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Югославия е против всяко инстали
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Интервю на Жмка 
Радойлович на в. 
„Братство" — — 3
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тигна значителни резулта
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на Обществено-Политическия 
живот. Този а такъв кивот 
ивпсква а една трибуна на 
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то държавно рък 
към националните 
еШва тази нужда се 
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СТВО" — вестник ва обще
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то малцинство. ВесШнакът 
ще ивлиза на всеко 1 а 15 
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ниц 
йод
стопански, комунални, Про
светни, културни и друга въ
проси из живота на малцан 
ствоШо и наелата страна. 
вВраШсЩво‘ ще информира 
нашите чаШамели за най-ва
жните международни съби
тия, за Политическа а други

т
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Я1 ХИЛЯДАТЕ БРОЯ НА „БРАТСТВО" — вестник на българската народ- 
иост в СФРЮ е същински юбилей за един седмичник. Отбелязват го чи
тателите, сътрудниците и редколегията, тъкмо по време когато чествувамв 
40-годишнината от въстанието и революцията, в чийто революционен кон- 
тинуитет се роди той.

Завоеванията от НОБ станаха достояние на всеки трудов човек и 
гражданин от българската народност в Югославия, която за пръв път получи 
възможност за творческа изява в братската общност на народите и народ
ностите — Югославия.

Това о яРка изява и конкретен розултат на правилната полнтнка на 
СЮК и др. Тито по националния въпрос и грижа на нашето общество и 
най-малочислонитс народности до се развиват наравно с най-числонмте.

Информирането на българската народност започва проз 1949 година 
с излизането но „Глас на българите о Югославия". Десет години по-късно 
(иа 15 юни 1959 година) излезе първият брой на в. „Братство", като пое 
отговорната задача и стана доен обществено-политически мобилизиращ фа
ктор в социалистическото изграждане на нашето общество. Като съставна 
част на сциалистическите самоуправителни сили, „Братство" растеше наред 
с успехите, които отчита българската народност и отбелязваше резултати, 
съгласно общото ни развитие.

От недрата на „Братство" изникнаха и се развиха като потреба 
детският вестник „Другарче" и сп. „Мост". От 1977 година „Братство" из
дава и съкратено издание на „Комунист".

С разновидни журналнстически жанрово „Братство" о деен фактор 
в провеждането на политиката на СЮК. Активно следи акциите в местните 
общности и ООСТ в Димитровградска, Босилоградска, Бабушнишка и Сур- 
дулишка общини, от Нишки и Южноморавски регион, в републиката и ця* 

страна, и на майчин език информира за актуалните събития у нас и 
п света. Афирмирайки основните принципи на нашето самоуправително ра
звитие, братството и единството, необвързаната полнтнка, системата по 
всенародна отбрана и обществена самозащита ... „Братство" и занапред, още 
по-аигажирано, творчески и дейно, ще дава принос към демократизацията 
на обществените отношения, като почорпва теми от всекидневния живот,

Читателите за , Бра
тство'' — — — В

ж

" Път до сърцата на 
хората — — —БЬ 9
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А Ретроспектмаа на 
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Насърчечмие към 
творчество — — 14лата

м

Художникът Весе
лки Деикое всред 
работниците

А

— и
разкрива главните пунктове, където различните интереси се допират,като

разрешават и учредяват като обществена политика.
Вестникът и занапред ангажирано ще следи трудовият устрем

се и гражданите по Титовия път в социалистическото строителство.
на

трудещите
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•' 1Добросъседството - съществен 

интерес на народите
ТилеЛопович

всичко имам предвид югослав-и положението на националните 
по-голямо зна- 

отношения,

преди
ско-българските отношения, които

са обременени с българско

намотношенията ни със съседните 
страни да прилагаме 
които се застъпваме и в 
активен член в необвързаното движе
ние— активно и миролюбиво съвместно 
съществуване и плодовито сътрудниче
ство върху основата на политиката за не- 
обвързаност. Тази политика се потвър 
ди като дългосрочна основа за разви
тие на стабилни отношения със съсе
дите, за укрепване на международното 
положение на Югославия в региона и 
по-широко и за постепенно разрешава
не на откритите въпроси и проблеми, 
които неизбежно съществуват в отно
шенията с отделни съседни страни.

Югославската политика на добросъ- 
седство представлява фактор 
ра, стабилността и сигурността в реги
она и по-широко, 
отношения със съседите са важен еле 
мент в противопоставянето

ПОРАДИ своето важно геостратеги- 
ческо положение, специфичното вътре
шно развитие и независимата, необвър
зана външна политика, Югославия от- 
винаги е била предмет на големи ин- 
тересования и изложена на различни 
натисци отвън.

Изострената международна обста
новка и смъртта на президента Тито 
бяха, през последната година, поводи 
за размишления в света във връзка с 
международното положение на Югос
лавия.

вата
малцинства имат все 
чение на международните

и
принципите, за 

света като занапред
отричане на македонското 
но малцинство в Б7,лгария и на маке- 

изобщо, както и

национал-
осъЩвствяванв

съвременните 
в све

от гледна точка на
правата на народите в 
обществено-исторически процеси

та, Югославия полага усилия 
схващане на този

иадонския народ 
македонската държава в рамките наза лра- 

въпрос в СФРЮ.
През последните месеци в югослав

ско-българските
бройни контакти,

но и на политически план, ко-

вилно
свота и се застъпва правата на нацио- 

малцинства да бъдат защитени отношения са напра- 
особено на сто-

налните
с международни правни инструменти, 
билатерални
Ние изхождаме от увереността, 
едно със спазването на принципите за 
национален суверенитет, ненарушимост

вени
мултилатерални. лански,

ито съЩо оценявам положително.
или

че за-
Другарят Цвийетин Миятович, пред 

седател на 
СФРЮ,
политическия актив на община Крале 

отношения

Тъкмо в сегашната обстановка оба
че се показа колко в света високо се 
цени ролята на президента Тито и по
литиката на нашата страна, че светът 
е заинересован 
сима и самоуправителна 
като фактор на стабилността и мира в 
Европа и по-широко, и занапред 
има активна и конструктивна роля на

Председателството на 
говорейки пред стопанско-на държавните граници и ненамеса във 

вътрешните работи на други 
в условията на все по-широко отвар
яне на границите и свободното дви
жение на хората и оборот на стоки
те, все по-силно демократично свър
зване на държавите и народите, на
ционалните малцинства 
активен фактор в развитието на прия
телството и разбирателството 
съседните страни, 
правата на националните малцинства 
без прилагане на асимилационна поли
тика и уреждането на техното положе-

страни,

во за добросъседските 
подчерта: „Добросъседските

необвързана, незави- 
Югославия,

на ми-
отноше- 

на взаимноДобри и стабилни проникнати с духния,
разбирателство и доверие, представля 

дял на Ев-
да

срещу ват в този чувствителен 
ропа и другаде, съществен интерес напредставляватмеждународен план.

През изтеклия период безсъмнено 
се потвърди здравата решимост на 
СФРЮ, на нейните народи и народно
сти, непоколебимо да вървят по пътя, 
който прокара президентът Тито, ка
кто на вътрешен, така и на междуна
роден план. 
на практика се потвърди нашата сила 
и увереност, че ще отстоим по този 
път, укрепвайки по-нататък необвър
зана социалистическа самоуправителна 
Югославия*

С Титовата устойчивост и последова

тенденциите за въвличане на региона 
в блоковите и други 
Това
значение

конфронтации. 
противопоставяне е от особено

всички народи и една от предпостав
ките за техно сигурно развитие. А това 
подразбира отговорност на всички фа
ктори във всяка от тези страни, 
ито народи живеят едни край други. 
Доверието в онова, което се прокла
мира с думи се изгражда и потвържда 
ва — на дело. За съжаление, все още 
сме свидетели на някои националисти
чески постъпки

между 
Осъществяванетов сегашната изострена ме

ждународна обстановка.
Югославия оказва пълна подкрепа

чи

на всички инициативи, имащи за цел 
укрепване и задълбочаване на добро
съседските отношения на Балканите и 
Средиземноморието и развитие и раз 
ширяване на всестранното сътрудничес 
тво в тази част на света. Считаме, че 
в рамките на реалните възможности и 
одепните интереси и готовността на 
всички партньори, трябва да се пола
гат усилия за укрепване и разширява
не на всички облици на всестранно съ
трудничество между балканските и сре 
диземноморските страни.

Един от откритите въпроси в отно
шенията със съседните нам страни е 
въпросът във връзка с положението на 
нашите национални малцинства в тях. 
Югославия уреди положението на 
народностите въз основа на зачитане

През изтеклата година ние в законодателството на страната, 
в която живеят в съгласие със задъл
женията от билатерални или мултила 
терални договори, и в духа на доку
ментите от Хлезинки, ще дадат принос 
към положителната роля на национал
ните малцинства.

Желая отделно да подчертая поло
жителните резултати на този план, ко
ито ние постигнахме в изграждането на 
добри отношения с нашите съседи. Ши 
роката размяна на становища и разго
ворите с държавниците и други лич
ности от всички страни, с които 
граничим дадоха добри 
Създадена е благоприятна атмосфера 
и изразено общо желание, чрез тър
пеливи и общи усилия, конструктивно 
да се разрешават и отделните откри
ти въпроси, които съществуват.

у някои съседи 
носталгични призиви от позициите 
онези сили, които отдавна вече загу
биха историческата битка. А това

и
на

не
телност продължихме да развиваме и 
задълбочаваме отношенията с всички 
страни в Европа и в света, съзнателни, 
че мирът, свободата, 
необвързаността и отвореността 
света

само, че не дава принос към толкова 
необходимото доверие, но разваля и 
онова, което с доста усилия се съз
дава". .независимостта, 

към
са най-важните предпоставки за

Ние дълбоко сме уверени, че същес
твуват условия за по-нататъшно раз
ширяване и задълбочаване

по-нататъшно 
вската социалистическа общност. При 
това полагаме особени грижи за раз
витие и" разширяване на сътрудничес
твото

изграждане на югосла- се на сътруд 
във всички области,резултати. ничеството, и то 

в които съществува 
Полагайки усилия в тази насока, 
даваме активен принос към стремежи
те този дял от света да стане 
на добросъседство

взаимен интерес.
ниесъс съседите ни.

Югославската политика на добросъ- 
-седство е израз на готовността

и признаване правото им на пълно ра
вноправие. пример 

н сътрудничество.Имайки предвид, че прани и в Тук

ОТ РАЗШИРЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССТН В НИШ бъдат място за предлагане и 
изнамиране на мерки за пре
махване на проблемите. СъЩо 
така бе изтъкнато, че са 
ход кандидационните конфе
ренции, на които се предла- 
гаЪй>и избират делегати 
Конгреса.

Когато
снадбяването 
новни
делия бе изтъкнато, че проб- 

свързани с този на
вее още не са

премахнати. Но макар и труд
ностите, които се двяват на 
тозиОбсъдени повече въпроси план, както и с трудности- 
те явяващи се при увеличе
ние на цените, както изтъкна 
другарят Жика

в

На Проведеното в поне
делник разширено заседание 
на Председателството на МОК

на ССТН в Ниш бяха обсъде
ни актуални въпроси, от осъ
ществяването ролята на ССТН 
в делегатската система и об
ществено-политическата 
ност

Радойлодич, 
няма. За

тъкнато, трябва да се обос
новава върху критически ана
лиз на собствената практика 
и в същата да се включат 
повече трудещи со. При това 
разговорите не трябва да 
имат, така да се каже, мани- 
фестационен характер, а да

за място за неуспех 
трайно решаване 
лемът

мират най-подходящи 
ния за сдружаване

на проб- 
е нужно да се изна-става въпрос за 

в региона с, ос-дей-
в подготовката за Тре

тия конгрес на самоуправите- 
лите и снабдяването 
гиона с основни 
вкусови стоки.

реше-
хранително-вкусови из- на сред- 

сигурно производствоства за 
и преработка.лемите 

болял въпрос
на ре- 

храни гелно-ВЕСТНИК НА БЪЛГАР
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СК В ЮЖНОМОРАВСКИ РЕГИОНКогато се касае за подго
товката за Третия конгрес на 
самоуправителите Все по-числен и дееспособенвъзникват 
два въпроса — какво е на
правено досега и какво гюед- 
стои в осществяването на та
зи значителна задача зана
пред. Както изтъкна Радмило 
Чирич, председател на Регио
налния отбор за подготовка 
на Третия конгрес на самоуп
равителите, във всички общи
ни са създадени координацио
нни тела и че е избора на 
темите, които се обсъждат се 
е изхождало оу собствената 
проблематика. В известно чи
сло организации, 
извънстопанските 
разговорите не отчитат соб
ствената проблематика т.е. не 
отразяват изискванията, 
то налага практиката, 
татъшната подготовка, бе

Съюзът на комунистите 
Южноморавски регион през 
1980 година стана 
2 115

в ят на членовете на Съюза на 
комунистите според броя 

4 жителите е 12,73%, тъй 
то 491 400 

СК в

предвид предложения, издиг

нати от членове на СК и об

ществено-политическите 
низации. Мнозинството 
етите членове в СК

на
по-числен с 

членове в сравнение с 
предишната година. Така

ка- орга- 
от при- 

са мина-

жители в региона, 
организиран 
организации, 

на нови чле- 
организации 

съставна 
всеки член на 

случаи при

по- региона е 
първични 

При приемането

настоящем в региона 
38 589 души, от които работ

ници — 13.096 души, 
селскостопански

има 1305
ли през школите на самоуп

равителите и други видове на 
идейно-политическото

частни ноее, първичните

разбират като
издига-производи- 

въз-
това не.

тели 5 359 което общо 
отделно в лиза на 18 455 

дейности

част и дълг на 
души, или СК. В Първичните организации ма 

СК вповечето 
приемането на47,8% от общия брой на чле

новете на СК в региона. От 
общия брой 7 825 или 20,78% 
са жени, 
са младежи и девойки. Бро-

региона, т.е. комунисти

те в тях, все повече афир- 
мират форми на акционно 
действуване (конференции, 
тиви, сборове и под.)

нови членове, 
практикува из

разеното желание на

по-малко се
кои-

По-на
отделни 
но все 

дават и взимат в

13 861 или 35,92% ак-яица да влезнат в СК, 
повече сеиз-

Б. К.
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НА ЖИКА
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НА републиканската КОНФЕРЕНЦИЯ на с

Средствата за масова информация да бъдат 

_1СРедищет(у1а1 обществената [дейност
ССТН НА в. „БРАТСТВО"

алистическия съюз. У нас гтези дни много се 
пише и говори за икономическите проблеми и 
за икономическата стабилизация. Няма тук тай
ни, „всичко е на масата", всички трудещи се 
и граждани знаят за какво се касае. Това у 
нас, в условията на самоуправителна и делегат
ска система, другояче не може ни да бъде. 
Естествено, не е без значение как представяме 
нашите икономически проблеми и затруднения 
и за нас и за останалия свят. Понякога карти
ната на нашето състояние даваме много черна, 
едностранчива, и почти се забравят огромните 
резултати, които сме постигнали и които по
стигаме в социалистическото развитие на стра
ната. Миналата година беше по-успешна в бор
бата за стабилизацията, надмина очакванията 
ни. В нашата общественост се знае много за 
това. Спряхме нереалните процеси на всички. 

г видове потребление (макар че при капиталовло
женията не можем да бъдем доволни). Значи
телно намалихме дефицита в платежния баланс 
на страната, увеличихме 
вноса. С оглед на някои неблагоприятни тенден
ции в началото на настоящата година, ни оста
ва непрекъснато 
потреблението във всички области >на нейната 
реализация и да не допуснем наново да се 
стигне до сериозни нарушения. Съставна част 
на борбата за стабилизация е надделяването на 
известни

ЛОИНЧ прие директора * СЪЮЗ
ство Борис Костадинов, 
на редакцията на вестника

на Републиканската 
в Сърбия Жика РАДОЙ- 

отговорен редактор на „Брат- 
повод др. Радойлович по молба 

отговори на няколко

и главния и 
По този

въпроса.
— Другарю председател, работих

те в ССТН и по-рано, 
седател на

ско прилагане е дългосрочна програма за де- 
мократизация на обществените отношения и 
и идейната
чки области на нашия обществено-политически 
живот. Считам, че политически и идейно глав
но сме се изяснили около значението и обще
ствените промени в политическата система, ко
ито прилагането на 
носи със себе си.

Всички сме 
въпрос:

а сега сте пред- 
Републиканската конферен

ция на ССТН в Сърбия. В ССТН 
го се говори за секционния 
действуване. Кажете

и политическата активност във вси-
мно- 

начин на износа и намалихме
ни колко той е 

заживял на практика и кои са най- 
важните активности сега в ССТН в на
шата република!

— Секциите стават

,дежурни" над процесите винициативата на другаря

място, където се съби
рат все повече граждани и делегати на обще
ствено-политическите и обществените

съгласни по един 
прилагането

осно- 
Титовата

инициатива е нова крачка напред в развитието 
’на самоуправлението и социалистическата демо
крация- Това никак не значи, че сме политиче-

вен на
организа

ции, специализираните и научните институции. В 
тях все повече и

застои в самоуправлението и по-ефи

касно действуване на делегатската система, от
вее по-широко се изявяват

и съгласуват различните 
тереси и най-често се обединяват с общи пре
дложения и акции за разрешаване на пробле
мите които са обсъждали. Обаче в 
конференции още не сме достатъчно развили 
секциите, пък и някои които сме организира
ли работят като спомагателни 
те конференции, като комисии в по-тесен със
тав. Има също така и схващания, дори и прак
тика в местните и в някои общински конферен
ции всички становища на секциите да потвърж
дава Председателството или Конференцията, а

самоуправителни ин-

местните

тела на местни-

Главният и отго
ворен редактор на 
в. „Братство" Бо
рис Костадинов в 
разговор с пред
седателя на РК на 
ССТН в Сърбия 
Жика Радойлович

едва тогава да се използват като становища на 
Социалистическия съюз. Това са останки на 
старите схващания и възгледи за Социалисти
ческия съюз, това води към форумна работа 
и стесняване на функцията на секциите, утвър
дена с устава на ССТН на Сърбия. 
СЕКЦИОННОТО ДЕЙСТВУВАНЕ — БАРИЕРА 
СРЕЩУ ФОРУМНАТА РАБОТА

Мненията на секциите трябва направо да
се изпращат в съответните органи, където се 
решава, без отделна верификация в органите 
на ССТН. Това ведно е и възможност форум- 
ната работа да се сведе на необходимата мяр

на организациите ' като цяло

ски и идейно казали последната си дума за 
колективната работа, решаване и отговорност. 
Ако някой би мислил така, тогава то не би 
‘било в духа на Титовата инициатива. Животът 
и практиката ще обогатяват нашите съзнания, 
чиято изходна основа и вдъхновение, винаги ще 
бъдат освобождаването на труда и човека, ук
репването обществената роля на работничес
ката класа, непрекъснато развитие на самоуп
равлението и социалистическата демокрация, 
по-нататъшно развитие и укрепване на делегат
ската система.“ Имайки в предвид тази главна 
изходна основа, считам, че трябва да прилага
ме следното: когато в обществено-политически-

делно в областта на самоуправителното органи
зиране в общностите на интересите. Това е ус
ловие парливите въпроси от нашето разаитие 
да се обсъждат там, където за тях единсвено 
може и трябва да се решава — в самоупра- 
вителните органи и делегатските тела. Така .на
пример, тези дни в нашата общественост .е 
налице проблемът с увеличението на цените и 
нарушение в снабдяването на пазара с .някои 
произведения. Не бих казал, че обезпечаваме 
необходимите организационни условия самите 
производители да имат решаваща дума във

ка, а активността 
да бъде ло-голяма и по-богата. В секциите тря
бва повече да се ангажират делегатите в обще- 

съвети и в другите съвети 
общности и в

ствено-политическите
обществено-политическите

самоуправителните общности на 
изцяло тряб-

на
скупщините на

Работата на секциитеинтересите.
ва да се организира така, че те 
цяло във функция на делегатската 
кциите не биха имали по-широко 
техните становища и предложения 
обсъждали в делегатските скупщини и другите 
органи. Затова е важно секциите навреме

относно да водят раз-

да бъдат из- 
система. Се-

значение ако 
не биха се

връзка с политиката на цените, тоест гражда
ните — потребителите да влияят пряко върху 
политикатате организации този дни се оценява досегаш- 

прилагането на Титовата инициа- 
значението на 

колективната работа в самите 
Тази констатация, сигурно о на-

по снабдяването. Тъй като нашата
да НИЯТ опит в 

тива, обикновено се говори за
недостатъчна организираност конкретно в тази 
област, се отразява върху жизненото равнище 
на нашите трудови хора и граждани, трябва да 
направим всичко възможно тази организираност 
да се подобри, а с това и да се защити жиз
неното равнище на трудещите се.

Важен въпрос от нашето развитие е и по- 
голямата отговорност в осъществяването на за
дачите по икономическата стабилизация. Нали-

изготвят свои програми, 
исквания ло всички 
преди за тях да се 
'другите органи. Когато секцията 
въпрос, най-актуалния, който 
трудовите хора и гражданите,

богати разисквания, а оли- 
становиЩата на

въпроси, афирмацията напо-съществени 
решава в скугццините и 

избере правия
ръководство, 
лице, а афирмацията за която става дума за- 

внимание. Обаче паралелно с това назначение за служава
що трябва да тече организирана 
дейност за създаване на 
предпоставки за непрекъсната комуникация и 
влияния на най-широк кръг

организации върху форумите. А това ще 
рече, между другото, че последователното при- 

Титовата инициатива значи не само

е от 
тогава в нея с® и осмислена 

всички необходими
развиват оживени и
Тът ни говори, че тогава за 
такива секции бързо се узнава, те 
се зачитву и уважават, докато на друга стРа ' 
формалните разисквания все по-малко при

отслабването на ефекта на

членове и основ-все повече це е, че много затруднения пред които сме 
изправени, имат обективни, но и субективни 
причини. Налага се да изострим и консеквентно 
да прилагаме отговорност за неизпълнение на 
обществените споразумения и договори, за бю- 
рокретично-технократнично узурпиране правата 
на самоуправителиТе, за групово-собственическо 
поведение, за нерационално, дори и несъвестно 
разполагане с обществени средства, за наруша
ване на трудовата дисциплина и т.н. Имайки то-

ните

лягане на 
ограничаване
ловия на I 
хора и гражданите в 
отвените роботи. Тук е същността на Титовата 

за осъществяването

чат и влияят върху 
политическата работа.

