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БрштЕо С указ ма президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство братство” е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен / венец 
*а особейи . заслуги в област
та на информативната и гра- у 
фическа дейност и за при
нос в развитието на братст
вото и единството между 
нашите народи и народностиI % ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXIX » БРОЙ 1405 1406 • 15 ЮНИ 1989 Г. • ЦЕНА 500 ДИН.

СОКОЛОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКУПЩИНАТА НА СР СРЪРБНЯ, НА В-К „БРАТСТВО"ИНТЕРВЮ НА ЗОРАН

РАВНОПРАВИЕ!!) НА НАР0ДН1Е Н НАРОДНОСТИТЕ 

Е ТРАЙНА СТОЙНОСТ Н НЕПРОМЕНИМ ПРИНЦИП
„ ПТЕБИСИИТНАТА НАРОДНА ПОДКРЕПА НА РЪКОВОДСТВОТО И ПОЛИТИКАТА В СР СЪРБИя Е ОГРОМЕН ПОЛИТИ-
Ш иРГКИ КАПИТАН И ОСНОВНА ОПОРА НА РЕФОРМАТА — НАРОДЪТ НЕ КАЗА „НЕ" НА СОЦИАЛИЗМА И ИМЕННО В ЗАЩИТА 
ЙЕ, и. гг,пид 1ИЗМА ОБЪРНА ГРЪБ НА СОБСТВЕНАТА СИ БЮРОКРАЦИЯ — В СКУПЩИНАТА НА СРС СЕГА РАБОТИМ ВЪРХУ ИЗ- 
Ш НД РАЦИОНАЛЕН И ЕФИКАСЕН ДЪРЖАВЕН И УП РАВЛЕНЧЕСКИ АПАРАТ, СЪГЛАСУВАН СЪС СТРУКТУРАТА НА
Ш „сгшрпиотд ЧА ДА СЕ ОБЕЗПЕЧИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО И НАВРЕМЕННО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА 
Ш „лш«Х ГР4ЖПАНИ НА СЪРБИЯ НЕЗАВИС ИМО II КОЯ НЕЙНА ЧАСТ ЖИВЕЯТ И КЪМ КОЙ НАРОД ИЛИ НАРОДНОСТ 
== ВСИЧКИ ц-л/лмя итЕ от Г/|)Л| ДРСКАТА НАРОДНОСТ Н ЗАНАПРЕД ТРЯБВА ДА БЪДАТ ВАЖЕН ФАКТОР В РАЗВИТИЕ-

- (ЛОТ,ОДАИ МИЛОШЕВНЧ Е ЧОВЕК, КОЙТО Е НАЙ-ВЗИСКАТЕЛЕН КЪМ СЕБЕ СИТО НА ^ЮГОСЛАВСКОТО ОБЩЕСТВО
— Както шI с известно, па Ос- па подкрепа е огромен* политичес- 

Ц1С па СКС Сью- Ки капитал н основна опора
реформата. Това улеснява осъще
ствяването па реформата, но съ-

задъл-

на40-годишнииатаПо случай
информативно - издателска/а

бъ-згарсакта народност в
30-годипшипата

Издателство

надсй- мня пленум на 
з 1»т па
радикално скъса със сплпгс п по-

комуписппс в Сърбияпост на 
Югославия и 
вестник
Братство" в Ниш редакцията

другаря

па
щевременно многократно 

антиката, конто се стараеха само жава венчкн ръководства и всич-„Брагство" и
па

да запазят позициите еп п конто кн социалистически сили да бъ-помолинсс пикнаши а
Зоран Соколович, председател на

Социалистическа
отговори 

Тези

неспособност да бъдат Д»т максимално последователни и 
отговорни в акцията си.

проявиха 
политически фактор па организа
цията па обществото за преодо
ляване па кризата п особено за 
разрешаване па проблема в Косо
во. Борбата против тези бюрокра- 
тпчеекп крепости п сили 
черга Зоран Соколович — и себе 
еп съдържа п политическо опре
деление за коренна политическа 
п икономическа реформа, стре
меж към модерно, икономически 
силно
но. Тона определение па ръковод
ството па пшиат;а Република поду 
чи единодушна подкрепа от чле
новете па СК, трудещите се п 
гражданите. Плебпсцнтнпта народ

Скупщината 
република Сърбия, Да 
на няколко , въпроса.

Соколович прие

на
(На 2-ра стр.)ДНП

' главния 
в. „Брат е г 
отговори ГЛЛСн\ЬЬЛГЛР|ГпПдругарят

и отговорен редактор
но" Венко Димитров и
на зададените въпроси.

па
под-

Б ЮГОСЛАВИЯоВ дългогодишната стопанска и 
...... ч Югославияобществена крила * м„.

на,ри съзнанието, чо крилат а 
само с всее 

обществена Рс'
с-,„тнание 

като идоя.

се преодолееже да
трайна и коренна 
форма. В Сърбия това 

само

и демократическо общест-

несъществува
но н като акция- 
те насоки на 
ма, .за които се

основни-
рефор-

Сърбия?

Кои са ЕрштсгЕообществената 
застъпва Зоран Соколович ,!



БРАТСТВО 
15 ЮНИ 1989

РАВНОПРАВИЕТО НА НАРОДИТЕ Н НАРОДНОСТИТЕ 

Е ТРАЙНА СТОЙНОСТ И НЕПРОМЕНИМ ПРИНЦИП
слепи” ТЯХ, М5',^“И^{ИаТоС “Сс’ ссКуредят еднообразно за цялата 
Л1|ХМИШО "юсе случва. И народът Република м/югобройни въпроси 
каза думата си. Той "е каза „не" от конституционните амандмани. 
па социализма и именно в защи- Тази обемиста и твърде сложна 
та па социализма обърна гръб на работа е в ход, а Скупщината на 
собствената си бюрокрация. Това СР Сърбия, като паи-висше зако-

спор- подател но и народно представи/с- 
и леко тяло и част от институциите 

пай-висшага самоуправителна

то се бори за социалистически де
мократически решения, по-радпка 
лен н по-решнтслен от друп!, има 
свое място в обществото и своя 
перспектива. Разбира се, не мо
жем да се съгласим с промени, 
които щс отстранят СК от реал
ните и политически процеси.

(От 1-ва стр.)

ЦЕЛТА НИ Е ХОРАТА ДА ЖИ
ВЕЯТ ПО-ДОБРЕ

Комисията на Председателст
вото на СР Сърбия за стопанска 
реформа през последните месеци 
успешно претворява нашите 
ределення за пазарно стопанство, 
модерно развитие и дебюрократн- 
зация в конкретни предложения, 
инициативи и заключения по клю 
човнте въпроси на развитието на - 
стопанството и обществените дей
ности. Една от тези инициативи 
е н народният заем за стопански 
възход на Сърбия. Тази н такава 
работа на Комисията, която елло 
тява голям брой творци от всич
ки области, допринася да се обо
гати дейността на венчки ннети- ‘ 
туции на системата в Републиката 
в реализацията на крупните рефо- 
рмни задачи. Стремим към ефи
касна стопанска дейност, модер
но развитие с опора върху съвре
менното знание, кадровите, мате
риалните и културните ни потен- щ 
циали. Целта ни е да се повиши Ц| 
жизненото равнище на хората, Щ 
всички да живеем по-добре.

В Комисията неотдавна бяха Ц 
включени група експерти по въп
роси на политическата система. 
Така са създадени условия за ком 
петентна работа
на всички важни въпроси на по
литическите отношения и полити
ческата система и за предлагане 
на конкретни промени в курса на 
демократизацията и самоуправле
нието. Значи възнамеряваме в Ре

ле е нищо необикновено и 
но. Политиката, която водим
Сърбия е израз тъкмо па народ- па

Тази политика социалистическа власт, има ясна 
м отговорна роля в нея- Искам да

Днес псе повече се говори, че 
кризата п Югославия с последица 
на бюрократнческата контрарево- 
люцня и че етатнзмът, нацнонали 
змът, сепаратизмът и други тен
денции всъщност са манифеста 
цноннн облнцн на тази коитраре- 
волюния. От друга страна, „сбъд 
ването на народа” се оценява ка
то антибюрократнческата револю 
цня. Какво е Вашето мнение за 
това?

оп ната воля и акция 
се характеризира с публичност и 
демократичност, изостряне* на от- ви кажа, че в краткия период от 
говорността и премахване на при идването ми в Скупщината се уве- 
вплегиите. Затова, тази политика рих, че към тази работа Скупщи-

Всъ/ц* на/а се от//ася като към първо-беше приета от народа, 
пост тази политика повиши а/зто- степенна задача и затова ще я за-
рптета на СК сред народа и мрока църши успешно. 
ра път към изхода ог икономнче- 
ската, политическата и морална
та криза. Затова изобщо //е 
изненадиха бюрократ//ческите на- 

квазидемократическите 
казахме.

РАЦИОНАЛЕН И ЕФИКАСЕН 
ДЪРЖАВЕН АПАРАТ

ни
— Бюрокрацията, израснала 

на етатнзма, в социалистическите 
страни, пък и у нас, както виж
даме, се показа напълно неспосо
бна да разрешава проблемите на 
човека и общественото развитие. 
Всъщност ' бюроркатизпрапата и

падки от 
среди. На всички ясно Разбира се, тази 

на дейност представлява само съз 
даване на по-нататъшни 
предпоставки за единство и демо
кратически, икономически,

законодател-никаквиче няма да сключваме 
съюзи с която и да било бюро- 

изтъкна председателят 
па Скупщината на СР Сърбия.

правникрацпя
поли

тически и културен напредък на
Републиката. За осъществяване на
целта е необходима отговорна ра
бота на вечки оргии в Република
та. Изхождайки от новите консти
туционни решения, венчки обще-

; Републикатаствени фаткорн в
8 имат задължението да променят

и начина на своята работа.
и разглеждане | Развитието на стопанскйте про

цеси и тяхното усъвършенствува-
не до съответна самоуправителна
интеграция вече започна в голе-

публиката да създадем условия, 
та час по-скоро да изградим плат
форма за нови конституции, по-

дадем собствен при^ 3. Соколович в разговор с нашия главен редактор 
изработка на нова Консти-

тивни оариери и да оъдат насър
чавани и от държавата.

В Скупщината на СР Сърбия 
понастоящем работим върху из
граждане на рационален и ефика-

конкретно да
нос за
туция на СФРЮ. Новите консти- отчуждена власт не може успеш-
туционни решения трябва да бъ- но да разрешава обществените иа СР Сърбия са създадени кон- 
дат във функция на икономичес- проблеми. Тя практически 
кия и общ просперитет на обще- пачи идеята на социализма и то 
ството на социалистическа плат- тъкмо в периода, когато демокра-_ _
форма Пагубно ще бъде всяко ТИческите, универсални, хуманни ва на Цялата с” «рихория със со- печи последователно и навремен-
^ГрНефоВрмаТРТГ = ^о=Г=явГ“о^ ^

трябва да се осъществи със за- леми политически пространства в ^ трябва да се направи та Ст п- иа Сърбия, независимо в 
дълбочена работа на научни и по много богати и развити страни в и фактически да осъществи нейната част живеят и към кои
ЛИТИЧбавноДепонежеТтоваРби има- __________ конституционното си положение народ или народност се числят.

оавно, попе „оттт~™ —----------------------- —-------------------- и кои са задачите на Ск!упщина-
ло хежки последствия за НАРОПЪТ ОБЪРНА ГРЪБ НА та на СР Сърбия в това?икономическо и политическо раз- НАРОДЪТ пьъгна АГЬЬ > р я
витие. ‘ \

С промените в Конституцията
сен държавен и управленчески 

Сър- апарат, съгласуван със структура-1ИЗО- ституццоино-правии основи 
бия да функционира като държа- та на Републиката, за да се обез-

но осъществяване на правата и
интересите на всички граждани

коя

не и

ПЪЛНО ПРАВНО И НАЦИОНАЛ 
НО РАВНОПРАВИЕБЮРОКРАЦИЯТА — Много е казано за значение- 

то на най-новите конституционниСъставна част на обществена-
та реформа са и а с ПОгрешна политика и реше-юза на комунистите. За социалис а
тическо и демократично общес- над, приети далече от обществе- 
тво може да се бори Съюз на ко- костта и влиянието на народа, са 
мунистите който демократизира предизвикани големи икономичен мунистихе, киши « г ■ трудности, обществото изпад-
себе си. Нашият авангард трябва ^ ц Социални, политически и па
да бъде модерна °рганиза я, ционални раздори, междунацона-
ято ще изгражда Деиността сивър ц стават студени,
ху активната Р^я "а членоветс ^ е зам*ра надеждата,
си и върху доверието на р наскоро а не в някакъв далечен
ческата класа и народа и не социализъм, ще се разрешат жиз-
те политически интереси. Са|ЦО те проблеми. Институциите огромна задача в предстоящите

Съюз на комунистите, ко ^ нашата система бяха „глухи и месеци да приеме десетици нови

промени за воички народи и на
родности в СР Сърбия. Просто 
казано

Противниците на конституци
онните промени в Сърбия най-че
сто спекулираха с твърдението, 
че с конституционните промени

на на-

възвърнати са консти- 
възможноституциоиио-правните 

нашата Република да функциони
ра като модерна, социалистическа
и демократическа общност иа ра- Ше се премахнат правата 
вноправни граждани, равноправ- родностйте, живеещи в Сърбия 
ма с останалите републики в Юго Българската народност не се п°‘ 
славия — заяви Соколович. дадедаде на тези спекулации и 

Скупщината на СР Сърбия има безрезервна подкрепа на конститУ

(На 3-та стр.)КЪВ
вижда
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РАВНОПРАВИЕТО НА НАРОДИТЕ Н НАРОДНОСТИТЕ 

Е ТРАЙНА СТОЙНОСТ Н НЕПРОМЕНИМ ПРИНЦИ
(От 2-ра етр.) СК в Сърбия- С разграничаването 

в ръководството се създадоха ус 
довия в Съюза на комунистите на 
Сърбия и в СР Сърбия решително 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ — да се тръгне с преодоляване 
ЗНАЧИТЕЛЕН ФАКТОР В РАЗВИ съществуващите слабости и да се 
ГИТЕТО НА ЮГОСЛАВСКОТО 
ОБЩЕСТВО

то общност на равноправни наци
онални отношения-

цпойвите амамдмани. В коя посо
ка в СР Сърбия по-нататък ще се 
водн политиката в областта на 
между националните

на

отношения? акции тграздвижат конкретни 
открие перспектива за реафирма- 
ция па социалистическото съдър
жание ма живот.

Осъществяването на 
равноправие 

Лява един от основните

пълно на- 
представ-цнонално

принци
пи, върху които е изградена 
ва социалистическа 
Определението

Тази година е 40-годишнината 
на печата на българската народ
ност в Югославия на майчин, бъл- пият принос на другаря Милоше- 
гарски език и 30-годишнина 
сегашния вестник „Братство"
издателство „Братство". Какво би по решаване

НО-
Известно е колко голям е лич-.Югославия.

за нейно федера
тивно устройство, утвърдено 

заседание на АВНОЮ, 
аа констнтуцмонно-правна 
аия за запазване на

на вич за конституиране на единна 
и Сърбия, отпочване на действител- 

проблема с Косово
хте поръчали по.тоя повод до чи- и сломяване на контрареволюни- 
тателитс на „Братство"?

На всички читатели 
сгао" и редакцията на вестника 
най-сърдечно честитя този значи- чертал е неговото постоянно и ре- 
телен п важен юбилей. Разбира шително застъпване политиката 
се, жслая да продължат верно да да* отговори на потребностите на 
четат своя вестник н на неговите хората и тази епоха, народът ре- 
страннцн м занапред обективно и шително да влияе върху 
съдържателно да се информират ката, ръководствата последовател 
за сслчки значителни събития-

наII означа-
гарам- 

националння 
ндеитнтет и незавнсимосг на юго 
славските народи и народности и 
запазване на националното

ята, дефиниране и провеждане на 
на „Брат- обществената и стопанска рефор

ма. Онова, което особено бих под-равно
правие на числящите се към вси
чки народности в Югославия.

Следователно, равноправие го 
на народите и народностите пре
дставлява трайпа стойност и не-

полити-

нромешъм принцип на 
нане на

съществу- 
нашето общество. Върху 

него последователно се обоснова
ват и конституционните промени, 
които неотдавна бяха извършени 
* Югославня и СР Сърбия.

по и отговорно да провеждат де- 
Чцелящите сс към българската мскратично изразената воля на 

народност в нашата страна тряб- народа, 
ва п занапред да бъдат значите- 

Тезн фак- лсн фактор в развитието на юго
славското общество. Те са равно-

С основание казахте, че наро
дът не само в Сърбия, но в цяла^ъД-Ч-;-злата народност, 

ти ще разубедят онези, все още

на СР *Сърби1 възвърнато°еди 11- «ГитГ™ о“йо„».е “рХсТГк^наши

граждани трябва всестранно. тРУ' 
дово и полтически да се

Югославия изключително цени 
другаря Милошевич. Това е спо
ред мен. затова че се застъпва за 
съвременен социализъм в Юго
славия на равноправни нареди и 
народности.

правни във всяко отношение с чи-
на-

рени, опитващи се да спекулират 
и политически подтурят уж стес
няване на националните права в 
единната република.

ст*ото и суверенитета на цялата 
нейна територия- Осъществяване
то на тази сувереност преди всич
ко подразбира осъществяване 
защита началата на правно равен
ство на хората, техните свободи 
и права, без оглед на национална, 
религиозна, расова и друга при- СТН
надлежност. С други думи, прав- ____
ната държава представлява основ

ангажи
рат, за да тръгнем още по-решн-

Неговата смелост в решаване-тел но в развитието към по-щаст- 
лпво п по-демократично общество, то, храбростта да се стълкнови с

проблемите, ясните погледи, раз
бираеми поръчения, смисъл за ко
лективна работа, за сплотяване 
на голям брой твоРЧн. смисъл за 
действие, това са отликите Д1а Сло 
бодан Милошевич, като ръково
дител и комунист на съвременна 
епоха, които на мене, а вярвам и 
на останалите негови сътрудници, 
оставиха дълбоки следи. Неговото 
убежданне, че работим за правди 
ви неща, неговите човешки добро 
детели, преди всичко неговата че
стност към работата и хората, на 
всички ни, па и на мен, винаги 
вливаха допълнителна сила да

ПОЛИТИКА НА АФИРМАЦИЯ 
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ОСОБЕНО-

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ Е С 
ЯСНИ ПОГЛЕДИ И РАЗБИРАЕ
МИ ПОРЪЧЕНИЯ

на рамка и гаранция за осъщест
вяване защитата на свободата 
правата на

Съюзът ,,а комунистите па 
и Сърбия и ръководството на Ре- 

човека и гражданина публиката ще продължат с по- 
и правно равенство на хората, ко- следователното осъществяване по*

В Сърбия, па и в Югославия, 
народът изключително цени н по
чита сегашното ръководство на 
нашата Републиката

его означава и тяхно национално литиката на равноправие на вепч- 
равноправие. С конституционните ки народи и народности, с иолитп- 
промеии СР Сърбия тъкмо стана ката на афирмация па пацпопал- другаря Слободан Милошевич. До 
единна правна държава в област- нит е особености. Да пс е така, 
та на правосъдието и наказател- нима в машата Република,

особено

ри н онези, които не са съгласни 
с него и го нападат, с това само 
но своеобразен начин доказват, че 
го ценят и почитат. Вие по-дълго

както
ното законодателство, сигурност- впрочем в пялата страна, всеки чо

школува ната, народната отбрана, образова- век би могъл да сс 
ние то, културата и под., която с свой майчин език, да развива 
това стана способна и готова 
всички свои граждани, без оглед 
на националното име, във

сте един от неговите най-близки 
да сс сътрудници, па Вп мол„ да ка- ч„ Дз лачно мога да 

жете своето мнение аа другаря Слободйп Милошевич 
Милошевич като човек и ръко
водител?

—- Икономическата и политаме 
ека криза п особено коптрарепо- 
люмияти п Косово дълго траят, 

българ Пашите рькоиодства дълго псич- 
майчмп К(> това нсмо наблюдаваха. Вмес-

сво- отстоим тежките и сложни зада- 
кажа, че 

е човек, ко
нто е най-изнскатслен към себе 
си. Неговите прогнози сс 
ствяват и той на всички 
доверие. Най-просто казано, рабо
тейки с него, ние знаем, че щс 
успеем. И успяваме.

па ята национална култура,
информира па свой майчин език. 
Например само в СР Сърбия из
лизат 226 информативни средства 

I шр од! юст1 гге. За

всяка
част на своята територия, да га
рантира пълно правно и национал 
но равноправие.