ТИТОВАТА ИНИЦИАТИВА 
РАЗВИТИЕТО НА САМОУПРАВЛЕНИЕТО

на мандата, но създаване на ус-
най-широко включване на трудовите 

управляването с обще-_ НОВА КРАЧКА В

Тито за 
отго-

на колективна— Инициативата иа ДР*
работа, решаване,

•ориост и едногодишен **"**"' '
председател, е наша Двйс” *
Въа всички части на фронта
пата иа практика. Какъв е досегашн я

иай-«ъШвстаеното « 
осъществяване!

Тито за колек- 
е иа-

инициатива 
работа, решаване
СТАБИЛИЗАЦИЯТА — ДЪЛГОСРОЧНА ЗАДАЧА 

— Икономическата стабилизация о 
на ССТН като фронт не ор-

и отговорност.
колективната

ва в предвид, тези дни приемаме петгодишни 
планове на всички равнища, и трябва да из
тъкнем факта, че в плана на всяка организа
ция на сдружения труд и в обществено-поли
тическите общности, трудовият човек и негова
та позиция, трябва да бъдат доминантни,

и задача
ганизираиите социалистически сили на- 
чело със Съюза но комункстите. Каже
те ни какои са резултатите е борбата 
за стабилизация и какао ни предстои 
о това отношение

— Вярно е това, икономическата стабили-

а настоящия «°"онт <и 6ъдв и за
вроме) една от най-важните задачи

организациите

опит и какво е 
истинското му 4.

Инициативата иа другаря
тивиата работа, решаване и отговорност 
Ша Действителност, макар че сме ®
Иа неЙното практическо прилагане. ТрЯ 
У** а предвид, че организационният «ГГ

провеждането на Титовата ииициатиаа 
л*сн<"в част от работата, а че нейното същин

ин-
загубитервсът на този човек не смее да се 

всред бройките, мощностите, финансовите ци
кли и инвестиционните обекти. Това, между 

политика тряб-другото, значи че и социалната 
ва да стане съществена съставна част на всич
ки наши развойни планове. (На 4 стр.)

зация
по-дълго

,и ръководствата на Соци-
ПреД
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СТРАНИЦА 4

БОГОЛЮБ ИЛИЕВ

Иосип Броз Тито - стратег на 

въстанието и революцията
ЧЕТИРИ десетилетия изминаха от- 

както народите на Югославия под 
Титово ръководство тръгнаха на ре
шителен бой за национално и социал
но освобождение. Тито и Партията
са единствени организатори и ръко
водители на народа в борба против 
окупатора не само за запазване на на
ционална и

'
ТИТО: РАБОТА НА

ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

доосвободителнид фронт, антифашист
ки организации на младежта и жените. 
Благодарение на тяхната 
снабдяването на въоръжените 
освободените партизански територии 
за кратко време се развиха в силни 
бази за водене на войната. Създава
не на свободни територии, което дру
гарят Тито непрекъснато настояваше, 
беше от голямо значение, не само 

значение, но 
бойци и

отбори. В/,з 
концепции, партийните 

и военни ръководства във 
краища на страната да насочат своята 
работа за разширяване 
на народоосвободителната борба. Въ
станието на народите и народностите 
на Югославид получи най-ярко изра
жение по време на Ужишката репуб
лика. На нейната територия за някол
ко месеци бе организирана единстве
на мрежа на местни, общински и 
околийски НОО, работеше партизан
ска работилница за изработка на 
оръжие, печатан е вестник „Борба" и 
чествувана годишнина на октомврий
ската революция. Под ръководството 
на Тито непрекъснато се създавала 
творческа инициатива за изграждане 
на всеобщ систем на революционна 
армия
в народоосвободителното движение на 
по-високо равнище и все по-усъвършен 
ствувани форми.

Благодарение на това НОБ бързо 
надмина своите рамки и стана общо

народоосвободителни
основа на тези I

дето премина на освободената терито
рия в западна Сърбия* В летните ме
сеци 1941 година в Югославид избух
на въоръжена борба която след това 

във всенародна война за ос- 
Въстанието

егзистенция,човешка активност за 
сили,

всички
но и организатор на югославската со
циалистическа революция. В кратко
трайната априлска война 1941 годи премина 
на, Югославид беше окупирана от стра вобождение на страната.

в Югославия изненада окупатора 
военните и политически победи. То
ва беше ново явление в окупирана 

в Европа. С опита си на комендант и

и засилване

сна на фашистките завоеватели, но на
родите на Югославия останаха несък- 
рушени. Още на 10 април Централният 
комитет на ЮКП на заседанието си 
Загреб

във военно оперативно 
и за привличане на нови 
увеличение на въоръжената борба, за

случай на изграждането на нова оригинална док 
трина на партизанско воюване, Йо- 
сип Броз Тито даде неизмерим при
нос към военната наука, а неговото 

Главните ръководство в партизанското движе-

взима решение в
разгромявано на армията и държава
та, веднага да пристъпи към орга
низиране на политическа подготовка 
за въоръжено въстание, 
задачи на Партията за организиране 
и предвождане на борбата на югос
лавските народи и народности за 
национално освобождение са опреде- тив окупатора и домашните предатели

в във всеобщото развитие на въста-

разгромяване на окупаторската система 
на властта, 
стема, нанасяне на поражение на кон-

разрушаване на старата си

ние стана непресушим опит на всич
ки освободителни движенид в све
та. Силното развитие на борбата про

трареволюционните сили и изграждане 
на основите но ново общество и дър
жава — общност на братските 
лавски

югос-
народи и народности. Като 

НОВЮ Йосип
партийнотолени на съвещание
на май 1941 г. в Загреб. н*ето, изискваше

НОВ-а да обобщи постигнатите

армия на въоръжен народ върховен командант на 
Броз Тито пристъпи към създаване на 
освободителна и революционна ар
мия при крайно трудни и сложни ус
ловия. Изграждането на армията 
такива условия може да се счита ка
то единствен пример в историята на 
освободителните революционни дви
жения- Той беше креатор, инспира-

от ръководствата на 
ре-

Главния щаб зултати и да изготви мерки за по-на 
татъшно развитие и засилване на на- 

бобра. В този 
смисъл, под ръководството на Йосип 

Броз Тито, бе проведено военно-по

литическо съвещание на 26 септем-
ството на Йосип Броз Тито бе про

~ 111/ ври 1941 година в Столице: На съве-ведено историческото заседание на ЦК г м
№ ЮКП в Белград на 4 юли 1941 го- щанието бе взето решение: на цяла-
дина на което бе взето решение вед та югославска територия да се фор-
нага да се започне с въстанието. Са- МИрат единствени здрави формации на
МО след няколко дни по-късно бе об- изански отряди, преименуван бе
народвано възвание на народите «а _ ^
Югославия за започване на въоръже- Гоения Щаб във Върховен щаб на собствени сили. Процесът на военната и
ното въстание, а комунистите ведна- народоосвободителните и партизански политическа насоченост на въстаниче-

отряди на Югославия, а покрайнините ските сили така вървеше неразривно, 
където още не съществуваха да се фор- На тъкмо освободената територия, под

директивите на Тито и Партията, по 
села и градове формират се като ор
гани на борбата и властта, 
вободителни отбори, отбори на Наро-

началото
След като Йосип Броз Тито бе опре
делен за комендант на 
на Народоосвободителните и парти- ,

Югославия, на родоосвободителната взански отряди на 
27 юни 1941 година се пристъпи към

движение на народ, 
сво-

революционно
който се бори за своята пълна 
бода и победа. Защото нашата борба

всеобщи
въоръжено

подготовки за вдигане на 
въстание. Под ръковод-

против окупатора не беше само пар
тизанска борба и не само народоос- 
вободителна, но под Титовата стра
тегия беше това общенародна демо
кратическа и социалистическа револю
ция която бе доведена до край със

тор и организатор на военно-полити

чески акции 1941 до похода на проле

тарски бригади на Зеленгора в Бо
сненска крайна 1942, в решаващите 
битки при Неретва и Сутйеска 1943 го
дина до операциите за окончателното 
освобождение на страната. С една ду
ма Тито беше двигателна сила на ця
лото югославско общество на него
вия път към осъществяване на це
лите нанародоосвободителната борба 
и социалистическата революция на 
народите и народностите на Югосла
вия.

га да започнат с формиране на парти
зански отряди и да застанат на чело 
на народоосвбодителното 
До средата на септември Йосип Броз 
Тито е ръководил с народоосвободи- 
телно

движение.
главни щабове, на освободе- 

територии' да се избират нови

мират

ните
народоос-

движение от Белград, откъ- органи на революционната власт

(От 3 стр.) ИНТЕРВЮ НА ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ ПРЕД 
в. „БРАТСТВО“

на демократичните отношения и равноправието 
на народите и народностите. Това не е само по
литически белег, но потреба на трудещите се 
на свой майчин

— Много се говори за необходи
мостта за информирането на труде
щите се и гражданите, зарад същин
ското им участие в самоуправлението. 
Кажете ни какво в това отношение е 
най-съществено .отделно за средства
та на масова информация в изпълня
ването на тази своя роля в тези рам
ки на в. „Братство“!

— От нашите средства за масова инфор
мация трудовите хора и гражданите търсят все
кидневен открит и критически подход към вси
чки актуални обществени проблеми, обектив
но тълкуване и изясняване на обществените про
тиворечия. За изпълнението на такива задачи, 
редакциите и журналистите трябва повече и 
по-отговорно да се подготвят, по-задълбочено 
да навлизат в множество проблеми 
Мия. Това не е лесно и просто. Необходимо е 
между другото, да съществуват кадрови и дру
ги условия, което не е случай при всички ре
дакции.
ЗА ПО-НАТАТЪШНО ОБОБЩЕСТВЯВАНЕ НА 
ИНФОРМИРАНЕТО

В процеса на демократизацията 
ването в нашето общество, средствата 
сова информация, имат твърде важна роля в 
борбата за развитие на социалистическото об
ществено съзнание. Това, сигурно, не ще се 
осъществи само с позоваване на утвърдените 
в нашето общество принципи, необходимо е да 
се направи повече от това, средствата за ма-

Средствата за масова информа
ция да бъдат в средището 

на обществената двйиоот

да бъдат информирани 
по всички важни обществени процеси и съби-

език

тия, и на страниците на вестниците 
да тачат и развиват свой език

свободно 
и своя култура. 

Както и други вестници, и „Братство" тряб
ва да осъществява по-тесни контакти с всички
организирани социалистически сили, а отделно 
с организациите на Социалистическия съюз в 
общините където 
По този начин

сова информация да бъдат в средището 
обществената дейност, да бъдат участници 
изнамирането на най-адекватни обществени ре
шения, да бъдат на идейните позиции4 на Съ
юза

на вестникът се разпространява.
в вестникът още повече на стра

ниците си ще третира жизненотрептящи въпро
си на трудещите се 
начин ще им подпомага в тяхното самоуправи- 
телно разрешаване.

и гражданите и по такъв
на комунистите и да афирмират положи

телните процеси в развитието на социалисти
ческите самоуправителни обществени 
ния. Укрепването на редакциите в тази 
и утвърждаването на ясна политика

отноше-
насока

На края искам на редакцията на в. „Брат- 
читатели да честитя изли

зането на 1000-ния брой. За вестник като „Бра
тство", който излиза 
събитие. Това

отво" и на всичкии отноше- на уреж
дане при по-голямо ангажиране на издателски
те и програмните съвети в средствата за 
сова

седмично, това е голямома-
помалко място 

на нашето

е Дълъг период, в който вест
никът е израствал и възмъжавал, 
който напълно

информация, ще остане 
за разни влияния, противоположни 
самоуправително развитие. Все по-широкото 
зискване на политиката

период в
е оправдал своето съществува- 

важен фактор в информирането,
ра- не и е станал

на уреждане на отдел- 
ни средства за масова информация, 
все по-голямото

и не само в него. Имах 
в. „Братство" 
той добре

на реша- 
за ма-

възможност да следя 
и мога положително да

говори за 
влияние на трудещите се и кажа, че

се развиваше и че отговорно и все
странно изпълнява функцията си, 
подобрява качеството

гражданите върху 
но и за повишената 
на нейното

политиката на уреждането, 
отговорност на редакциите постоянно

си и широтата на инфор- 
че усилията на редакция 

ще продължат към ново и още по- 
успешно потвърждаване на 
обществена, политическа

осъществяване, 
развитието на миране. Уверен съм, 

„Братство"
В информирането, отделно 

имат вестниците, радиото и ТВ-предаао- 
нията на езиците на
място

неговата успешна 
и културна роля.

народностите, като израз
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ТИТО НАЗА...
НА ТРУДОВИТЕ ХОРА 

на, навременна информация 
литически живот. Оьюзът 
мацияг която обективно и 
И процеси, която да афирмира 
е особено 
и етически 
нашата

и гражданите трябва да се обезпечи всестран- 
за всичко, което става в нашия обществено-по- 

комунистите трябва да се избори за инфор- 
критически да осветлява обществените явления

важно ин* Резултатите и да насърчава за акция. Което
важно, информирането трябва 
поръки И да Допринася 

революция и към

да съдържа идейно-политически 
Към укрепването на придобивките от 

ценностите на нашето социалисти- 
това трябва да обезпечим непре- 

на комунистите и на другите организирани со- 
на Социалистическия съюз, на печата и

развитието на 
ческо самоуправително общество. Поради 
къснато влияние на Съюза 
циалистическн сили, преди всичко 
другите средства за информация. 

Печатът, радиото и Джура Златкович - Милич — първият отляво
ТвЛвВИЗИяТа тР*6ва да бъдат повече, отколкото 

оръжие в ръцете на работническата класа и нейния авангард, както 
и на другите организирани социалисически сили в борбата за осъществя
ване на интересите и целите на нашето самоуправително социалистическо

боеве на бригадата бяха 
на Тумба, когато беше разгро 

батальон

тизанска рота в която имаше 
и няколко български партиза

ни

ибългарския 
Таламбас. При Суково бе уни- 

гарата и една 
от 25 вагона. Бе-

ни. менобщество.
— На 23 годишна възраст 

станахте комендант на Лужни- 
шкия батальон. Как се спра-

(Из доклада пред Десетия конгрес на СЮК, Белград, 
27 май 1974 година)

щожена ж.п. 
композиция 
ше разрушен 
Ерма и първия

на Църни върх.

и мостът на Р*
свален само- 

Послед- 
Ръньос и

лет

РЕВОЛЮЦИОНЕР И ХРОНИКЬОР
Ни своя край^Н

боевете приваха
Сува планина, 
кратко време нарасна от 
бойци но 4000. Заедно с ча 

НОВ на Югославия

Бригадата за
550

СРЕЩИ И 
РАЗГОВОРИ стите на

бригада премина своя 
път

през Сърбия, Босна, 
Словения Д° Три

граница, 
много

нашата 
славен 
граница,
Хърватско и 
ест и автрийската 
Бригадата участвува в 
славни

от българската

ДЖУРА ЗЛАТКОВИЧ — милич, полковник 
В ПЕНСИЯ ГОВОРИ ЗА ТОВА КАК СЕ ВОЮВА
ЛО В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ

мно-битки и премина
го планини и долини.

__ Вие сте автор на хрони-
на Лужница „Зли време 

ста-
вихте с тази длъжност!

— По това рреме, ние таър 
до млади стъпвахме в живо
та. Бях млад, но първите сле

но събитие, което помня е 
деня когато бях приет в 
ЮКП. Радваше ме и това, че 
в нашите краища се създава-

ДЖУРА ЗЛАТКОВИЧ от Радининци, петото 
дете на Рака и Любица, сега пенсионер, 
който беше в първите редове на борбата в Юго
източна Сърбия и жива история на тази борба, 
ни прие тези дви в своя дом в Ниш, където 
водихме разговори по въпроса на чествуването 
на 40-годишнината от революцията.

ката
многона". Написахте и

борбата в Лужница и 
Югоизточна Сърбия- Откъде 

писане у Бас!

човек
тии за

чолени битки и доверието н а 
•*'Г/;.' ■".§ Партията ми даваха кураж е

борбата. В Стрелъц бях ра- 
беше на-

тази страст за
— Онова, което създадох-

исках да го за- 
за да не се

ме с пушка
нен, но неприятелят 
пълно отхвърлен. Лично аз

пиша с • перо, 
забрави. Когато започнах да 

дописки бяха 
добре, особено от

взех оръжието на командира 
В Любе-

това окупацията на страната. 
Не само аз, но и всички мои

Другарят Златкович е под- 
Отбора за 

40-годишни на- 
носител

пиша, няколко 
приети
младите хора и това ми да-

на фашистката част. 
раджа също бдх ранен, 
командира на българската част 

Чолаков беше тежко

председател на 
чествуване на 
та от революцията и

но ивръстници доживяхме окупа- 
Мое- писане на 

тази книга
цията твърде трагично. 
то тринадесетчленно смейство 
бе останало без храна, без 

за обработка на 
ми бяха мо-

де подтик за 
Хрониката. Сега 
допълнявам с нови данни и 

да пиша

поручик
ранен и много български вой 
ници бяха избити.

на много акции свързани с 
този юбилей-

— Считам, че в годината на 
юбилея най-главното за мене 
е всички дати от революция
та да се приближат на 
дите хора. И не само на 
дите . . . Ние всички 
по-добре да си припомним за 
боевете които водихме неотда 
вна, да извлечем поука от 
това .. . Революцията не иска 
голословие и тържества без 
смисъл. Затова, когато кажем, 
че ще чествувам юбилея ТРУ 

значи съвсем

имам намерение 
второ допълнено издание но 
книгата.

Наша задача е, особено се
на юбилея,

възможности 
земята. Братята 
билизирани и интернирани. До 
битъкът ни бе взет от неприя

— Кои по-важни сражения 
ще посочите на Седма сръб
ска бригада, чийто пръв 
мендант бяхте!

— Седма сръбска бригада 
беше първата оперативна част 
на твРитоРията на Сърбия под 
българска
имаше между другите и 
бойци от Лужница. По глав-

ко-мла-
теля- Започнаха арести и 
бои. Никой не

по- 
беше сигу-

мла-
трябва

га, в годината 
още повече да пишем за ре
волюционните дни. Трябва да 
запазим за поколенията онова 
което създадохме през НОБ.

рен, че утре ще остане жив... 
Затова моето 
определи за борба срещу оку 

Започнахме със съби-

поколение се

окупация. В нея 
160Джура Златкович - Милич Интервюто взе: 

Богдан НИКОЛОВ
патора. 
райе на оръжие.

ше братството и единството 
сърби и 

осо
борбата между македонци, 

албанци. Това забелязах 
бено когато бях с една пар-

— Кога започна 
срещу окупатора!кон- 

старите да си 
събития,

дово това 
кретно
припомним за 
а на
тината за времето

— ние Вранския— Започнахме веднага. Пър 
воначално без оръжие, о след 

което сами

тизанскиа част но 
партизански отряд през осен 
та на 1942 година в Македо
ния и на Косово.

тези
каже ис-младите да се

това с оръжие, 
обезпечихме.

— През юни 1942 
Вио вече бяхте осъдени 
смърт от страна на българо- 
фашистката власт!

когато вою- 
свобода...

ко-
нашатавахме за — Вио бяхте един от пър

вите бойци от нашата стра
на, който направи връзки с 
партизаните на Славчо Тръи- 
ски и българското съпроти
вително движение!

година
, Златкович, 

правите равиосмет- 
живот, може ли

Другарю на
гато сега 
ка иа своя

моментида ии кажете, кои 
от живота ви дадоха рвшитеп- 

живота!

власт бо- 
ме хване, за-

__ Да, фашистката
ше безсилна да 
това в отсъствие ме осъди на 
смърт. При това Ф-ииеткг. 
се послужиха с измама. Моя- 

бяха преценили с
, Никой в Лужни- 

където ходихме не 
богат-

ио определение в — Да. Имах това щастие 
да бъда връзка с български- 

взома учас-
на— Суровият ми живот 

село при родителите и 
занаятчийски работник

есента

като 
в Бел-

то партизани и
в първа въоръжена съ«- 

на сърбски и
та глава 
200 000 лева.

тие
местна акциянаград, когато през 

1940 година бях участник в 
28-дневна стачка и 
тието ми в мартовските 
моистрации в Белград 
два решителни момента, 
иго оказаха влияние върху моя 
път в живота.

— Как доживяхте окупация
та иа страната в своя родей 
край!

срещупартизанибългарски 
българските фашисти. Сътруд 
ничех и с

ца и там 
се полакомиучас- за това
стоо ДО ме продаде на фа
шистите. Моралното съзнание

нашия край бе- ски.
И та- година

то направихме
Главановци.

коменданта на трън- 
Славчо Трън- 

юни 1943

Дб-

бяха ските партизани
След т°ва през

бях в България, къде-
нападоние на 

Това беше

ко-
на хората от

високо равнище.
бъда хванат и 

аз надживях фа- 
власт.

ше на
ка, вместо да 
разстрелян, 
шистката
_ Кои събития В

село 
голям успех. Нашите парти-

окупаторска голям авторитет 
затова моята 

10 бойци 
нашата Пар- 

предостави една пор-

зани имаханачалото
всред народа, 

специалио партизанска
след тази акция

Бях повикан в армията 
април 1941 година, ио

посочите, ко-
на борбата щ®

оставиха
част отне 4 

вместо ито Ви
вчатлеиие!
— Лично за мен

Зорица Костич: Цветяв армията отидох в 
партизани. Дойде краткотрай
ната

вп тия МИной-важ-
априлска война, а след
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на »Братство«
печатарите (Душко, Басарац, Антич и 
други), на тяхното ус7»рдие и това ре- 
шихме: чрез „разваляне" на сръбски
те букви /Ъ, ЬЬ и други — и правихме 
български. Стараехме се в заглавията 

по-малко, а за

теми,
местни,

готви материали на стопански 
аз превеждах
материали, Родолюб Живкович се 
да ни снабдява със съответни 
ки. Славински и Миле Костич с кола

Д-р МАРИН МЛААЕНОВ югославски и
зае

Първият брой сним-

и такива думи да има 
да по-важните статии рисувах заглавия, ко

ито след това клиширахме .. .

тръгнаха в Дронова да търсят 
убеждават Мики Нейков 
дойде в Пирот ...

там
веднага

броя!) Впрочем, тогава Пирот беше и 
център на нашата околия.

И започна трескава работа. Една 
стая в „Слобода" стана наша. Наме
риха в града в една паянтова къЩв 
пишеща машина с български шрифт. 
Славински успя аз да получа разре
шение от Учителската школа и то о 
навечерието на зрелостнид изпит. За 
една седмица станах професионален 
журналист (с оскъден опит от стенве- 
стници в Димитровград, с младежки 
журналистически опит от младежките 
линии, с малко чиракуване в „Студент" 
и сътрудничество в „Глае на българи
те“ при Караиванов).! Славински, Йе- 
ремич и аз направихме набързо кон
цепцията: шест страници, редица руб
рики, съдържащи местни и югослав
ски карикатури, писма на читатели и 
т.н. В уводната стетийка изтъкнахме, 
че искаме вестникът да стане „обще
ствена трибуна на нашата народност"! 
Заглавието „Братство" направи пирот- 
ският художник Пая Ристич (с две по
правки): бели букви (курсивни) върху 
червен фон, Лале Йеремич започна да

Работата около издаването на вест^ 
ника започна ненадейно. Към края на 
май 1959 година, Тодор Славински, 
първия главен редактор на „Братство", 
като се завърна от Белград, съобщи 

на пиротския в-к „Сло- 
Ще

От всички членове на „Слобода" 
местните културни и политически дей-

Лиляна Нейкова, тогава учителка в 
маши-

от
Димитровград, по нужда стана 
нописка, защото й вървеше тая рабо- цИ, от печатарите и шофьорите, от фо- 
та. С кола карахме ръкописи при нея тографите и художниците, 
и ги връщахме назад. Някои матери- Ме подкрепа, насърчителни думи и по-

получавах-

в редакцията
бода": „Работата е завършена! 
издаваме вестник на българската 
родност под заглавие „Братство". Ня-

чотливо, с желания за успех.али изписвахме на ръка 
полу-лечатни букви. Коректурата също не вървеше ле- 

неопитни, а печа-
на-

Първата сериозна турдност беше — ко. „Журналистите" 
езикът* Не разполагахме с речници, тарите не свикнали на български език, 

списания.
ма вече време за приказки: първият 
брой трябва да излезе след две сед
мици! Онова „трябва да излезе" най- 
много се отнасяше до мен, тогава учи
тел в Учителската школа, и до Лале 
Йеремич, професионален журналист в 
„Слобода", димитровградски зет... 
Пък и до другите хора от „Слобода", 
защото беше ясно, че само в крилото 
на тази редакция и с помощта на ней
ните хора, на нейния опит, помеще
ния, техника, хора ще можем да на
правим нещо. С други думи, „Брат
ство" се роди в крилото на „Слобо
да", където сътрудничех и аз и къ- 
дето и преди това имаше местни опи
ти да се издава вестник на българ
ски език („Свобода"

едни грешки поправят, други правят. ..
първия брой, 

нощи бях с печатарите, Ко- 
първата страница влезе във флах- 

лристигна (в

и по-новиенциклопедии
Оказа се, че ни липсва терминология При набор и печат на 
от различни области: политика, сто
панство, техника,
икономия и пр. На няколко места, при 
превеждане, се послужихме с описа
телно изказване. (След първия брой

аз дни и 
гато
машина, в печатницата,

зори) Мики Нейков и веднага 
се залови за работа: ревизия на пър- 

съдържа- ВИте страници на в-к „Братство". Съ
щата сутрин, 15 юни 1959 година, из
лезе вестникът. Всички бяхме изморе-

наука, политическа

ранни

Караиванов ни похвали за
нието и за формата на вестника, но 

език"!).ни критикува зарад „лошия
В пиротската печатница „Графика" 

се сблъскахме с нови трудности. Няма
ше голям избор на букви. Курсивният 
шрифт беше от сърбохърватски хара
ктер. Но най-трудно беше със заглави
ята: изобщо не разполагаха с букви
те Ъ, Ь, Ю, Я, Щ. Благодарение

ни, но се радвахме като деца.

Тая сутрин всички участници (Сла
вински, Йеремич, Нейков, аз, печата
рите и редица Други приятели и по
магачи) изпихме в самата печатница по 
здравица за първия брой!2—3 насамо

3
Д-р СПАС

Сотиров лМоже би ще ви интересува“
През пиротския период на »Братство«

В КРАЯ НА 1959 и НАЧАЛОТО от „Братство" в Пирот под заглавие пазарен ден, но селяните от околията 
НА 1960 година бяха обнародвани пър- „Може би ще ви интересува" бяха идват всеки петък и всяка неделя с 
вите броеве на „Братство", който то- най-различни с сведения, свързани яйца, чорапи, лук, масло, чушки, ко-
гава се редактираше и печаташе в Пи- отпечатани няколко десетки бележки кошки, гъски, брашно, фасул, сирене
рот. Но още с появата на първия преди всичко с миналото и с особе- и други такива и всичко продават за 
брой вестникът се наложи както със ности на природата на нашите край- добра цена",
съдържанието си, така и с начина, с ща, и нещата страна. Задачата ще
който се обръщаше към читателите, беше никак лека — тя изискваше ен-

. Сътрудниците на „Братство" имаха

литра източно от крепостта Буса „Гра
дище", край Божичка река.

Ф Растенията на Западна Стара Пла
нина измежду Миджор и Копрен, как
то н съседните върхове е изследвал 
видният сръбски ботаник Йосиф Пан- 
чич, отличен познавач на югославската 
и българска флора.
• От надписа на входните врати на 

Планинишки манастир

Ф Миналата година бха открити кю
пове при копане на основи за нови- 

циклопедически знания, много умелост те сгради в Босилеград — такива ста
да се рови из книгите, много при- ри кюпове и по-рано са намирани в 
върженост към родния край. Но, на- Босилеград, а това говори за древното 

за градата за вложения труд — а това съществуване на това
читателите — всич- през 1900 година в имането на баба 

ласка- Цона били изкопани 5

скромен опит и професионални зна- 
нид по журналистика, обаче притежа- узнаваме, 

бил живописван „в лето" 1636.
че

ваха голям ентусиазъм и смисъл
колективна работа и другарски живот, бяха отзивите на 
Редакцията на „Братство" ведно с пе- ко облекчаване. Оценките бяха 
чатарите беше сплотена като едно се
мейство. Това бяха дни на романтич-

селище. Още • Главните сгради на днешната ж.п. 
гара Димитровград е построил прочу
тият знеполчанин Симо 
младини той бил печалбар в свободна 
Сърбия, а след това и военнен възпи
таник на сръбската армия.

големи кюпа Соколов. На
ви и насърчителни, защото читателите пълни с полуизгнило жито и римски 
узнаваха за интересни сведения, кои- монети в стените им. Още по-рано 

на привърженост към делото на вест- то сами никога нямаше да чуят или бил открит един кюп с вместимост 800 
ника, когато не се поставяше въпрос прочетат. За съжаление е, обаче че 
нито за работно време, нито за I 
гради. Но считам, че успехът, с който

на- „Може би ще ви интересува" не по
лучи своя отделна „глава (както ка- 

„Братство се изложи на обществено- зват редакторите), но бележките бяха 
то мнение в голяма степен се дължи 
и на таланта на първия редакционен 
колектив, съставен от хора с широки 
знания и спосбности.

разсейвани на последните страници от 
вестника. Ето, няколко заглавид и бе
лежки от „Може би ще ви интере
сува":

В първите броеве на вестника лип
сваха рубрики за забава и популярна ф Растенията, от които са образу- 
наука, които трябваше да го направят вани антрацитните въглища на мина 
още по-близък и по-привлекателен за „Ерма" при с. Ракита, Вучи Дел и 
читателя* Така се роди мисълта за околността им са виреели още през 
обогатяване съдържанието на послед- мезозоикума (юра), 
ните страници на вестника със зани- преди около 150 000 000 години! 
мателни информации от областта на 
науката. Според взетото решение то
ва трябваше да бъдат малки бележки 
— „драски и шарки" — които преди
мно да обхващат сведенид свързани 
с живота, бита, природата и минало
то на народността в СФРЮ. Като об
разец бе посочена всеизвестната руб
рика „Да ли знате?" от 
„Политика". Разбира

което ще рече

Ф В Босилеградско и Димитров
градско все повече изчезват старинни
те детски, селски и овчарски игри ка- 
квито са: дранье, дълго магаре, кута- 
ница (крайеница), гоненица, свиньиьа и
АР*

^, ;Ф Изворите на планината-вододял 
Кървави камик при Власинското езеро 
дават началото на реките Драговищи
ца и Ерма. Драговищица в горното си 
течение преминава през Босилеград
ско, а Ерма в долното отива на север 
и преминава през Димитровградско, 

ф Още в първите дни след осво- 
Отговорните колеги от редакцията бождението

ежедневника 
се, „Братство"

клонеше от всякакво механично подра
жание и затова възникна въпроса ка
кво название да получи новият отдел
във вестника.

от турците в Димитров- 
считаха, че имам подходящи склоно- град (Цариброд), който от разпръсна- 
сти за такава журналистка и така ло то на махали селце започнал да се 
лучих задължение да попълвам и уре- превръща в градец, петък започнал да 

пряснообразуваната рубрика се налага като пазарен ден. В 
„Може би ще ви интересува".

В течение на няколко месеци, кои
то 1960 година прекарах с колегите

ждам спи
санието „Домашен учител", от 1890 
год. се казва:

„В Цариброд още няма определен
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... :.2.АСЕН ЛАЗАРОВ
МИЛАН ВЕЛИЧКОВ

Хилядонратен Клисурско
всенидневие

Ако с най-малко думи, без 
дсно и убедите 

лно искаме да отбележим хи 
брой на „Братство",

град, ако числото на работ- 
класа

голословие, години, с още много труд и 
саможертви да се изграж
да. В тази работа, нашето об 
щество създаде възможности 
и българската народност да 
се ползва и с другите видо
ве информиране. Днес, пок
рай „Братство" значителен 
принос и, така да се каже, 
помощ на „Братство" дават 
радиото и телевизионното пре 
даване за българската народ 
ност при Радио Ниш.

Тези факти обаче, а това 
струва ми се трябва да се ка 
же по случай юбилея, изис
ква по-висока степен на от
говорност от

ническата Му 
тно се

десеткра 
увеличи, ако неговителядния

това ще направим ако кажем, 
че вестникът като 
част на социалистическит

произведения
насят в

днес се из- 
страни на 

и по-специал 
ако през това 

няколкото хи 
инже-

десетина ръкоделие „Под 
да покриви" — идея, която 
тук се и зароди.

Във всеки случай, резулта
тите са налице: новата здрав
на станция, училищните сгра
ди, водопроводите, електрифи 
цираните села и новите къщи 
с модерната покъщнина и на
чинът на живеене се е по
добрил много. Днес няма ни- 
то следа от бедния живот.

В водножието на Въртоп и 
Цветков гроб — високите и 
гористи планини, — по ребра
та на суходолията, по склоно
вете на планините 
ложен Клисурският край. Ве
ковете тук са затворили мно
го села и махали, а всред 
Клисура още стои турска ку 
ла, като ням свидетел на ис 
торията на този край.

Живеели са тук хората жи 
вот, изпълнен със страдания, 
беднотия, отчаяние и надеж
ди ... И стана нещо, което 
донесе ново съдържание в 
живота: свали воала от очи
те, разгони сиромашията, до
несе вместо отчаяние и стра 
дания — небивали жизнени 
радости и озари лицата на 
вдъхновените труженици. Раз 
бита е вековната изолация, 
изграден е и асфалтиран пъ
тят от Сурдулица до Стрези- 
мировци. Сдружиха хората си 
ли и средства и работеха и 
работят за по-добър и. по- 
щастлив живот. Отвориха се

хиля-съставна машнойред из света
е са- ио в Европа, 

време покрай 
ляди нови работници, 
нери, техници и специалисти 

българската

моуправителни сили, в рамки
те на определените му зада
чи, растеше и отчиташе 
хи съгласно с общото

азпо-6 ?успе
разви от народност 

строят навред из страната, а 
стотици други специалисти: ле 
кари,

тие на самоуправителния
циализъм в нашата 
вдъхновяван, идейно 
бтован и

со-
страна,

разра 
организиран от Съ-

просветни работници, 
икономисти, юристи, 
ници също така творческите 
си сили 
на братската

худож-юза на югославските комуни 
с другаря Тито.

предшественикът

сти начело 
Ако

„Братство", „Глас на българи 
те в Югославия" а

полагат за
ни родина

прогреса
на

Обаче отдавна започнатите 
акции по електрификация на 

и махалите не са за-

тружениците, 
които професионално работятсоциалистическа 

лна
самоуправите- 

Югославия, и ако в таизвестен
имаха

в средствата за масова 
формация, от комунистите в 
тях, както и от субективните 
сили в общините и органи
зациите на сдружения труд. 
Особено ще бъде от значе
ние ако в бъдеще се разра
боти начинът на сътрудничес
тво между носителите на ин- 
о.ормиране на българската на 
родност, целещо това инфор
миране взаимно се допълвай 
ки да бъде най-ефикасно. А

ин- селата
вършени. И покрай ясните на 
соки на републиката за по
мощ на граничните и недо

развитите краища

„Свобода"смисъл и зи родина стотици и стотици 
работници, селяни, и 
трудещи се

за задача и идеологическа ра 
зплата с

други 
от народността 

в самоуп. 
делегатските

информбюровщина 
та и сталинизма, „Братство" участвуват активно 

равлението и
статъчно 
във връзка с електрификаци
ята, ето, от известно време е 
зацарило бездействие/ Така 
село Паля и някои клисур- 
ски махали са още без ;ток 
и * разбиват нощната"1’тъмнина 
с газени лампи.

предимно имаше за задача
да дава принос към развити 
ето на социалистическото 
моуправление, неговата 
риална 
основа. И 
мно днес ■ ако

скупщини от местната общ- 
ност до най-висшите самоу- 
правителни 
бликата и

са
мате

и просветно-културна 
няма да е нескро 

кажем, че ве
стникът изпълни задачата си. 
Това, разбира се, не бе 
но и не стана без грешки.

органи в репу- 
федерацията — 

то тогава може да се каже, 
хилядният брой 

вестник „Братство" е само 
един детайл в мозайката на

наче

Преди седем-осем години 
Републиканската културна об 
щност беше предвидяла и за 
планувала около един милион 

клисурци динара с които в Клисура-цен- 
завършиха висши учебни заве- ТЪр да се изгради сграда за 
дения, мнозина са станали из

лес сътрудничество 
и кадрови,

такова
днес са налице: 
и финансови, и организацион
ни, и идейно-политически въ 
зможности. Хилядният брой 
на вестник „Братство", стру-

за
вратите навред из страната и 
от печалбари и надничари ста 
наха строителни и фабрични 
работници. Много

успехите, които красят соци 
олистическото строителство 
у нас.

И ето, с тези и такива ус

пехи винаги вдъхновявано от 
великия син на нашите юго
славски народи 
Тито както и другите субек
тивни сили — „Братство" ин
формирайки, насърчавайки, 
критикувайки слагаше по-ня- 
коя тухла в двореца на са 
моулравителния социализъм, 
който ще трябва още много

Но тези трудности и тези 
грешки допринасяха та и вее 
тникът да бъде по-добър и 
ролята си по-значителна.

И така вестникът растеше 
наред с успехите, които на 
всички полета отчиташе и 
българската народност в на
шата социалистическа и самоу 
правителна братска родина 
— Югославия- Ако през из
миналите двадесетина години 
Димитровград например, ста 
на средно развит промишлен

библиотека й културно-заба
вен живот. За тази акция свое

ва ми се, изисква разговори 
и на тази тема.

,Хилядократният ръст по 
такъв начин ще бъде значите 
лно ускорен, а вестник „Бра
тство" ще стане още по-зна 
чителна трибуна на самоуп
равлението и неговите социа 
листически сили всред бъл
гарската народност.

вестни инженери, 
лекари; има всред тях и ма
гистри и доктори на науките.

агрономи.

временно се говореше много 
и клисурчани бяха доволни

другаря

от това, но всичко отиде на 
вятър и никой не намери за 

та, динамична и неудържима, необходимо да обясни на 
раздвижи хората от този за
тънтен край, пръснаха се -•а- 
вред по страната, където ко
ват своя живот. И ония, ко
ито останаха в Клисура, не 
седяха със скръстени ръце.

И промишлеността на страна-

хората какво е станало с то
зи план и с тези средства?

Клисурчани обсъждат и въ
проса за жилища за медицин
ските кадри в здравната стан
ция- Преобладало е мнение- 

селата си, то със средствата на Здрав-
училища, ния дом на Власина Округ- 

се лица да се изграждат жили
ща най-напред в Сурдулица 

ще. Сега се говори, че няма за специализиращи лекари,
къща в Клисурски край, от Обаче има и друго мнение.

излязъл някой по обективно, че трябва Да
или

ЛЕНКО РАНГЕЛОВ

За по-дейно сътрудничество на 

младите в „Братство”
Електрифицираха 
построяваха нови 

. здравна станция; бореха 
за по-високо жизнено равни

на младите не бе на задовол 
равнище. А действи 

конкурс, както и

те от организациите на сдру
жени# труд 
изобщо не 
простор във 
недостатъчно. Причините

недостатъчно сътруд

която да не еМладежката страница на ве
стник „Братство" не само, че 

е насочена към 
и дейността на мла

дите, но е и широко отворе 
дейно сътрудничество 

на всички млади, 
явяват интерес към журнали 
етическата дейност, литератур 

творчество, изобразител
ното Изкуство и пр. Както въз 

„Братство" та

и от село, или 
ползват този свой

квалифициран се строят жилища за меид- 
работ- цинските кадри, които, работ- 

далеч от Град- 
защото те са 

носители ка здрав

яващо 
телно този 
самата Младежка страница във

висшист,
висококвалифициран

Затуй са нараствали и 
потребите — хората имат ра- 

съвременно се

съдържателно 
живота

или ЯТ и живеят 
ския център, 
истинските

вестника, ник.
имаше за цел приза вестника,

вличане на повече млади 
нейното списване. А страни
цата може, покрай това че е 
трибуна за изява на младите, 
да бъде и място където

в диоапарати,
обличат, по къщите — модер ната защита и здравното про- 
на покъщнина. Мнозина са си свещение по селата.' 

кола. Често пътуват >

такована за
ничество на младите в своята 

на вестник „Брат-
които про-

страница 
ство" трябва преди всичко да 

самата тяхна неза
купили и
с рейсовете от Клисура за 
Сурдулица, Враня, Лесковац,
Ниш, Белград.... без труд- да 
ности, там където си имат ра- , Хората протестиоаг грог-
бота. Вместо кола с животин- рамата не следят, а от тях, 

собствениците на ТВ апарати- 
иска да платят и пла- 

абонамент Всички

Голяма част ог населението 
в Клисурски я край не може 

следи ТВ-предаваниятек

тетърсим вното да се изграждат ка- 
вид

подготво- 
такова сътрудничес- 

Но и по-широко. Трябва

самите
то журналисти, един 
„школа" за подготовка на та 
кива кадри. С цел привлича-

интересованост и

ност замъжва вестник
ка и сътрудничеството 
младите в своята

по-богато и разнообраз

на тво.
това дода се анализира и

степен младежката ор- 
за по-ак

страница сега превозни 
средства са камионите и рей

совете.

ска тягане на повече сътрудници и 
по-голямо обществено влия 

върху списваното на

каква
ганизация допринася

става те се 
щат пълен 
настоявания да се

но. на младите ние
вестника като цяло от една и

тивно участвуване 
в общественото информира 
не. Младежката

Но дали младите от учи 
лищата, висшите и полувис- 

учебни заведения, °т °Р 
сдружения

• ползват доста- 
във

отклони
този недостатък досега не 
дадоха резултати. Крайно 
време този и преди споме
натите проблеми да се разре-

Младежката страница от дру 
га страна, биха били полезни 
редакционни заседания, които 
биха се провеждали напри-

Задържали са се хора и
За незаетите 

ООС1 „Народ-

ворганизация 
трябва еши тези краища, 

моми и жени
на радиност" в рамките нз 
ЗТК „Власина-продукт" в Сур 
дулица откри пункг но дома
шно ръкоделие в Клисура — 
възможност със своето уме
ние в плетене на

на своите заседания 
да обс'/,жда по-често въпроса
за информирането

тяхното участие

нагаиизациите
от селоТРУД,

* Т7,ЧНО този
на млади- 

в товасвой простор
истинска три

шат.
те, за
информиране и др.