оеъще-
вдъхвапа езици ге па 

това убедително свидетслетвуна и 
40 години успешно излизане 
информативни средства па 
ската пародпос-г па свой

па
Вие сами казахте, че българ

ската народност даде безрезервна 
/юд крепа па 
промени л 
кажа, че в сипки 
всички, които 
дадоха масова 
мените.
сигурни, чс конституционни 1С ТИС( афирма„ця па народностите, лмтическо и дейстпителпо тъпчене
нямани и всичко онова, кост щ мс)Л||тмката ма С|> Сърбия днес 
се прави за тяхната конкрети.за- ||м,ше масоца подкрепа па

'[пг I пони законни решения ){|| 11арод„ ,, народности, понеже 
иго Гелно сношение ме огра- ,,-гразяиа тсхния интерес. СР Сър- решително прекъсна,,е

л иа ед,|а наша бня и занапред ще се изгражда с такова състояние. Гака се до(1-
нича»ат правата като демократична република, ка- де до Осмото заседание па ЦК иа
народност, па разбира се,

то добри програми и решимостконституционните
СР Сърбия- Желая да д ср Сърбия живеят две тре- да ее излезе от кризата, водиха се 

народности и ти числящите ее към народно Дълги и безплодни разисквания, 
живеят в Сърбия, СТН1Ч. „ страпата. Факт е, че в Този опортюннзъм, които па от- 
нодкрепа на про- осъществяване положението па делии етапи се превръщаше в пре 

Всички трябва да бъдат народностите поддържаме прием дателстио към работническата
етненост на положително разви- класа и народа па Сърбия, в по-

ГААС иаБЪАГАРИТГ
зу,- та Ь ЮГОСЛАВИЯял?

език.

нГ
ама

- ими\. —
па място, народът все повече и вее 
по-тежко чувствуваше. Тоц бе шшвепч-

ьтрдтстВо
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!
мичович,

ЧЛЕН, НА ПРЕДСЕДАТЕЛ. 
СТВОТО НА РК НА ССТН 
В СЪРБИЯ

Д-р Воислав

Афнрмацнята на българската народност 

постоянна грнжа на СР Сърбия
развитие. Това

н СФР Югославия чествува едни по отношение със сръбски,, ма- бита на развитието на културата ЛИтИЧССКо-информативсн вестник, 
изключителен юбилей — 30 годи- род. с който живее в съдружие п па всички паши народи и народ
ни от създаването и успешна ра- с другите народи <п народности в 
бота на информативно-издателска СР Сърби,, и СФР Югославия, 
та организация „Братство”. Това 
тържество не е обикновено отчи- 

активност,

вестник, литсратурно-нау-детски
чно списание, че се излъчват про-поегн.

С ВЕСТНИЦИТЕ, списанията телевизята 
и че твърде

грами по радиото и 
на български език 
успешно се развива издателската 
продукция. Нашата република, ка 

От кто и органите в общините и ре-

п книгите българската народност 
пнформа- днес има възможност напълно да 

общува па свой родей език,
създава нови стойнос-

РАЗОСТР А Н И АТА
която тнвиа и издателска дейност па датане на една 

през последните десетилетия има- български език е конкретен из- изразява п 
раз и плод на нашата пацпопал- тн в духовното си творчествоше огромно значение за живота

и изявата на българската народ- на политика, която създава усло- особено значение е
впа жителите от всички пацонал- българската народност

гионите се грижат за създаване-
усло-

факгът, че
живее то на материални и други 

себе си и вия за развитието на тази дей
ност като един от съществените 

на фактори на всеобщото развитие,

неност, за нейния културен, полити
чески и обществен прогрес. Тази пости н народности да живеят изолирано, затворена в

свободно, равноправно н във вся- обърната към себе си, «го именно
в чрез печата и литературата

Развитието свой език се свързва с културата културния и политическия живот
на българската народност. Тази

богата и твърде съдържателна де
йност надмина своята основна ми- ко отношение да бъдат равни 
сня на отразяване на национална- своята обща родина.
та самобитност и опазване на ос- на културата, образованието п па сръбския народ и културите и 
новните национални белези в упо- всеобщата обществена афпрмация обществения живот 
требата на роден език, в органи- на българската народност беше и народи и народности в
зпрането на информативно и кул- сега е постоянна грижа на СР република и в Югославия- Такава на политиката на национално рав- 
турно общуване в българската на- Сърбия, в която живее мнозинст- 
родност. Плодовитата дългогодиш во От тази народност. С по-голе- интерес 
на дейност беше и повече от това: мн материални средства с могло мост. 
тя даде възможност за изява на да се осъществи и повече и по- 
автентичните стойности и творче- добре. Но в това 
ство на българската народност, формативната и

другите грижа и занапред ще остане ва- 
пашата жна задача в осъществяването

на

насока представлява исторически ноправие. 
на българската народ-

На всички радетели на „Врат
на ство” честитим велик и я юбилеиинформиране

отношение им- български език, както и издател- 
пздателска ден- ската дейност достигна значител- творческата им дейност.

ПЪЛНОТО
и им пожелава.ме нови успехи в

За щастие, на вестник „Братство” не се 
падна такава тежка задача. Започна да из
лиза и да действува в съвсем по-спокойно 
време. Затова неговата задача започва от 
базата — информиране за живота и актив
ността в трудовите колективи, местните об
щности, общините и нататък — Република
та и страната, а отбелязва само най-важно
то от международната арена. Затова ком- 
Iклетите на „Братство” са хроника и свидещ 
телство за успехите, но и за заблудите пре
ди всичко в нашите среди.

МИЛЕ ПРИСОМСКИж
ЩЯ Обществена н 

културна изява на 

българската народност
■и

1 *V,. *Л ш

Както „Глас на българите”, итака
„Братство” свидетелствуват за творческата 
изява на българската народност в обществе

възраст на най-гол яма плодотворност. Ком- 
плетите и па единия, и па другия вестник 
представляват иепорпцаеми свидетели за оно 
ва, което вече е минало, за събития забра
вени от съвременници и участници. Обаче за 
писаното остава да съществува и въз осно
ва ма него се пише историята на дадено вре
ме.

НА ПРЪВ поглед съдбата на един вест
ник е твърде проста — неговият век е 
един друг брой; щом като читателят прег
леда и прочете това, което привлече внима
нието му в новия брой, захвърля го като 
вече ненужна вещ. Значи, когато се касае 
за един седмичник — неговата актуалност е 
само седмица, сетне идва нови брой, а пре
дходният престава да съществува, щом 
тр вече никого не интересува.

Така изглежда на пръв поглед.

от

ния живот, стопанството, политическата ак
тивност, просветата, културата, здравеопаз
ването, комуналното изграждане. Те свиде
телствуват за осъществяване равноправието 
на българската народност в Югославия с 
нейните народи и народности, за избиране
то па свои представители в органите на 
властта и политическите форуми, включнтел 
но и конгресите на партията. Същевременно 
красноречиво говорят и за приноса на бъл
гарската народност към укрепване братство 
то п единството на югославските народи и 
народности.

„Глас на българите”, макар че излиза 
еймо шест години, остава траен свидетел за 

Но в едно трудно и напрегнато време от най-но
вата история, па Югославия, 'в което дей
но и с огромни усилия участвува и българ
ската народност. Касае се за чевръстата бор 
ба срещу Информбюро, срещу Сталиновата 
огромна пропагандна и клеветническа хайка, 
насочена против партийното и държавното

ка-

действителност е нещо друго: подсиленият 
интерес към следващия брой, любопитство
то, което предизвиква у читателите — всъ
щност представлява един вид продължава-

Създава сене живота. и на предходните.
нови халки, които представляват Макар че пред двата вестника бяха за^ 

дачите на средства за масова информация,, 
те дадоха голям принос към развитието на 
творческите ни сили на литературното;; по
ле. I На страниците на „Глас на българите” 
се обадиха първите вестители на нашето ли
тературно творчество, а „Братство” допрй-:

узряване, за нарастване • 
творческите ни сили и създаването на 'нови 
публикации — списание „Мост” и детскйя 
вестник „Другарче”.

верига От
изминат път. Началото е първата халка и 
без нея не биха съществували следващите, 

найловата. Тогава предста-

ръководство на Югославия, против нейната 
независимост и суверенитет. „Глас на бълга- 
ритр” говори за това, което е ставало на гра 
цицата, защото българската народност жи
вее в продължение на югославско-българска 
та граница —. за прехвърлени диверсанти, 
за залавянето им, благодарение помощта на иесе за тяхното 
населението, за провокации на границата, 
за загиването на наши граничари. .. И за 

на населението в из

включително и
вата за краткотрайното съществуване 
един брой на вестника се показва илюзия.

началото, от първия бр-

на

Изминатият път от 
Ой до най-новия — представлява цялост на 
хроника, огледало и свидетелство за това, ко 

месеци, години, де-ето е ставало седмици.
Остава да съществува като бди творческият ентусиазъм

кое- граЖдането на новото социалистическо об-сетилетия .
С изминатия път както „Глас на бълта- 

щес/гво.' „Глас на българите неговите ре рите , така и „Братство” потвърдиха общес- 
дактори и сътрудници, нашите първи жур
налисти — води безпощадна битка срещу 
клеветническата пропаганда на Информбю-

по-далечно минало само това,зко или
то е записано в хрониката на даден вестник, 

неговите годишни комплети.
Пред тази истина сме изправени и се- 
когато прелистваме комплетите ма вест- 
' , Глас на българите”, първият вестник 

в Югославия, чи-

твената и културната изява .на българската 
народност в Югославия. Постигнатите р^" 
зултати в информативната и културната де
йност на българската народност на майчин 
език

в

га, ро за победа на истината за Югославия и не
йното ръководство. И тази борба бе увенча
на с победа, не само за щастие на югослав
ските народи и народности, но и на цялото 

човечество.

ник същевременно свидетелствуват за 
принципната марксическа политика на С-КЖ 
по националния въпрос — пълно равнопра
вие ла народи и народности.

на българската народност
„то четиридесетгодишнина ознаменува този 
година и на,вестник „Братство”, които на 
петнадесети юнл става тридесетгодишни* - прогресивно
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БРАТСТВО и

л_ -Л1- -
„Братство" се чете не са 

мо от гражданите и труде 
щите се на българската на 
родност, но и от остана- 

граждани. Той се
в Бабушнида

Милорад ЗЛАТАНОВ 
Димитровград

РАТКО МЛАДЕНОВИЧ,— Вестник „Братство" в 
многонационална 
нишка община (освен сър 
би в Звонския край жи
веят числящи се към бъл
гарската народност) наис 
тима оправдава името си, 
тъй като развива и задъ
лбочава братството и еди 
нството в нашата среда. 
Примери за това има мно 
го. Освен че осведомява и 
запознава гражданите па 
българската народност в 
този край и работещите в 
бабушнишките предприя 
тня и ведомства на май
чин език за събитията в 
общината, региона, Репуб ц 
ликата, страната и чужби
на, вестникът отразява обс 
ктивно и коректно за уси 
лията и постиженията па 
тази ' обществено-полити
ческа общност във всички 
сектори на обществено-по 
литическия, стопански и

БабуШ Бабушница

Мобили
зиращ
фактор

лите
Пространява 
по тРУД°ви организации и
ведомства, а получават го
обществено - политически ' 
тс организации, общината
и др. Тук бих искал да 

в него дейноизтъкна, че 
сътрудничат и числящи 
се От сръбската национал

~ — През изтеклите 30 го 
дини вестник „Братство” 
беше мобилизиращ фак
тор. С ангажиращото си 
отношение към проблеми 
те той съдействуваше за 
по-бързото им разрешава
не. Давайки подкрепа на 
положителните 
а подлагайки на крити
ка и порицание на отрнца 
телните, вестникът беше 
деен фактор в преодолява 
нето на трудностите, кои 
то срещахме.

гмте народи и народнос
ти у нас, „Братство" дей
ствуваше и за внедряване 
то и развитието на братст 
вото и единството у нас 
живо следейки всички из
яви на това поле.

пост, което свидетелству- 
ва, че „Братство” е откри 
та трибуна за всички.Братство“ 

оправдава 

името си

Инак вестникът редовно 
сл^ди и отразява всички 
събития в общината, коре 
ктно, вестранно и с чувег 
во на мярка. Оттук и

ежегодни положител 
ни оценки за вестника.

Именно затова на вели
кия юбилей на печата на 
българската народност— 
40 годили от излизането 
на „Гласа на българите в 
Югославия” и 30-годишни 
ната От излизането на в. 
„Братство“ се радваме от 
все сърас, като на трудо
вия колектив на издателс 
тво „Братство" пожелава
ме нови ТРУД°ВИ завоева
ния занапред — изтъкна 
между другото Милорад 
Златанов, председател на 
Общинската конференция 
на социалистическия съ
юз в Димитровградска об
щина.

процеси,
на

шите
културен живот.

РАНГЕЛ ТОШЕВ (Сурдулица)
Не трябва да се забра

ви и приносът на „Братст 
во" и другите издания в 
афирмацията на българс
ката народност, която ра 
мо до рамо с останалите 
народи и народности у 
нас вървеше в изгражда 
нето на социалистическо
то самоуправление. Сьще 
временно информираше 
и за постиженията на дру

ЮБИЛЕЯТ
ЗАДЪЛЖАВА

за развитието на нашите 
краища и за всестранна
та афирмация на българ
ската народност в наше
то социалистическо само- 

общество.

През изтеклия период 
печатът на български език 
даде голям принос в ин
формирането па трудещи
те се и гражданите от бъл 
гарската народност, които 
живеят и работят на те
риторията на Сурдулишка 
община. Този принос се 
вижда преди всичко и Обс 
ктивното отражение па съ 
бптията и акциите на со
циалистическите сНлм в 
общината. Почти не също 
ствува важно събитие п 
постижение в социалисти
ческото ни развитие, кое
то не с намерило място 
на страниците на вестник 
„Братство".

управително 
Юбилеят задължава и ко
лектива на Издателството, 
и обществените факториСИМЕОН ЗАХАРИЕВ 

Босилеград
занапред да положат мак
симални усилия и Да °ЬЗ- 
дадат още по-добри усло
вия, за да се повиши рав
нището на тази благород
на мисия. Сурдулишка об 
щина, като среда, в коя
то се тачи истинско брат
ство и единство и пълно 
национално равноправие, 
е готова да окаже пълна 
политическа, морална и 
материална подкрепа на 
всички усилия и почини 
в това отношение.

Свидетел н 

тълкувам
Смятам, че целокупната 

деппоер па Издателство 
„Братство", всички негови 
издания, не само вестни
кът п списанията, но и из 
дадените книги от област
та па литературата, иубли 
диетиката и изкуството 
през изтеклите 30 години 
извършиха важна мисия

то. В-к „Братство" в раз
витието си бе същински 

и тълкувам

ЮБИЛЕИТЕ — 
от излиза- Списапис „Мост” верни 

отразява постиженията в 
литературата, културата, 
науката, образованието и 
публицистиката и успеш
но гами традицията па 
нашата народност. Дет
ското списание „Другар
че" е едно От най-добри
те детски списания, които 
се печатат па езиците па 
народностите. То предста
влява истинско богатство 
от съдържания, е които 
се задълбочава братство
то и единството на наши
те народе 11 народности и 
затова трябва да се разви 
ва И популяризира още 
повече.

40 години на„Глас на бъл 
" и 30

свидетел
тази афирмация.

Заетите
„Братство”, в рамките 
което- покрай в-к „Братс
тво” излизат детското сми 
сание „Другарче" и списа 

„Мост” с кпигоизда-

нето на в-ка 
гарите п Югославия 
години от излизането в издателствома

нав-ка - „Братство"
ознаменуваме, за бъл

които
ГЛАС вл БЪЛГАРИТЕсега

внародностгарската
СФРЮ представляват 
битие от изключително зн

съ
нно
телска дейност своята ва' 
жна
чсска задача успешно из
пълняват. По случай юби 
лся благодарим им за по
ложените усилия и пости

аченце. Българската наро
дност, която съвместно с общестпепо-полити-

ивсички наши народи 
народности доживя пълна 
свобода, равноправие 

във
и

всичкиафирмация 
сфери на живота постиг- 

и в
гнатите резултати и им по 
желавам нови успехи за
напред.

на особени резултати 
областта на информиране

V
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АСЕН ЛАЗАРОВТОДОР СЛД1ШИСКИ, ЧЛЕН НА 
СЪВЕТА НА СРСЪРБИЯ

ТОГАВА 

И ДНЕС
КРУПНА 

IV! И С И Я
твърдение се подкрепя и

Социалистичео
от-ИЛЙ-КРАТКО казано, „Брат

ство” пристигна с първия еи бр- стаиолихцсто на 
ой но времето, когато наши.я ме- кия съюз от гола време, което го 
степ печат нищеше протокол ар- лорейки за сътрудничеството на

общестлейодюл ит и-

лаПрез юни 1^59 година по нии- лигичсски фактори л Ниш и Ле- 
днатпва на околийските общест- окопай, както и твърде положи- 
вецо-по л 1ггпчес К11 -организации л тел пито оценки, които за тази дс- 

;. Пирот н.с лсеетраииа подкрепа ииост се далат от ЦК и Р1С на 
па регион Лесколац и републикай ССТИ на Сърбпя и техните орга- 

обществеио-полнтически ии и тела. Към гола трябва да се I 
фактори, на първо място на ЦК прибави и сведението, че Издател- 
п Главния отбор на ССТН на Сър отвито ангажира огромно число чн 
бия, започнаха подготовки за из- слящн се към българската народ- 
даване на вестник на българска- поет за сътрудничество, с което 
та народност в Югославия. Не- се дава възможност да развиват 

роля във всичко това пзи- и своите културни стойности. То 
граха и група ентузнастн от ре- е единственото ведомство, което 
днцнте . на българската народност, дава шанс на младите таланти от 
на която партията бе доверила за редиците на народността да се из- 
дачата тази дейност да органнзи- яват па майчин език. С това съ
ра. Тези хора минаха през трудни щевремепно се дава принос към

обогатяване,п на югославската ку

но, сухо информирайки за засе* редакциите и
данната и събранията на поли- чееките ръководства, изтъква яв- 

предста лепията на подценяване ролята., ските. тическите ръководства и 
лителните органи. Причината' бе- която изпълняват вестниците или 
ше проста. Ролята и функцията би трябвало да я изпълняват —

до пълното отсъствие политически 
бе - едностранчиво те работници да пишат в тия вес- 

ехващаиа като на изключително тиици—което говори, че тогава не 
средство за информиране па ка- се е схващало въздействието

членовете за работата на правовременно написаната реч в
но главно се наблягало

па вестника в околията, относно 
в общината

малка ИИ

ДРПТС И
форумите. Поради това нямаше печата,

отклоняване от искането върху публикуване на „аналити- 
публнкуват всички съобще- чееките доклади, което право

не бе четено кои

много
да се
ния от заседанията, отчетцте на 
отделните форуми, докладите 
обширните изводи от изложения
та на ръководните хора, както и 
други материали. Малко се пред
приемаше нещо, че на страниците 
на местните вестници да намерят 
място творчески коментари, обзо 
ри върху съдържанието на опре
делени заключения като журна

ла се каже
от колко голям брой чита-изкушенпя- и знаеКато пръв директор и главен лтура. • 

спомням тели.
• В! работа па издателството се 

си за тези дни, когато нямахме е ИдВало11 д0 известни недоразу- 
почти йищо материални сред- менИя с отделни, обществено-по- 
ства и други основни условия за лихически оОтДнбсти, имало е ли- 
такъв вид -дейност, па дори и чна нетърпимост и от едната, и от 
букви на български език. Тряб- ДруГата страна, и вътре в Издател 
ваше сами с печатарите от Пирот ството^ но всичко това не е^езице- 
да се снахшраме, комбинирайки и ствено повлияло върху изпълнява 
преправяйки буквите от сърбохъ- нето на неговата функция. Изда

нията на „Братство", поради тех-

п отговорен редактор
Във вълната на процеса 

демократизация в нашето общест 
во, като качествено нов етап в раз 
витието, я^но се очертаваха ста
новищата на СК и усилията на 
ССТН редакциите да израстват в 
обществени тела, които пооледова 
телно и ангажирано да водят иде
йно-политическа борба за разви
тие на самоуправлението във вси 
чки области на обществения жи
вот, да подтикват демократическа 
та борба на мненията, да крнти-

на

листически приложения с анализ 
на действуването и последиците, 
конто ще има то. Разбира се ,че 
в това отношение и „Братство” не 
бе изключение.

Социалистическият съюз като

рватски и руски език.
ния ', характер, поради ролята и 
.мястото, който са имали и имат 

политическа активност

• Между ентузиастите, чиято 
роля в'основането на вестник 
Братство” е била твърде значи- в нашата 

: телиа, трябва да изтъкнем'. Марин й акция, поради хтрактера
Младенов Мйки Нейков, Миле ношенията с някои съседни ст- 

• Присойски, Богдан Николов и рани в миналото, ца й сега, поето 
Димитър Йотов. На моята пока- янно са оили под критическия 
на да 'минат на работа във вест- анализ на Съвета На ИздателсТво- 
шиа се откликнаха без много ра- то, в който са били голям брой 

' змишления, въпреки че работеха твърде изтъкнати хора от всички
из профили, след това от общините

на от- фронт на най-широките организи
рани социалистически сили, по ес деформации в това развитие. Яс- 
теството на сВодта обществена

икуват всички неправилност

но е, че н тия становища и ис
кания на общественото развите 

отпори . на определени
функция ле можа да предвиди по 
требата, че печатът, .а в рамките срещаха

общински структури, които се ечи 
призвани да 

тълкуват какво е, а какво не е 
върху създаването на определена интерес на СЮК и на общество- 
подитика, “за промяна на негатив

на същня и местните 
трябва да .бъдат обществена три
буна, чрез. която би се' влияело

вестници,
таха за едиственоразлични работи навред 

Югославия-
"Ние всичките заедно за всич- >

на
и региона.