мер в някоя организация на 
сдружения труд 0 общините 

Босилеград,

Животът си тече и се раз
вива. С него и потребите и 
новите изисквания... 8 товя 

пуловери, именно се състои динамика- 
фанели и рокли да лоработ- та‘ на самоуправителното 
ват месечно и до 3000 динара. глеждане и разрешаване на
Трудовата организация обоз- проблемите... 
печава плетиво и останалия ма

вестника си като 
буна за показване 
телни опити от 
и дейност, за критическо сЪЬ 

слабости и про

на положи 
животсвоя вестник „Бра 

за пос-
Димитровград,

Сурдулица и Бабушница, или
Редакцията на- 

тство" 
тоянно 
нието
ка посочим 
младежки 
имаше 
дите
ничество 
налистиката, 
др. Но 30 съжаление

влага усилия 
обогатяване съд7>ржа- 

на тази страница. Не 
миналогодишния

съ-людаване иа 
пуски, за раздвижване 
В7,проси, инициативи I 
зт изява на творческите 
възможности и пр? 
но е, че в достаТ7,чна сте
пен. И не всички. Младите от

училище, селопък в някое 
при участие на широк кръг 
от млади, а на 
разговаряло конкретно как да 
се подобри сътрудничеството

на
и акции,

които би сеси
който

мла-
Под Въртоп и Цветков гроб 

търсените произведения «а па се е разположил Клисурският
зара. В Клисура считат, че с край, а през него тече ниш

ката на живота . • ■ Носи хора- 
хубавото настояще към 

по-ацаетливо бъдещ* •.

конкурс,Безслор териал, а те от това правят
цел до насърчи

по-активно С7,трудкъм
вестниквъвна младите 

„Братство"", тоест в Младеж 
ката му страница.

в областта на жур 
литературата и 

ОТЗИВ7.Т

училищата, от висшите и по
лувисши учебни заведения са 
най-редовните сътрудници но 
тази страница, докато млади

това но е реализирана изця
ло идеята на тази територия 
да се създаде фабрика по до

та от 
още
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СТРАНИЦА 8
ПРОГРАМА В КОНФЕКЦИЯ „СВОБОИНВЕСТИЦИОННАТА

ЧИТАТЕЛИТЕ Й „БРАТСТВО"
Виден напредък

ДА"

Вторият етап-през на
стоящата година

договорът вече е 
до края

Никола Йосифов от Димит- 
чета

ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ сто-отношенио. водство
подписан, така че 
на 1981 година ще приключат 
подготвителните работи и ще 
се извърши договаряне със

дък във всяко 
Все пък мисля, че жанровото 
разнообразие но о достигнало 
желаното равнище, въпре-

Ди-ровград: — „Братство" 
повече от 20 години. Искре- 
но се радвам и съм възхи
тен, че тези дни отбелязваме 
такъв юбилей — 1000 броя.

организации в
община по 

на капиталовло-

пански
митровградска
реализацията
жонията безспорно е конфек- 

„Свобода".

ки напредъка и в това отно
шение. Също така бих искал 
да изтъкна, че журналистите 
на „Братство" трябва повече 
да пишат за селските стопа 
ни, за живота на село.' И 

ам колектива

строителите.
ООСТ търговия също ще' ре 

ализира програмата 
таловложенията, понеже

През изтек
ция
литоС една дума доволен съм 

от „Братство" и затова най- 
редовно следя всичко написа 
но в него. Разбира се, че след 
двадесет години човек 
изгражда някакъв 
за вестника, който 
„Братство" 
години бележи виден напре

години напъл 
програма 

етап на изграж

две—три
на капи- 

вече
но бе реализирана

та от първия
бе построена производ- 

хала, административно-

се пристъпи към конкретни 
Договорено е из 

обект с площ

дане:наприветствув 
„Братство", честитя

си договори.ствена
технически помещения и- поме 

културно-битова

му юби 
лея и желая още много го 
дини успешна и творческа— 
журналистическа дейност.

критерий
следи.

граждане на
200 кв. метра в ТърговН. Йосифов

АБОНАТКА ОТ ПЪРВИЯ БРОЙ

към
ския център в град Ниш. Съ-

щония за 
цол.през последните

що така в ход са разговори 
с други строителни в други 
промишлено-търговски 
трове в страната. Очаква се, 
че реализацията на тази част 
от инвестиционната

-трудно ще се осъщес
тви, тъй като в момента има 
голяма нестабилност по отно 
шение на цените и услугите.

ЕФЕКТИТЕ
Резултатите, които конфек 

ция „Свобода" постигна и 
ще постигне през трите ета

ВТОРИЯТ ЕТАПЛюбица Кирова от Димит
ровград: — Абонат съм от 
първия брой на ^ 
„Братство", което значи че 
през ръцете ми са минали 
1000 екземпляра на вестника 
за българската народност. Ра 
зибра се че трудно мога да 
си спомня за какво се пишеше 
преди десетина години, оба
че мога да кажа, че нашият

ХАРАЛАМПИ ИВАНОВ, БОСИЛЕГРАД: цен

През втория етап, заплану
ваните влагания,

вестник Равен на останалите 
седмичници

ввлезли 
програма до програсредносрочната 

1981 година, са реализира 
с 61 на сто, или на стойност

ма пони

от мад 22,6 милиона динара. 
- Тези влаганид главно 
отнасят до строителството на

Редовен съм читател на 
„Братство"", а по-рано бях и 
редовен сътрудник. Сега не 
сътруднича, но вестника чета 
от първата до последната му 
страница. Свободно мога да 
кажа, че „Братство" е равен 
на останалите седмичници в 
страната, а от някои е и 
по-съдържателен. Предложил 
бих да има повече репорта 
жи за млади работници и 
селскостопански производи-

се

производствени помещения и 
оборудване. С това са създа 
дени възможности за прие
мане на нова работна сила, 
така че през януари — февру щщщ
ари от настоящата година са шт 
приети към 200 нови работни ЩЩ
ци. Следва да се отбележи, 
че тези закъснения са покачи 
ли стойността на капиталовло 
женията с около 20 на сто.

г?.
ВВГ!

тели, проявили се с изключи
телно Съществено е да се отбеле Щ 

жи, че основната част на ка 
питаловложенията са завърше 
ни, понеже производството в 
новопостроените помещения 
и с новото оборудване. Ос- 
и с новото оборудване. Ос
ее счита, че вторидт етап окон 
чателно ще бъде завършен 
до края на 1981 година.

трудолюбие. Вестникът 
и журналистите му трябва по Ш .5X. Ивановприсъствув,
вота на нашите най-отдалече 
ни села, да пишат за живо-

вече да ат в жи- Г»
та на хората в тях и 
формират за най-важните съ 
бития у нас и в света.

ги ин-

.4Л. Кирова

Имамкателен и интересен, 
и някои забележки. Така на 
пример мисля, че и „Брат
ство" -би могло да помества

Миряна якимова; ученичка ро, най-много ми харесва ру 
в средношолскня център ■ Бо брикета „От село за село",

ог която ^лналам за живота 
на хората в с* • тга. Предла
гам да се пише повече за 
нас, младите, за живота и ра
ботата в училищата, за обще 
ствоно-политическото 
ране на младите.

силеград:

материали за нас жените, да 
имаме свое кътче. Конкретно 
би могло да има рубрика под 
название „Кътче за жената".

— С „Братство" се срещ

нах във втори клас и оттога

ва редовно го чета. Мисля, 
че съдържанието му е доб-

По-висока производителност
ТРЕТИЯТ ЕТАП

Изхождайки от обстоятел-ангажи
па на капиталовложенията, на 
истина са внушителни. Обще 
стаеният продукт, доходът и

ството, че целокупната инвес 
тиционна програма е разделе 
на по етапи, които в практика 
са в зависимот е дин от друг,

ДА СЕ ПИШЕ ПОВЕЧЕ ЗА 
МЛАДИТЕ

чистият доход няколкократно 
са увеличени, 
едно промишлено

СТОЙНЕ ЯНКОВВера Такова от Звонци: — 
Искрена да бъда „Братство"

Създадено е
неотложно е да се пристъпи 
към предприя-

реализацията и на трепета но не и редовно, поне
же в* Звонци

тие, отнасящо се кЪм сред 
ните конфекционнития етап, съдържащ се 

програмата 1981—1985 година. 
Общо

вняма място къ организа*
купува. ции, чието производство по

чивакапиталовложенията върху почти най-съвре
менна технология.

В ЖИВОТА още не зърнал, 
от дома ме пропъди беда! 
Но там аз пак бих се върнал, 
зарад онази свобода, 
която остана в горите

през третия етап ще достиг 
нат сума от 87,4 милиона ди 
нара, от които 62,4 
са ООСТ

В периода от започването 
на първата реконструкция и 

а доизграждане до днес броят 
на заетите

милиона
производството, 

25 милиона за ООСТ търго
вия. Планът на капиталовложепрез всяка пролет да цъфти, 

която зеленей в леските
нарастна повече 

се има пре 
главно се нас 

жен

от два пъти. Ако
нията в производството 
отнася до пълното 
ване

се двид, че тук 
танява неквалифицирана 
ска работна ръка

и по росни лъки лъщи... 
Която в отсрещните 
лудува с бистрите води, 
и по пътеки 
записва 
Която с

закръгля
на производствените ка 

пацитети с въвеждане 
тематичен вътрешен транспорт 
в цеха на доработка и изгра 
ждане на складови 
ния.

долини
— тогава 

приносът на конфекция „Сво 
бода" в разрешаването на бе 
зработицата в Димитровград 
ска община 

Тези

| на ав
сред малини 

заешки следи...
песен на жетвари 

разказва ни сред летен жар 
за любовта

помеще-
Капиталовложенията 
търговия се отнасят до 

изграждане и

е доста голям.
вмежду овчари 

млади шилегар... 
по плетища

ООСТ резултати са постигна 
ти благодарениеи за Стоян 

Която петли
на правилнаразширяване на 

за продажба на 
изделия.

Планираните работи в сре 
програма 1981 —

стопанска политика 
дова

Радвам се когато във 
ника намеря 
кула. Лично мисля, че вест 
никът е на завидно равни- 

оформле- 
Имам и някои забележ 

ки. Малко се пише за жи
вота на младите, малко са 
информациите за 
и домашна музика, за мода

та', събитията, които най-мно 
го ни вълнуват.

магазините
готовите

в тази тру 
организация, помощта 

на обществено-политическите 
дейци в общината, 
безкористната и

огласят с песенен 
която мълчи ло

вик,
стърнища 

и по тревясал ечемик... 
Която орли белоглави

нещо за Дере-

както и 
вестранна по

дносрочната 
1985ще, в техническо 

ние.
година вече се 

рат през настоящата 
понеже предварителните

реализи
година,

носят по 
която по сена

храсти и скали, мощ на Фонда 
не на

за насърчава 
стопански изоставащите 

краища а СР СЪрбиЯ. Разби 
ра^се, трудещите се в „Свобо 
“л" са проявили и

н '.по отави 
по нашите следи вЪрви... 
кръстосват

раз
говори и договори около за
кръгляване на финансирането 
са проведени и становищата 

съгласувани при 
ООСТ, така

щурци и пчели...световната
Която със спомени Дастари проявяват 

високо съзнание, дейно се 
ангажират върху целокупната
стабилизация

...А от моите първи другари, 
там никой гнездо

(Из „Сега

са двете
не сви.

е нашият ред“)
че понастоящем 

във фаза на подготовка на трудовата ор 
което ие те ганизация,

успеха.
гарантираТ. П. хническо-технологическата до 

кументация- За ООСТ произ
Ст. Николов
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ВСЕНАРОДНАТА ОТБРАНАС Тито 

в нас Комунистите 

инициатори 

на акциите
ТЦафетата на младостта, с поръ-

„Без Тито пред нас, но с Ти
то в нас", трудещите се и гражда
ните

ката

на Черна гора,
пъу изказаха своята решимост, че 
докрай ще останат последователни 
на дадените обещания, достойни 
на Титовото доверие и ще продъл 
жат по пътищата

още един

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВСИ 
ЧКИ УЧЕНИЯ И ПРОВЕРКА НА СПОСОБ 
НОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО 
СТТА

Г|
на нашата рево- МАСОВОЛЮЦИЯ. Г*

ДНЕС ВЕЧЕ не е случайност, че нашият 
„обикновен" човек да познае в своя район 
„съмнително лице" и му изпрати по следите хо
ра „от закона". Частите на ЮНА не са вече

излезнат

СЪВМЕСТНА ОПОРНА ТОНКА
секи, който обективно съди и който го- 

Д ре—долу познава причините и същността 
на нашето определение собственото 

развитие да конципираме и оформяваме 
нашите условия единствено приемливата само-

нито „гости" нито „чужденец", когато 
на лагеруване в някое село. Те са и там у до
ма си, подпомагани Оу народа и смесени с не
го. Всичко това в днешните мирновременни ус 
ловия е една сила. Утре, ако е нужно, това ще 
бъде още по-сбит строй. Защото това е все
народната отбрана и обществената самозащи
та. Само за тази единствена слятост е тряб
вало да се изборим, и това с работа -— не 
само със заключения. В Кралевашки регион кйч 
зват: ако си постоянно активен, всичко това не 
е трудно да се постигне.

че в съгласие със собствените убеждения, 
да изграждаме собствена визия на утрешния 
ден и в създаването на тази визия включваме 
всички потенциални сили на обществото: от „ба 
зата" до „върха", и обратно в творческото 
съпоставяне на техните становища, упросте- 
но говорейки, да търсим оптимум единение. 
Друго нещо е, че тези издирвания и съпостав
яния понякога траят по-дълго, отколкото това 
„очакват" онези' които в арбитража на няка
къв връх или център (все едно дали се касае 
за правителство от парламентарен 
Що друго и подобно) видят най-краткия път 
до целта.

Тито ни учеше, че единствено чрез свобод

си
в

управителна демократична процедура 
се съгласи с оценката, че най-новият обществен 
план е документ с изключително политическо и 
икономическо значение и стойност, че почива

ще

върху сигурни основи. Във връзка с това ре- 
най-малко две обстоятелства. Пърлевантни са

вото е: способността на самоуправителните су
бекти, че в „процедурата" на споразумяването

тип или не-

Отделна стойност на многобройните учения 
— казват — е в това, че са ангажирали повече 
десетки хиляди трудещи се и граждани, ор
ганизирани в ООСТ и местните общности, ко-т

и договарянето да формулират и открито из
разят собствения си интерес, а второто — че, 
водейки сметка за обективните възможности 
и уважавайки аспирациите на другите за 
възможно по-бързо напредване, да утвърдят 
общия знаменател на съвкупните интереси, ко 
ито се вграждат в стратегията на осъществява 
нето на обществените и икономическите цели.

но изразена воля приетите задължения могат 
успешно да се изпълняват. А задължението ко
ето не произтича от убеждението, че нейната 
реализация задоволява интереса на носителите 

няма нито изглед да бъде

ито не само че са съзнателни за своята роля 
отбрана и общесв системата на всенародната 

твената самозащита, но и знаят своето място
на решението 
осъществено. В това разбира се трябва да С9

в нея.

„Търси" и част на отговора на въпроса: може 
ли процесът на приемането на решенията да 
се „съкрати"?! \

Нашият отговор се знае и е залегнал

Без съмнение, че настоящия тъкмо приет сред- 
развоен план съдържа това.

наА до тези резултати, както ъе казано 
последното заседание на междуобщинската кон 
ференция на СК на Кралевашки регион, когато 

осъществяването на конгре

носрочен
Обемът на един текст не допуска тази

въвоценка повръхностно да се документира, т.е. не 
още изтънчено и да се обоснове. Да приведем 

всички субекти, които се изяснява-

се разискваше за 
сните становища в тази област, не е могло да

всички основни документи — държавни и пар
тийни:
интереси единствено може да се изразява и 
съгласува чрез споразумяването и договаря
нето в рамките на делегатската система. В тези 
рамки известни несъгласия са нужна последи
ца на обективните обстоятелства, които се 
изразяват е разликата на постигнатото равни
ще на икономическата напродналост на отдел
ните региони, на тяхната промишлена опитноот

тези

плурализмът на самоуправителнитесамо едно:
ха чрез договорите по основите на плана и за 
самия обществен план на края тези документи 
приеха единодушно, съзнателни за задължение 
то, че в течение на реализацията му упорито 
да работят върху доизграждането на приетите

се стигне нито спонтанно, чрез чакане, нито пък 
чрез стихийно раздвижване 
Инициатор и носител на всички акции в тази 
област на действуване е Съюзът на комунис
тите, което във всеки случай говори, че кон
гресните становища в областта на всенародната 
отбрана и обществената самозащита сред 
мунистите в този регион са били постоянно на 
дневен ред и актуални.

на активностите.

ко-решения.
Да кажем между другого, че подготовката

започнаЗакона за планирането,въз основа на 
още преди четири години, че общо взето, са 
удовлетворни всички съществени разпоредби на 

закон, че с договорите за основите

и природните ресурси. Да не се уважават
значи да се отнеме отговорността наразлики,

републиките и овтономните области, относно на 
собственото развитие,

Днес тук е постигната такава степен на под 
готвеност на институциите на нашата политиче
ска система и гражданите, че във всйчки усло
вия могат Да индентифицират носителите на не- 
самоуправителни поведения, вражеско действува 
не или нарушаване на междунационалните от
ношения. И основните организации на сдру
жения труд и местните общности са осъщес

твили 
ране, 
зирано 
зъм
като израз на определението и 
на всеки човек за отбрана на обществените стой 
ности.

на
този трудещите се в тях за 

значи да се отрича правото им да изразят соб
ствения си интерос и изнесат своето мнение за 
пътищата на задоволяване на тези интереси. А

и утвърждавани рамките
. Но и покрай ®сич

плана са отмерявани
и целите на този план и т.н 
кото, в последния 
новищата на

на ста 
облас-

етап на съгласуването
републиките и автономните 

ти, върху основите на приетия проектоплан, вЪз 
никнаха около триста въпроси, които тря ваше 

окончателно бяха реше- 
всички. А между то 

такива (например

споразумяването и договарянето о за нас един 
който се съгла-ствено приемлив механизъм, в

суват тези интереси. И точно в това трябва и 
да се види, между другото, значението и стой- 

средносрочен план, който в

значителни резултати в своето организи- 
така че в тях безпрепятствено и органи

механи-

да се решат, и които 
ни, по начин приемлив за 
зи въпроси имаше 
инвестициите,

ността на новия 
крайна сметка е резултат на съгласуваните ин- 

субекти и тяхното съзнание

функционира самозащитнияти много
икономическите отношения с 

политика), чието „нюанси 
имат значително влияние 

относно върху за 
поемат от-

и това не като наложено задължение, но
оспособеността

тереси на всички 
за това, че 
ключови въпроси.

чужбина, монетната 
в решенията могат да

съвкупното развитие,
за това развитие

в единението се решават всички

върху 
дължеиията, които 
делни субекти.

че това единение е компо- 
субекти.

Друго нещо е, 
нирано от множество 
обстоятелство, 1 
субективния фактор, 
за на комунистите, че

Това е само
В първите редици за трайно осъществява 

60-те хиля- 
в 2 000

накоето налага задължение
първо място на Съю- 

изхождайки от съгласу-

по С7,Г-
може

вид процедурата
на решенията,

на планиране на 
сло

които поз- 
Може

Ако се има пред 
ласуваието 
да изглежда, че 
общественото

не на тези определения се намират
СК в региона, организирани 

активност по

а на
и стиганото

нашият начин
ди членове на 
първични организации, чиято 
ществяването на всенародната 
телно нарастна след конгресите.

с действуването си да доп- 
издигането но самоуправителните 

отношения ■ обществото и на

ваните становищаизключителноразвитие е 
по-сложен от онези,

теория и практика.
така. Впрочем, 

Обаче мо-

ринася към
социалистически

отбрана значи-
жен или поне 
навау досегашната 
би са прави онези, които мислят 
такива забележки и нямат значение.

забележка на упоритостта,

оптимално развитие, което е основната 
на приетия Средносрочен раз-

СЛОБОДАН ИГНЯТОВИЧ

неговото 
и крайна цел 
воен план на СФРЮ.

Радован Тмпсаревич
И

же ли да се сложи



2 Комунист
СЛЕД 19-ИЯ КОНГРЕС НА МЕКСИКАНСКАТА ПАРТИЯ

Самостоятелен и независим път на развитие
Поради това те търсят подкрепа в 

синдикатите, в работническата класа и 
в селячеството, значи, имат платформа 
за социална и обществена реформа, 
а в нейните, рамки за изграждане на 
социализъм в мексикански условия*

от приетата програмна декларация има и 
мсксиканскито ко- набелязани елементи н асамоуправле- 

нио.

В Мексико от 9-ти до 15-ти март те като най-значителен резултат 
т.г. е проведен 19-ият конгрес на Ме- това събрание на 

партия, мунисти!ксиканската комунистическа 
Всред 35 чуждестранни делегации, ко
ито присъствували на Конгреса при- 
суствувава и делегация на СЮК, огла- мунисти придаваха

На международен план т© като пар- 
политиката на

На този конгрес мексиканските ко-
голямо значение, Тия се определят за 

вявана от члена на Председателство- преди всичко поради това, че за първ необвързаността, при което дават лод-
положителни външно- — а това съ- 

в излиза-
Лозунг на конгреса

на Лопез Порти- що така ще бъде и лозунг
нето на изборите през 1982 година — 
беше: демократическо възобновление

то Андрей Маринц. В разговор с жур- път са могли да анализират резулта- крепа на някои 
налисти на „Комунист", другарят Ма- тите на своята публична работа и ре- политически крачки 
ринц изнесе бележки и впечатления зултатите на първото излизане на пар- льо. 
от това събрание на мексиканските ко- ламентарните избори (1979 год)

1— За генерален секретар отново е из
общо- бран Арнолдо Мартинез Вердуго, с 

ведно дойд© до изява победа- 
независимата, 

на мексиканската

и социализъм.рамките на коалицията на ляво насо
чените сили на мексиканското 1 
ство. Второ, на дневен ред имаха до- което 
ста значителни промени в своя Устав, та на 
И трето, задачата на Конгреса бе да ция 
разясни политическите тезиси за .но- е избран и нов 

• В какви вътрешни обстоятелства вата програма на 
е проведен този Конгрес, бе нашият 
първ въпрос към Андей Маринц!

мунисти.

ф Искате пи нещо да ии кажете 
самобитна пози- и за възможностите за сътрудничествоЗАВЪРЩАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА 

СЦЕНА на СЮК и МКП!КП. Също така 
ЦК от 60 членове, в

Мексиканската КП. който над една четвъртина Що се касае за нашето участие на 
19-ия конгрес на Мексиканската кому
нистическа партия, когато става въпрос 

представители от социалистическите 
ани ние бяхме застъпени на най- 
око равнище.

са нови

членове.
Обсъждането за Устав бе много бо- 

неговите рамки бяха обсъ- 
Както ви е известно Мексиканската дени въпроси във връзка с демократи- 

комунистическа партия е една от най- ческия централизъм, диктатурата на

гато и

старите политически организации в Ла- пролетариата, участието на младите в 
тинска Америка. Сформирана е през работата на 
1919 година. !

Разб ира се, ние това направихме 
от значението и ролята 

то Мексиканската комунистическа 
тия играе, както на вътрешния та- 
и на международен план.

партията и в ръковод
ството. Имаше прояви и тенденции на
фракционерство. Всичко това, значи се 

Тази партид е преживяла различни изразяваше в тази всеобхватна диску- 
етапи в развитието си, за да, тъкмо сия в комисиите и в пленумите и в 
преди две години отново се появи дискусиите за самия Устав, 
на политическата сцена на Мексико, 
като нелегална партия.

Инак, нашите становища, 
кихме на конгреса и които се от-

които из-
На Конгреса и в приетата програм

на декларация е подчертано значе- 
Значи, 19-тия конгрес на Мексикан- нието на работническата 

ската КП, на който присъствувахме ка
то делегация на Съюза на комунис- чението на селячеството и интелиген
тите, бе първ конгрес след повторно- цията, чията роля ггРябва да дойде до 
то регистриране, и излизане 
тията от нелегалност.

цт до международните въпроси, до 
унистическото и работническото дви 
|ие, облиците на сътрудничество, ак- 
чните проблеми от 
събития, икономическите

^ класа, като 
ръководеща сила на обществото, зна-

международни- 
- и полити

ките отношения в света, до борба- 
за мир и равноправие, бяха твърде 

участвуване 
конгреса бе прието сърдечно.

на пар изява в работата на партията.

приети. ИНаправиха, също така, анализ 
партия изгражда самостоятел- мексиканското общество, 

на концепция и платформа за изграж
дане на социалистическо общество

нашетона
Тази значи, ана- 

в работническатализ на движението
Когато става дума за контактите и 

с пред-
в класа, селячеството и интелигенцията,

мексикански условия. И второ, тя 
гражда платформа за 
сътрудничество в 
работническо движение

. които направихме 
Разговор с члена на Председателството ставителите на Мексиканската 
на ЦК на СЮК Андрей Маринц, който етическа партия, 

е оглавявал делегацията на СЮК 
кнгреса на Мексиканската КП

из- при което отделно изтъкнаха класовия 
международно характер на обществото, анализираха 

и ролята на буржоазията, крупния фи-
комуни- 

3 тЯх откровено раз- 
на говаряхме по редица проблеми 

терес на нашите

комунистическото
в света, и то- нансов 

ва върху принципите на независимост, компании, бюрокрацията, 
равноправие, ненамеса и т.н. Значи, тЯ I 
става самостоятелен фактор в мекси- ботническата 
канското общество.

капитал, мултинационалните 
а също така 

на ра-
класа и селячеството в

от ин-
две партии. Срещна- 

и с генералния секретар Вер-хме се 
Дуго.

изтъкнаха и обезправяването

ДЕМОКРАТИЧЕСКО ВЪЗОБНОВЛЕНИЕ 
И СОЦИАЛИЗЪМ

Мексико.
Освен това, срещнахме 

говарЯхме с представители
• С оглед на множеството и раз- партии от Латинска Америка, 

нообразието на мозайката на полити- взаимно обсъдихме 
ческите сили с разнообразни ориен- с обстановката

се и раз
на някои 

в които

В работата на Конгреса са участву
вали около 500

Защото, трябва да имаме предвид, 
които са че това е общество,

класа, се намира в етап на развитие на 
което бералния капитализъм, с най-изразени

делегати, 
представлявали работническата 
селяните, интелигенцията, 
трябва да се

което все още 
ли- въпроси, свързани 

Дву-при в този регион и
тации в Латинска Америка, и отделно странното сътрудничество, 
в Мексико, да ли нещо можете да
кажете за това какво е сътруднице- ® Каква е социалната база на Пар- 
ството на ляво насочените сили, и от- ™ята, относно в кои социални струк- 
делно каква роля в това има Мекси- ТУРИ Партията е най-много 
канската КП!

подчертае, че повечето
видове на експлоатация, следователно 
и на отношенията в това класово об
щество.

делегатите бяха младиот хора, вчле- 
в партията през последните гонени 

дини. Главно, това са интелектуалци, 
представители на университети, средни 
училища и останалите институции на 
университети.

проник-Конгресът обсъжда и 
синдикатите, които сега 
телствена

нала!ролята на

са проправи-
КогатоКомунистите в своята се късаеси програма 

предлагат концепт за свързване на ле
вите и прогресивни сили в

за социалния съ
став на Мексиканската КП, той, приб
лизително изглежда така: 27

организация, с доста малко 
се води интензивна, влияние на комунистите в тях. Те тък- 

полемика и
която лоияко- сега 3аПОЧВат да влизат 

и латиноамерикански катите и чрез платформата, която пре- мексиканското общество. Тук вече
и първи опити, понеже сега

На Конгреса
демократична, откровена 
самокритична дискусия, 
га изразяваше

коалиция,
би действувала в са селяни, по-малко от 25 

хв студенти и 20

на сто 
на сто — 

— служащи.

в синди- която съвместно

на сто
темперамент, но ИМгТи достатъчно г 
качествено'равнище на това което
жеше да се чуе. Тя 
разена, когато се 
ните политически 
ко когато ставаше

длагат на мексиканското общество 
лаят да получат по-голямо

съ-високо
мо

же- Имат
та. Успеят 
оннните 
но в

ществува коалиция помежду Мексикан
ската комунистическа

много млади хора в Партия- 
ли да преодолеят фракци- 

тенденции, явяващи 
университетските

внимание
повече бе из- 

касаеше за
партия и някои 

които по
в тях.

по-малки марксистки партии, 
един или друг начин вече има 

програма ритег и влияние в

вътреш- 
становища, а по-мал- 

Дума за външно-по-

се глав-
По-нататък, чрез 

предлагат концепт на

авто-
определени среди телектУ©лната младеж, 

верситета минава в 
живота, ако

среди, сред ин- 
която от уни- 

стопанството, в 
млади хора започ- 

парламентар- нат да се занимават с проблемите на 
гласували около мексиканското общество и 

парламента са

своята
мексиканското общество.мексиканския со

циализъм, при което предлагат
влитическите становища на партията, къ- 

степендето до израз дойде по-голяма разли-
обществени и социални реформи, 

които мексиканското общество би 
бвало

тези
Защото, на изтеклите 

ни избори за тях са 
ТРЯ- 700 000 избиратели и

18 посланически 
политическия плурализъм и съще- стоящем влагат усилия

своята концепция на

чни
на единство.

мексикан- 
ще даде 

в мексиканското об-

в ската база,да реализира чрез мисля, че товасистемата заели
меота. Пона- 

Д© разширят 
коалицията на

ОБСЪЖДАНЕ НА НОВАТА ПРОГРАМА на 
НА ПАРТИЯТА

резултати. Защото 
Щество всествуващите институции. повече 
просите, свързани със

се изострят въ- 
социалното по-

лявите и прогресивни 
съвместно да настъпят 
през 1982 година.

• Кои са основните теми, с които 
се занимава Конгресът и кое оценява-

сили,Всякак трябва 
тезисите за

с цел 
на изборите

да се изтъкне, че в 
конгреса, т.е. по-късно в

ложение на хората.

Подготвил: Перо Ракочевич



Комунист 3
СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ И религията

Могат ли да ноегзкстират Марксовата л божията шиш
от неприемливата толераиция на религията 
своите членове

Д-р ЖИВОРАД ДЖОРДЖЕВИЧ

_____  ждение пък изхожда ог това, че те- Отговорът е отрицателен:
социализма зи принципи и свойства у човека е, ако е идейно определен

„ божвстввна сила. „вечният тцевременно да бъде марксист по убе-
закон . С други думи, религията, като ждение и добър 
светоглед, представлява и отчуждаване

за тълкуване и разрешаване на рели- на природата и самоотчуждаване I

началото на тази година двама ^нТй'на^ГГлТ' Ч°ВвКа' МарКСО,ата «°Ф""ииия на ре- припомним - се казва: „Марксизмът
млади от едно село в община Шабац делениет припомним за опре- лигията като отчуждаване изхожда от като светоглед и идейна основа на
били изключени от Съюза на комуни Маркс е п“ РеЛИГИЯ1а' КОвТО дааа дтановии'вто< не човек придавайки на практическата дейност на комунистите
стите, защото по изрична наредбаУ на та X чПРНпожението към критика- бога вдезнание, мощ и добрина .същ- несъвместим с каквито да било
родителитУси се венчали в ц^ква .„то ХвГвЛ°“аТа Философия на пра- ност отчуждава от себе своите соб- гиозии убеждения. Затова принадлеж-

Членовете на тяхната първична о^ани' като ' об™ К°вТ° реЛИГИЯТа 03начава особености и ги замисля осъ- ността кЪм Съюза на югославските
зация на Съюза на Т°°рИЯ На този свят"' 0 щосгвени висшото същество от оня мунисти не допуска никакво религиоз
ни различни Гне„ик за т7Г ИТ СЛеА ТОВа КИа! "Тя е Фантастично де- свят. Обръщайки се кЪм висшите си- но вярване". Има ли някой
вало ла Я 3 ДЗЛИ Тря6‘ ЛО на човвшкото същество, защото чо- ли и приписвайки им всичко ценно, потреба след четири
п-* т аказани или не; все вешкото същество няма истинска дей- човвк занемарява собствените си въз-
пък мнозинството гласували да бъдат ствителноот. Борбата 
изключени. н

И още един друг пример. Дълго
годишен член на СК

комунистът 
не може съ-като светоглед сред внесло

християнин. В това 
отношение, впрочем, е твърде ясна и 

на Програмата на СЮК, в която Да
В

рели-

ко-

право и
десетилетия от 

началото на революцият ада призива 
способности и активности, на идейна толеранция 

оелигията, според Маркс е за народа" вътре в
момности. 
Оттам

против религия
та, следователно, е пряка борба 
тив онзи

към „опиума 
авангарда? Ако

„самосъзнание или самочувство на чо- понякога в течение на войната, пък 
века, който или

про-
ароматсвят, чийто духовен

тивист жквял сам с «аайкИвРМсИиРаМвй: ’ РеЛИГИЯТ‘- Р”3наза 
ката не била

се не е опознал или и нещо по-късно поради тактическо-по 
отново изгубил", и тогава „пре- литически причини сме бивали

мизерия в
едната си част е израз на действител-

и_тл п ~ И ПОСлед‘ наТа мизеРНЯ, а в другата си част про- махването на религията, като илюзор-
ното й желание а предсмъртния час тест против действителната 
оил о да бъде погребана според вер- Религията 
ските обичаи. Разбира 
Й можал

се е толе-член на СК
ратни към известни явления на рели- 

мизерия. но Щастие на народа е искане на не- гиозност вътре в партията, днес че- 
понизените г9вот° действително щастие („Прило- тири десетилетия 

жение към критиката на
е въздишка на

се, само синът същества, душа на бездушния 
да проведе това. И, разби

ра се, в тази среда започнали

от началото на ре-
Хегеловата волюцията, на образования исвят,

е духът подобие без дух. Тя Фил°софия на правото").
просве-

тен авангард укрепнал в идейно вода-
налучк- е опиум за народа." Марксисткото становище за творче- чество, трудно може да е необходима

Следователно, религията е поглед СКОТО същество на човека, същество такава толеранция. Не
може да анга- върху света, природата, обществото и като обществен субект в този свят, Съюза

жира свещеник за опело, до край да битието на човека, но • същността си 07 хуманистическо, морално, а в край-
осъществи майчиното 
е трябвало да постъпи 

Такива

както

вания за това дали така афирмиран 
активист, член на СК е ли това за 

на комунистите вожен идеоло
гически, класов въпрос?

желание, или идеалистически светоглед, който мощ- на сметка 
по друг начин, та на човека приписва на битието от в идеологическата 

и подобни примери се 
яват всекидневно, а и отговорите 
пръв поглед не са прости. Защото, ка- тика 
кво

и иделогическо становище 
плоскост на аван

гарда не може да се сЪгласЯва със ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪВЕСТТА 
на шката действеност. В етическата кри- светогледа, който човекът наблюдава ОТ РЕЛИГИЯТА

като бездбен

Яв" ДРУГИЯ свят, с което оспорява чове-

на християнството Маркс посоч- изпълнител на желания-
становище да вземе да та от оня свят.първичната ва на тежнението на религията 

организация на СК към своя член, ко- провъзгласи човека за неспособен сам 
Йто отива на служби и други верски

Казано е, че атеистът и вярващият 
трябва заедно да се борят за соци-да основе своя морален живот, раз- 

празници? Неотдавна един висш пар- вивайки у вярващите 
Тиен функционер нарече

ализъм, дори мнозина вярващи (да си 
припомним само за протойерея Сми- 
лянич) с авторитета си и личния при
нос на борбата за 

различни надминали мнозина

ЛИНИИ НА РАЗГРАНИЧАВАНЕТОнедоверие в са- 
тях, предлагайки църковната ерар 

ко- хия и оня свет като спасение и при- 
пока- миряване с подчинеността в класовото трябва да разграничи 

на приятели и роднини да при- общество. Човешката 
съствуват на техния верски празник.

митеортодоксни
догматици онези, на които пречат 
мунистите дето се отзовават на

Съюзът на комунистите всъщност 
две

социализъм 
комунисти, обаче

като явления, две отношения: своето отно- Са задържали своите религиозни убе- 
израз на „съвкупността на общестае- шение към вярващите и църквата от ждения, което не е пречило нито иа

_____ ц Ните °Тношения (Маркс>' активността отношението кЪм онези свои члено- тях „ито на движението. Напротив! От
* ««*иенивто на природата, при ко- ве, които своите убеждения изграждат друга страна, и атеистът не трябва 
ет° човек променя и собствената си върху религиозния, а не върху марк- По убеждението си да бъде комунист 
природа, следователно, е в колизия с систкия светоглед. Изграждането на со Следователно, касае се за потребата 

Становището към църквата и вяр- религиозната представа за човека и циализма не е предимно основано вър- р, разграничаване за потребата 
вещите ясно нормативно и политичес- неговата роля в обществото. Оттам ху атеизма и оттам е необходимо не то са говорили Маркс и Енгелс от 
ки дефинирахме и в практиката зачи- религията като светоглед не може да само последователно зачитане на кон- освобождение на съвестта от религи- 
таме свободата на вероизповедание, се слв® с марксисткото схващание и ситуционните права на гражданите на ята. Правото да се вярва или не 
правото на гражданина да принадлежи практика на афирмация на личността свобода на вероизповедание, но и _____ й0,„ЛЯ1|„

или като са казали Маркс и Енгелс Сътрудничество на комунистите, не сек- ЯР ' 6азспоРната толаРа^я иа ре-
лигията у нас никак не намалява ло

са
ната същност,

ДРУГ СВЕТОГЛЕД ...

как-

или не принадлежи към една от вер
ските общности признати от Конститу- 8 „Циркуляра против Криге", учение- тантско отношение към вярващите, тя-

То, което „проповяда блаженство в *ното привличане и обединяване, съв- тРебата от духовно освобождение отцията и законите, практически да из- 
пълнява своите религиозни обичаи, а кланяне и презиране на самия себе местно деиствуване върху осъществя- неиния светоглед, освобождение 
същевременно последователно се за
стъпваме и за това, че религиозните

от
напълно отговаря на монасите, а ни- ването на целите на социалистическото 
кога няма да отговаря на храбрите хо- самоуправително общество. Съюзът на 

в Ра, особено по време на борбата." комунистите има в това ценен истори- 
Маркс по-нататък счита, че човеш- чески опит и това е безспорно.

чувството на зависимост от религията. 
Понякога и в Съюза 
сме

на комунистите 
срамежливи в борбата за еманци

пация и афирмация на човека. Не ряд 
въздържаме от идейна офан

зива, от стълкновението с онова, кое-

чувства и активност да не ползват 
политически цели, църквата да не бъ-

кото генетично същество се състои вде бастион иа антисоциалистическите
Нашите определения са тук ясни, свързаността на човека с другите хо

ра, да бъде обществено същество,

Необходимото сътрудничество 
членовете на СК с онози, които 
са членове, следователно и с вярва
щите, в осъществяването на целите на то Духовно спъва човека страхувайки 
социалисическото самоуправително об- се някой да не ни възрази, че застра- 
щество във всекидневната активност и шаваме свободата на вероизповедание- 
идейно-политическата толеранция във • д ч„

* то. А този „някой винаги
всекидневния живот не е, обаче, също

необходимото

на ко сесили.
нение ги последователно провеждаме и 

оттам отношението на СК към църква- и 8 човековото чувство иа личността, 
нейното поли- ковто ® свързано с чувството на сво

бода и достойнство. Религиозното убе-
та като институция и 
тическо действуване не е предмет на 
този текст. Касае се за потребата да 
се припомни за отношението на СК 
към религията, като светоглед от ста
новището на нейната етическа стой
ност и не(възможността) за

е онзи,
който верската свобода, която вече

несъопадането на марксисткия и рели- има» би претворил в свобода на поли-
както и зачитане

коегзи-
гиозния светоглед вътре в авангарда тическо действуване — от антисамоу- 
на работническото движение. Маркс и 
Енгелс на времето остро се противо
поставяли работническоо движение да 
се опира върху идейните и социални 
становища изразени в евангелията. Да 
оставим това, че в историята на ра
ботническото, движение 
френски, германски, английски и аме
рикански
да се слее социализмът и религията,

марксисткия светоглед катостенция с
изходни точки (основи) на лринадлеж- правителни позиции.

ността към комунистическото движе
ние. Практиката ни кара да се освобо

дим от илюзията, че така лесно ще 
се отървем от религиозното съзнание, 

сред някои Онова което с векове е е утайвало в 
съзнанието на поколенията трудно мо

же да се премахне за един ден. Аван

гардът трябва да разчита на „отми-

Посочените примери както и реди
ца други, отнасящи се до становище
то на СК къв религиозните убежде
ния, е особено на някои от неговите 
членове, изисква обстойни разисква
ния, лък и по-сериозни изследвания 
иа този феномен. Защото размишле
нията върху този феномен доста се 
различават, а между тях не рядко се 
чуват и обобщени оценки които не 
уважават нито наЦ-елементарните по
ставки иа марксисткото отношение към 
религията. От там вместо даване на 
„окончателни" отговори иа споменати
те дилеми, добре би било да си при
помним за основните марксистки опре
деления, в които намираме основите

социалисти е имало опити

пък и това че и днес между комунис
тическите и работническите партии в Ранв на религията чрез природна 
практиката съществува различно отно- смърт" (Енгелс), а не на нейното про
шение към религията пък и църквата, махване. Критикувайки Дюринг Енгелс 

казва, че борбата за премахване 
религията прибавя на религията „ор-

за нас от хуманистическо, пък и идео
логическо сатновище о важен въпро
сът дали марксистките и религиозните 
убеждения могат същевременно да се 00/1 на мъченичество" и й продължава 
преплитат в авангарда,

на

И.'|усгряцп)я; Богдан Деянови!)

забелязва, ... чев века", а след товаможе ли
един и същ човек, комунист, да коег- 
зистират Марксовата и божията мисъл? (На 4-та стр.)



4 Комунист
СЪЮЗЪТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖМЛАДИТЕ И

На два коловоза
И наистина, формално гледано, съз-

Л В МНОГО СТОПАНСКИ КОЛЕКТИВИ МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ познават по събраните билети за 
* Е АКТИВНА. НО ИЗМЕЖДУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА НЕЙНАТА РАБО- тър, за следобено почистване иа рабо- 

ТА ОТ ЕДНА И ГЛАВНИТЕ ПРОБЛЕМИ НА МЛАДИТЕ ОТ ДРУГА тилницота и събирането но вторични 
СТРАНА, СЪЩЕСТВУВА ГОЛЯМА РАЗЛИКА суровини, по футболните турнири и

културно-художествените секции.

При тооа, оече ясно личи< ч® съ~ 
ществуво дисонанс измежду активност
та на младежката организация от ед
на, и най-пажнито проблеми 
дито, от друга страна, и тук трябва да 
се ТъРси част от отговора на въпро
са, защо Съюзът на младежта

теа-
дадени са условия за изучаване на ин- 

е очебиеоцотеросите на младите, но 
че ССМ но използва 
на влияние".

своите „канали 
В Белград на пример,

не сеняколко пт/ги са говорили как
по заемане на работаБРАНИСЛАВ РАДИВОЙША докато преодолеем трудностите, за 

два-три месеца да се върнат в поточ
ното производство. Никой не сйгЛбни.