то като цяло. С това се спираше, 
ните и вредни решения й предни- 0мад0важаваше, дори и порицава- 
сания и за раздвижване па ини- ше- ролята на местния печат що- 
циативи. В то.я смисъл Социали
стическият съюз започва да ока
зва по-голяма под креда на уешнц 
ята на редакциите, че вестниците 
в по-голям обем да станат трибу
ни за изнасяне на мнения, което 
би свързвало хората с вестника, 
който по тоя начин би бил влия
телно средство за публично обсъ
ждане и решаване във всички об
ласти На обществения живот в 
комуната илй в общността на ко
муните.

Па все пак трябва да се изтъ-ко] свързано с вестника се рад- 
’ вахйе като малки деца. Спомням кне пряката необходимост (и то 

сн е какъв плам, любов и въоду- в Деня на юбилея). Издателството
още повече да се доближи до об- то във всекидневния живот да 

помага на трудовия човек възмо
жно по-непосредствено ц. по-квалн- 
фпцпрано да решава.''и 4а откри-, 

възможността за явно общу-

име-шевленис обмисляхме за
тб Да вестника. Бяха дадени мно- ществено-политическите общнос- 
жество предложения („Слога", ти, в които живее българската, .ка 
Дума” Глас”, „Слово" и още к-го и обществецощ.рлнтическите 

редица’.други). Накрая окончате- общности повеч$;зд,.,се.;Трижатза. 
лиото название за вестника „Бра- програмната ориентация и матери 

: тство” предложи другарката Мил- алните, кадрови, тиражни и дру- 
ка Миннч тогава отговорна за ги трудови .усдовия на Издателс- 
идейно-политическа работа при твото. При това трябва заедно да 
ПК иа СК па Сърбия, което бе .се утвърдят облиците и средстоа- 
прието и така тя стана и офици- та, с които ще се обезпечи реша 

1 . . . . ■ . ващо влияние иа самоуправител-
алиия му „ У __ ните структури на общините вър-

Диес на. 30-годишния юбилей ху съвкупната политика иа Изда- 
Издателбтво „Братство" тряб- хелството по разработка на кон- 

изтъкнем (съдейки цепцНята за неговото по-нататъш-' 
тойа какъв прием. срещат но развитие и програмна щсъдър 

то жателна ориентация-

ва
ване на обществените организа
ции ц ръководствата с най-широ- 
ката общественост.

С тоя сбит пресек на ролята на 
.местния печат, а с това и на „Бра 
тство", поставя се въпросът: Да‘ 
ли и колко тая роля днес е във 

И тук ;вече трябва да се ка- функция на преодоляване на об- 
же, че възникват проблеми в от- ществената криза, относно на пре 

между редакциите и махваме на всички облици на бю-

I

на ношенията
общинските ръководни хора. Под- роктратизма на всички равнища, 
чертааам лумата „хора", защото който ни и доведе до кризата, 
от аспект !на. опита, който е има- Впрочем, ако и тоя юбилей „Брат- 

„БратсГво" - с пълиа отговорно- ■ ство" посреща с опити да бъде в 
ст мога да кажа, че вестникът ка- служба на определени, структури, 
то част от нашия печат никога не а не на борбата за преодоляване

на ма обществената криза, да оста

ва открито, да
според
изданията на „Братство ), че 
върши твърде успешно . своята ми 
сия- И не само „Братство”, но и 
„Другарче”' и „Мост” и издател- рнИя ЖИвот показват, че за кулг

турното издигане иа хората и съз 
интелиген-

Я\ лоВсички тези резултати в култу

иг-ската дейност, изиграха и днес
раят .крупна ,роДя във всеобщата даванб иа всестранна 
активност па бт,лгарската народ- от - редиците на българската

са влагани огромни уси

се е отклонил от линията 
СЮК, обаче често се е стълкнов- пе само сух информатор, а не 
явал с тълкуването на тая линия творец и организатор в преодоля- 
от страна на отделни хора в об- ,ваие на кризата- върху ‘курса на 
щииските ръководства. Впрочем, СК, тогава юбилеят трябва обеза 
не е нескромно това да' се каже телно да означава и прелом в от- 

повод сегашния юбилей- То- ношеннето към „Братство"

лост.
--За- това красноречиво говорят 

я оценките, дадени и постоянно 
повтарящи се, от общинските и 
междуобщи леките

народност 
лия както от 
наше обществог така и от страна

страна на цялото

и пообществено-ло иа народността.
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Тодор ВЕЛЧЕВ
През времето когато бях 

директор на „Братство” дой
де до финансова стабилиза
ция на Издателството, а с 
това и до подобряване на ма
териалното положение на тру 
дещите се и построяване на 
собствени помещения. Започ 
на да излиза и съкратено из
дание на в. „Комунист”, внос 
на литература от НР Бълга
рия за училищата и народ
ните библиотеки, създаване
то на библиотека в Издател
ството, сътрудничество с 
„Дечйе новине” от Горни Ми 
лановац и т-н.

Свидетел на времето
Три десетилетия изминаха от 

деня, когато излезна първият брой 
на в. „Братство”. В този 
в общините, в конто живее бъл- 
гарската народност благодарение 
на значителните

ни колективи и се отразяваха не- ко, с -умение, интересно и убеди- 
благопрпятио върху производст- тслпо сс разясняваше политиката

на СюК, въздействувайки по тоя 
начин за нейното претворяване в

период вото.

През това време в. „Братство” живота, 
беше в служба па трудещия се 
чевек п самоуправлението. Жур-

капиталовложе- 
ния дойде до по-бързо икономиче
ско развитие, израстваха съвреме
нни промишлени заводи с модер
но оборудване, създаде 
работническа класа, разви

През всичко това време в. „Бра “ 
тство” се потвърди като обичаи 
и желан вестник на трудещите се 
във всички общини. Разбира се, д0 
добър приятел беше и на пашите 
земляии, живеещи другаде в стра 
пата, като посредством него те 
сс свързваха с родппя край.

надпетите с много отговорност и 
критичност навлизаха в пробле
мите на ежедневието ма хората и 
техните самоуправителнн органи
зации, смело влизаха в борба за 
победа на самоуправлението, пи-

Със стопанската реформа сме- 
ще се тръгне към пазарно сто

панство. Оттук произлизат основ-
сс. млада 

се са
моуправление.

ните теми, стоящи в центъра на 
вниманието на „Братство” в пери 
ода, който е пред нас, съотвеству- 
ващи с интересите на читателите, 
на търсене на нови - форми за 
доближаване до хората,

Вестник ..Братство” свидетел- шеха във вестника как сс разви- 
ствуваше за това възраждане, тъч ва тази борба, как побеждава, ка- 
като страниците му сложеха за квп трудности среща. Тс пишеха 

повече за практиката, за Прякия 
живот, за всичко което се случ-

през
което движеше на- 

дисциплина и осигуряване на ви- пред целокупното развитие в об- 
сока ефективност на производст- щшшге. Пишеше за всичко, кое- 
вото. Сочеше организационните и то представляваше широк пнтс- 
други слабости, допуснати в оп- рее на хората, 
ределени предприятия. Журкалп- 
стите на вестника указваха на 
сериозните затруднения, които ра работзаха па страниците па всст- 
зстройваха отделни пронззодстве- пика с обективно писане за вепч-

Чествувамето на 30-годишнина- 
та на вестника съвпада с година
та ,п кояточ ще се състои 14-ия ко
нгрес ма СЮК. Какго се рчаква, 
той ще .ознаменува начало на 
рснштелна борба срещу костеня- 
салата управленческа рутина, сре
щу бюрократизма, за стопанска, га 
политическа и реформа на СЮК. 
Това ще означава голям принос 
за възобновяването и

запознаване на читателите с ре
зултатите сгг реализиране на про
изводствените програми, като при ваше, а случваше се много 
нос за подобряване нд трудовата" този период,

за прив
личане на нови читатели и сътру
дници, за обогатяване с ново съ
държание:

При това журналистите 
не трябва да напускат амби

цията да се борят за още по-в и- . 
задълбоча- соки завоевания, за еще по-голе-

нико-

Актуалиите проблеми сс раз-
вапето па самоуправлението, за ми успехи, за достигане на нови 
истинска демокрация- върхове.

ВЕНКО ДИМИТРОВ нататъшно обогатяване на съдър
жанието му с четива от различни 
области. Броят на нови заглавия 
в издателската дейност трябва да 
бъде двойно по-голяма от досега
шния- Това ще търси кадрово под 
силване на редакцията, но също 
така и редица мерки, които да на
сърчават творците от българската 
нарзсдност към по-щироко, по-ра
знообразно и по-динамнчно лите
ратурно, научно и друго творчес
тво.

Път ма възход
Пътя, който измина имформа: 

тивно-издателската дейност па бъ
лгарската народност в Югославия 
през четиридесетгодишния си пе
риод на съществуване несъмнено 
е П7уГ на постоянен възход. Този 
възход не бе с/щсем равномерен. 
Имаме периоди, когато се праве
ха бързи крачки напред, но 
периоди, когато се забавяха кра
чките или се тъпече на място. 
Но достигна се едно равнище, ко 

и иформат 11 вио-издат елек ага

му почне увеличение броя па страж 1- 
се достигне 

около

коIо оформление, жанровото 
разнообразие и подобно вече де- ците му все докато С прерастване на детския вес

тник „Другарче” в детско списа
ние и със значително подобре
ние на качеството му мерките, ко 
«то предвиждаше развойната про 
грама в областта на детския пе
чат бяха осъществени. Но н тук 
е необходимо детското творчест
во още повече да се насърчава.

Тъй като такава развойна ори 
емтацня на изданията па издател
ство „Братство” получи обща по
дкрепа от общинско до републи-

сег/ша години ме само, че ме оптималното равнище 
се подобрява, по спадна вече под 20 страници. „Братство” трябва да 
до,л;п пат Ото равнище. Списание получи още една притурка — мла
дост" и кннгонздагслскита ден- дежки вестник па 4 страници, ко-

ог

носг, клкто и радио и телевпзиоп- иго изпяло ще разглеждат младе- 
пото предаване също по-дълъг не жкн въпроси. С увеличение броя 
рлод ме се разширяват. па страниците ще се обезпечи по-и

Тъй -като ниформатпимо-пзда- широко и по-цялостно
но па читателите със събития-

заиозпава-
те;/слана дейност, какго и всяка
друга обществена дейност, търси ,а от пялата страна и света,

обсгойно ще се разглеждат сто-
по-

гато
дейност на българската народно
ст представлява цялостна инфор 
магииIю-издателска система, в ко-

постоянно преразглеждане и при
способяваме към общите стреме- папските въпроси, ще намерят

място актуалмпте въпроси от об ка«ско равнище, известно е,
м нмформативио-издателската

чежн н динамиката в развитието па
обществото, пред информативно- пастта па науката «и техниката 
издателската дейност ма бьлгар- редица други съдържания. Вест*

I пикът трябва да получи нов па- 
в пир» ще сс подобри графическото

дей
ност па българската народност п 
Югославия започва нов етап, пътято са застъпени всички медии в 

тази област: информативно-поли
тически вестник, детско списание, 
списание по културни, научим и 
обществени въпроси, киигоиздате- 
лстао, радио и телевизионно пре
даване.

ската народност днес сс поставя 
задачата да започне нов етап I 
развитието сл. За целта в начало- п техническото му оформление.

1988 година бе изготвена и Щс сс предприемат мерки редак- 
приета развойна програма, в коя- «пята па, вестника да се обнови 
то са набелязани мерки за мо-па- и подсили е пови кадри, а в реда* 
тапдппо разширяване обема и но- кторската му политика ще се па- 
добрявале качеството па всички ^Пяга към мо-зад‘|,.ибочепо и по- 

издателство „Брат- ндъхпомемо проникване в съще
ствените

на нов възход.

глас ил българин:то па

Обогатяването па информатив- 
но-изтателската дейност е пови 
форми обаче не бе последовател 
по н с разширяване ма нейния 
обем и подобряване на качество
то у. Постник ,,Братство” напри
мер вече 20 години излиза 
12 страници. Качеството па песг-

издапия ма 
ство”. Подобни програми имат м жизнени проблеми па 

трудещите се п гражданите и къмрадио и телевизионното предава 
ле па Г)т,.тгарскм език. по-гол имо жанрово разнообразие.

Най съществени промени се Списание „Моег” трябва да
предвиждат мри вестник. „Браст* лучи поне още две печатарски ко 

пика -- графическото и гслппчсо но”. От 1990 година трябва да за* ли, а с това и възможност за по

па но

/
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КЪМ РАЗИСКВАН ПЕТО ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА РЕФОРМА
Борис КОСТАДИНОВ

Да се реафирмира ролята на 

Социалистическия съюз
Договарянето и шшциатив . 

постта и отговорността за осъ
ществяване па договореното в 
ССТИ е предпоставка за услеш 
но същеетвяване ролята, която 
фронтът има като общсствен'»- 
политическа организация- То
ва, разбира се, не представля
ва въвеждане принципа на де» 
мократичеекия централизъм в 
ССТИ, понеже той и досега в 
него не е прилаган, пито това 
е възможно. Но, и тук трябва 
да се спазва» необходимите ос 
ловни правила на поведение. 
При трва в съвременните усло- 
ния ССТИ трябва да търси нов, 
ио-богат и разнообразен стил, 
нови облици и съдържания на 
действуваме и организиране. 
Необходимо е да има много по 
вече

на нерешеното конституционно 
положение па СР Сърбия 
югославската федерация. Силно 
е поръчението о-р тях 
навърши дебюрокрагизация/ Л«* 
се премахне форумпата работа, 
да се установи почоляма отго
ворност па ръководствата към 
интересите па народа. Защото, 
само трудовият човек п гражда
нин може да разсъждава какво 
представлява интерес на обще
ството п на кон начин може да 
се осъществи.

Днес много се разисква за 
различни самостоятелни обли
ци па организиране, за плура- 
лпстпческп инициативи и пр. 
Перспективата пи не е в кла

сната система, мястото и отго
ворността па СК п па остана
лите политически субекти в та
зи система. Необходимо е.ССТИ 
да засили вертикалната п хо
ризонтална свързаност па орга 
пито и организациите п коордп 
пира пето на акциите. По този 
начин трудещите се п гражда
ните в ССТН, в неговите орга
ни и облици па дсйстнупанс ще 
раздвижват вепчкп въпроси за 
чисто решаване са заинтересо
вани. Органите са длъжни 
пшшиатмпнтс пм да отговорят 
с аргументирани становища п 
с творческа акция. Определе
ни активности в живота търсят 
п далеч по отговорно отпише*

в

да се

на демо-Огкритият процес
на обществото икратизаиия

най-широката мотивировка
се и гражданите да

на
трудещите 
действуват 
оскт в политиката, обектнйио* 

различие, па и иротиворечио 
па икономическите,

като творчески су-

то
соин-стта ниновечето други иитере-ални и

си. действувапето на пазарните 
освобаждазако ноп редгн «сан и я. 

пето От административните 
пи, въвеждането и разширява- 

об.пши на соб-

око

нето и на други
(покрай обществената)

1НН0 ,сд вд«ШВЯ!
* « п чшп*: - * * *ственост

инициативи и креативни 
идеи, та секциите да се разви
ят като организационна основа 
на същинска демокрация- Тря
бва да се установят постоянни 
контакти и разисквания по ко
нкретни въпроси и проблеми. 
Тук трябва да участвуват вси
чки сили на социалистическо
то самоуправление: СК, Синди
катите. ССМ, представителите 
на науката, професионалните н 
други организации. В секциите 
трябЕа да се установи непосред 
ствена връзка с делегатската 
система. Трябва да се афнрми- 
ра деиствуването на организа
циите в местните общности. Но 
не само формално.

0 — налагат радикални промени 
в системата на общественото уп 

и политическото ор-равляване 
ганнзпране.

От особено значение е ре
формата и ревитализацията 
Социалистическия съюз, лопе

на

на трудещите се и гражда- 
е нужна най-широка осно 

ва на обптествено-политическа- 
актлвност. Професионал-

же
нитс

та им
ните. научни и други разисква
ния изхождат от сегашното по 

ССТН даложение и търсят 
стане по-флексибилна и дина- енчна" повечепартийна система, 

пито в монопол па една пар
тия- Реален подход на плурали
зма на интересите в общество 
то може автентично да се из
рази и по демократичен начин 
да се съгласува в Социалисти» 
ческия съюз, който трябва да 
се реафирмира. Затова тон ве
че сега, а още по-широко зана
пред трябва да открие простра 
нства и съдържателна активно 
ст за да бъде приемчив за про 
грес!шиите инициативи 
екологическнте па до онези за 
човешките права и свобода.

пие на органите и отделните 
лица към техните искове, кое
то е съществена предподстав- 
ка за демократизиране на от
ношенията в ССТН и за по-ус
пешно осъществяваме на роля
та му.

мична организация на масите, 
която да е способна да израз- 

по-гол емите и много-. яза все
бройни демократически и соци 
алистически идеи

отделни лица, групи, об
ществено-политически и обще: 
стесни организации и сдруже
ния на гражданите, па и дру
ги, нови облици на организира
ме на хората по повод някои 
общи интереси и цели.

Сегашното кризисно време 
търси по-голя-мо мобилизиране 
на трудещите се и гражданите 
за да се премахват отрицателни 
те, преди всичко дезинтеграцио 
ний процесц и акциите да 
нассчзаг

и инициати
ви на

Свидетели смс на нови про
биви на демокрацията у маси
те. Масовите митинги бяха ор
ганизирани за да сс пррбие бю 
рскратическия обръч и да за
почнат да се решават пробле
мите в обществото 
зи Които създаде коитрареволю 
цията па Косово до онези кои 
то се явязаха като последица

се
към укрепване на 

единството в страната, към за
дълбочаване на братството и 
единството и. равноправието на 
всички народи и народности в 
СФРЮ.

от оне-Съвсем е известно, че недо- 
Социали- отстатъчио развитият 

етически съюз слага под въп
рос действуването на политиче

Стопанската и обществена 
реформа, които започнахме на 
лага ССТН дейно да се включи 
в нея и да даде принос. В ра
зискването за програмните це
ли и за Устава на ССТН в Сър
бия, което се. води, трябва да 
дойде до изява инициативата 
за бъдещето и за самата рефор 
ма ма ССТН. Целта е да се 
реафирмира ролдта на фронта. 
Безсъмнено е, че ще се нало
жи да се извърши рационали
зация, преди всичко да се на
малява число на членовете и? 
конференциите на всички рав
нища, намаляване облиците на 
действуваме и пр. >

Изборната активност в ССТН 
трябва да се ' използва за все
странно съблюдаване па ре
формата на фронта.

Иедсля е. 28 май. 0Т основното училище в Дими 
'тровград „Моша Пияде" в Димитровград потеглиха 
три рейса за Погаиовски манастир. Там беше предвиде
на раздялата с участниците в „Майските срещи Дими
тровград 89".

До новн срещи!
Към 10 часа манастирската тишина наруши бум

тенето на рейсовете. И наскоро ждрелото зае.чтя от 
песни и музика, в които се смесваха с уханието 
горските цветя. Сервитьорите в бюфета на „Балкан— 
Компас” Петър и Илия Петрови се стараеха всички да

на

бъдат услужели навреме...
С гостите.са и мнозина изпращачи начело с Иви

ца Миланов и Слободан Алексич от организационния
комитет па срещите.

След. малко всички се озовахме в двора йа над 600 
Погаиовски манастир. Всички смс елнгодини стария

от монументалното здание, от 
ценност на вътрешността на манастира, за които гос
тите получиха доста сведения.

Раздяла. Взимане.на адреси, договори. Целувки 
И по идкоя сълза... И — довиждане, до нови срещи!

Остана да шуми Ерма и да

художественатасами

чака нови гости.
М. Андонов
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ЮБИЛЕИ: 70 ГОДИНИ ЮКП (СГОК)

ТНТО - ПАРТИЯ
Боголюб ИЛИЕВ

В годината когато озна
менуваме 70-годишнината ството си свърза с реали

зма на стратег и практик 
на революцията, 
своята акция, опит и пъти 
ида изгражда върху дъл
боки спознания на обек
тивните обстоятелства. И 
в най-тежки моменти топ

прсждаваше, че Съюзът
на комунистите като во
деща
ка сила в обществото тря 
бва да бъде дълбоко вко
ренен в 
класа и народа. Често го 
ворсше, че 
са длъжни във всяка сре
да където живеят и рабо
тят Да се борят за идеи
те си, да освтляват перс
пективите.

от създаването на ЮКП—^ 
СЮК и нейния рсволюци 
онен път, незабавно се 
лага по себе си да 
чертае ролята на 
именното дело, 
тора, водача и

който идейио-политичес-
па

се под-
револю-

организа-
работинческата

комунистителидера'на 
нашата Партия — Йосип 
Броз Тпто. ЗащотО,

умееше да оцени реални
те обществени и истори
чески нужности и да раз 
работва стратегията 

говори тиката на революционна
та борба и акция, дълбо
ко убеден че идеите ста-

кога-
то се говори за Тито 
значи само да се

не и так
развиват 

творческа акция и с ли
чен пример да се доказ
ват в борбата за общест-

даза извънреден водач на
революционното работни 
ческо движение в Ю»ос- 
лавия от формирането й, 
и за най-големня син 
нашите народи и народно 
сти и за

ват материална и револю
ционна сила.само 
когато
дълбоки интереси на най- 
широките
овладеят съзнанието

тогава веп прогрес, 
изразяват наи-на С революционната 

дейност Тито ясно и ре-
си

най-големия ра- 
дател, който с творчество 
то и действуването си да- Народоосвободитедната 
де печат на цяла

маси и когато шителио се застъпваше за 
им. единство в партийните ре 
во дове и му даваше ясни ха 

целокупна рактеристикн, печат и 
смисъл. Даде огромен 
принос в развитието на 

която социалистическата демо
крация, как за непосред- 

ху национални и религиоз ственпте производители 
от ни основи трябваше да се 

раздвижат и поведат ши
роките народни маси във
всенародна война сре- тика всъщност е потвър- 

н щу най-силната сила в ждение на Титовата дъл- 
света. За такъв голям по- бока вяра у човека, тру- 
тхват покрай патритизъм ловите маси, в тяхната 
бе нужна и политическа способност организирано 
платформа, пъз основа на 
която да се обедини ра 
ботническата класа, селя
чеството и прогресивната т.с. да овладеят с дохода 
интелигенция и да укреп- и целокупното обществе
но съзнанието за съвмес
тните цели на борбата за 
свобода и за нови общсс 
твени отношения.