за то-

зачито договора 
на стажанти. Обаче въпрос за разис-

е дали някоя младежка орга-Будислав Пайович е работник във 
фабриката „Иво Лола Рибар" в Же- 

' председател на една 
на Съюза на со-

кване
низация е разисквала по този въпрос 
а своята ООСТ. След това, в обществе- 

критикувана

на мла-
При опита да кажем нещо 
как работи младежката организа- 

колективи бележим
валезник и там е

ността, безброй пъти е 
практиката, че 
век си намира

ция в стопанските 
Отговорните тези думи на

в мно
го среди е далече от главните съби
тия. Залцото, чува се, че младежите

първична организация 
циалистическата младеж, 
ръководители го наричат — младежки 
лидер. Казват — щом младежът запо- 

се занимава с политика, вед- 
идват събрания, отсъствия от ра- ботник-производственик.

Затуй те разлика от някои други среди (напр.
административните

Пайович не зарад това почти всеки млад чо- 
работа посредствомза отношениетода посвидетелствуват

и зарад това, че«ъм труда. но 
като него мисли почти всеки млад ра- 

Именно, за
чне да 
нага
бота, а машината нека стои. 
повече ценят работниците, за които

да работят и да зарабо- учреждения), младите в 
са „обърнати"

заработката, смените и към всич
ко онова, което е във връзка с ра-

е факултетите или
стопанствоважно само 

тят. с лице към машините,

Пайович казва, че неговата начал- към
на основа е 5 500 динара и че дори

е гарантирал никой, ботата. За тях от жизнено значениени толкова не
„Когато сравня своята работа с рабо- са — разпределението, жизненото ра 

канцеларията, струва внище, образованието, жилищната 
ми се, като че ли съм на фронт. Все- литика, защитата от повреди и подо- 
ки час мога да се повредя, а ако ра- бни. 
ботата не ми върви допро — никой не 
плаща присъствието ми на работа? Да
ли бих искал да се занимавам с някак- което се намира в средището на ак

тивността на младежките организации 
произлиза, 

не са

му

лотата на ония в

X 5* 8» 6
Ако обаче се съдеше по онова,

ва друга работа? Всеки трети или че
твърти работник край машината при в стопанските колективи 
нас следва задочно. Неотдавна, поради че за младите такива въпроси 
нужда за работа, търсихме от работе- най-съществени. Младите хора във фа- 
щите в администрацията да помогнат бричните дворове много по-добре се

В един от цеховете на *»Зор ка" в Шабац

„връзки и протекция". А при това,не са доволни от системата на разпре- 
деление, след това, с начина на оценя- твърде рядко се случва някоя орга- 
ване на производствения ТРУД» листи
те за квартири, настаняването на ста
жанти и начина на 1 
решени много други жизнени въпроси, легално, следват, за да могат по-къс
но всичко това като че ли беше по- но да „оставят машините", но младе-

низация на ССМ да разисква по този
въпрос. Така също се носят слухо- 

който бяха раз- ве, че младите работници, почти не-И№ ЛЯ Ш МЕГЗМ1ГДТ 

№■11II [ОМ» МИСЪЛ маловажно за младежката организация, жката организация като че ли нарочно
затваря очи пред такива проблеми 

Истина, в много колективи, както и своята среда. Младите работници каз- 
в ИМТ и „Иво Лола Рибар", Съюзът ват, че само поради това че са мла-

в

на социалистическата младеж е орга- ди, трудно могат да се изборят за 
и низатор на акцията „Млад работник — по-сложни работи; след това забеле

жимо е, че
в ИМТ, „развива творчески дух" и начина
афирмира най-добрите производители, те по канцелариите и в производстве- 
Във фабриката „Иво Лола Рибар" за ните 
втори път е проведено изследване, жни теми,

А междувременно, докато с годи-' г чиято цел е да отговори на въпроса
ните и десетилетията постепенно се

какво е социалното и икономическото 
разтопява религиозното съзнание тря- _

г положение на младите. Също така мла- 
ова да даваме отговори и на такива '

- дите имат свои делегати във всички
въпроси дали младите от шабачкото

, _ самоуправителни органи в колектива,
село е трябвало да отидат от Съюза т „ -

Те „там решават за съвместните
на комунистите, да оценим дали е

отделно за младежките интереси,
по-значителен актът на венчаване в г

в качеството на делегати присъствуват 
църква под натиска на родителите или - - г '

о ^ - и на събранията на младежката орга-
техните идеини убеждени, разбира се X

т - низация- Значи, както казват в Про-ако са марксистки. Обаче, трябва и
г мишлеността за хлъзгащи части, не

религиозните съществуват отделни причини за недо
волство

човека, което го отчуждава, обаче
(2) укрепване на марксисткия светоглед самоуправител", която както ни казаха 

„единствената услуга, която днес мо- като убеждение, което в човешкото 
же да се направи на господ бог е да съзнание ще заеме мястото на много- 
се забрани религията". С други думи, вековните религиозни убеждения.

(От 3-та стр.)
\. съществува разлика в 

на възнаграждаване на заети-

цехове и т.н. Всичко това са ва-
фактите на които класиците са посо- които не влизат в планове

те за активност на младежкитечили, че човекът създава религията, 
тоест че проблемите и противоре
чията в този свят довеждат до задър
жане на зависимостта от религията и 
отчуждеността, води към заключение- 
пго, че за по-интензивната активност 
на Съюза на комунистите по прео
доляване на религиозното съзнание са 
важни две стратегически области; (1) 
борба за преодоляване на противоре

чията в развитието, на човешките тру- повече да проучачваме

орга
низации.

Защо младежката 
и производствените колективи

организация

ни до ден
а днешен не е успяла да се избори 

моуправителните 
да станат централно поле

в

са-

отношения в ООСТ

на ангажи
ране на младите хора трудно е
да се даде отговор. Но факт е, че 
зарад пасивността надности, на всичко онова, което спъва феномени.

младежките ор
ганизации, на общинските, регионални- 

остава 
занимават

с почистването на фабричния двор __
да разискват

„по принцип".

те и младежките ръководства 
тъй като по повече сеКомунист

„по-сериозните"

Оттам идват оп- 
върху работата 

форуми, в които има

теми
само

Председател на Издателския съвет на НИРО „Ко
мунист": Доброслав Чулафич.

На Издателския съвет (редакциони* отбор) на 
всички издания на вестник „Комунист": д-р Антон 
Вратуша.

Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, Площад Маркс и 
Енгелс 11, телефони: централа 335-061, секретариат 
320-184, НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, Телефон 
627-793. ^

равдателните критики 
на младежките 
ненужно фразиране и празни 
тации за „необходимостта от

конста-

Издава: Издателска трудова организация „Кому-Директор и главен по-уско- 
на ста- 

разпределение 
против

и отговорен редактор на всич
ки издания на „Комунист": Велко Миладинович. нист". рено настаняване на работа 

жанти",Редакция на изданието на „Комунист" за Сърбия: 
Саво Кържавац (главен и отговорен редактор), д-р 
Жнворвд Джорджевич (заместник главен

за „съответноПечата се на сърбохърватски, относно хърватско- 
сръбски (кирилица и латиница), на словенски, маке
донски н албански н а съкратени издания на българ
ски, унгарски, словашки, румънски и русннски

според труда" и за „борба 
„подготвените" конкурси". Обобщени- 
те констатации са неминуеми 
стата

и отговорен
редактор), Бояна Антунович, Велимир Филипович, Рас- 
тко Йоветич, Слободан Клякич, Михайло Ковач, Об
ред Кович, Ново Маркович, Зорнца Станимирович и 
Милантие Вуксанович.

език.
по про-

причина, защото такива пробле-
Излиза в петък.

С указ на президента на Републиката от 22 декем
ври 1964 година. „Комунист" е отличен с Орден на 
родно освобождение, а 
с орден братство и единство

ми не се решават само на общинско 
Тяхната

Председател на Издателския съвет на Изданията 
ма „Комунист" за СР Сърбия Мария Тодорович.

. Секретар на редакцията: Споменка Топалович.

или някаквр друго равнище, 
съдба в най-голяма степенс указ от 22 декември 1974

е в ръце- 
лидери" в произ-

със златен венец. те на „младежките 
водотвения цех.
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ПЪТ ДО СЪРЦАТА НА ХОРАТА
телкеТеЖ1И-»И МЪЧН° НИ ® без теб- ДРУгарко учи- 
нето и„Га няколко месеца от заминава- 
нето ти от нашето село, а ние все оше се напя
шше че МОЖе би пак ’ще се в*рН^е “/аДЯ‘ 
Не мога да забравя деня. когато т™*. *> 
тирата си и когато

Учителката Вера Тодорованас.
деня, когато ме прие 
ми помогна да оздравея ...

в квар-

Това са само няколко думи от едно 
множеството писма от Цървена ,ябука,
Вера Тодорова, учителка в село Вава край Ба- 
бушница получава тези дни.

Вера Тодорова,

от ствува, понеже няма ток, съобщения... Дори 
училищната сграда беше в лошо състояние. 
Благодарение усърдието на цървеноябучани — 
направихме нова ... — казва Тодорова.

които

както вече стана известно, 
получи наградата „Най-милиЯт учител" 
годна, в акцията 
жена"

за 1980
организират ».Практична
всяка година.

ВИНАГИ ВСРЕД ХОРАТАкоято 
и Радио Белград

Привлекателна и хубава е учителската про
фесия. Но изисква и много себеотрицание и 
пожертвователност.

Ако не беше така и Вера Тодорова няма
ше да стигне до дипломата „Най-милият учи
тел".

ОТ СТАРА — ДО СУВА ПЛАНИНА

Родена в пазвите'на Стара планина, закър
мена отрано с трудолюбие и ученолюбив Вера 
Тодорова, след като завръшва основно образо- 
вание свършва Учителската школа в Алексинац.

— Тази Трудна и отговорна професия зао- 
бичах отрано. По-възстрастната ми сестра бе
ше също учителка на Косово и

— За 33 години нямам нито един ден от
пуск по болест — споделя Тодорова. А имало 
е случаи когато така да се - каже се налагаше 
да отсъствувам. По семейни причини. Но аз 
и Никола винаги намирахме изход — и не на
пускахме часовете. Било да е въпрос за мал
ката ни дъщеря, която често живееше отдел
но от нас (днес е на трета година медицина), 
било по други причини... Но хората, с които 
вече бяхме се сприятелили здраво — ни из
лизаха насреща 
нието.

грамотни — не се стесняваха да ми се обърнат 
за помощ при написване на писмо, или когато 
трябваше да се погледне болно дете — винаги 
се отнасяха към мен за лекарства ...

от нея видях 
когато на човеккакво удоволствие се изпитва, 

се Удаде възможност 
щите поколения,

да възпитава подраства- 
всекидневно да се -намира 

всред хората, да им се намира при 
«аги

НЕЗАБРАВИМИ СПОМЕНИръце, ви-
когато дотрябва ... — разказва днес Вера. 

Вера Тодорова взима дейно участие и в 
изграждането на страната. Участвува 
ването на ж.п. — линията Шамац — Сараево, 

в Панчевачки рит ...
— След кратко учителствуване 

ги села се озовах в 
съпруга ми Никола работихме 
години. В това затънтено

— Уважението и доверието на хората съЩо 
е голяма награда за мене... И затова

ние излизахме от затруде-
в построя- днес,

когато правя равносметка на извървяния път 
не съжалявам, че повече от 20 години пре

карах в Цървена ябука — разказва Вера.

Съпружеската двойка Вера и Никола То
доров — са били винаги между първите във 
всяка акция — било да се прокарва път, да 
се организира друга местна акция ...

— Признателните цървеноябучани много ме 
изтъква В. Тодорова. И когато 

жените останеха сами, а сред тях имаше и не-

сетне
в някои дру- 

Цървена ябука. Там със
Признанието „Най-милият учител" ми 

драго дотолкова повече, че предложението ли
чно е обосновал известният наш педагог Нико
ла Вученов, който добре е запознат с моята 
учителска дейност...

повече от 20 
и изостанало планин- 

искаше да учител-

е
заобичаха

село почти никой неско

* *
Може би и днес във Вава, в подножието

на Стол Вера по-малко тъжи за Цървена ябу
ка иВера и Никола Тодорови 

с ученици от Цървена ябука приятните й жители-планинци и когато из
праща честите си гости обръща взор на юго
изток където се перчат белите върхове 
Юруци и Църни връх... Тук, близо до Бабу- 
шница, ще просулжи още няколко години до

на

пенсия.

Тогава ще се приберат всички в семей
ното гнездо в Пирот.

БОСИЛЕГРАД: ОЩЕ ЕДНО СЕЛО ПОЛУЧИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

Параловчани пропъдиха 

мрака
ф Акцията по електрификация, започнала през 1965 «след няколко-

възобновена и тази година приключикратни прекъсвания през 1979 отново без
Стефан НИКОЛОВ

Тържествено на 27 март т.г. мест
ната общност в Паралово приключи 
акцията по електрификация. На тър
жеството присъствуваха представители 
на общината, обществено-политически
те организации, директорът на Елек
троразпределителното 
Лесковац Драган Цветкович. Реч по то
зи повод произнесе Панайот Дойчи
нов, председател на ОК на ССТН.

Звездна приеме всички граждани и гости на 
тържеството.

За електрификацията на селото са 
изразходвани 846 хиляди динара. Жи
телите са събрали 494 хиляди, 210 
хиляди е дала Общинската скупщина, 
а 160 хиляди динара — Републиканският 
фонд по електрификицаия.

Пускането на тока бе още по-тър- 
жествено, понеже съвпада с героична
та дата 27 март, когато през 1941 го-

вечер
Тихичко върху небето угасва 
последен блестящ рубин, 
вечерникът леко прехласва 
и полетява отново самин.
Мрачни, навъсени кръгозори 
пробива ясна луна.
Огрява спокойно простори 
разпръсва горска тъма.
Прекрасна нощ. Птици пеят 
луната сънна 
Дърветата на вечерника се ветреят, 
край мене звездна тишина струи.

предприятие в

За жителите на Паралово, отдалече
но към шест — седем километра от 
Босилеград този ден бе истински пра
зник. Училищната сграда бе тесна да

дина югославските народи и народно
сти на Хитлеровата военщина 
решително „Не".

казаха

в облаците спи. М. Я.
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Стоян Станков

слуша1960 „и ня-МЛАДИТЕ ХОРА, родени
музика.

— Най-хубавите си дни прекарах пре- 
за лятото на трудовата акция „Кадиняча 

— спомня си Милка за незабравими- 
доброволен бригадирски труд 

на историческа Кадиняча в 
Златибор. От тази акция като скъп спомен

ло-скъ-

могат да се похвалят скоя година" не
особено богати биографии, с множество 

Но техните мла-заслуги, опит и знания- 
ди сърца туптят

80"с младежки ентусиазъм
те дни наспечелят и зна-и горещото желание да 

ния и опит, да I 
поколения с труд и

полите на
надминат по-възрастните 

добродетеливсички 
самоуправително соци-

грамота, а още 
пи са й спомените за другарите и дру- 

от всички краища

пази похвалната
на едно същинско 
алистичоско общество гарките — бригадири 

на страната. Същото бригадирско лЯто тя 
стига да отиде и на акцията „Стрежево 

на Пелистер в СР Ма-

никакво изключение иТук не прави 
другарката Милка Лазарова, медицинска 

общностактивистка в местнатасестра и
,,Станко Паунович" в Ниш. Милка е дете 

семейство. Татко й о военно- 
Босилеградско, а майка и е 

Тези дни Мил-

80" в подножието
Нови срещи, усилени дни на 

и младежка обществено-политическа 
още един прекрасен кът на

кедония- 
трУД
дейност в 
страната ни ...

на смесено
служащ от
от Никшич — Черна гора. 
ка участвува в преброяваното на населе
нието в един от кварталите на своята ме* — Да, имам широк кръг приятели в 

Ниш, където с отличен успех завърших 
образование. В Никшич къ- 

съм родена и тръгнах на училище, 
татко ми.

стна общност.

средното си— Тази задача е отговорен дълг и 
признание за досегашната ми дейност — 
сподели с нас другарката Лазарова. Член 
е на секретарията на първичната партий
на организация в местната общност, дей
на е във фолклорната секция на само
дейното КХ дружество „Абрашевич", в 
медицинското училище е завършила Мла
дежка политическа школа.

дето
в Босилеградско, от където е 
във Върбас, където живеят като коло- 
нисти вуйчовците ми, в Скопие където 
имаме много' роднини и приятели. И със 

разбираме много хубаво, ези- 
за разбира-

всички се 
ците не са никаква пречка 
телство и другарство.

Така ръзсъждава двадесетгодишната 
бригадирка и активистка Милка Лазарова

— Още чакам работа, но свободно 
време почти нямам. Понастоящем посе
щавам „богат" — курс по корене и ши
ене. Хубаво е да се научи нещо повече 
— заявява Милка и добавя, че обича да 
чете класиката, да гледа домашните фил

ми от НОБ и съвременни^

с желание поне още един път да отиде 
на трудова акция, да започне да работи, 
да завърши курса по кроене и шиене и 
най-успешно да се отчете след акцията 

живот, да по преброяване на населението.Милка Лазарова в свободните часовеСпомен от „Кадиняча 80":

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ТЕМИ^И
В някои училища се дава 

на родителите да присъствуват на часове. Та
зи практика най-много е разпространена в на-

Пос-
това е добре

възможност преподавателя по физиономията, целта и за
дачата на дадения час. Неговото „намесване" 
в проблемите на обучението са непрофесиона
лни. Понеже как по-инак да се схване обстоя
телството, че отношенията между преподавате
лите и учениците след присъствието на роди

на час по принцип винаги се влошават.

родителя, но за сътрудничество в училището 
извън учебните часове, където е и **ястото
да се разговаря за успеха и поведението 
ученика. Всеки

на
чалните класове на основното училище, 
тавя се обаче въпросът: дали 
или не? От една страна, може да се каже, че 
това е крачка напред в обобществяването 
училището и учебната програма, а от друга 
че това не е подходящ • облик, понеже може

по-инакъв третман на този 
проблем е „правене на мечешка услуга на уче
ниците". Въпрочем 
свят психическите

в днешния ‘невротйзиран 
сътресения трябва да се

на телите

избягват, а особено когато се касае за при

съствието на родителя на час.. Понеже идване

то на родителя на час „застрашава, но 
кува". •ШЕПОТ Е 

(ПЕ) ЖЕЛАН I ЧАС
и лошо да повлияе върху ученика.

не ле-Защо родителят посещава часа? Дали по
ради това, че детето в негово присъствие се 
чувствува по-свободно и може да прояви и 
покаже всичко, което знае? Може би това е 
вярно, но също така е и вярно, че детето мо
же да се обърка и изплаши, тъй като знае 
за какво родителят му е дошъл. Дори второ
то е по-вероятно.

|
Поради всичко 

съствието
казано считаме, че при-

н? родителите на часове на редов

ното обучение може да нанесе (и обикновено 
нанася) повече вреда, отколкото полза.

Особено отношенията с децата, чиито ро
дители посещават час, затуй че децата им йе 

определен успех по даден предмет. 
При предпоставка, че преподавателите съзнате
лно и обективно изпълняват

Д-р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ
Безспорно е, че родителят не може да 

бъде в ролята на арбитър. Това трябва 
бъде преподавателят. Ако към всичко в класа 

отрицателно

да показват
I

сигурно влияе 
ца и че той не е квалифициран (професионал

но изграден), или още по-добре казано компе

тентен да произнася съд дали някое дете е 
знаело или не е (понякога преподавателите с 
тях се консултират за това) — тогава наистина 
неговото присъствие е не нужно.

върху другите де- своята преподава
телска и възпитателска работа считаме, че при
съствието на родителите и резултат на тяхната 
амбиция, а може би тази амбиция не е 
пълно основателна?

■ - - 4

на-

Изхождаме от обстоятелството, 
трябва да си гледа работата. А 
на или лошо

че всеки
за неизпълне- 

изпълнена работа трябва да от
говаря пред компетентните 
форуми: И още нещо: 
или

На час обикновено присъствуват 
тели, които често преценяват способностите и 
силите на своето дете, или мислят че 
давателят не е обективен. Действително

хора и съответни 
дали юрист, икономист

роди-

лекар биха допуснали 
в работата

да ми се намесват
странични лица? Сигурно — не. От- 

хората право да се месят

^репо-

има къде тогава на в
преподавателска работа?и противоположни примери, 

редки. Следователно, 
ният

но те са доста 
преобладава субектив- При всичко това трябва да 

сега
се има пред 

много повече
момент, а не желанието да се помогне 

на преподавателя. Или казано
вид, че и преподавателите 
са ангажирани в училището 
колкото преди. И 
циалисти 
фесионалнй

1
с други думи, 

лични
и извън него, от- 

накрая излишно еповечето родители посещават часове от 
интереси, а не от общи, относно

с неспе- 
разговаря по про-— родители да се

взаимни ин
тереси за усъвършенствуване на учебно-въз-

въпросй.

\ Може би на пръв поглед изглежда, 
сме „а приори" срещу сътрудничеството 
семейството. Не,

питателния процес. че

Това е и разбираемо, понеже 
родители нямат специалната педагогическо-ди- 
дактическо-методическа подготовка, 
гат „на равноправни начала" да разискват

съсмнозина
това може да каже само зло- 

сьтрудничество, но знае
намерен. Ние сме за 
се: не за „сътрудничество"за да мо-

на час, понеже тук 
сътрудничи с

с няма какво преподавателят да
Слободан Сотиров: Портрет на майка ми
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ВАСКО БОЖИЛОВ

Тодор Петров
ОБЗОР

Ракита За пълна делегатска 

изява
село на миньори

КАКТО СЕЛО Нашушко- 
вица е неразривно свързано 
със строители, 
ризъм, Ясенов

която платиха 
кулчани, но 
китчани, цена 
сока за
ТИВНО |

злато".