йна потвърди 
та Титова гениалност ка
то войсководител и стра
тег. В страната, в 
имаше стълкновеиия вър-

една
епоха.

Целокупния си жизнен 
и революционен път Тито 
вгради в смисъла и побе 
дата на социалистическа
та революция. Още 
ранна младост той почув
ствува всички трудности 
пред които бе изправена 
работническата класа 
селячеството, безмилост
но експлоатиране, наиио 
налното и социално без- 
правие. Когато на деветна 
десетгодишна възраст ст 
ана политически органи
зиран работник той разб
ра, че единственият път 
за освобождане от експло 
атация и за създаванс на 
по-хубав и справедлив жи 
вот е необходима органи 
зирана борба, единство 
на работническата класа 
и съюз със селячеството 
и останалите прогресив
но ориентирани 
вени слоеве.

мент не бива да забравим 
неговите велики дела, по
ръченията и обета — че 
ще укрепваме и развива
ме равноправието, брат
ството и единството и со
циалистическата, самоуп- 
равителна и необвързана 
Югославия- Титовото ре 
волюционно и творческо 
дело, представляваше и 
ще представлява голямо 
вдъхновение за младите 
поколения в борбата за 
запазване придобивките 
на революцията и на на
шето по-нататъшно социа
листическо' развитие.

но възпроизводство.
Необвързаната 

тика, която Тито, като 
един от основоположни
ците вгради в основите 
на външнополитическата 
ориентация на Югосла
вия, представлява една от 
най-големите придобивки 
на неговото радетелство, 
с помощта на което СФРЮ 
стана страна със световен 
авторитет, една от воде
щите сили в необвързано 
то движение, в което 
днес сс намират две тре
ти от човечеството.

В този тържествен мо-

поли-

така и за останалите час- 
гн на обществото. Наша
та самоуправителна прак-

да поемат отговорност за 
съдбата на своята целоку 
ппа обществена работа,

Д-Р ПОРИСАВ ЙОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ПА СФРЮ, ПОСЕТИ СУРДУЛИЦАСилата на възгледите и 

акциите Тито пе чермас- 
шс само от маркспческа- 
га наука, но из богатство 

общест- 70 ма всекидневния жи
вот и постоянната борба 
па работническата класа 
за по-хубави, прогресивни 
и хуманни цели- постоян
но водейки сметка за ст
ремежите па работничес
ката класа и народа. За
това Тито стана, бс и ос
тана личност, чисто револ 
ЮНИОНПО дело СЪЛЪрЖИ

Изминахме драматичен н тежък път
Многобройнитс бариери пред стопанското — От предприятията серазви

то са продукт па адмппнстратнино-бюрократическитс 
методи па управление, със стопанството. Тези бариери 
ще бъдат премахнати, за да Ье създадат възможности 
за истинска изява на творческите сили в стопанските 
колективи — заипн йоинч н

Когато през 1937 година 
дойде начело на Партия
та като опитен и препа
лен революционер той 
разбра, че Партията тряб
вала се освободи от опор 
тюиязъм, сектанство, фр 
акдионерство, и догмати- 
зъм и да се свърже с ра
ботническата класа и с

очаква преди всичко да 
увеличават производство
то, да обработват пазара, 

развиват технологии, 
да обогатяват асортимен
та си с нови произведе
ния, да нзнамнрат 
производствени

да
ООСТ „5 септембар”

В рамките 
сто си

па поссщепп 
в 10ж поморийски 

регион д-р Борисов Йович 
подпредседател па Предсе 
датслството ла СФРЮ, ца 
5 юпп посети Сурдулпца. 
Той иай-папред

в Сурдулпца д-р Борн- 
сав йович води разговори 
п със егопапско-иолптиче- 
скии
и председателите па меж- 
дуобщппскпте 
пи общности в Сърбия. 
Тема на разговорите беше 
предстоящата дейпост във 
връзка с народипя 
за стопански възход па ре 
публиката. След като

нови
програ-орпгипалпосг и готовност 

постоянно да търси и да 
изиамира иай-прогресив- 
ни пътицца към спецпфмч

мн, с конто 
чуждестранния 
средства ох заема 
стиите фирми. Това е най- 
голямата тяхна задача н 
отговорност. Ако се случи 
утре някой да каже

ще привлекатцктпи па общината
прогресивни си- 

решителпа
капитал, 
и от ча

всички
ли. Раздвижи 
борба за ст^здаванс на шит

региопал-
направн 

па производство 
лмте цехоио \па ООСТ „5 
ссптсмбар" ц „Мачкатица”

постите, стремежите и ми обиколка 
терасите па работннческа-рок фронт демократичес

ки и антифашистки 
срещу заканващи^ се фа 
шистки мрак, което даде 
принос силно да укрепне* 
авторитета на К)КП сред 
народа, да се консолиди
ра и подготвена да посрещ 
че събитията, които пало 
жи фашистката опасност.

В своята революционна 
работа йосип Броз Тито 
перспективите и низиопер

сили та класа и всички югос
лавски народи и народно 
сти.

„аззаемп се запозна с развойните 
насоки ма двата колекти- 

и ва (за тях го информира
ха директорите Стамсико 
Янкович п Драган Лакиче 
впч) а след това произис 
сс реч пред представители 
те па двете пай-големи

вп дадох всичко, което 
имах:..." нс сме 
ли нищо. Не, с това 
искам да обезкуража ня
кого, само

направи-113-Тито бе непоколебим 
последователен в борбата 
СЮК като авангард па ри 
ботническата класа да да
ва принос в осъществява
нето па нейните истори
чески и непосредствени 
интереси. Винаги преду-

нетъкмо, че само опия, кон
то имат средства трябва 
да бъдат заемодатели, предупрежда- 

«ам, че трябва да работим 'а пе
предприятия да 

пзметат „хамбарите” 
сетне да взимат 
диги, Йович добави:

всички
умно к рационално.сто

папски организации в об
щината.

си ц
скъпи кре

С. Мпкнч
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ВСЕКИ ЮБИЛЕЙ Е ПОВОД ДА СЕ НАПРАВИ ОБЗОР 
КЪМ ИЗВЪРВЯ МИЯ ПЪТ.

ТОВА ОБИКНОВЕНО СТАВА НА ТЪРЖЕСТВЕНИ ЗА
СЕДАНИЯ, А ОТЧЕТ ДАВАТ ОТГОВОРНИТЕ ХОРА.

ЗА НАС, БЕЗСПОРНО, МНОГО ПО-ВАЖНО Е МНЕНИЕ
ТО НА ЧИТАТЕЛИ.

ЕТО КАКВО НЯКОЛКО ОТ ТЯХ МИСЛЯТ ЗА ВЕСТ-
Имат думата читателите

ПИКА:

КАСИЛ ЗАХАРИЕВ, ин-
ж и пер-агроном в ТО „Бо- 
силсград" и Босилеград: — 
Редовен читател на „Брат 
ство" съм още от първия 
брой. Считам, а споделям 
мнението и на повече чи 
татели, че вестникът изпъ 
лнява основните критерии. 
Пренася и ни осведомява 
за онова което по друг на 
чин не бихме могли 
узнаем. Той служи и 
връзка с другите народи

ДУШАТ! ЦВЕТКОВ, ра
ботник в „Автотранспорт" 
в Босилеград: — „Братст
во" чета редовно. И без 
каквото и да е преувели
чение вестникът е добър и 
съдържателен. Особени за 
бележки нямам. Може би 
трябва да б*ьде по-смел и 
критичен, да се разобли
чават и това е име и пре 
зиме онези които ие нз- 
I гьлня ват за I п\ а \ I ува I ште 
задачи, които по едни

Одоропцц и разбира се 
най-много обичам кога го 
се пише за този край, ма 
кар че трябва да има п 
от други райони на паша 
та община. — Бих обичал 
да има повече снимки. II 
хартията да е по-качест
вена".

ИВАН ТРИЧКОВ, зает 
в Общинската екупщи- 

Днмитровград 
— всенародна отбрана и 
обществена самозащита: 
„Братство" отдавна вече е 
съставна част на нашето 
всекидневие^ Сигурно е, 
че за изминалите триде
сет години е имало и про 
пуски и успехът. Последни 
те много повече и затова 
заслужава юбилея досто-

Що се пък касае до мои- 
организация,та трудова 

би трябвало повечко Ин
форма! ши м за машите пр 
облемп, и за машите усне 
хи, за наши добри работ- 

I I честит ви юбп-

на в

111Щ11.
лей"!

И И КОЛИ IIК А СТАВРО-
ВА, домакиня: „Редовно 
чета „Братство" и най-м по 
го ми харесва Последната

ИВАН СОКОЛОВ, зает 
в конфекция „Свобода": 
Абонат съм. на нашия и

да
за

Иван СоколовСтоян Миленков *Иван Тричкос
Д. Цссткое 

или друг начин дават съп
ротива на самоуправнтел- 
ното решаване на пробле 
мпте, по-свободно да 
изтъкват субективните пр
ичини в трудовите колек
тиви, да се чуе повече ду 
мата па работника, непо
средствения пронзводптел- 
и самоуправител. Впрочем, 
това е и целта не само на 
вестник „Братство" но и 
на целня пе*тт.

В. ЗахарнеЕ 
и народности. 
циалист по селско стопан 
ство, мисля че „Братство" 
ще има по-голям орещ 411 
татели, ако има постоян
на рубрика съвети на аг
ронома, ветеринЗра, лека
ря, а от времена време и 
съвети на юриста, 
там, че му липсва крити
ка. Трябва да има аргу
ментирана критика, а 
критика от различни дру 

М. Я.

Като спе-
страница, където е „Май
чин рабуш". Обичам, ко- 
гато пишете за разрешава 
не на комуналните проб
леми в града и когато кри 
тикувате неправилностите 
и нередностите.

наш вестник. Чета го най- 
редовно. Особено обичам, 
когато на страниците на 
вестника има повечко ста 
тии от нашите краища.
Международната и „висо
ка" политика узнаваме по 
средством другите вестни- . га много давате похвали 
ци, които излизат всеки на неща, които не са за 
ден. Много ми харесват ху хвалба, но ... добре е, 
мористичните приложения добре и така"! 
из нашите краища, случ
ки за наши хора, майтапи.

йно да се ознаменува. За 
в бъдеще може би малко 
повечко да се пише ' за 
всенародната отбрана 
обществената самозащита.

се
и

Поняко-СТОЯН МИЛЕНКОВ, ра
ботник в ТО „Димитров
град”: „Признавам, че все 
ки брой на вестника 
чета, но все пак себе си 
считавам за редовен чита 
тел.

Счи-

ие
не ,

А. Т.Аз съм от Трънски ги мотиви.

ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ (Сурдулщда)ЦЕНА. ДИМИТРОВ от 
Стрезимировци „Брате 
тво" чето и с него дру
гарува още от първия 
му брой.
1968 година е един от 
по-дейните му сътрудни 
цк. От тогава досега е 
веран приятел, читател, 
а о-у време на време и 
сътрудник на в-ка.

Тълкувател на правилната 

политика
От 1962 до

Като важно ииформати- по развитие на общините, 
впо средство, в-к „Братст- в които предимно живее 
во” верно осведомява гра българската народност, 
жданите от българската Той афирмира всички ус- 
народност в СФРЮ, и не пехи и бичува слабостите 
сама тях, за всички най- 
важии събит-ия у нас и 
в света. През .изтеклите 
три десетилетия вестникът 
се прояви като истински, 
тълкувател на правилната 
политика на Съюза на юг 
ославските комунисти и 
последователен борец за 
братство и единство на на 
шите народи и народнос
ти и за мир в 
същевременно успешно ра 
Зобличава вредните явле
ния в нашето общество.

„Братство" има голямо 
значение
икономическото и култур

мират местните общности 
и трудовите колективи, ка 
кто и многобройни дейци 
и труженици.

в развитието на тези об
щини. Чрез него се афир-на вестника да издигне ка 

възможно по-високо рав
нище 
воюва
успешните средства за

информация ' в’, 'стра-

■ . .о

— През целия този пе
риод „Братство" се боре- 

укрепване на брат 
ството и единството меж-

и считам, че той за-ше за
мястото си всред ГЛАС илБЪЛГАРИТГмаду нашите народи и на

родности.
ята .на ЮКП (СЮК) 
тникът тълкуваше и 
бореше за придобивките 

нашата социалистичес
ка революция, бе мост на 

на Балка-

I
Следейки липи сова

ната.вес-
се

„Братство" е изправено 
пред материални труднос
ти. Покрай решаването им 
е необходимо качеството 

обогати с 
ви рубрики, защото всич- 

възможности в конце- 
не са използувани

света. Тойна

сътруДничество
Редакцията гиа в-ка

носи да
ните.
с висока сериозност, уме- ки

за обществено-вен- пцията 
качеството докрай*

и воля' внедрявание
уки свои сили .г
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ЕДИН СВЕТЪЛ ПОДВИГ ПРЕДИ 180 ГОДИНИ

ОЗНАМЕНУВАНА 

БИТКАТА НА ЧЕГАР
Ст. Станков

На 31 май т.г. бе озна
менувана 180-годишнина- 
та на битката на Чегар 
край Ниш, една от най- 
светлите дати в история
та на сръбския народ 
борбата му против осман 
ското робство В Първото 
сръбско въстание. На цен 
тралното тържество, със
тояло се на баИра Чегар 
присъствуваха около 100 
хиляди граждани от Ниш 
и околността му, от Сър
бия и други краища 
страната, 
и делегации на република
та, федерацията, на вете
раните от освободителни
те войни, на ЮНД, на 
Сръбската православна 

цръква, а също така и 
делегация на воините от 
.миналите войни от Фран
ция, Великобритания и
други. Бяха положени ве 
нци пред паметника на 
войводата Стеван Синдже- 

• лич и неговите бойци ге
ройски загинали през май 
1809 г. на Чегар. Артисти 
от Белград и Ниш изпъл
ниха рецитал, а КХД от 
Ниш изпълниха художес
твена програма под загла- 

. вие ,,Роза над Чегар”.

Тържеството откри д-р 
МИЛОРАД БОЖИЧ, пред
седател на общинската 
организация на ССТН в 
Ниш, а след това говори 
председателят на Скуп
щината на СР Сърбия 30 
РАН СОКОЛОВИЧ, койт-> 
между другото каза:

които им дължат своя сво 
бодем и мирен живот, сли 
ха ги в любовта си за 
свобода. На символичен, 
начин тук е изличена ве
ковната

Ръководството на Сър
бия и в борбата за рефо 
рмата, така както беше 
и по време на борбата за 
конституционни промен I г, 
няма да прави на никого 
и* никакви отстъпки. Тако 
ва отговорно-и конкретно 
отношение ма ръководст
вото към проблемите и 
създадената пол ож I пел па 
атмосфера за най-широко 
ангажиране па хората с 
най-голяма гаранция чс

в дистанция меж 
ду бойците на Чегар и 
бойците от освободите
лната война и социалисти

Ох тържеството на Чегар

ческата революция- Ив 
ярък начин е 
колко
ла в сърцето на сръбския 
народ.

нс па обществената рефо 
рма. Пълната подкрепа на 
заема за стопанско раз
витие па Сърбия, масово 
изказаната готовност па 

ще успеем в осъществява трудещите се и граждани- ентировка.

и вложатте да дадат 
свои средства за нови ка 
питал овложения са най- 
голямо потвърждение за

доказано 
свобода е залегна

правилността на тая, ори-на — Тоя народ винаги е 
бил готов отново да се бо
ри за свободата. Това е 
показал в двете световни
ВОЙНИ.

...От Чегар и Мишар до 
Пер и Колубара, от Алба 
ния и Каймакчалан до Ис
пания ,От март и юли 1941 
до Ужишка република, 
Неретва и Сутйеска, Дър 
вар и Сремския фронт се 
проявяваше тежнението 
на народа за свобода, не
говата храброст и упори
тост да изтрае за светли
те идеали.

Говорйки за настоящия 
момент Соколович между 
другото изтъкна:

— Сръбският народ за
едно с другите народи и 
народности в нашата юго
славска родина, винаги да 
ваше своя пълен принос 
да се изгражда хуманно 
социалистическо общест 
во и Социалистическа фе
деративна република Юго 
славия върху основите на 
братството и единството 
и пълното национално ра 
шюправис.

, — Никога и никому пя 
ма да позволим да разкъ 
ства и отделя пито Косо
во, пито която и да е ча- 
ст и от Сърбия и от Юю 
славия- Сепаратистката 
ориентация в Косово поли 
тически с пропаднала... 
Косово може да сс разви 
ва само като неразделна 
част на Сърбия и Ю«осла 
вия, » която албанската 
I гарод пост осъи *сствя ва
пълно национално равно 
правно и културна афир- 
мация-

Във връзка с усилията 
за преодоляване па кри
лата Соколович между 
другото подчерта:

—- Нашия г отговор па 
кризата е цялостна и ко
ренна 
ма,
рс/нитслно I гавлизаме...

Присъствуваха

ПО СЛУЧАЙ 600-ГОДИШНИНАТА НА 
КОСОВСКИЯ БОЙ

А майката твърдо сърце носи, 
та сърце и сълзица не даде.

Кога дойде на нощта средата, 
тегаз ревна Дамянов зеленко; 
пита майка Дамяново либе:

„Снахо моя, Дамяново либе, 
защо реве Дамяново конче? 
Гладел ли е, пшеница ли иска, 
иска ли Звечан-вода да пие?”

Отговаря либе Дамяново:

„Ой, свекърво, майко Дамянова» 
не е гладен, пшеница не иска, 
не е жаден, водица не иска, 
ала той си силен навик има,

Дамян да го храни до петлите, 
след петлите, път да си пътуват, 
сегиз плаче за своя стопанин, 
що остана Косово равно.”

А майката твърдо сърце носи, 
тг. сърне и сълзица не даде.

Л когато повий ден осъмна, 
долетяха два врани гарвана: 
със кървави криле са горките 
и със пяна бяла на човките, 
п те носят ръка от юнака, 
па ръката халка позлатена, 
та я пускат в майчините скути.

Взе ръката Юговнчн-майка, 
помилва я, още пообърна, 
н извика Либе Дамяново:

„Снахо моя, либе Дамяново, 
ти знаеш ли чия е ръката?”

Ду.ма дума либе Дамяново:

„Ой, свекърво, майко Дамянова, 
ръката е на Дамянчо наший, 
халката зная, майко мила, 
халката с от нанГто венчило.”

Взе ръката майка Дамянова, 
помилва я, още пообърна, 
на ръката тихо проговори:

„Моя ръчнце, моя треюице, 
кой те носи, а кой те покоен?

Поен те майка на спойте скути, 
покоен тс на Косово сабя!” 
Майки вече твърдо сърце няма, 
пръсна сърце от мъка голяма» 
за своите девет Югопнчн 
и десети стар Юго-Богданп.

(Превод Марии Младенов)

Смръпа на
Юнга-майка

(Сръбска народна песен)

Мили боже, о чудо голямо!

Кога се събра на Косово войска, 
във войската до девет Югопнчн 
и десети старий Юго-Богдан.

Бога моли Юговичп-майка, 
да и даде очи соколови 
и белички крила лобедови, 
та да литне кт,м Косово равно 
и да види девет Югопнчн, 
и десети стар Юго-Богдана.

Що молила, това измолила:
Бог н даде очи соколови 
н белички крила лебедови.

Литна майка на Косово равно 
п завари девет мъртви сина, 
и десети стар Юго-Богдана, 
и завари копията девет, 
на копита девет сокол-птици,
До копита девет добри коня» 
до копита девет люти лъва.

Зациклиха девет добри коня» 
залаяха дшет люти лъва, 
Възкликнаха девет сокол птици.

Д майката твърдо сърце носи, 
та сърце и сълзица не даде.

Тя поведе девет добри коня, 
и поведе девет люти лъва, 
и поведе девет сокол-птици, 
чо се върна в белите двори.

От далеко снахи 
и със имайки среща направиха: 
закукаха дшетте вдовици, 
заплакаха, деветте енротн, 
зациклиха девет добри коня, 
залаяха девет люти лъва, 
възкликнаха девет сокол-птици.

— Многобройните памет
ници говорят за вековна
та , непрестанна борба на 

за свобода.нашия народ 
На тия простори това е 
„Челе кула” с 990 зазида- 

срьрбекитени главни на 
въстани ни, а отсреща 
издигна „Бабун” с имената 
на 10 000 разстреляни 
триоти във Втората свето 
вна война. Поколенията, 
които дойдоха след тях,

се

па-

глас „л българин;
Ь ЮГОСЛАВИЯ

» Ш1ДЦХ11

обществена рефор 
в която ние в Сърбия
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Матея АНДОНОВ

СВЕЩЕН
ЗАВЕТ

ПАЗЕТЕ БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО КАТО ЗЕ

НИЦАТА НА ОКОТО СИ.
I

ЙОС1111 Броз Тнто

Ратомир Гошич, пред-Тезп думи, казани 
от Йосип Броз Тнто,

нсведнаж с Димитровград беше да напра- осиобожденисто и ир. Аз станах 
са били впм и конкретна крачка напред и почетен гражданин на Дими- 

Александро- в сближаването — да обмислим тровград. Сътрудничеството се ра
па двете зпииа и разширява във всички 

казва Радослав Чу- области.
вее предимно население от българ- рнч, днес ръководител па горап- ДИМИТРОВГРАДЧАНИ 
ската народност преди 15 години ската организация 11 Александро- ГЮ-ДЕЙНИ 
братски да си подадат ръка, да вац, с години най-добра в Соцма- 
станат побратими. Сега, -когато лнстпческа 
„Братство” чествува своя 30-годн- Първо 
шен юбилей, решнхме да кажем Петров,
и няколко думи за тази нннцна- Общинската конференция па Со- Томим, председател на

но — каза 
седатсл на Общинския синдика- 

Сътрудпичат ,,Свобода'' 
„Вино-Жула" и

идея-пътеводител ка 
вац Жупски, в който живеят сър- и за побратимя па него 
би и Димитровград, в които жи- общини

лен съвет* 
и „Жуилянка”,
„Балкан-Компас”, а тези дни в 
Димитровград „Дискос” от Алек- 
саидровац трябва да открие 
газим за продажба 
касетки. Считаме

ма
на плочи и— В настоящия момент лисо 

република Сърбия- ко цепим идеята за иобратимява- 
се срещнахме с Илия не между Димитровград и Алек- 

тогава председател на сандровац — изтъкна Свето.мир
Общии-

цналнстпческпя съюз в Димитров скпя комитет на Съюза на кому- 
Озовахме се първо в Алексан- град п решнхме да реализираме пистите в Алсксандровап. Това на 

дровац Жупски, където се срещ- тази хубава идея. Нашата ишщн- дело представлява внедряване на 
нахме с Радосав Чурнч, преди 15 атива беше радушно посрещната братството п единството. Искал! 
години председател на Общинска- и в Димитровград и в Алексан- да изтъкна 
та конференция на Соцналистиче дровац. Вече същата- 1974 година чанп 
ския съюз, беседвахме и с Петър двете общини подписаха Повеля оказаха малко по-ипициативни ог 
Петров 29 години, преподавател за побратимяване. От Димитров- пас н чс занапред и мие трябва 
в основното училище „Аца Ал&к- градска община това направи то- да сс поправим. Необходим е по- 
енч”, с Ратомир Гошич, председа- гавашният председател Борис Бо- пълен контнпуитет в това сътруд- 
тел на Общинския синдикален съ- рисов, а от името на Александро- нпчество и Съюзът па комунис- 
вет и Свето.мир Томич, председа- вац Предраг Думанович. 
тел на Общ1шскня комитет на 
Съюза на комунистите. В Дими
тровград говорихме на тази тема
с Илия Петров, понастоящем ди- вя — спомня си Чурнч.

обаче, че сто- 
сът р уд п и честно трябвапапското 

още повече да се разширява.

НЕРУШИМА ДРУЖБА
• Наистина, когато с Радосав 

Чурич раздвижихме инициатива 
за побратимяване на Александро- 
вац не беше трудно, 
бяха прокарали стрелческите дру- 

— изтъкна Илия Петров. 
Ние имахме желание да се свър
жем с някоя община в републи
ката. Хубаво стана, че се побра
тимихме с Александровац.

И двете общини имат много 
сходни проблеми. С побратимява
нето се разгърна сътрудничество 
на всички полета: сътрудничат са
модейните дружества, завързаха

тнва.

Пътят вечечс Димитровград- 
през изтеклите 15 години сс

жини

титс трябва да съдействува за 
осъществяването му. Необходимо 

• Първата среща с Димитров- е по-добро взаимно информира- 
градчани никога няма да забра- пе, за което могат да спомогнат

вестниците „Братство” и ..Жупске

Б. Борисов и Г1. Думанович, пред ' ателн па ОС след подписването 
ма' Иавслята за побратимяване

Р. Чурич и И. Петров — инициатори за побратимяване

)ректор на „Балкан-Компас”, тога- След размнята на делегации 
ва също председател на Общия- — започнаха и взаимни гостува- новиие”. Димитровградчани ни се и множество приятелства сред

конференция на Социалис- ния на културно-художествени оказаха подкрепа като дойдоха на семейства от двете общини, гос-
Крум Величков, дружества; всяка година Алекса- протестния митинг по повод изсел туват си и най-младите... С една

„Майските нането ма сърби и черногорци от дума, крепне братството и един-

ската
тическия съюз и 
председател на 
вет при Общинската скупщина.

Изпълнителния съ ндровац участвува в
срещи” в Димитровград, а дими- Косово. Винаги първи ни се при- ствою на дело. Димитровградча

ни първи се притекоха на помощ 
— Досега е установено и зна- на Александровац, когато стана 

време на чествуване-го на деня на чително стопанско сътрудмичест- земетресението на Копаоник...
Взаимното опознаване на хората

тровградчани на „Жупска борба”. тичат на помощ. 
Правят си посещения и поПЪРВА БЕШЕ СТРЕЛКОВАТА 

ДРУЖИНА
при• Стрелковата дружина 

основното училище . ,,Аца Алек- 
сич” в Александровац Жупски, 

ръководел Петър Петров

ох двете общини допринася за 
задълбочаването на дружбата.

— Сътрудничеството
„.НЕУДОВЛЕТВОРЕНО” ЖЕЛАНИЕ

между
двете братски общини, занапред 
ще разпширяваме и в областта на 
стопанството — каза Крум Велич
ков, председател на Изпълнител
ния съвет на Общинската скуп
щина в Димитровград. Преди две 
години разменихме стопански де
легации, набелязахме и конкрет-

която
първа установила връзка със стре 
лците от Димитровград.

— Да, това стана още през

Колко Дълбоки са коремите на дружбата между дими
тровградчани и александровчани ще илюстрираме с един свеж 
пример. Неотдавна по време на „Майските срещи” в Дими- 

последния час, поради настинка, се наложило да 
Димитровград БРАНИСЛАВ СРЕЙЧИЧ,

ВЛАДАН

1966 година.
Това сътрудничество продъл- 

развива и днес. Послед-

тровград, в 
не може да пътува за
ученик'от IV клас, който трябвало да гостува 
СТОЯНОВ, също ученик от IV клас.

__ Бранислав изпрати рейса за Димитровград с плач —
Александровац. За срещата в Димитровград той

нажава и се 
ваха разменни гостувания и меж
ду самодейните дружества. на Але 
ксандровац и Димитровград, а 
по-късно, през 1974 година и ста- 

между двете оо

Осъществяваме една 
това

ни. задачи.
по една от тях, но би могло 
да става и по-бързо. Инак за дру
жбата между населението от две
те общини мога да кажа 
всичко най-хубаво.

ии казаха в
живееше с дни.

обезпокои, като разбра, че Бра-— И Владан много се 
нислав ияма да му гостува — казват в Димитровград.

Владан и Бранислав ще се срещнат тези дни, щом свър 
А като Владан и Бранислав си другару

ва побратимяване
— казва П. Петров. самощини

КРАЧКА НАПРЕДКОНКРЕТНА ши учебната година, 
ват още мнозина Хубаво е че този свещен завет 

се пази и тачи.
димитровградчани и александровчани.

__ Като Логическо продълже-
установената връзкаиие на вече

}
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ДЕПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФУНКЦИИ МОЖЕ ЛИ ПОЛИТИЧЕ 
СКОТО ВОЛОНТЕРСТВО 

. .ДА ПОДСЕЧЕ КОРЕНИ 
ТЕ НА ГРУПОВЩИНАТА, 

КРЕС
ЛА, КАДРОВИТЕ КОМБИ 
НАТОРИКИ, ХОРИЗОН 
ТАЛИИТЕ РОТАЦИИ И 
КАРИЕРИЗМА?

ДОКАТО БЮРОКРАЦИЯТА 

НАМЕРИ НОВИ МОДУСИ..
ЗАБОРБАТА

Кирил ГЕОРГИЕВ

АКО МОЖЕ СЕГА, ЗАЩО 
НЕ Е МОГЛО ПРЕДИ?

Лани, в интервю на „Бо 
рба”, тогавашният предсе- 
дател на 
Божидар Чолакович каз^ 
следните две 
в рамките на вечната 
ма „Времето и политика
та”:

се почувствува в общинс- сече корените на групов-
ките бюджети, тъй като щината, борбата-за крес-

фуикционе ла, кадровите комбина-
са торики, хоризонт|лните

ротации и кариеризма? 
Макар че стават зад пара-

работа. Волоптерите — да 
се надяваме — нямат тол 
кова време да свиква? съ- заплатите на 
брания и събрамийца ко- 
лкото да се каже, чс ра
ботят. Събужда сс наде
ждата, чс политиката ще

СК на ССТН
Когато се спомене де- 

изреченпя професиомалнзацията, ве
рите и службите им 
„ламя". Ако се погледне

те- диага възниква един т»ъ 
рде важен въпрос: 
сега, когато плуваме 
ре от проблеми, иай-отго 
ворните функции в общи 
ните могат да се изпълня

структурата па 
обществе-

папримср 
разходите на 
I ю-политичсските органи- 

в зацми (60—80 на сто от

вана, известно е, че тези 
лоши явления бяха (и са) 
верен спътник на полити 

средствата им се ангажи- ческия живот в нашите 
функци общини (и не само в тях).

ако
в мо се върне към основния й 

смисъл, съдържащ се 
четири въпроса: какво е 
положението, защо е та-

,Завинаги мина време
то на професионални и 
вечни политици. В поли
тиката са ни нужни все 
повече хора, които на за
висят и не живеят от по
литиката”.

рат за заплати на 
оперите и служащите) 
една, и ефектите на поли

от Историографията тепър-ват волонтерскн, защо та копа, какво трябва да се 
ка не е могло да бъде в 
периода, когато ни беше 
по-добре? През призмата 
на този въпрос ясно

предприеме и как се при
лагат взетите мерки. Са
мо така политиката може 

се да бъде ефикасна и раци
онална
заседател щипа, следова
телно и без излишни раз
ходи. Тези, да ги наре
чем, вторични разходи 
изобщо не се малки, по
неже заседателщината из 
важда от трудовпя про
цес голям брой хора. 
Все пак най-гол ям финан 
сов ефект на депрофесио- 
налпзацията трябва да

ва ще каже думата си за 
тях, а доказателства има 
много. Впрочем дълги го
дини народът най-остро 

тези

тическата дейност от дру 
га страна, без цинизъм мо 
же да се каже, че тези ор

Второто изречение, ка
то проект за бъдещето.

ганизации съществуват 
заради функционерите и 
службите.

без излишна-вижда колко голяма и не 
заслужена привилегия е 
политическият професио 
нализъм. Просто казано 
— с големи пари плащах
ме политика и политици, 
които ни отведоха напра- 
во в пропастта. Затуй де- 
професионалнзацията 
и един вид скъсване с яло 
вата бюрократическа по
литика и с нейния осно
вен метод — форум ната

критикува именно 
явления- Техен източник 
е не само жаждата за вла 
ст, пари, привилегии _.. и 
влияние, но и високата 

политичес-

'заслужава пълна 
па, но времето, което „за 
винаги мина” тепърва тря 
бва да мине. Най-мощна
та и най-платена

подкре

ДВИЖЕНИЕ В „ОМАГЬО
САНИЯ КРЪГ” позиция на 

кия професионализъм, в 
нашето общество. Поли
тическите функции са да 
леч най-платените работ- - 
ни места, особено в мал
ките и бедни общини, и 
като такива винаги са на

профе-
В рамките на темата сл 

едва да се отговори още 
на един, също важен 
прос: може ли политичес
кото волоптерство да под

сия У нас все още сигур 
но седи на трона на об
ществените професии. За 
сега не може ни да

е
въ-

се
твърди, че е започнал пе 
риод на „детронизация" 
на професионалната по
литика. въпреки че е про 
кламирана депрофесиона 
лизаиия на функциите, 
рестрикция на професио 
налния апарат и раииона 
лизаиия на политическа
та система. Защото поли
тическата бюрокрация У 
нас стана голям специа
лист Да живее много ху
баво от прогресивните пр 
окламации, зад които не 
остават никакви резулта-

прицел на кариеристите.
Бюрокрацията форсира 
професионализма като 

най-широка основа за при 
вплети, а от друга стра
на примамливостта на по 
литическия професиона
лизъм. „произвежда” но
ви кариеристи и техни 
трабанти (хора без „гръб
начен стълб” и без собст-

НЕЩО ПОВЕЧЕ 

ОТ ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОС
вено аз, дребни калкуяан 
ти, „послушковци”, „по- 
търчковци”, „водоносци”, 
„щабове” за агитация и 
гласуване и пр.). Това е 
„омагьосаният кръг”, 
който се движи (досегаш 

па Скупщината Слана То- "ата), бюрократическа по
литнка. Затова депрофе- 
сиоиализацията като 
жен компонент на рацио
нализацията на политиче
ската система н дейност

Зачитайки, че случаят е 
усложнен делегатите не бя 
ха в състояние да се оп
ределят. Затова приеха 
единствено възможните 
две заключения, които 
предложи председателят

Макър че централен 
въпрос ма последното за
седание ма Общинската 
скупщина в Димитровгр
ад бе отчетът :*а работата 
през изтеклата година, 
все пак много повече вни
мание предизвика един 
делегатски въпрос.

че тримата съседи незакои 
по са приграбили част от 
улицата и разширили пла
новете си. Наистина има 
решение всеки да върне 
незаконно присвоеното, 
мо едва ли може защото 
къщцтс са построени тьк 
мо на завзетото място. Та 
зи незаконна работа с 
констатирана от страна на 
съответните общински сл 
ужби. Нищо необикнове
но — в края па краища
та те са затова да осуетя 
мат такива и подобни пе* 
законни прояви. Въпрос 
е само какво същите об
щи искп служби са прави 
ли през последните 28 го
дини (точно толкова — 
от 1961 год.) колкото този 
необикновен спор Сотиров 
води. И не само той но 
и много друпг около него. 
Защо това пе е разреше
но тогава, когато е могло 
да се разреши, е отделен 
въпрос, който както изтъ
кна председателят па Об
щинската скупщина Слова 
Тодоров, остава без отго- 
вор.

ти.

Според логиката на по
литическата йерархия „на 
чалнитс” резултати в де 
професионализацията на 
функциите бяха осъщест
вени в малките общини. 
Например в Босилеград 
волонтери са председате
лите на ССТН, синдиката, 
младежта и бойците. Бе
ше взето решение и пре
дседателят на ОС да бъде 
волонтер, но решението 
още не е реализирано и 
не се знае кога и дали ще 
бъде приложено (получа
ва се впечатление, чс то
ва зависи от волята на 
председателя)- Вол01 /тере
ки се изпълняват -и най- 
важните функции в Сур- 
дулица — председател на 
ОК на СКС и председател 
на ОС. Към края на мина 
лата година председател
ят на ОС в Димитровград, 
стана волонтер, а в Бабу- 

■ шпица волонтери са пред 
ссдателите на младежта, 
синдиката и бойците.

в

доров. Доказано е, че част
ва-о-р улицата е незаконно за 

ста. Значи заетото да сс 
върне. Но за да може то
ва да стане, трябва да сс 
направи градоустройство- може да

На новечето от делегати 
те е известен неразреше
ният „Гордиев възел” па 
улица ,,Никола Тесла”, би 
вша „Сребърна” в Димит
ровград. Става дума за 
неразрешен спор във връз 
ка седна безимепазадъпе 
на уличка, която трябва 
да ползуват няколко се
мейства. Пред делегатите 
па скупщината този проб 
лем сс намери по искане 
па Александър Сотиров, 
който оспорва право на 
останалите да ползуват 
уличката. Има ли той пра 
во на това или пе остана 
неясно. Ясно е само това, 
чс от някогашната улич
ка па площ бт 430 м7 сега 
е останала по-малко от 
половината, поради факта, ^

извърши силна 
редукции на задпараванни 
те действпя в политиката. 
Поне докато бюрокрацн

но решение па тази част 
от града въз основа 
което първото заключение 
да може да се реализира в
СМИСЪЛ КОя ПЛОЩ II ОТ КОЯ 
част да сс върне.

на

ята намери нови модуси...

•Vглас ил българин:
В ЮГОСЛАВИЯ

Излезе па края че „щ,зс 
ла" в бивша улица „Сре
бърна" е много повече от 
обикновен делегатски въ
прос. Дано сега 
по-бързо дойдат па място 
то си, попе за годила, а 
пе както до сега за 28 го
дини.

нещата

Л. Т.I



БРАТСТВО 
15 ЮНИ 1989

ТО МИНА И ФЛОТАЦИЯ „БЛАГОДАТ” ПОЛАГА УСИЛИд 
ЗА ПОВТОРНО ОТКРИВАНЕ НА МИНАТА В КАРАМАНИЦА

КЛЮЧЪТ Е 

В СТУДИЯТА
Васко БОЖИЛОВ

Освен съществуващия оптимизъм почти всичко друго с неизвестно. До
сега в Караманица са утвърдени 170 хиляди топа качествени залежи на 
олово и цинк, което за откриване на мината не е достатъчно. Дали тя ще 
бъдо открита зависи от готвещата се студия, която трябва да оповергас или 
да потвърди оправдаемостта на капиталовложенията н рентабилността. Дра
ган Томнч, директор на „Благодат" казза: — За да открием мината необхо
димо е да има най-малко 5 милиона тона олово-цннковн залежи.

В развойните докумен- га ще започнат повърхнос кон постройки все още 
ти на Босилеградска об- тните проучвания. Надява съществуват. Но, мито те, 
щина минното дело заема се, че до края на година- пито машините които ути 
значително място и се та ще започнат и вътре- хнаха почти преди две 
счита че тази област е шиите, т.е. проучванията десетилетия не могат да

в земната утроба. За про- се ползуват. Всичко тряб- 
учвания на повърхнината ва да започне отначало, 
трудности почти и няма и Наистина, някои улесне- 
един екипаж на „Благо- нпя съществуват, какъв- 

ме- то е случаят с тока. Път- 
ят обаче представлява го 

в лям, по-точно' казано' ос
новен проблем. Това нала 

от- га участъка от Карамани- 
дали па до Рпбарци и от Боси 

ще бъде открита, леград до Мусул — къде 
то да се присъедини в ту- 

— Сега се готви студия мела за Крива Фея — да 
„Зорка" да завършат ек- за оправдаемостта на про се асвалтира. Тези пътни 
спертизата и да дадат ог- учванията и за откриване направления са от огром- 
говор на въпроса дали сь- на мината. Без нея не мо- но значение и за насела- 

икономическа гат да започнат вътрешни името. Затова те са още 
те проучвания, но охраб- 
рява факта, чо тя трябва 
да бъде готова до края на 

изтъква То-

една от перспективите на 
общината. Без оглед, че 
геоложките проучвания не 
са завършени, огромни
надежди се полагат в ре- дат" до края на този 
зервите на фосфатите в Сец ще замине в Карама- 
Лисина и на оловото и нппа. За проучванията 
цинка в Караманица. Оча- , земната утроба, която всъ 
ква се през този месец щност крие тайната и 
„Геозавод" и Минно-гео- говора на въпроса 
логическият институт в мината
Белград в сътрудничество положението е по друго, 
с ИХП Прахово и XII

сечие на годината общият 
доход възлизаше 21 мили
арда динара, доходът 8,3 
милиарда, чистият доход 
4,5, а във фондовете оста
наха 1,6 милиарда дина
ра. Не е малко числото на 
миньорите, които заработ
ват над 4 милиона динара. 
Надяват се, че до края на 
годината ще реализират 
тазгодишния план: да из
вадят 291 хиляди тона ру 
ди и да получат 9 хиляди 
тона олово, 7,5 хиляди то 
на цинк и известно коли
чество сребро.

Да се върнем пак в Ка- 
раманпца. Ако всичко вър 
ви според оптнмистнчески 
те планове кога може да 
се открие мината? — След 
две-трн години. Зависи 
как ще вървят проучава- 
нията, как ще се строи 
пътя- -. В началото рабо
та ще намерят към 150 ду 
ши — прсдвестява Томич.

бъдат нужни 50 милиарда 
динара. В „Благодат" под 
чертават, че тези средства 
ще обезпечат (според пла 
на) Републиканският фо
нд за насърчаване разви- 

икономическинатпето
изостаналите краища и Ре 
публпканската СОИ за ге
оложки проучавания- 

Инак „Благодат” и тех
нически и кадрово е ос- 
пособен да поеме 
жените задачи — проучва

възло-

ществува 
оправдаемост за повърхно

ни ята и евентуалното от
криване на мината. В та 
зн организация сега рабо 
тят 850 души,.от които 500 
в мината, а останалите 
във флотацията в Крива 
Фея. Плановете се осъще 
ствяват стопроцентово и 
по финансовите ефекти 
„Благодат" всред мините 
в републиката е на пър
во място. За това свидел

едно предизвикателство 
повече и за общината и 
за по-широкото общество, 
конто досега не проявиха 
ио-голем интерес за модср

стно експлоати на
фосфатите. Ако т щу бъпе 
положителен това ще бъ
де първата такава мина в 
страната

Каква е съдбата на ми
на „Подвирове” в Кара- 
мачкца, която през 
година откри и няколко 
I елини експлоатира мина 
„Трепча”?