Въпреки, че ,,Ерма" 
несе много тъга и болка

всички дере- 
най-много 
прекалено ви 

| предишното прими- 
копаене на „черното

та под върба не пада", 
„Кръвта вода не става", 
„Родното огнище никога не 
се забравя" и т.н. Тъкмо това 
го потвърждават трудолюби
вите ракитчани, които вече 
18 години живеят без „Ерма", 
без „Киро" (а с това и без 
съобщителна връзка) без ми-

че
ра-

Звонци с ту- че

дел със жи 
вотновъди и т.н. село РАКИТА 
отвинаги е било (а бихме ка 
зали —

В НИШКИ РЕГИОН от 1976 го 
дина насам са формирани 12 
регионални самоуправителни 
общности на интересите, от 
които седем в самоуправител 
ното организиране на интере 
сито в стопанските и пет в 
извънстопанските дейности. 
Макар че става дума за от-

те обществено-икономически
и делегатски отношения е и 
формирането на основни СОИ 
в онези области, в които съ 
ществуват нужди и условия. 
В тази насока обаче не е 
много постигнато. А точно е, 
че от по-доброто организи
ране и трансформиране на 
СОИ, включвайки тук и сфор 
мирането на основни общнос 
ти, зависи и създаването на 
условия за последователно

и ще бъде) свързано
им до-с рудник „Ерма" и миньори

те. Да с рудника, който ра
сло

тъга
китчани не се сърдят на нея. 
Надяватред много неща остана 

и надежда...
Той

се, че рудникът пак ньорите, но с надежда, че
Ще бъде открит, че „ лампите няма да бъде за дълго.е открит през 1926 го 

дина и с незначителни прекъс
вания е експлоатиран до 1948 
година. Разполагал е със соб 
ствена ж.

носително кратък период, в 
тези СОИ са постигнати зна- 

Съвмест
п. линия, която ве 

съществува. Историята 
на рудника, а с

чителни резултати.
ният живот, съвместните 
тереси и солидарността са 
получили изява в повечето об 
ласти,
ето, здравната защита, пътно 
то и водно стопанство. Поло-

че не
ин-това и 

рията на село Ракита,
Да бъде цялостна, 
менем и „Чиро"

исто 
няма 

ако не спо

прилагане на непосредствена 
та свободна размяна на тру 
да и средствата. В този слу
чай трудещите се и гражда 
ните ще имат по-голямо влия 
ние

особено в образовани
ГМ V. I

' & .
малкото

влакче, което въпреки вре
мето, което измина, все още 
живее

►>- .

Гг жителни резултати се чувству 
ват и в онези области, 
дълги

върху всички въпроси,в спомените на 
онези, които

всич 
го познава

които
години са били, така

и върху по-ускореното разви 
тие на целокупните самоупра 
вителни обществено-икономи 

стопен- чески и делегатски отноше 
ния. Естествено, този въп 

се рос не само че сам се на
лага, но търси изменения в 
начина на работата — деле
гатската система не търпи по
ведения, характерни за стара 
та представителна система на 
решаване.

ки
ха и пътуваха от Ракита 
Суково и обрттно.

През първите

до да се каже, 
геологията, горското 
ство, науката. Но същевремен 
но в регионалните СОИ 
чувствуват известни слабости

занемарени

години в ра 
рудник са работилиКИТСКИд

към 200 миньори, а най-голя 
мата едногодишна

през 1929 година, ко 
миньорите 

60 000

„реколта" в организирането им, тран
сформирането и в развитие
то на

е била 
гато 
над
въглища, докато 
му производство е било 
500 000 тона (от 1962 до 1963 
година).

„Вторият живот" си Ракита 
и „Ерма" заживяха 1956 годи 
на, когато, според сведения 
та, от 1956 до 1963 година са 
изкопани около

Влакчето „Чиро"
са изкопали 

тона камени
обществено-икономиче

пак ще се запалят, че висо 
ко качествените ракитски въ 
глища лак ще започнат да 
се експлоатират.

„Дядо ми беше миньор, ба 
ща ми беше миньор и аз съм 
миньор, само нека да се от 
крие входа на нашата „Ер
ма" веднага ще започна тук 
да работя". Именно, това са 
думите на един случайно сре 
щнат младеж, който между 
другото каза, че постоянно 
работи в мина „Расевица", 
а сега е на отпуск и тук в 
родното си село прекарва ня 
колко дни, но с очи уперени 
към закритата мина с надеж 
да, че тя наскоро ще бъде 
активирана.

Наистина не случайно наши 
ят народ е казал че „Круша

И прави са, в най-скоро вре 
ме ще трябва да започнат 
подготвителните работи за 
„третия живот" на „Ерма", 
а с това и на Ракита.

Щяхме да направим голя 
ма неправда ако не кажем, 
че през изтеклите 18 години 
(време откакто бе закрита 
„Ерма" (ракитчани са без
действали. Напротив. Там, къ- 
дето бяха стоманените релси 
те сложиха настилка, там, къ 
дето миньорите гледаха кино 
в стара зала, тук ракитчани 
построиха нова, модерна, 
където вода се пиеше от сто 
мни сега лее вода върху мив 
ки... Защото, както казват в 
Ракита, нито може Ракита 
без „Ерма", нито „Ерма" без 
Ракита.

ските
ния.

и делегатски отноше-
целокупното 

към Когато става дума за фун
кционирането на делегатски 
те отношения, покрай оста
налото, налице е, че активност 
та при съгласуването на про
грамите по развитие на СОИ 
понастоящем главно се осъ
ществява в изпълнителните ор 
гани на общинските скупщи- 
ни. А сигурно е, че процесът 
на съгласуването трябва да 
се завършва в местните общ 
ности и организациите на 
сдружения труд.

Организирането и трансфор 
мирането на СОИ също така 
заслужава внимание. Един 
от значителните въпроси, от 
които зависи по-нататъшното 
развитите на самоуправителни-

Въпреки обществено-поли
тическите определения, от 
делно Заключенията на 13-то 
заседание на ЦК на СЮК, об 
лагите за СОИ от сдруже
ния ТРУД изцяло не се све 
ждат в рамките на реалните 
възможности на сдружения 
труд. Последователно пък 
прилагане на същите 
не само промени в 
на работата, но и преразгле
ждане на облагите и създава
не на условия за качествени 
промени в обезпечаването на 
финансови средства, както и 
преразглеждане на инвести
ционните програми на реги
оналните СОИ.

Чувствува се потребата и 
за изменение на начина и ме 
тодите на работата в скуп- 
щините и органите на СОИ. 
При това не рядко и профе
сионалните служби готвят 
обемни материали, с кратък 

ността на делегатската систе- срок и най-често в един ва
ма, самоуправителните общ- риант т.е. без алтернативи, 
ности на интересите; ангажира което отрицателно влияе
ше се върху следенето на ра върху работата и решаването
зискванията по конституцион- от страна на делегатите. Ко
ните амандмани, за правата гато се касае за професионал
на трудещия се човек; а про ните служби изпъква въпро-
тив своеволието и бюрокра- сът за формиране на съвмест
цията. ни служби за повечето СОИ

50 000 тона
въглища.

Ето, че в най-скоро време 
Ракита и „Ерма" ще заживе 
ят и „третия си живот", за 
щото в средносрочния разво 
ен период от 1981 до 1985 го 
дина пише, че ще бъде от
крита мина „Ерма".

Сега в Ракита живеят око 
ло 500 души. Селото има 150 
къщи, от които всяка пета е 
без мъж. Да, това е цената,

търси
начина

Ретроспектива на едно десетилетиеМИЛОШ БАКИЧ

трификация на солата, строе
ше се път към Стрезимиров 
ци, по селата в общините се 
организираха и провеждаха 
родица ком/чолно-битови ак 
цни, о Босилеградска община 
усилено се залесяваха голини 
те... По общините се изграж 
даха пътища, амбулатории. 
По това време двете гимназии 
отвориха вратата на числя
щите се от народността към 
полувисшите и висшите учеб 
ни заведения у нос; това е 
период на изява на художни
ците, научните работници, 
професорите от народността, 
време когото се появи първи 
ят роман на български език.

„Братство" отразяваше все 
кидневните събития в народ 
ността, стремежа на Съюза 
на комунистите и другите об 
ществено-политически органи 
зации, самоуправителните ин 
ституции в разрешаването на 
възловите въпроси, от които 
бе взаоисимост по-нататъш
ното развитие. То имаше си 
ли и способности да бъде на 
желаното равнище на задачите, 
да се бори за самоуправлени 
ето и работническия контрол, 
за становищата на СК, за дей

ВРЕМЕТО от август на 1964 
на 1975 година,

квалифицирани кадри.
Към този период се отна-до ноември 

което проведох в „Братство" 
битки за

сят и усилията на трудещите 
се и гражданите от Димит- 

Босилеградска,
е време на сериозни 
създаване на солидна и

за промишлено
ровградска,

Бабушнишка и Сурдулишка об
ши

рока основа 
издигане на страната. Парале щини вселеното стопанство да 

се внедряват колкото се мо
же по-големи агротехнически 
мероприятия, организираност 
и производствено сътрудничо 
ство с частните производите 
ли. Беше проводена акция по 
интеграция на земеделските 
кооперации в Димитровград
ска община в една коопера
ция водешо акция по елек

лно с това, разрастваше са- 
издигаше семоуправлението,

Спомням си, във вестника 
се водеше сметка за всички 
•курналистически 
„Бай Онзи" си остана като 
негова специфична рубрика.

Рубриката „Кръгла маса" се 
подготвяше сериозно, в сът
рудничество с обществено-по
литическите сили на терена. 
Разговорите бяха ангажирани, 
конкретни, 
ка и рубриката привличаше 
вниманието на читателя.

През това десетилетие ра 
ботническият съвет на изда 
телството взе решение за 
основание на сп. „Мост". И 
беше даден зелен сигнал да 
се печатат произведения на 
български език. Решението 
о от жизнено значение 
културата на народността.

— с цел да се рационализи
ра работата и намаляват ма-

жанрове, а териалните разходи. Обаче
и на този план са необходими

наи укрепваше съзнанието 
работническата класа на бъл
гарската народност, узряваше 
схващането, че всестранното 

немислимо без нови усилия.

По-ефикасно да се реша
ват въпросите, свързани с 
целокупното по-нататъшно 

функциониране и развитие на 
делегатската система необхо 

критически. Та димо е и по-голямо ангажи 
ране на всички самоуправител 
ни сили, по един или друг на 
чин отговорни за работата на 
СОИ — от сдружения труд, 
местните общности, органи
те и телата на СОИ до об-

развитие е 
инженери, лекари, 
зи, икономисти, юристи и дру 
ги висококвалифицирани

техноло-

и

общществено-политичвските 
ности и организации на 
щинско и регионално равни
ще. Всъщност от укрепване- 

отноше-

об-

1а то на делегатските
и осъществяване 

стаби
ния зависи 
то на икономическатаМ. Аидреееич: Без думи I

Това остава като задача. лизация.
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На погашение 

в Желюша
НОВИ СТРОЕЖИ В 
ЖЕЛЮША

Нушич най-много описва 
рата

хо- 
изпити ли-

солото. Скъщи в центъра на 
хубави фасади и модерна ар- 

ТоваЖетошни бройки жълти, с
ца, упаднали очи, в скъсанисалиния.хитоктурна

работят дрехи...
Напуснах селото 

Димитровград. Но не

коитокъщи на хора,
чужбина. В тях живеят са- 

И те са

на път за 
успях 

полето, край Ни-

в
тук живеят по градски. Но 
обработват земя. нямат 
битък. Живеят от „заплатите"

мо техните родители.
страни. Не са „ко-

целия Бурел. Най- 
има от наше село — 

Но има

на села от 
чо- много

Първо пред магазина сре да излеза в 
шава. Не успях да видя оня

до- ДОШЛИ от 
реняци".

Ако човек вземе и сега че
те разказите на Нушич „Вой
нишките разкази" ще

щнах един сув нисичкъ 
век. Каза си името — Став- Търнски Одоровци. който някога изглежда

ше така дълъг. Все къщи от
път,Поганово, Драговита, 

Ис-
ги и отрия.
Ясенов дел, Куса врана,

Петачинци, Било . . .
Вие като жилюшанин, би

хте ли ми казали къщата на 
пред1едателя 
щност?

— Може> но аз не съм же- 
люшаник. Аз съм от Търнски 
Одоровци, — каза той. — В 
Желюша живея от 1970 годи-

лявата и дясната страна, ня
кои отдавна са завършени, 
други сега са започнати, все 
до новата Автобусна станция 
на Димитровград . . .

Почти и не забелязах кога 
пристигнах в Димитровград . ..

стане 
което се- 
почти сто 

Же-

кровци,
И след това започна да изненадан от това, 

га вижда. Преди 
години Нушич описваше 
люша като малко селце скри-

мина месната об-
разказва на дълго и широко. 
Никъде на Друго място не 

толкова бройки за 
Желю-

съм чувал
сламениедно село колкото в 

Ша. Гошо знае всяка бройка 
Желюша. Той не

то в долината със 
къщи и тесни 
които рядко е имало стъкло. 
Почти всички били затворени 
с дървени капаци или черги.

прозорци на
наизуст за 
чете от
само няколко години не е 
бил в селото бройките изне-

нч.
книга. За оня, който Б. Николов

Ставрия се оказа твърде 
добър човек и вместо да 
ми покаже къде живее пред
седателят, той самия тръгна 
с мен. Много приказлив чо- 
вег-. Каза ми, че те от Тъон- 
с П1 С гсровци са тук най-мно- 
гочислени - около сто домакин

надват.

Сега Желюша има 
домакинства отколкото Дими
тровград в края на войната. 
Над 400. Казват, че само око-

повече

това колко селото има теле- 
коли.визори, радиоапарати, 

Но Гоша сам ми каза: 
— Почти всеки имадом

телевизор и радио апарат. А 
за домакински уреди да 
говорим.

Ходим с Гошо из селото и 
той ми обяснява коя улица

не

е сега на ред за асфалтира
не. Показва ми две хубави

ства. През деня докато бях 
в Желюша срещнах много хо
ра и всички се казват от се
лото откъдето са дошли, знаят 
се, най-често контактират, по
магат си. Те са обикновено и 
дошли по приятелска и род
нинска връзка. Търсили са ста 
ри къщи един на друг, купу
вали ниви и заселили се тук.

С бай-Ставрия влезнахме в 
дома на председателя на ме
стната общност Гоша Петро- 
вич. И той е от Търнски Одо
ровци. Работник в „Тигър“. 
Седнахме пред вратата, на 
слънце. Денят беше много 
приятен. Гоша, млад мъж. 
От няколко думи се вижда, 
че това е човек, който си 
знае работата. Не е му пър
во интервю за вестници. Же

люша е село интересно 
журналисти. Първо, че е бли
зко до града, а второ онова, 
което се случи в селото 
последните десетилетия е от 
интерес не само за журна
листи, но и за политици, со
циолози, културни дейци. Той 
вече е давал интервюта за ра
диото, телевизията. Виждам, 
че вече знае какво ще го 
питам.

ло 75 домакинства 
стари желюшани. Селото има 
нови улици. Всяко домакин
ство има вода, електричество.

Трудно е на човек да ка
же къде започва, а къде свър 
шва Желюша. Край старото 
шосе за Димитровград от ля
вата и дясна страна все но
ви къщи. Червените фасади 
на новите двуетажни и трое- 
тажни къщи са изпълнили по
лето, най-хубавата обработвае 
ма земя. Никой не и мислил, 
че някога земята ще бъде ну 
жна. Всеки се е стремял да 
направи къща по-близко

са ПИСМО ОТ БОР

Бранно Еленков-носнтел на златен медел
При голяма конкуренция, години наред 

гостилничарският работник Бранко Еленков 
от Петърлаш, участвува в съревнованията 
и стана първенец в своята специалност

имал и тази чест да посрещне 
другаря Тито и сътрудниците 
му при първото посещение 
на Тито в Бор и Тито и Ка-

унда при второто посещение 
на Тито на град Бор.

Гостилничарско
завърши в Белград през 1953 
година и веднага става квали 

до фициран гостилничарски 
ботник. По-късно става и 
сококвалифициран 
Бранко Еленков обича своята 

бяха работа и непрекъснато учи и

училище Днес е шеф на салона в 
хотел „Европа" в Бор. Твърде 
обичан от гостите и примерен 
в своята работа. Бранко

ра-

града, да намери работа в 
„Циле", „Гумарата" или кон
фекция „Свобода". Ония, ко-

Мирко ИВАНОВ-БИРИМОВви- е
работник.

ито това не успяваха 
доволни и с кожарата в Же- 

за люша. Днес Желюша има над 
400 работника от тях 100 же

ни... Селото бърф се ур- 
33 банизира. В момента са раз

движили акция за самооблага

участвува в съюзните трудови 
акции. Същевренно учи задо 
чно и виеше гостилничарско 
училище в Белград.

На съревнованията на гос- 
тилничарските работници спе

челва много награди. Най-на

пред във Върнячка баня

не и асфалтиране на улици. 
С града има добри автобу
сни събощителни връзки. Но
все пак малко е за ония, ко
ито отиват (1968), Крушевац (1976) и Су-за работа. Една
трета от населението на Же- ботица (1979). На 
люша всяка сътрин пътува в нования той спечелва брои- 
Димитровград и на обед 
връща в къщи.

тези сърев-

ШтшшшНашето село е — казва 
— съставено от десети-

зов, сребърнен исе златен ме-той Много хора дал. Б. Еленков (дясно) на работа
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В ГОРНА ЛЮБАТА
СРЕЩАТА със 

та картина на 
Любата обикновено

съвременна- 
Горна

се събирах 
от това, но и от 
села: Долна Любата, Мусул, 
Барие, Плоча и Дукат, 
всяка 
годишни 

Много

и стари и млади — 
съседните

майстори — от това село изу 
чиха много професори, 
ри, инженери, учители... 
страната ни са пръснати още 
две или повече Горни Люба- 
ти, една от които е във Вра
ня...

село

започва в 
центъра на селото. И обезате 
лно тази

лека
ПоВъв

всички
среща е — внуши

телна. Защото многобройните 
хубави къщи,

неделд — във 
времена.новите сданид

на училището; ученическия 
стол и здравната станция

недели в годината 
има събор в Горна Любата, а 
всяка неделя — 
битъка. Пролети, 
изкупуването на

И тази пролет горнолюбат 
чани са тръгнали на печалба, 
а жените им и останалите до
машни са се размилели по 
къра. Но главна неделна тема 
е — електрификацията. Наи
стина, в центъра електричес
кият ток се ползува от 3—4 
годин, махалите Явор и Слив- 
Йе също са електрифицира
ни, но хората в Лавра, Мали 
Явор, Колчина гарина, Дебели 
рид и Рамна артина още све
тят с газени лампи. В тазго
дишния план са влезли Лав
ра и Дебели рид, а до оста
налите махали трябва да бъде 
прекаран далекопровод. Хо
рата са се приготвили, събра

плен
пазар за до 

интензивно е
яват погледа,

Но вълните на
възхищават.

общия по
дем на нашето социалистичес 
ко общество 
най-отдалечните

агнета, а през
останалата част на годината 
на пазара в Горна Любата се 
продават или

са захванали и
домакинства, 

на ви-
издигащата 'се на за

пад Весна кобила. Нови
шяткупуват крави, 

телета, свине... Горнолюбатча- 
ни не орат 
превЪрщат нивите

скътани 
соко

в склоновете

или малко орат и 
в изкустве 

вод-

Центърът на Горна Любата в една неделя

реднала възраст. А само пре 
ди няколко години „бяхме ед
но чудо народ", в 
имаше 10 магазина и 2 кръч 
ми, сега — само три магази 
на и една кръчма. И нашите 
учители, които останаха 
и направиха,
ви сгради имат все по-мал
ко работа, няма ученици. А 
всичко щеше да бъде по- 
инак ако електрическият 
беше пристигнал няколко годи 
ни по-рано, ако вместо раз

битото шосе от Босилеград 
имахме асфалтов път,, 
селскостопанинът получаваше 
по-голяма помощ да изкарва 
поминъка си със селскоотопан 
ското производство...

къ
щи с червени покриви, от ко 
ито много са ни ливади. Главна борба 

ят за по-висок сенодобив, по 
неже

ва с труд и всичко се пости 
га с труд и —
Така, казват Иван Стойчев, 
председател на местната общ 
ност и Мирча Раденков, сек 
ретар на първичната партий 
на организация в селото, ще 
решаваме и останалите комуна 
лни проблеми. Тази 
ще пробием път към Махали 
те Стръвна и Рамна артина, 
Ще почистим останалите мах 
ленски пътища, ще построим 
мост към махала Криви дол...

И в бъдеще горнолюбатча 
ни ще се събират в неделя

тухлени, са на- сплотеност.кацали по „падинките" 
гюмчета

като
червена детелина

ливада. Във
всички е доведена хубава 
ворна вода, обзаведни 
съвременни мебели,

животновъдството селотое
в един от двата 

им обезпечават
отрасли, коитозелена планинска

поминъка. Та
из- зи земд е изхранила 

поколения, но на 
250 домакинство с 800 
ла обезпечава

много
са със 

в много 
от тях вече светят електриче 
ски крушки...

сегашните тук
ето тези хубажите 

допълнителни 
— неизорана. 

периода, когато селското 
стопанство не обещаваше 
пристоен поминък, 
ктиви, горнолюбатските

година
средства ли са пари, купуват електро

материали. Мнозина
Да се почувствува пулсът 

на живота в селото, да се про 
в душата на горнолю- 

тук трябва да

В от тях
токзарад акцията ще закъснеят 

на печалба
ниникне 

батчани, 
пристигне в неделя. Тези 
дни планинци са свикнали

ни перспе 
мъ-

или ще се вър
нат да помогнат и да почус- 
твуват радостта на първия мо 
мент, в който ще светне еле 
ктрическата крушка.