юли Т-Г. 
мич. Тя що даде конкрет
ни отговори на въпросите, 
каквито са не само за не
обходимото количество и 
качество на залежите, но

ппзмрапето им.
Колко средства ще бъд

ат необходими за решава 
всички1967 не на въпроси, 

свързани с откриването на 
мината засега все още не 
е известно. Известно е оба 

• че, че за проучванията ще

за преработката им, т.е. 
начина на превозването 
до флотацията в Крива 
Фея, необходимите инфра 
структурни обекти, 
таловложенията ...

телствувах и следните да
нни: през първото трнмеУТВЪРДЕНИТЕ ДОСЕГА

ЗАЛЕЖИ СА МАЛКИ____ капи-

БОСИЛЕГРАД: ЗАПОЧНА ТАЗГОДИШНОТО БРИГАДИРСКО ЛЯТООтговор на въпросл 
търсихме в 
ФЛОТАЦИЯ 
организадия която експло 
атира олово-цинковите за
лежи на Бесна кобила и 
поято пое задачата да 
извърши необходимите по 
дготовки за евентуалното 
откриване на мината в Ка 
раман^ца. Директорът на 
тази организация Драган 
Томич казва:

ло- Оптимизмът, който 
кога не напуска миньори
те и сега не липсва. Надя- 
ваг се, че студията ще 
даде зелен сигнал за про
учвания в земната утро
ба. В този случай до края 
на годината ще се извър- 
ат подготовките, а 

над Серафимова 
деница (местност в Кара-

ми-
ТО МИНА И

В ПЪРВАТА СМЯНА ПЕТ БРИГАДИ„Благодат",

Подготовката за тазгодишното бригадирско 
Босилеград, приключи. За прокарване 
ширяваис на прокараните преди пътища изразходвани 
1 милиард динара. В първата смяна ще работят 5 бри
гади. Акцията започва на 12 юни.

во Сараево, МТБ „Ратко 
Митрович" от Савски ве- 
нац - 
„103-та

лято в
на нови и раз-

Белград и МТБ
Ясенишка брига

да" от Смеде»ревска палан- 
Горск-

след
воюва

каИ през настоящото брн 
маница) ще започне да гадирско лято, 
се пробива земната утро
ба. Това не ще бъде лес- леград, ще другаруват бри 

се гадири я бригадирки от 
и различни краища на стра

леградска община, но въ
обще на страната ни, въз- 

почна на 12 юни в Боси- лиза
2,390 милиарда динара. Ор 
ганнзатор на Акцията п 
тази година е Междуоб- 

ната. В продължение на щшгската конференция 
три месеца, трите смени 
ще залесят над 320 хекта титор Горската секция в

Босилеград.

ата секцйя от Босилеград 
приключи с прокарването 
и разширяване на пъти
щата до терени за залеся
ване. За тази цел, както ни 
уведоми директорът на 
Горската секция в Боси
леград, Светнслав Георги
ев са изразходвани 1 мили 
ард динара, от това 200 
милиона динара за уреж
дане' на бригадирския ст
ан, а останалото за пъти
щата до залесителните те 
рени.

което за-Ох за-
на стойиост от околодо-криваного на мината 

сега се вършеха геоложки очаква. на задача
да се проучат слоеве 
пробият тунели на дължи
на две-три километра — 
но само посредством нея 
може да се отгатне тайна
та на залежите.

проучвания, но главно по
ради липса на средства те 
не бяха интензивни. Зато- 

досега са утвърдени за- 
170 хиляди тона.

на
ССМ в Лесковац, а инвес-

ва
лежи от пора голини, предимно 

мерата на село Буцалево 
и Бресница, както и 
територията па Горна Ръ
жена и Плоча, 
която младежите и девон 
ките, с доброволен труд ще 

не само иа Боси-

на минатаЗа откриване
не е достатъчно. За __---- ------------

рентабил- „БЛАГОДАТ" Е ЗАИНТЕ 
РЕСОВАН ЗА КАРАМАНИ

В първата смяна ще работ 
ят 5 бригади й това: МТБ 
„Васко Карангеловски" от 
Македонски брод, 
„Прилепени герои" от При 
леп, МТБ „27 юли" от Йо

това на
да има някаква

и икономическа оп- Рабзтатаност
равдаемост трябва да има ца 

5 милиона то-
МТБ

най-малко
олово-цинкови руди.

Томич подчертава, че се

Мината „Подвирове” и
„закрита”. Ня- подарят

М. я.«а сега ме е
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П\ ДЕЙНОСТ°ВГРЛД ~ 30 ГОДИНИ УСПЕШ

Носител на 

развитието
на

общинатаДредраг ДИМИТРОВ

Само през 1988 година най-големият Димитров 
изнесе на световнияградски стопански колектив 

пазар стоки на стойност 4,5 милиона долара

Трудовата 
„Димитровград”

организация 
е основа

та за гумени изделия „Ти
гър’' — Пирот, в чиито ра 
мки работи

с митровград, от който ще 
се върши дистрибуция на 
стоки в тази част на Евро 
па. За английската фир- 

.ма „Данлоп”, специализи
рана компания за произ
водство на тениски рек
визити (неен „манекен” 
доскоро беше известният 
тенисист Джон Мъкинро) 
са произведени два моде
ла кецове, които минават 
етап на проверка. Неотда 
внг^ се водиха делови раз 
говори в Париж, във фир 
мата „Кикерс”. Добри са 
изгледите да бъде сключе 
на сделка с най-прочутия 
европейски производител 
на детски обувки. Когато 
става дума за технически 
те стоки, „Димитровград” 
вече произвежда профили 
за известните съветски ав 
томобили „МОСКВИЧ” и 
„лада” (100 000 рамки . за 
предното и задното стък
ло).

сът „покрива” вноса 
над 100 процента). Напри
мер в 1988 година стойио 
стта на вноса достигна 
около 3 милиона долара, 
а па чуждестранните па
зари, предимно на запад
ните, са продадени стоки 
на стойност около 4,5 ми
лиона долара. Износните 
и останалите резултати 
обезпечиха на „Димитров
град” позиция на най-гол 
ям стопански субект в об 
щината (според всички ме 
рила т°й представлява 40 
на сто от стопанството на 
Димитровградска община) 
и основен носител на раз 
питието на този крайгра
ничен край.

стоки, лепила, нишки, ела 
етични гуртни и различни 
металнина с решение на Общин

ския народен отбор от 26 
юни 1959 година като Пр
едприятие за

и днес като произведения-
трудова организация „Ди Изградени са производст- 
митровград”. Това е нача вени делови помещения 
ло на периода, в който ор- на площ над 30 000 м\ 67 
ганизацията осъществява обществени жилища и 
твърде динамичен възход. 38 апартамента с помощ-

производст 
во и обвиване на гумени 

Вече във вторатанишки, 
половина на 1960 година та на жилищната кредит 

на кооперация „Тигър”.се извършва адаптация и 
доизграждане на помеще 
ния в бившата учителска 
школа, където се монти
рат първите съоръжения- 
Наскоро след това се раз 
ширява и производствени 
ят асортимент: произве
ждат се обвити гумени 
ботуши, гумирани плат
на и други изделия- Зато 
ва От 1 декември 1961 го 
дина предприятието про
меня названието си в Ком 
бинат за производство на 
нишки, опинци, лачени 
гумени изделия „Димит
ровград". На 1 юли 1971 
година колективът на ре
ферендум решава да се 
интегрира в Индустрия-

ОТ РАБОТИЛНИЦА ДО 
МОДЕРНА ФАБРИКА Над 300 работника разре

шиха ЖИЛИЩНИЯ ■ си ВъП‘ 
рос с помощта на креди
ти, отпуснати от органи
зацията. През последни 
те двадесетина години ко 
лективът стипендира уче
ници и студенти и така 
обезпечава специалисти 
и други кадри за произво
дството.

През изтеклите 30 годи 
ни .Димитровград” изми 
нава път от .малка фабрп 
ка, която през 1961 годи
на има около 300 работни 
ка и 200 тона годишна про 
дукцня, до съвременна ст 
опанска организация с 
1382 работника и 5000 то 
на готови изделия в 
година. На домашния и 
чуждестранните пазари 
„Димитровград” днес пр 
одава гумени, текстилни 
и кожени обувки, дихтунг 
—плочки, фолии, пресо
вани гуменно-технически

1988

Колективът успешно ви 
сдрява в дейността си из
носна ориентация и през 
последните години стана 
активен износител (изно-

СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС
СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ
ФИРМИ

Крепрайкн изделията си 
според съвременните изи
сквания, „Димитровград” 
привдече интереса на най- 
пзвестиите световни фир 
ми, особено на световно
известните производите
ли на спортни обувки.,Съ
ществуват реални нзгле 
дп да се установи плодови 
то сътрудничество със 
„Сиалдппг”,

Всичко това представля 
ва голям шанс на „Ди
митровград” да се нареди 
сред най-големите евро
пейски производители на 
обувки и гуменно-техни
чески стоки. Тази перспе 
ктива е реална,ч понеже с 
реконструкцията на вал- 
ярата, най-голямата инве 
стиция в 30-годишната ис 
тория па колектива, щс 
со създадат предпостав
ки за реализация на амбн \ 
циозшгге планове. Рекон
струкцията започна ла- 
нн и ще бъде завършена 
в течение на тази година.

една от най- 
известните световни фир
ми за производство на спо 
ртнн реквизити. С топки
те па тази фирма се игра
ят мачовете в рамките на 
амерп ка! I ската професии 
пална НБЛ—баскетболна 
лига. Нейни „манекени” 
са пай-изпестпите профе
сио I тлн н бае кегбол 11ст\ I 
„Меджчгк” Джонсън и Ла- 
рп Бърд. Водят се прего
вори и с голямата нтална 
иска фирма „Мастерс—си 
орт”1, която има шшере- 
мио да открие нуикт в Дн

Значи: шансът да се хва
не крачка със света е тук 
и трябва да сс използува.

Вярваме, че днмитровгра 
дчаин знаят как 06 нзпол 
зуват големите шансове.

ни бившатаТУК ЗАПОЧНА ИСТОРИЯТА НА „ДИМИТРОВГРАД”: сградата
Учителска школа
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Стоян ЕВТИМОВЕДНО ДЕСЕТИЛЕТИЕ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО ПА ВТОРИя ЕТАП ИА ВЕЦ 
„ВЛАСИНА"

Реките текат 

обратно
аш

ОТ МИНАЛОТО НА БО 
СИЛЕГРАДОт акумулоциоппото слсро в Лисиип, чиято 

ялшшрпа стена е спряла водите па три реки, до
сега във Власпнското езеро, чрю помпи, са пре
хвърлени 800 милиона кубически метра пода и 
са произведени 1,5 милиарда киловат-часа електро 
енергия-

Селото 

стана градВ каньона на Лисннп, 
недалеч от Босилеград, ня 
ма нито следа от някогаш 
ната най-гол яма строител 
на площадка в Сърбия- 
Преди десет години, след 
петгодишна безпощадна 
битка на хиляда строите
ли от различни специално 
сти, тук бе завършено из 
граждането на многоброн
ия обекти от вторня етап 
на Власннската водоелект 
рическа система от Сурду 
лица.

Връх на тази трудова по 
беда е, че вече едно десети 
летие водите на три реки 
от две различни водосъбн 
рателни системи практнче 
ски текат в обратна посо
ка, носейки ценна електри 
ческа енергия-

ди 30 години. строителси похпах и по 
— Става въпрос за ори- качеството па впедрепи- 

п шал но и все още едннет тс технически съоръже- 
веио техническо начина- пия. Липа, Долинци, Богослов 

трап, Воденици, Рампи 
дел и Кремиково.

Преди 70 години цен
търът на Босилеград по
лучава свой градоустрой
ствен план, озаглавен ка
то Регулационен план. С 
тоя план са регулирани 
улиците и строителните 
площи.

До преди 60 години на 
кръстовищата нощем го
рели газени фенери. Град
чето бива електрифицира
но през 1929 година с из
граждането на водоелек- 
трическата централа на Бо 
жичка река. Фенерите би-

Босплеград (древна Ел- 
— единственото сведе

ние за името му преди 
поробявансто от турците) 
днес е пространно градче 
в долината на Драговищи
ца, потънало в зеленина
та на околните гористи ба 
ири. Липсват сигурни дан 
ни за създаването на това 
селище .В едно от преда
нията се казва, че селото 
образувал Паунко Ковача 
от село Конопница криво 
паланешко. Тук в долина
та Паунко намерил загу
бените си коне. Котлови
ната на тая част на река 
Драговищица била обрас-

еанне в нашата страна, де
ло на нашите проектанти 
н строители. На дълбочи
на от 80 метра в езерото 
е построена помпенно ма
шинна зала с обем 15 хи
ляда кубически метра,

— Без оглед на изтекло 
то време съвкупните тех
нически съоръжения, ко
нто са предимно от дома 
шна продукция, работят 

в без застой- Това най-мно
го се отнася до помпения 
обект и сложните му ав
томатични команди, регу-

която две мощни помпи 
безпрепяствено 
онират. В една секунда те 
поемат по седем кубически лиращн прехвърлянето на

водите от Лисина във Вла

функцн-

метра вода и я изхвърлят 
на височина от 350 метра. 
Сетне, чрез тунели, кана
ли и сифони ,на дължина 
20 километра, водите оти
чат във Власинско езеро. 
След това от височина 883 
метра водите движат

синско езеро 
машинотехпикът Душан
Радойчич, който още от 
първите дни работи на 
обектите в Лпснна.

изтъква

Казаното говори за го- 
лемия и смел строителен 
проект, който бе предсро
чно реализиран и на прак 
тика потвърждава качест
вото на всички обекти. 
Икономическото им значе 
ние е още по-високо, за- 
щото водите от Лисинско 
езеро дават ток от така на 
речен авръхна стойност. 
Именно те се ползват и 
пускат в турбините само 
тогава, когато потреблени 
ето на тока е най-голямо, 
а другите централи работ 
ят с намалена мощност.

де-

Ето защо сполучливият 
досегашен опит гарантира, 
че ще може успешно да 
започне изграждането и 
на третия етап на 
„Власина”, планиран за 
началото на идущата го
дина. Между другото се 
предвижда захващане на 

През изтеклите години планинските поточета над 
от Лисинско езеро са из- 1000 метра височина 
помпени 800 милиона куби 
чески метра вода, с коя
то е произведено към 1,5 
милиарда киловат-часа еле 
ктрически ток. Това коли 
чество електроенергия е 
равна на петгодишното пр 
оизводство на цялата Вла 
синска водоелектрическа 
система. С други думи мо
щностите на агрегатите са 

«повишени от" 150 на 320 
мегавати-

Когато Босилеград бил село, тук се намирала 
Горна махалаГОЛЯМА ТРУДОВА ПОБЕДА: Изграждане на 

язовирната стена
дола с върби, в които сви ли заменени с електричес

ки крушки.
Босилеград 45 години в 

СФРЮ се изгражда, раз
ширява и расте като съ
щински град и стопански, 
промишлен, 
лен.

сет агрегата на ВЕЦ „Вла 
сина" — пояснява електро 
/инженер Милорад Йова- 
нович, управител на всич
ки обекти в Лисина.

устието на Лисина 
импозантната язовирна ст
ена, дълга 220 метра и ви
сока 53 метра, в която са 
застроени 550 хиляди ку
бически метра глина, бе
тон, камъни и желязо, е 
спряла вековния шум на 
реките на Лисина, Божи- 
ца и Любата. На площ от 
само три квадратни кило 
метра, в акумулационното

На ВЕЦ вали гнезда жерави и па
тици от мочурищата край 
реката. Това било през 
османското робство, пре
ди около 400 години. След 
освобождението на тия 
краища от турците през 
1878 гонина център на ня
когашната босилеградска 
нахия, нещо като околий
ско седалище, било с. Из
вор.

образовате- 
администратнйно-по-

литически и културен цен 
тър на общината. При 
ва малкият град се сре
ща с големи проблеми 
преди всичко стопански, 

градоустройст-

в
то-общинито Босилеград и 

Цръна Трава, които пак 
чрез тунели и канали ще 
се вл'иват във Власинско 
езеро. Планирано е изг
раждане на мини-центра
ли, една от които ще бъ
де построена при изхода 
на божишкия канал 
Власина.

Преди 100 години, през 
1889 година, околийският

социални,
вени. Хората от села 
стоянно се преселват в гра 
да, където са открити ня
колко промишлени и ДРУ* 

където

езеро годишно се вливат 
100 милиона кубически ме 
тр.а вода. Любатската ре
ка и ручеите от Бесна ко 
била се довеждат тук с 

чиято дължина е 
все

по-
център от Извор бил пре
селен в Босилеград. От то- 
гова Босилеград е винаги 
център на околия, общи
на и планово се строи. Бо
силеград 
имал 11 махали, от които 

махала била

предприятия, 
имат здравен дом, средно 
училище, автобуси към въ 
трешноетта. Трудно може 
да се каже колко жители 
има сега Босилеград. Това 
ще узнаем от предстоящ0 
то преброяване на населе 
нието след две години.

гитунел,
6,7 километра. Казват: 
още най-дълъг тунел от 
този вид в нашата страна.

Оттук, от езерото води 
те на тРите Реки непрекъс 
яато и без трудности се 

във Власинс-

иа
като селище

Това ще бъде нов при
нос в развитието на наша 
та енергийна система и 

в шанс за нови строителни 
начинания.

централна 
„Село" със 140 домакин
ства. Наоколо били маха-

Особено сложната струк 
обектите в Лиси-тура на 

яа ще бъде записана 
аналите като

л.ите: Добри дол, Кръст, 
Преслап, Божичка река,прехвърля т 

кото езеро, създадено пре извънреден
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Досег на политическите средства
К Майските рушителни демонстрации на 

албанските сепаратисти й националисти от- 
ново, още по-ясно, посочиха на необходи
мостта от засилване и по-ефикасно функци
ониране на системата на обществената само
защита и от по-голяма бдителност и по-ин
тензивни акции на всички прогресивни сили 
и компетентни за осуетяване и спиране на 
вражеското действуване и за обезпечаване 
на живот в мир и сигурност на всички 
Косово. В тоя смисъл е необходимо и ре
шително провеждане на извънредните мер
ки на Председателството на СФРЮ, които 
са в сила, както и осъществяване на консти
туцията и законите.

ректпото поведение на европейските парла- 
меитари в някои моменти о;г пребиваването 
пм тук, по преди всичко, себе, защото 
натрапването па такова поведение сме по
зволили, показвайки още един път своята 
недостатъчна решителност във връзка с 
Косово, така както вече с годмпп я проявява 
ме п в заемането па единни становища и ак
ции в тая покрайнина. Впрочем, трябва ли 
по-голям „принос" за интернационализация
та на косовския проблем, от нашите собстве 
ни диаметрално противоположни „истини" 
за него, с конто излизаме пред света.

осовската драма, а с това и к>госла- 
вската, свързана със събитията в тая По
крайнина, за съжаление, продължава. Цен
търът на албанските сепаратисти и нацио
налисти, защото тук дори и за „най-неосве- 
домените” вече не може да се говори за пика 
ква спонтанност, организира, а закърмени
те му с омраза към тая страна, заслепени 
бунтовници, направиха през последните май
ски дни още едно екстремистическо пред
ставяне на явната арена и още едно бру
тално похитителство срещу сигурността и 
констиуционния ред на страната, срещу ми
рния н сигурен живот, който вече бе поч
нал да се връща между гражданите и тру
дещите се в Косово.

в

Това, както и фактът за вече деветата 
година безсилие на нашата политика, точно 
п преди всичко, поради нейното неединство 
и нерешителността ни, за острите, диамет
рални несъгласия в подхода към косовския 
проблем и неговия изход, много са по-голе- 
мп. дори ключова бариера за неговото ре
шаване. Последица на предходното е и това, 
че нито едно основно търсене, като се по
чне от Платформата на ЦК на СЮК и всич
ки други документи, приети на най-високи 
равнища и във всички обществено-политиче
ски структури, заключително с югославска
та програма, или не е осъществено или 
това е направено половпнчато. така че днес 
още оставаме изправени пред драстичното 
и жестоко действуване на шовпнистКо-сепа- 
ратистпческнте и антиюгославскп сили, как
то и пред човешки жертви и огромни мате
риални щети.

Защото, центровете на контрареволюци- 
ята са доста разтърсени, обаче — факт е 
— остават и се възобновяват, което показ
ват и дирижираните от тях събития- Без 
тяхното окончателено изкореняване и разби
ване никакво особена изненада няма да пре
дставлява и някоя нежелателна, евентуална 
реприза на екостремистическите похитител- 
ства и разрушения-

Желаеха с демонстрациите в прищин- 
ския Студентски център — нещо по-масови, 
но по-малко разрушителни, в Подуево — 
малко числени, но брутални, с маски и оръ
жие, както и с опита в Липлян и Гнилане, 
още един път да покажат, че не са се от
казали от мрачната си цел да разрушават 
Югославия- По начина, по който бяха из
ведени, по явната и дръзка вражеска изява 
и тия демонстрации представляваха откри
то нападение върху обществення строй в

по-

Ето защо, без разлика колко и как на 
някои не бяха и при приемането не се ха
ресваха, а и сега им не са много близки 
(пък се намеква възможно по-спешното пре 
махване) и празноговорителното изтъкване 
на потребата От изключително политически 
средсва, при което съзнателно или несъзна
телно се изпуска от предвид, че това би оз
начавало връщане на вече яловите „щуру- 
вания” с контрареволюцията, извънредните 
мерки трябва решително и енергично да се 
прилагат. Поне дотогава, докато не се осъ
ществи такава степен на стаблизация на по
ложението и състоянието в Косово, в които 
нейното продължаване ще бъде възможно 
и плодовито и само с политически средства. 
Защото, тъкмо поради недостатъчната ясно
та на последните и поради нашето неедин- 
стио и нерешителност, и да се намерят и 
проведат истинските, действително се стиг
на до сегашното положение, в което извън
редните мерки и трябваше да се приложат. 
Разбира се, никой реален и рационален не 
може да се застъпва за тях като единствено 
правилно п окончателно решение, нито това, 
някой прави. Тези мерки в настоящия мо
мент са и необходими и неминуеми, защото 
в Косово — сигурно с крайно време това да 
разберем, приемем и в унисон с това и да 
действуваме — се бие битка за Югославия. 
А тая битка не бива да се изгуби по ни
каква цена, тя трябва, да се бие и спечели 
със всички конституционни средства, без 
разлика колко болезнено ще бъде това.

страната със зов за рушене на конституцио
нния ред, а в Подуево и с характеристични

акции. В ня-ю-диверзантско-терористически
то това мракобесие, в рушелмия поход, кой- 

събитията, от тях предизвикани,то носеха и 
имаше все пак и една светла, а за положе
нието в Косово и твърде значителна точка 

срешнаха по-масова подкрепа от стра
на на трудещите се и гражданите, пък и 

напротив, на остро осъж-

Затова, повече от когато и да е, ни с 
пофсбпа единна оценка н акция на всички 
прогресивни сили в страната заради запаз
ването ма стабилността па нашата самоуп- 
равлгелпа социалистическа общност. Защо- 
то единството и разликите в погледите и 
оцепкме па косовскпте проблеми, тяхното 
макар и вербално иренебрегаваме, отсрочва
щият подход п постоянното наблягаме върху 
понататъшни анализи, особено в една част 
на ръководните структури в страната, дори 
и пякои разисквания, пък още п невъзмож
ността за приемане па заключения на после
дното заседание па ЦК па СЮК, крайно от
рицателно влияят па съвкупните усилия, ко
нто все пак се полагат за по-бърза стабили
зация на състоянието в тая паша Покрай
нина.

не

От младежта, но 
дане и отпор.

повод заМакар че непосредственият 
повторните рушителни демонстрации па ал- 

бе очевидно не толко- 
ва най-добронамерното пребиваване на евро
пейската парламентарна

банските сепаратисти

чии тоделегация,
измислената застраше- 

Косово ппредубеждения за
албанската народност впост на

за потребата от интернационализация 
проблема па албанците в Югославия по тоя 

трябваше да се потвърди, това в съ- 
продълженис на дългогодиш- 

дсйствуваис. За

ла

начин
щност с само
ното контрарейолюдионпо

такива вражески акции, втото, целта па 
които се употребяла дори и огнестрелно орь 
жие, е далече от всеки парламентаризъм, за
щото с него иска да задържи състоянието 
на напрежение, несигурност и страх. С тях 
албанските сепаратисти се опитват да заба- 
вят започнатите процеси 
на състоянието в

Защото, политическата активност в Ко
сово в последните месеци, с идването па не

партийно ръководство, даде п дава н в 
политическия и в обикновения всекидневен 

резултати. Благодарение, 
всичко, па постоянното присъствие и 

политическото' действуване п работата с 
хората, с усилията, които се полагат за ре- 

техните' жизнени проблеми, с

во

живот, начални
предистабилизацияпо
папа ии- 

п СР
Косово, процесите

специалногеграпията в страната, и 
Сърбия, С които (процеси) сс открива въз- 

народи и народности 
р/аОотят в мир и рав-

I папаното па 
решителността последователно да се прове
де започналата идейно-политическа и трудо- 

дпферепцмяния, без разлика па отпори- 
които очевидно се изпречват па 

Обаче, против екстремизма не е възможна 
борба само с политически средства.

можността на всички 
да живеят и творчески 
ноправие. ва

пътя.те,
Затова не обвиняваме много нито мъг

ливите намерения нито относително
ЖАРКО БАКИЧ

пеко-
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На двестагодишнината па ед- с разширяваме на пространствата 
на отдавнашна революция, пскнн- на човешката свобода. В този 
шките санкилоти не щурмуваха случай завоюваната революипоп- 
Бастилията. Те готвеха петиции, на легитимност се претваря в „об 
възклицаваха лозунги и организп- икмовеиа” легитимност, която нс- 
раха гладна стачка. Бастилията прекъснато се проверява в дсмо- 
обаче щурмува срещу тях с вси- критически процеси, в общесгве- 
чки свои средства за избиване, игла критика и па свободните ма
йсторията се повтаря, един път бор». Без топа и пай-велпчсствепа 
като епопея, а втория път като та революция ще остане без до- 
трагедия. А червеното знаме още бро продължение, ще се дсгеис-
веднаж, да се послужа с песента, рнра, ще се опита прогреса п де- 
стана червено от кръвта на про- мекришята да замести с привид

на вссмъдрост па водача и с лов 
на „контрарсволюционерпи’' ма- 

Почитателите и приятелите на 1ьосници.
Китай — към конто числя и се
бе си — бескрайно са озлобени.

летаринте.

Когато с голямо удоволствие 
Дълбоко се кланям пред паметта забелязвах и в разговорите изтък
на невинните жертви на Площа- вах големите постмаовски проме- 
да на небесния мир, на тези „кон ни в Китай (преди всичко успехи- 
трареволюшгонерп”, които тъкмо те в „селската реформа”, увсличе

икономическиящо се вписаха в списъка на кан- ните размери на 
дидатите за бъдещеите реабилита ръст, мероприятията и въвежда- 
ции. Току-що завърши реабилита- нето на смесеното стопанство

„контрареволюционери- под.) моите китайски приятели за общоцивилизирани 
жертви на конто никак не може да се ка-

„великата пролетарска културна же, че са контрареволюционери,
революция”, или пък едвам я пРе‘ отговаряха, че всичко това е важно
живеяха, а ето вече се явяват те- и хубаво, но че без сериозна по-

съдбовни наследници. С цел литическа реформа техиата стра- борба със системните
иронията да бъде по-пълна, про- на наскро ще се изправи пред общоцивилизационни
изводителите на „новите контраре сериозна криза^ Струваше ми се коитр трябва да осигурят, а една
волюционери” са хора, които не че прекаляват, че тази голяма зе- част вече и осъществяват, по-го- Върщането към насилие, и то-
в малък брой, доскоро носеха мя, с огромно число население, ляма икономическа ефикасност, ва насилие което с нищо не мо-
същ епитет- .Понятията безнаде- за разлика от други страни, е ус- но считаха, че като в някои дру- же да се подкрепи че е необходн-
ждно се съединиха, или, което е пеяла да надделее най-голямата ги страни, политическата демокра мо и „революционно”, не ще по-

нещо не е в ред с беднотия и да си обзпечи, макар Ция може да изостане или да се, могне в решаването на нейните
развитие, в някое още недефинирано бъ- големи проблеми. Напротив, наси-

пешносх и степентта на осъщест- нция- Сегашното време не може 
и вената демон рация очевидно са съвсем да се помести в нито един 

постижения, °т тях. С революцията Китай из
лезе от дълготраен хаос и стаг- 
ниране, но е известно че още ня- 

Ден Сяо Пин и неговите съмн- ма развит модел на следреволюии 
шленици успешно се хванаха на онно домашно развитие, а части- 

промени, чно ни съответно международно 
постиже- поведение.

цията на
те”, конто паднаха които или има или няма.

хните

по-вероятно,
наследството на революцията. От- и еркомно, динамично

не може да се счита за неуспеш- Д©ще, предложи в малки количес- лието може само да пречи и на 
на. Не порицавайки тези факти, тва. Западните политици за Ден вътрешната сттбилност 
моите приятели предупреждаваха, най-често говореха и тълкуваха го международния й престиж. Въ- 
че с хляба (или ориза) и с най- като консервативен-лрагматнк или преки твърде ограничената „гла-

кой- сност” в китайското общество.

ново се потвърждава, че властта 
е толкова сладка, а за мнозина и 
толкова важна, че довчерашните

нан

антилопи може да претвори в лъ
вове, мъчениците в егзекутори, че- необходмото облекло се откриват прагматичен консервативен,
стните лица в нечестни. Още по- и други потреби, и че -хората, осо- то и покрай целокупната готов- въпреки предположението че се- 
вече ако тя т.е. властта, не е бено някои обществени слеве, иост за икономически реформи, ляческото мнозинство не ще ока- 
разумно ограничена, контролира- преди всичко интелектуалците, не не иска пито за милиметър да по же подкрепа на'градовете с въл
на и изправена пред конкурен- живеят само от хляб, че китай- пусне политическия контрол на нения (като се държеше по стра- 

Ако няма това не може да ската революция са носили селя- „центъра” (партийния и държав- ни и по време на културната ре
пите, но че нейните генератори ния, защото в Китай това е ед- волюция) ефектите на китайския 
са винаги били в интелигенцията, но и също) върху обществото, масакър ще стигнат далече. Дори 
па затова и най-острата критика Безспорно, тази рестриктнвност и да е възможна някоя временна 
на вътрешната политическа систе- увеличаваше корумпираността и пацмфикация на насилие, тя не 

легитимност ма трябва да се очаква от тази ускоряваше трулежа на политиче ще отвори никакви изход. При 
страна. Те са имали право, и най- оката суперструктура, .засилващо липса на ефикасни демократичес- 
новите събития това потвържда- нодоволствието, (най-много в редо ки механизми решаваща попити-

вете на интелигенцията, но и дру- ческа борба ще се води, това по 
гаде), предизвикваше все

ция-
помогна^ ни революционните за
слуги, ни сегашната претенция да
дойде до революция-

Революционната
на китайското ръководство, отно
сно на онази негова част, която 

победа на 
на Пе»

ват.се грдее с „големата 
войската” над населението по-сери- всичко личи, и занапред в затво- 

Икономическйте свободи кол- озни разделения в самия полити- рени ръководни кръгове, в раз- 
- важни за осъщест- чески върх, което на края се при- плата на партийните и военни вър
останалите права и съедини в сегашната криза и с хове, но с увеличаващо се влия-

трагич- ние „на външната сфера” върху 
евентуалните решеня. Това са опа 

Какво може да се очаква след оности с несъглаждаеми последи- 
която тече” но значително по-отцалечейа по тези кървави дни? Както оповес- шт-

нешо между добронадежд- отношение на степеннта на иконо- тяват журналистите от Китай, ни
ните илюзии и опасните заблуж- мическата развитост, разполага с що повече не'може да бъде като
ните илюз и твт пде ефикасно и компетитивно преди. Прорицанията са неблаго- ни ръководството,
дения- До 1>е Дко са стопанств0) „0 тукашните студен- дарни, но някои мнения обоснова отношение с разумните
гато друго ре я • почти всекидневно (и по-силно ни върху опита всякак са позво- граждани, а особено с младежта
^Ъ™тпаК котоСсе отркиват с по- отколокто китайските колеги) се лепи. която търси свобода, не ще регу-
пътища, коит човешко бият с полицията — търсейки по- Струва се, че от малка полза лира с танкове и картечници. За
“^ниТ^кГсТи дълготрайни, литически свободи. Има още при- са медитациите като онези, че в съжаление, Кита* ще бере горчи-
страдание, ако са и дъ 1 на -схрани с успешни пазар- дългата и бурма история на Ки- ви плодове от „великата войниш-
каквато бе^ китайската^ ^ ^ ^ стопанства и политически кри- тай често са се сменявали етапи- ка победа” ма Площада на небе-

с добро управление, зи. При това не е от
какви обществени системи

защото и икономическата ус-

е погребана на големия пло- 
между стария дворец на «я- кото и да са

вяване на г 
свободи, те самите още

кин
щад
когашните царе и добре защите
ния привилегирован резерват на 
довчерашните и днешни

не можат нейната драматичност и
обезпечават. Южна Корея, иост- 

на Китай,
власто- да ги

географически близкадържци.
„Революцията 

инак е И така, все докато не се изяс- 
което своето 

китайски

начало и
продължат 
с онова
държава, всестранно развитие

значение за те на мира, относителното съзву- сния мир. 
се ка- чие, разцвета и хуманизма с ета

пи на безредие, насилие и декаде-

\
което се нарича правова АлтманД-р Гавро

и сае,



Комунист 3

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ЗА ПРОПАГАНДНАТА И ИНФОРМАТИВНА ДЕЙНОСТ Председателството заключи, че 
въз основа на документа и рази- 

_ скванията, водени на заседанието,(осъвременяване методите
® ~ иизациите на СК да се разрабо-

иа политическа работа циалистическото обществено мне
ние.Развитието на пропагандата, а още повече разви 

тието на съвременните комуника- 
реформии промени в обще-

самоуправител- тическото самоуттравително обще- 
ните отношения предпоставя и ство и задачите на СК. Изтъкнато 
търси информиране и пропаганда, 
обосновани

Председателството в продълже 
ние на работата утвърди Проек- 
тостановища за облиците и съ
държанието на самоуправителния 
политически плурализъм. ^

е, че СЮК в условията на самоуп 
на истината >и факти, равлението и свободно изявяване 

на ангажирана и аргументирана на плурализма на самоуправител- 
крптика и търсене на нови и по- ннте интереси своята водеща иде- 
доори решения. В документа, кой йно-политическа роля трябва да 
то Председателството на ЦК 
СЮК прие за това,

ции и
ството и в СК, с което тази дей
ност получава нови предизвикате
лства и съдържания- Касае се за 
демократична същност на пропа
гандата в 'самоуправлението, кое
то на това понятие дава съще
ствено по-друг смисъл от други 
известни концепти. Това всъщ-

на осъществява със съвременни ме- 
се казва, че тоди на политическа работа и дей 

авторитета ствуване и да се оспособява за 
на Съюза на комуни- публично популяризиране 

стите От особена важност е глас- та програма, 
ност в работата на всички негови За целта,

Разгледан е и Проектът на ста
новища по ключовите проблеми 
на развитие на междунационални- 
те' отношения в югославската общ 
ност, за което ще се водят разис
квания на следващия пленум на 
Централния комитет на СЮК. 
Предупердено е, че с национална- 
та афирмация и равноправие в 
нашето общество се засилват про

за разширяването на 
и влиянието на своя 

политика и акция- ност е вид политическа комуни
кация, в която свободно идват до 
изява всички самоуправленчески 
потенциали на обществото в рав
ноправно
мнения и различни интереси I
опции, стремейки към демократи-г цеси на увеличаване на етничес-чеи синтез и всеобществен прог- 1 ^
рее. Посочено е, че последовател- Ка дистанция, национална хегемо- 
ното развитие иа самоуправител- низация и изключителна свърза

ност с нацията, след това нацио- ните отношемист предпоставя и ' ^ '* пална чувствителност,
търси информиране и пропаганда, и изключителност. Укрепват 
базирани ма истини и факти, на ционалистическо - сепаристичните 
ангажирана и аргументирана об- и унтариегчните платформи и

фронтове. Всички тези процеси 
са обусловени и свързани и на вси 

е общото им да укрепват сво- 
. ята етатистична основа — подчер

тано е на заседанието. Констати
рано е, че всичко това е израз 
на ч актуалната обществена криза, 
но и на неспособността на Съюза

за разширяване автори- 
организации и органи. От заседа- тета и влиянието на СК от особе- 
нието, на което Председателството 
на ЦК на СЮК

на важност е гласност в работата 
разгледа харак- иа всички негови организации и 

съвременната органи.
противопоставяне на

тера и ролят^ на 
пропаганда за 
циалистическото 
но общество, е издадено 
то съобщение:

развитието на со-
В разискванията и в приетия 

следно- документ е подчертано, че на Съ-
самоуправ! 1тел-

юза на комунистите и на нашето 
общество е необходима платфор- 

„Председателството .на ЦК на ма за единно действуване и усъ- 
СЮК на заседанието си под пред- вършенствуване

недоверие 
и пана съвкупната 

Милан Панчев- пропагандна и информативна дейседателството на
ски, разгледа на 6 юни характера ност 
и ролята на съвременната пропа- Към това сочат и актуалйите тен- 
ганда за развитието на социално- денцни и проблеми в областта на

в съвременните условия.
ществеиа критика и търсене 
нови, по-добри решения-

па

чки

ДВУЛИЧИЕАКТУАЛНО
на комунистите и на другите су
бективни сили да преодоляват кри 
зата по-бързо и по-ефикасно. Под
чертано е, че победата на рефор- 
мните,

„От две лица образ не става", втарят: нямаме нищо да добавим ния да се каже истината за оно- 
Тази народна поговорка неизбеж- или отвземем на онова, което бе- ва, което се случва в Сърбия ,и

ше казано в Цанкарйев дом! А за онова, което иска Сърбия, вме- 
ръководство за сре- знаем, че това бяха антисръбскп, сто да плашат собствения си иа- 

ща и разговор с ръководството антиюгославски и антикомунисти- род с измислената опасност от 
на Сърбия- Ако не знаехме отно- чески изказвания, които предиз- сръбския унптаризъм и центра-

но напомня за предложението на 
словенското прогресивните и демокра- 

тичните сили при всички народи 
и народности и тяхното свързване 
в широко социално движение зашението на ръководството на на- викаха ерупция от незадоволство лпзъм, за койго отдавна, още от

шата северозападна република в Сърбия и пялата страна. Пред- петдесетте години, няма реални
към съдбовните проблеми на Сър седателят на Председателството условпя и възможности да се въз- 
бия и Югославия, това предложе- на ЦК на СК в Словения Милан върне,
ние не би било необикновено; до- Кучан, напук на твърде лошия
ри и не би привлекло вниманието отзвук на неговото неразбираемо
на общественост а. Но сега

социалистическо самоуправление 
в пялата югославска общност е 
единственият сигурен път за па- 
дделяване на съществуващата об
ществена криза, а с това и за по
нататъшно развитие на равнопра
вни междунацноналнн отношения 
п потушаване
Това днес трябва да бъде основ- 

Юго- пата посока на действуване на чле

Когато се отхвърли тежкото 
и непатриотично изявление, че в бреме на националистическото те- 

камлания. Стари тръг се защитава авнойс- сиогърдие и нетърпимост към Сър 
води ка Югославия, още веднъж, па бия, може да се устрои среща — 

от XXII/ пленум на ЦК па СЮК(!), разговор с резултати, конто ще

след многом есенната 
която в тази република се 
против Сърбия, подкрепена 
най-видните личности, дори и от дава същото изявление, а па вси- бъдат от полза и за Сърбия, и за 
най-отговорните форуми на Слове чки е известно, че Югославия там Словения, а най-вече за

на национализма.

иовете, организациите и органитепо е разоря ва- славни-ния — то е пропагандна измама, не с защитавана, 
предназначена за обществеността на! С пълно право членът па Пре- 
(Ние им предлагаме разговор, те дссдатслството па СФРЮ Непал 
не го искат!), а не искрсно иаме- Бучип каза, че повтореното Куча- 
рение да се намери изход от за
дънената улица, в която се наме
ри Югославия! Защото става ду
ма не за дребни несъгласия, ко-

Саво Кържавац па СК”.

ново изявление във връзка съ съ
битията в Стари тр7,г е „полити
чески вредно и дръзко". Дали 
другарите от Словения възпамер-

ито може да се‘премахнат докато янаха още ведиъж да кажат това 
се изпие кафе, а за крупни раз- на другарите от Сърбия и- отново 
лики, които имат съдбовно значе- да ги поучат па демокрация и да 
ние за бъдещето на Югославия и ,и упътят как да УРОДит и орга
на социализма в нря- Става дума низират своята република? Време- 
не за разлики п мисленето, а за пата се промениха, С'ьрбмя не пс- 
вълна От омраза и нражество към ка да има второстепенна роля в 
всичко, което се случва в Сърбия Югославия, тя иска да бъде рав

на иоиравпа с останалите републики
отио-

акцията за потушаванеот
контрареволюнията в Косово, кои в Югославия във всяко

заема «пение! Когато въпросните друга- 
консолидация и Ри разберат и приема-,- това ч— 

развитие на Сърбия и Югославия- може да се поведе разговор.
Прсдложителите па срещата и

ституционните промени до 
за икономическа

И вместо да положат усилия, 
за да се промени това отношение разговора с
към Сърбия и да се прокара път Сърбия сущо така биха могли да 
па разговори, които ще дадат ис- направят нещо (мощта им е без- 
тински резултати, най-юидмите де- спорна), та в информативните срс- 
йци от Словения От ден на ден по- дства и обществеността в Слове- НЯКОГА И ДНЕС

ръководството па

Зоран Йотшовнч



** Комунист
УЧИЛИЩНАТА РЕФОРМА

Връщане на „старото“ училище
медицинското, Философската исУииа, чс в 

вечните промени
* СЪРБИЯ. А ВЕРОЯТНО И 

ДРУГИ, С ВРЪЩАНЕ КЪМ СТА
РОТО УЧИЛИЩЕ СЕ ОТРЕЗВЯ 
ВАТ ОТ ОБЩЕСТВЕНО-ПЕДАГО
ГИЧЕСКИТЕ ЗАБЛУДИ НА, РЕ 
ФОРМАТА. НОВИТЕ „СТАРИ” 
УЧИЛИЩА СА УДОБЕН МОМЕ 
НТ УЧЕБНОТО ДЕЛО ДА СЕ ПО
ПРАВИ И МОДЕРНИЗИРА

учащият се може и желае да пър
ви по него, относно дали 
три години ще спре п ще стане
работник плп, защо да не, ще мото или образованието на част-
продължи па радост па семейст- ни производители. Тезисите за
вото, още една година п
ще осъществи същевременно и зъм, както и нападките па „ели-
техническо-студентската си меч- тпетката" школа, каквито безсъ- задала/- въпроса: дали
та? мнение бяха поне някои гимна- ще се върне старата учебна сис-

Прпвържеинцнте п проектни- зин (а н „надалеч известните” те- тема? Въпросът могло да гда- 
тпте на такова училище, нарочно хпичееки училища!) се отнасят, в си и дали във всяко
плп случайно, са изгубили ог мре- действителност, към политическо- ще се върне „училището на на
двил две крупни неща: първо, че социалната демагогия! При усло- шата младост?” Вероятно, че не
училището не възпроизвежда со- вия, когато над 70 на сто от де- моЖе, както ни

техническото,
след училището за производствени за- светлината на

пятия», а може би и занайтчийст- единствено известни е тъкмо та
зи промяна, която е в сила за уче
бното дело. Връщането към гим-

тогана мппмпя иесоциалистичсски дуали- иазията и при другите средни учи
лиша вече подбуди мнозина да си

наистина

Критиката на 
разовапие не е започнала току-та- 
ка тя продължава с години, край 
вече плебисцптното искане па об
ществеността за връщане към ета-

насоченото об- отиошение

младостта при
пас, вече хора на средна възраст.