се
усър же се насочиха към „майсто 

рията" и почти 
наха

в всички ста- 
добри майстори. Някои

ако
неделя да слизат долу „у се
лото",

в центъра на селото, защо

то това им е традиция. „Но 
оставаме, все по-малко 
стари"

за да се извидят 
роднини и приятели,

с °т ТЯ* напуснаха родното се 
ло и живеят единствено 
този занаят. Има ги 
из Югославия. Но не

Хубав ни е животът, казват 
горнолюбатчани, но никога 
не е бил лесен. В тези пла 
нински предели се преживя

да раз 
новините и обсъдят 

проблеми. В неделя

от и по-

носталгично казва 
един едър планинец в

менят
селските

навред
само

нап-

Сърботоб МИКИЧ

• В средносрочния период 
(1981—1985 г.) единТуризмът - перспективен 

стопански отрасъл
на развитие 

от водещите отрасли на ра- 
звитието в Сурдулишка община е туризмът • 
Сегашните мощности дори приблизително не 
задоволяват потребностите ф Власинското езеро 
— особено атрактивен локалнтет

РАЗШИРЯВАНЕ НА МОЩ
НОСТИТЕ ЗА НОЩУВАНЕ

Спортен дом с 80 до 100 лег
ла, туристически обкети по 
посока Църна трава — Власин 
ско езеро, Лисинския язовир, 
както и редица спортно-въз
становителни обекти.

риба. Първото порибяване е 
извършено през 1953 г., кога 
то са пуснати 500 хиляди па- 
стърмки от Охридското езе
ро. Второто — през 1954 със 
същото количество, а през 
следващите години езерото е 
обогатено с нови видове ри
би: амур и пр.

По-нататъшното развитие на 
Сурдулишка община главно 
ще се обляга върху промиш
леността, 
и туризма, 
туризъм, веднага се има пред 
вид Власина и нейното „си
ньо око"

банци, черногорци и македон
ци и тук се е ковяло брат
ството и единството на наши
те народи и народности. В 
чест на тези славни дни вся
ка година тук се провежда 
традиционна среща на бойци 
те, младежта, запасните коман 
дири, пионерите и различните 
обществени и специализирани 
организации. Тук се овоцираг 
спомени от войната и револю
цията.

;
„Балкан" от Лесковац, „Вла 

сина" от Сурдулица, 
сители

селското стопанство 
А когато се каже

като но- 
на развитието на ту

ризма в момента за разширя
ване на мощностите на хоте
ла на Власина влагат към 15 
милиона динара.

,‘За хотел с 5500 легла от
давна се говори. Той ще бъ
де построен с обединяване 
на средства на трудови орга
низации от цялата страна. Пла 
нира се още построяване на

С една дума 
през настоящия и . следващия 
средносрочен период след
ва да прерасне в 
туристически комплекс 
то ще задоволи нуждите не 
само на Югоизточна Сърбия, 
но и на цялата страна от раз
лични видове туризъм.

Власина
Власинското езе

ро.
Природата е била изключи- 

когато е даря- 
Из-

амби-

истински 
кой-телно щедра, 

вала на Власина красота. ГОЛЯМ ПОТЕНЦИАЛ ЗА 
РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМАприродниятвънреден 

ент — I ливадскиигорски
комплекси на Участниците на „Срещите" 

но Власина преди няколко го 
дини започнаха реализацията 
на парк-паметник под назва
ние „Братство-единство'' Пар
кът Щ° обхване комплекс от 
приблизително 600 дка площ. 
В рамките на него що бъдат 
изградени спортно-рекреацио- 
нон център, къмпинг.селище, 
паметник-дом и паметник-му
зей. Тук що има 60 лзгла, 
зала за срещи и семинари, 
помещения за часове по ис

тория. Околността на езерото 
ще се залесява: всяка общи

на, участвуваща на Срещите, 
ще получи площ и по този 
начин ще се развива състе

зателен дух в залесяването. 
Миналата година участниците 
засадиха 88 борови фиданки 
в чест на другаря Тито. Тази 
година ще бъде същото, ко

гато се провежда Десетата 
среща, а и занапред ще се 
продължи със залесяване.

Власинското езеро дава въз 
можност за развитието но 
краткотрайния о^дих, стацио
нарен, летен, зиме*н, здравмо- 
възстановтелен, 
младежки, . селски, 
риболовен туризъм. Тук са 
налице: благоприятен климат, 
природни красоти, тишина, ела 
бо нарушена природна среда, 
богатство с дивеч и риби, пъ
теки за разходки, планински 
падини за ски.

Власинското пла
то и благоприятните климати
чни условия с надморско рав 

1200 метра. Човеш-
Алексендър ДЪНКОВ

нище ОТ 
кат а
всичко това да 
своите-

Моята къщаученически, 
ювен и

ръка малко е направила 
подчини на 

Разбирапотребности.
1952 година е съз- 

Власин-
се, през 
дадено изкуственото

КОГАТО ПЪТНИК се наканм 
до моя край през планината 
ще мине през ниви неорани — 
край мойта къща сред жмтата.

Скътана под бряста на брега —- 
дремнала къщата стон, 
десетици годинн н сега 
самотна мислите рон.

Децата
забравили майката — къща, 
а тя по обичая божмчки 
не старее, а все е съща.
Тук глътнах първия залък, 
хляб недопечен 
н целунах още като малък 
ръката на живота тъжен.
Обраснала в бурен, позеленяла — 
жалката самотно дрема 
стои — мнозина надживяла 
и жали за старото време.

(Из „Събудени зори")

4 во-ско езеро, задвижващо
в системата „Вър- 

себе си
доцентрали 
ла", които сами ло 
представляват 
градени са и няколко турис
тически обекта: хотел „Власи- 

с 110 легла,

Из-атракция-
На Власина досега се под- 

спортисти: Да-готвяха елитни 
не Корица, Вера Николич, Ма
гия Любек, Милан Янич и дру 
ги спортисти.

на" разполагащ
„Езеро" иа Промая с 

25 кревата. И с това се
общественият сектор.

няколко

мотел хвъркнали птички,из
черпва

През последните
построени няколко 

а младежкият 
„Зеле Велкович", коп

нато бри-

ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РА
ЗВИТИЕ ТРАДИЦИИТЕ НАНОБ

години са 
десетки вили, 
лагер
то сега се ползува 
гадирски стан, ще 67,де лре- 
в7,рнат в туристическа 
станция с 300 легла.

ръжен

Власина има и .изключител
но значение за запазване 
задълбочаване революционни
те традиции на НОВ-а. На те
рените на Власина по време 
на войната са установени бо
еви вр7»зки между С7,рби, ал-

и
почивно

Власина е привлекателна за 
Бога-•сички видове туриз/>м.

а езерото ста е с дивеч,
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Мило НИКОЛОВ-ПРИСОИСКИ

КИ подценяването и недовери 
възможностите на 

сили от страна на опре- 
общестеени

ето в 7, в 
този

НАСЪРЧЕНИЕ КЪМ ТВОРЧЕСТВО местниделени
дейци — идеята за издаване 

беше лоддържа- 
комлетентните обществе

на списание 
на от 1

културни 
равнища, 

подготовки 
на първата 

ни ели

ни, политически и 
на всички

такива характеристи-оори за 
ки, които биха представлява- 

ново течение.
творби

вече оня ентусиазъм

истински художествениобществено-полити- създат 
стойности.

фактори
Резултат на тези 
бе появяването 
книжка на днешното

„Мост" — по-нататъш-

.Обаче
ческият, стопанският живот в 
страната и общините 
толкова динамичен, че

ПЪРВИЯТ брой на 
„Братство",
паузЬ' между „Глас на 
рите" и няколкото брод на 
„Свобода" в Пирот, представ 
ляваше и радост, и насърче- 

които бяха за- 
занимават

вестник
известната 

бъл га
ли и истински 
Например, в техните 
нямаше
п строителството през първи- 

войната, а ли

снел литературни 
томи из жи- 

така 
темати-

беше Нашите първи 
творци намираха 
вота в нашито краища,

мате-
от петнадесетднев- сание

на главна трибуна на нашето 
и публи- 

Това

риалите
ния период не можеха да се 
поберат. Но въпреки това

„Братство" из-

отношение ноче по
ката тогавашното ни литератур то години след 

рични, 
каже,
по-малък отенък на

на литературно, научно 
цистическо 
бе по-нататъшно осъЩест®Я- 

полити

мисловни, тъй Да сение за всички, се отличавашено творчество 
предимно с локалннд си ха
рактер. Обачо в идейно-есте
тическо отношонио всеки 
стремеше нЯкой повече, друг 
по-малко — да се включи в 
съвременните литературни те 
чения на югославските литора

творчество.с , страниците на
лязоха и първите литературни 

Това

общочовешки мотиви, с 
локална

почнали да се 
литературно творчество, 
радост бе подсилена и от уво
дната статия на първия брой, 
в която между 
казваше: „Братство" особено

Тази
творби от наши автори, 
беше още едно насърчение 
за творческа работа. Съще
ствуването на вестника беше 
гаранция, че това което пи
шем вече не оце бъде само

ване последователната
ръководен 

Тито, за пълно равноправие и 
всестранна афирмация на на
родностите 
случая но българската народ
ност.

оцвотеност.се отка на СКЖ-
Доколкото си спомням, име 

на „Брат- 
за пръв път се прод- 
Стойне Янков, Стефан 

Николов, Борис Тодоров, Ха- 
ралампи Иванов и др. Някои 
от сега вече зрелите наши 
литературни творци дебюти
раха пък на страничните „Бра 
тство
притурка, която „Братство ре
довно поддържаваше все до 
излизането на детския вест
ник „Другарче".

другото се

нно на страниците 
ство" в Югославия,ще се занимава с просветни

те въпроси, ще спомогне за 
афирмация 'на нашите литера
турни, научни и други дейци". 
Това значеше, че страниците 
на в-к „Братство", покрай дру 
гото, ще бъдат отворени и за 

творче-

ставихатури.за нас и приятелите ни, а за 
цялата читателска публика, са 
мо да бъде качествено и из
държано.

Един от положителните при 
на в-к „Братство" към Разбира се,

„Братство" не затвори стра
ниците си за печатане на сти- 

рецен- 
автори на бъл- 

както

с това в-к
носи
развитието на младата литера 
тура на българската народ
ност в Югославия е и тази,

Покрай неколцината, 
известни автори от „Глас 
българите", чиито творби из
лязоха в първите броеве на 
вестника, започнаха да се явя
ват и нови.

вече
деца",нашето литературно 

ство. Създадените творби
хотворения, разкази, 
зии и пр. от 
гарската народност, 
преводи от езиците на Дру
гите югославски народи и на
родности. Но при наличност
та на списание и детски вест-

за нашитена
че страниците му бяха отво
рени и за младите, току-що 
настъпващи автори в литера
турния ни живот. В един или 
друг брой със стихотворение 
или разказ се явяваше нов 
автор, който предизвикваше 
любопитство и с творбата си, 
и с явяването си. А тези ав-

разкази и др.стихотворения,
— няма вече да кисндт 
тетрадките, а ще излезет на 
бял ден, ще дойдат до чи
тателите, което бе и основна
та ни цел при

и
по

Но тъй като обществено-по
литическият живот, стопанско
то развитие, учебното 
здравеопазването и пр. става
ха все по-динамични, а нуж-

Между първите се обади
ха със стихотворения или раз 
кази Марин Младенов, Миле 
Николов — Присойски, Проко 
пи Попов, Александър Дън- 
ков. Трябва да признаем, че 
между творбите имаше и срав 
нително издържани в художе
ствено отношение, но имаше 
и такива, които бяха недора- 
ботени и слабички. Но и ед
ните и другите насърчаваха 
към творческа работа — ху
бавите вдъхваха вяра и под
тикваха към нова творческа 
работа, а слабичките създава

ха амбиция да се овладее и 
превъзмогне всичко и да се

създаването ник дойде и до разпределе
ние на работата, до известна, 
така да кажа специализация в 
дейността, която продължава

им. дело,

Тогавашната редакция, в ко
ято беше и Марин Младенов, 
веднага изпрати писма до вси 
чки литературни творци, кои
то се бяха представили на 
страниците на „Глас на бъл
гарите", с молба да изпра
тят незабавно свои творби за 
вестника. И нищо повече не 
трябваше. Пратките с нови 
разкази, стихотворения, откъ
си от повести и подобно за

почнаха ,да пристигат в редак

цията.

тори ставаха все повече, така 
че надминаха броя на онези, 
които се бяха обадили само в 
„Глас на българите"- и после 
млъкнаха, защото литератур
ната им романтика беше уга
снала.

дата от по-пълно и по-вестран 
но масово информиране 
гражданите 
самоуправителното 
все

повече години.
на

за участието в 
решаване

Въпреки това, приносът на 
в-к „Братство", особено през 
първите му години, когато ня

маше други публикации на бъл 
гарски език, за развитието на 
литературното творчество на 
български език, за развитие

то на литературното творче

ство на българската народност 
в Югославия е несъмнен.

повече нарастваше, 
една страна, и нуждата от по
вече простор за печатане на 
пристигащите
творби ставаха по-налични

от

Самият факт, че новите ав
тори бяха предимно от по- 
младите поколения, донесоха 
и по-други тежнения, по-дру- 
ги литературни стремежи, въ

преки че не може да с* го-

литературни

все повече се потвърждаваше 
необходимостта Оу списание, 
което вече създадените лите
ратурни сили могат 
сат на плещите си. И въпре-

да поне-

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОХВАЛА Стефан НИКОЛОВ

Художникът Веселин Денков всред
работниците *

В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО изкуство 
българската народност художникът Ве
селин Денков заема едно от

на — 'изповядава художникът. картините му заемат един
Подобни изложби Веселин Денков ри __ очи"

по-до- наскоро трябва да открие в конфек- 
стойните места. Наложи се преди вси- ция „Първи май" в Пирот и „Свобо- 
чко с разкошната си палитра и раз- да" в Димитровград, във фабриката

коземтични препарати „Невена" в

вид „отво-
през които прониква 

родния пейсаж. Тези „части"
з

главно
са нарисувани с импресивен 
с голяма доза на достоверност.

Всеки „отвор-очи" са 
чево „петно", 

и ху- докосване

реализъм,

•«Щя*нообразната творческа изява. В изказа зг 
му няма суха абстракция, а в недре- Лесковац, в Прокупие. . . 
алистичйите му видения

едно слън-
един светъл спомен,

и повторно преживяване на 
пределите, залегнали още от 
детство в душевността му. Славиня с 
разкошната си околност, особено

За да се разбере същността 
подход, особено дожествения светоглед

сително млад димитровградски худож- 
него- ник, следва да се надникне в биогра- 

вите картини и платна се приемат ед- фичните му данни, 
накво и

Ясно се от-
кровЯва реалистичен 
към родния пейсаж.

Оттук и обстоятелството, че

на този отно-
ранно Веселин Денков 

вал на
досега е участву- 

колективни, амногобройни 
представял се емест- 

него цялакоито имат влияние ността „Гърло" 
развитие като худо- гама

и със самостоятелни 
художествени изложби. Началото е би
ло 8

извиква у 
от преживявания: ту

от специалисти по изобрази- върху общото му 
телното изкуство, и от работници. Име
нно, че поддържа постоянен контакт

светло-ра
достни, ту мрачно-тъжни, тУ мистично- 

с- вдъхновяващи, ту подтискащи или въл
нуващи. Едно обаче

Димитровград, когато е б ил 
ник в средното училище 
изкуства. Оттогава

жник. уче- 
за приложниРоден е през 1939

производители Славиня в Пиротска община. Завършил 
повод за настоящата статия. е средното училище за приложни 

При двадесетина дни Веселин Ден- куства в /Ниш, а през учебната 1973/74 
ков откри самостоятелна изложба в година завършва и Художествената 
Електронната промишленост в -Ниш. Ра- академия по изобразително 
ботниците твърде 
ната му и се изказаха

година в
с преките материални 
беше и насам творческияте ясно: картини- 

оставят равнодушен 
види.

му пТ>т върви по възходяща 
представял се е 
град, а с колективната

из- те на Денков не 
всеки, който ги I

линия: 
Пирот, Ниш, Бел-В

изложба наДенков и като сценографист е ре- 
лефен. Твърде успешни са сценогра
фиите за „Ивкова слава", „Марко Кра- 
левич„Кой се страхува от Вирджи- 
НИ-Я ВУЛФ", „Д-р", „Опера за три гро- 
ша , „Винаги зелено" . . . С 
ка пластичност, внушителност

художниците Оу българската 
ност, която обиколи

изкуство
в школата на Аца Томаше- 

за вич, отдел фреска — живопис. 
■Известно

народ- 
повече градове в

топло приеха плат- в Белград
похвално

инициативата: художниците по-често да 
се намират всред тях.

-Югоизточна Сърбия.
време (четири години) 

работи в Народния театър, в Ниш като 
сценограф, а сетне минава

Художникът постоянно трябва да 
бъде на 
обичат 
трябва да

зи, които обикновено

не по-мал- 
и нагле-

за препо- 
изкуотво в 
център |

Не може проверка пред хората, които

=::Згг"“ - Е Е™'
ков. — Твърде е погрешно да се ми
сли, че работниците

изкуството. Нещо повече: тойв ДНОСт « и плакатите му за тези и 
други пиеси, изпълнявани от Нишкия 
народен театър. Тук трябва

Г^чГ~™ 'неалротиава1Ца;'' И "“и “Ц маГ“ -Р^-твърдГ уТпеГо “съч^а^

достатъчно изкуството. Напротив, те сценография, плакат... в картините тРадиЧ№а и гротексността на обоаза 
имат изключителен усет за истинската му пппгшиз.. картините й г ма оораза,
стойност иа една картина. Стр.у....................о ГиГре^еГТ^Г ^чГа

която изразява сЪс СЯ “ маските

надреализма. ГолЯма

тъРси мнението и накъдето и сега работи. оне-

да кажем се считат за „не
заинтересовани". А това са работници-

преки мате-

те, хората, които създават благата на 
обществото. Поне 
необходимо 
публика има

аз считам това за 
и мога да кажа, че всякавна-

вътрешната емоционал-се, че в тази насока ние художниците вглъбеност 
имаше какво да научим и разкрием ствата на

отношение, относно ме- 
картините, които й 
— заяви В

сред
на образите, 

с естествената

ност 
част на приема

така че зрителят ги 
им натура.

ние за се пред- 
Денков накрая.ставят
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Момчило Андреевич ДВЕ АНЕКДОТИ

Урок за лисица
След войната, в едно наше основно училище 

на село идва училищен инспектор. За този ден учи
телката имала урок за дивите животни, по точно за 
лисицата. За да направи увод в урока, тя започнала 
да пита децата кои диви животни познават, та дано 
поне едно спомене лисицата и тя да „тръгне“ с 
урока.И/ЬАДО Обаче за нейното щастие, децата не спомена
ват лисицата. При учителката лъхва една лека нерво- 
за. И на инспектора му било неудобно. За да напом
ни на учениците за кое диво животно ще става дума 
в урока тя попитала:

— Я ми кажете деца кой най-много обича да 
яде кокошки!

— Учителите, казал един малчуган от задните

Ка йе нещо убаво 
~ Да иляди.

у народ се каже

РОЖБЕ...Я би тека казал нещо по 
ННЯТ брой на „Братство".

повод иляд-

Първо и първо, радуйе ме
сникат слави йедън текъв убав юбилей. 
Да направиш илядо броя на 
весник

чинове.
седмичан IЕДНА РАКИЯ

Това се случило през 50-те години. На бай- 
Иван от Драговита синът имал слаба бележка 
физика. И както става в такива случи, бай-Иван ре
ши да ходи до преподавателя по физика в димитров
градската гимназия/ да опита с ходотайстввуване. Той 

преподавателя, не бе го видял, но му 
знаеше лицеописанието, подходката итн. и стигаше

това е голема работа.

Од тия илядо — сигурно съм и я 
учествувал барем у 500. Преди мене бе
ше Бая Джора, одвреме-навреме 
Вене ...

по
Но я не съм 

въпроси.
се освърчал на теквия

Бай

Я си карае по правдину, па кой се не познавашеИ тека дън по дън, година по година
л»ути — сам че се собуе...— стигомо до илядаркуту.

че ще го намери, ще го срещне в града и ще го
Я си мислеоЗа това тека: теквия приятел»е препознае.време „Братство“ растеше и

щом траже да буду осигурани оди кри-заякваше. Из н,ега се Влиза бай Иван в първата кръчма и вижда 
на една маса седи човек който по всичко личи че 
е преподавател. Меркал го бай Иван някое време

роише „Другарче“ тику — не су ми истински приятелю. По-и „Мост", из нега се роише кадри и за добре без н»и, одколкотоРадио Ниш и ТВ-журналат. с н»и ...
идва до масата и ...И денъска кига славимо юбилеят иЗа двадесетина години — — Извинявайте, да не сте преподавател!сигурно е тия що су ми се сърдили, и тия що суимало случаи кига и моето писуваьье - Да.не ме валили сви кад виде колко смо Тука в Димитровград!е се допадало на некои човеци. Много постигни през изтеклете преко 20 годи-

- Да.пути се е случило некой да ме пита: не, а у тия постижения и Я сам дал Доволен, че го е намерил, бай Иван се про-скроман допринос, сви кажу:
— Е бре Манчо, защо бъш мосга ро- викна:

Алал ти вера, Бая Манчо... Тоше, я донеси две ракии...днину да закачиш. Не може ли да га за-
Значи, вие сте преподавател. Е, де да „видимо 

кво че праимо с детето, мой Цветко има двойка по 
физика, та аз дойдох до вас да наредимо работу...

да „прибе-минеш, па некога Засъга толкова, а по-обширноДРУгога
реш“. .. явим у 1001 брой.

— А, аз преподавам в отделенията, долу при 
малките, на първолачетата, не съм в гимназията.

— Тошо, една ракия, само, извикал бай-Иван
и изтичал от кърчмата.

МЕТОДИ ПЕТРОВ: ЮБИЛЕЙНА ТОРТА
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