мложес-
ниалеи дуализъм, но; това го пра- пата вече учат средно училище и
ви самото общество, а друго не- когато благодарение множеството Междувременно станаха 
що е да се измисли тригодишна кредити и облекчения „не следва тво неща, разви се информатика- 
Иялостна програма па обучение само този, който не иска” съще- та, сетне бионнженерингьт, все 
за майстор, а друга за гпмпазиал- ствува само дуализъм в способно- по-разпространепи са роботизира- 
ни. А именно върху това „Прокру- стите. Впрочем, привържениците лите „занаятчии” — и това учили 
стово легло” кол кого общо има за някакъв учебен егалитаризъм щето не може да отмине, 
толкова и професионално знание като че ли забравят, че тъкмо
и умение и за едните и за други- гимназиите, между другото, бяха По всичко личи, че на контра- 
те, през всичкото време се пзмъч- най-евтините училища, а и първи верзното „насочено” образование 
ваше и изглежда, че дори и лочи- закрачиха в много малки градове отекват последните крачки. С ма
на насоченото образование! Масо и среди ... лко сълзи :це го изпратил!. И то-
вото бланко право на всички фор 
мално да могат да продължат об-'

рото училище и сред училищните 
власти се търсеше форма за рете- 
риране от учебната утопия, коя
то се нарича „насочено образова
ние”. Промените които Сърбия (с 
покрайнините) > извърши преди
две години в средношколските 
програми вървят по следите на 
старите, известни училища. Какво 
например представаяват „културо 
лог-сътрудник”,
нт-сътрудник”, или математико- 
праграмерски сътрудник” и „съ
трудник по природните науки”? 
Когато се сравнят програмите на 
бившите гимназии с програмите 
за тези мними „занятия”, се забе
лязва, че разликте са толкова не
значителни, така че именно полу
чихме 
назии!

Досегашното насочено образо
вание не падна и не падаше само

„ннокоресподне-
ва учебно дело, искали или не, 

Реформата на образованието, част от оная наша обществена 
разованието си, все пак се сломи относно „насоченото” образование история, която животът не е, ка- 
върху високия праг на универ- наистина в много среди, а не са- кто са.моуправителните общности 
ситетните искания, каквито са мо на техните деца и на техните на интересите, както и договор- 
производителността на труда в семейства, донесе много главобо- пата икономия, не прие. С наве- 
производството, твърде бързо, обс лия. Особено страдаха малките и стените промени училището фак- 
зцениха „майсториските” насоче- по-слабо развитите места, които тическн, ще се върне към себе 
ни писма, придобити въз основа вместо някогашната гн.мназия за- си, и към логиката на своето ус- 
на двадесетина и няколко разход- почнаха да бе снамират с кърпе- тройство и действуване. И тя не

жлък на разно-разни „специалнос- роди „насочено” образование ма- 
ти” и „занятия”. Дори и добре кар че императивно иначе се на- 

Макар че значително преус- уведомените смущаваше това че лагаше постоянно да се мени, а

четири „насочени” гим-

ки по цеховете.

на насила срутената гимназия- 
Много по-големи щети са нанесе
ни на професионалното образова
ние, от работническите специално 
сти до ония за техници. Неразум
ната дея, че дори и усложнен за
наят може да се научи само за 
една година, т.нар. трета степен, 
към което се приобщи и тежката 
и.мпровизация във вид на разкар
ване на младите хора по фабрич
ните цехове, се намира наистина 
пред множество трудови органи
зации и „свали” образователния 
„брак” във вид на набедени „спе
циалисти”.

трои своето насочено образова- в довчерашното село, което има това направиха мнозина, които ре
ние. СР Сърбия, както личи, твър „образователен център” (вместо шават извън образованието и за-
де бързо ще излезне не само тер- училище) се срещат „професии” това дълго се задържа една та-
миноложки, но и на практика, с като: „журналист-сътрудник”, „во кава идеоложка бариера, че вся-
предложение за връщане на дру- дител”, или дори техник за
гите видове на средйн училища серска” (значи „ядрена) физика”! вание се третираше дори и като

„полемика с линията на СК”, ма
кар че наистна, тази и такава ли
ния не беше съвсем професио
нално основана. Стремежът на 
професионално
апараг да разреши „квадратурата 
на насочената окръжност” в по- 
гол яма степен засилваше недовол
ството на обществеността. Реши
телното обществено опредление 
да въвеждаме в училищата нови 
програмни съдържания, а при то
ва да не рушим и по-трайните уче 
бни институции, надяваме се, че 
н „старата-нова” гимназия или 
средните професионални училища 
ще направят — по мярка на уче
ниците, но по искане на по-ната
тъшното образование, и в другия 
случай, професионална работа в 
производството.

ка критика на насоченото образо-„ла-

педагогическия

Обс.есиите и „мъглите” на иа- 
учебна реформа бяха,сочената

както и много други неща в на
шето общество излъчени от съм- 

идейни сфери. Именно,нителни
под фирмата на премахване на 
дуализма, който уж се възпроиз- 

, система,вежда чрез -училищна 
беше измислена стъпаловидна об- 

снетема от I до 
(научен докторат), който

VIIIразователна 
степен
като широко отворен път в кому
низъм „вървеше по права линия- 
Въпрос е, разбира се, само колко М-р Миодраг Д. Игнятович

Урежда единна редакционна колегия: гла- Адрес на редакцията: Белград, Площад 
вен и-отговорен редактор на всички издания на Маркс и Енгелс” № 11, телефони: централа 
„Комунист” Влайко Кривокаггач, заместник гла- 335.061 и цови Белград, Булевард „Ленин” №6. 
вен и отговорен редактор Борислав Вучетич, телефон 627-793. 
главни и отговорни редактори на републикан- 

л 22 ските и покрайнинските издания: Момир Ьръ-
С указ на Президента на епу ;шката от, кич, зия Диздаревич, Славко Герич. Реджеп Печата се всеки четвъртък на сърбохърват- 

декември 1964 година „Комунист уд Хайрудаху, Новак Йованович, Милан Ливада, ски^ относно хърватскосрърски (кирилица и ла-
Орден народно освобождение, а и едии. Мирко Михалевич и Манчо Митевски. тиница), словенски. македонски, и албански
декември 1974 година с Орден Р т Председател на Издателския съвет ма изда- езици, а в съкратени издания на български,
ство със златен ве^е ^ Комунист”: Витомир ИИето на „Комунист" за Сърбия: Миломир Пет- 
Гип^скиглавен и отговорен редактор па всич- пович, заместник председател Слободан 

изчшшя на ,Комунист- Влайко Кривокага.ч. „ОВич.

Комунист
Издава НИРО „Комунист’’.

■ освобождение, а с указ от 
1974 година с Орден братство и едии

ииталиански, унгарски, румънски, русински 
словашки езици.

ки



1949 ^тштт* 1959 -*ШЯ**~ 1989братство 
15 ЮНИ 1989

VБез пропаганден шум п 
ТЪРЖЕСТВО, -със символич
но подпалване на пещ, гос 
подин Рудолф Дахмус, со 
бственнк на западногермаи 
ската фирма „ДГХ”, с коя 
то сътрудничи фабриката 
за минерална вълна 
май” от Сурдулнца, тези 
дни пусна в действие но
ва линия за производство 
на неимпрегнирана мине
рална вълна. Новата

„ГАЛЕНИКА” — ООСТ „25 МАЙ” В СУРДУЛИЦА я
14

Нов етап на подема Я
2
ю
2е

\о
аИЗНОС В СССР 

Тези дни 
сключи сделка с 
некс” за износ на 
180 000 м2 термоизола
ционни плочки за изгра 
ждане на фабрика 
производство на комп- 
ютори в Ереван (СССР). 
Стойността на сделката 
е 350 000 долара, съот
ветно 3,7 милиарда ди
нара.

До края на май са 
изпратени 60 000 м2, а 
останалото 
ще бъде доставено 
края на юли т«г.

„25 „25 май” и
„Ге-

1
ли за изводство и а лепени и ла- 

мелни произведения- Те
зи съоръжения ще, бъдат 
монтирани в сегаиЙшя ск 
лад за готови изделия- На 
мястото на някогашните 
оранжерии 
се строи нов 
4000 м2. За изграждане на 
склада и транспортната 
лента е взет кредит от 
5,4 милиарда динара от 
Републиканския фонд за 
изостаналите краища в 
СР Сърбия. Кредитът тря 
бва да бъде върнат в срок 
от 10 години при констан
тна лихва от 14 на сто.

ния е резултат на деветме 
сечните усилия за усъвър 
шенствуване и увеличава
не на производството. Ве
че първите дни показаха, 
че работата е завършена 
с пълен успех: осъществе 
но е високо качество на про 
.дукцията и така е създа
дена първата предпостав
ка за успешно прониква 
не на чуждестранните па
зари.

понастоящем 
склад от

количество
до

| Новата линия разхубави перспективата на колектива

— Сделката с ' фирма 
„ДГХ” е реализирана в 
сравнително къс срок — 
заяви МИЛОРАД СТАЙ- 
КОВИЧ, директор на ОО
СТ „25 май”, която рабо
ти в рамките на „Галени
ка” от Земун. — Съоръ
женията взехме под наем 
за пет години, а партньо
рът ни от ФРГ пое задъл
жението да обезпечава ре 
зервни части за 5 години, 
да проучава и обработва 
световния пазар, да атес
тира продукцията и да из 
работва проспекти и про
паганден материал. „ДГХ” 
е длъжна да изкупи цяла
та продукция на минерал 
на вълна от Сурдулица. 
Партньорът ни от чужби

на вложи 9,2 милиона ма 
рки в пашата фабрика, а 
стойността на годишната 
продукция, която т°й тря 
бва да изкупи от нас е 32 
милиона маркн! Наема за 
съоръженията ще плаща
ме със стоки, чиято стой да 
пост не може да надмине 
10 на сто От стокооборо-

и пуснати в действие от 
наши специалисти — под
черта Радивое Радулович,
технически директор на 
„25 май”. — Новата ли
ния работи дюбре, но в 
периода пред нас трябва 

разрешиме някол
ко проблема.

Специалистите от този 
колектив вярват, че и та
зи задача ще изпълнят ус 
пешно, понеже в това От
ношение вече имат опит— 
в действие премахнаха вс 
ички недостатъци на про
изводствената линия, ко
ято започна да работи 
преди две години.

С фирмата „ДГХ” е ск
лючен Договор за достав
ка >на съоръжения за про

ПЪРВОМАЙСКА НАГ 
РАДА
Регионалната стопан 

ска камара в Лесковац 
присъди 
награда на ООСТ „25 
май” в Сурдулица за 
изключителни произво 
дственн резултати и по 
стижения в развитието 

социалистическото 
самоуправление.

През изтеклите 5 ме
сеца на годината тази 
фабрика произведе 7100 
тона минерална вълна, 
относно с 27 на сто по 
вече от продукцията 
същия 
период.

Първомайска Новата линия за произ
водство на не импрегнира
на минерална вълна лови

„25ши мощността на 
май” на 26 000 тона годи 
шно.

та.
Проекпграната мощно

ст на новата линия се 
движи между 15 и 18 хил 
яди тона неимпрегнирана 
минерална вълна годи
шно, но поради малката 
мощноет на старата пещ 
ще се произвеждат до 
12 000 тома.

— Една част от съоръ
женията бяха монтирани

Доколкото лозвол-
на ят производствените 

щности тази година 
бъдат произведени и 5000 
тона гранулирана минера
лна вълна, която се упо
требява в строителството. 
Очевидно е, че сурдулиш- 
ката фабрика за минерал* 
на вълна има хубава пер
спектива.

мо-
ще

в
миналогодишен

В ПАМУКОВИЯ КОМБИНАТ „ЮМКО” ОТ ВРАНЯ Драган ВЕЛКОВИЧ

СПОРЕД КОНЦЕПТА НА РЕФОРМАТАВ началото на годината 9500- 
те заети в най-големия колек
тив във Враня — Памуковия ко 
мбинат „Юмко” — на събрани 
ята си съгласиха да стопанис
ват съгласно нормативите 
Закона за предприятията. Това 
потвърдиха и на референдуми
те си.

орение на качеството
За да се получи по-цялостна

им.

картшш за този колектив 
бва да се подчертае, 
производственият процес е от
давна закърглен.

тря-
твърде тежко финансово поло 
жение. Лихвите от месец

та пс е взет пито един байков 
кредит. Дори и миналогодиш
ните дългове са значително на
малени и те са далече по-мал
ки от средствата, конто на 
,,Юмко” дължат купувачите. 
Месечният валутен износ е от 
три и половина до четири ми
лиона долара, което трябва да 
покрие всички разходи за вно
сни суровини. Мобилизирани са 
всички заети, особено ръковод
ните кадри, за да се спазват 
сроковете, за доставка па стоки 
те до потребителите п за подо-

че тук
на

Всяка нова 
стока в производството твърде 
бързо се усвоява, 
сети на дни. Затова

на месец отнасяха голяма част от 
дохода, а личнинтс доходи се- 

Залежалитс дори за де- 
капиталов* 

ложеннята са приведени до ми-* 
кималия степен и главно

риозно спаднаха, 
стоки все повече изпълняваха 
помещенията, понеже потреби
тели имаха все по-малко пари.

По този начин в колектива 
на враня меките текстилци пре
станаха да съществуват девет
те основни организации, а и до 
тогавашната трудова общност 
получи нов облик. Според асор 
тимента на производството фо
рмирани са няколко производ
ствени линии — линия за про
изводство на прежда и конци, 
лшшя за производство на тък
ан и линия за производство на 
конфекция. Посредством тази 
реорганизация всички фабрики 
на тази голяма система — от 
Преслап край Църна Трава до 
Прешево, се намериха на съща 
задача в осъществяването' на 
стопанската реформа. Избран е 
един работнически съвет, а Вла 
йко Йович за генерален дире
ктор. Приет е нов устав. Пона
стоящем и занапред са наред, 
кадровите и законни преустро
йства.

са на
сочени за разширяване на соб
ствената търговска мрежа. По
край съществуващите сега ма
газини (около 40), открит 
универсален магазин в Загреб, 
което всъщност 
пробив в тази част

Наистина, те и сега нямат мно
го, но стоките на „Юмко” се
га много по-добре ее възприе
мат от потребителите. Както и 
да е, както казва Драгоева» На 
стич, финансов директор в ко 
лекгива, от птчалото на година-

е

представлява 
на страна

та. До края из годината ще бъд 
ат открити магазини в няколко 
други места, с което ще се съз- 
дадат по-добри възможности за 
пласиране на стоките.

На края да кажем и тава, 
чо Памуковият комбинат от 
Враця е носител на работите 
за конфекцията в Косово поле, 
а неговият генерален директор 
начело на Конзорциума, който 
реализира този значителен под 
хпат. Откриването на конфекци 
ята ще стане на 28 юни, т. е. 
в рамките на чествуването на 
600-годишшшатп от Косовскат» 
битка.

Инак, „Юмко” към края па 
миналата година се намери в
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СТЕФАН НИКОЛОВ ВМЕСТО РЕПОРТАЖ

Човенът
побеждава
стихията

1 ‘

Питома Лужница с 
ви е записала в летописа си юн
ските опустошителни наводнения 
от 1988 година. Само за няколко

черни бук- хващ гръм — минути на суетня: фп, олио, сирене, конфитюри, притекоха първи и започнаха раз- 
какво стана? Какви са последици- маст... и други най-различни сто чистиаие на наноси от пътищата, 
те от бедствието, има ли жертви? км: сапун, одеала, печки, ботуши, прокарване на нови трасета, регу 

Веднага обаче задействуваха тетрадки, метли, училищни при- лираие на потоци, строеж на мо-
часа проливен дъжд, градушка н комитетите по гражданска защп- бори, прах за пране, иисталацион стове. 
пороища се превърнаха в същпн- та. Прекъснати са съобщителните ни материали ... С една дума —
ска катаклизма. От общо засегна- връзки, от много села няма хабер всичко, необходимо на едно семе- След приблизително една годи- 
тите ^2 селища 23 настрадаха какво е станало. Спешно в Бабу- йство, па което стихията е отне- ра от станалото бедствие с чувст- 
твърде много. Да си припомним: ипнща заседава общинският ко- ла всичко. во на задоволство и благодарност
Радининце, Грънчар, Модра Сте- мптет по гражданска защита. На- към онези многобройни хора от
на, Стол, Стрелац, Камбелевац, белязват се мерки. И хората тръг- .. . Помощ пристига от Мари- Републиката, страната, региона и 
Александровац. Любе раджа, Дра- ват с коли, пеш, да стигнат до бор, Осийек, Суботина, Сомбор, общините, .може да констатира- 
гинац, Горчннце, Дучевац, Вал- всяко село. С депопощпя не сс Плсвля, Скопие, Белград, Светоза- ме: последиците от стихията с 
ниш, Ральи-н, Мезграя, Врело, Бер спи. Откъде у човешкия органи- рево, Кюпрпя, Ниш.. . От десет- умерени темпове се премахват, 
дуй, Лесковица, Радоснн, Раков зъм такава сила п енергия?! Вън- кн градове навред из Югославия- Досега е построено училище в Ра 
дол, Дървена ябука, Масуровац, росите се оставят за по-късно. И тези времена, когато мнозина досинац, училището в Стрелац е 
Калуджерево, части от Бабушнн- Човекът се изправя срещу етп- считат, че сме склонни към дел- оснособено за работа,
Цз, Сурачево, Клйевац, Студена ... хията, срещу нейната разрушител би, бедствието в Лужница показа,

Сухите статистични данни са на сила. Противопоставя й най- че хората от цяла Югославия 
неумолими: отвлечени са 18, а по- силното, най-светлото, наи-човеш- съпричастни с всяка беда, споле- 
вредени 24 моста, 260 км местни кото в себе си: да помогне

построени 
са шест моста, възстановени са

са далекопроводи и нискоразлреде-
лителна .мрежа, телефонни и дру- 

^ тяла било кой край на нашата ги съобщителни връзки, поправят
и некатегоризирани и 5 км маги- пострадалия в бедата, да му по- страна. Югославското братство и се пътищата и лрокарват нови 
етрални пътища, 32 км нискораз- каже, че не е сам в бедата, в не- единство още веднаж издържа трасета, възстановяват се водопро 
пределйтелна мрежа и 10 км да- щастието. пробен камък и показа, че то води. строят се нови домове и
лекопроводи, 4 трафопоста, 25 во- Радиостанциите ежеминутно, живее и пулсира между югослав- стопански постройки, рекултиви- 
деници, двадесетина къщи, 260 ежечасово излъчват новини. Теле- ските народи, че е твърда сплав, рат се обработваемите площи, 
стопански постройки, 170 км сел- визията дава потресающи карти- която никакви дребни сметкад- 

■ ски водопроводи, две училища ни на суетещи се хора край от- жии не могат да я разбият.
14 000 дка засети площи, от които влечеш^ къщи и постройки, мое- та Стихия и хората
2000 дка напълно унищожени, хи- тове, задействували 430 свлачища. Пристигналата, пристигащата отнесе и отнася ЧОВЕКЪТ. Чове-

бо- Вестниците изобилствуват с репор и гази, която трябва да лристиг- кът с едри б\ квн, защото 
рове, орехи ... Отнасени и унищо- тажи от пострадалите краища. не солидарна помощ — в матерн- съмнение, че човешката солидар-
жени са камиони, леки коли, сел- И задействуваха онези вътреш али, хранително-вкусови изделия, пост не познава граници и няма 
скостопанска техника, 73 глави ни сили, които правят хората — индустриални стоки, пари — пре- предел. Избликът на братската 
едър и 403 глави дребен добитък, ХОРА. Изяви се (и все още сс следва една-единствена цел: побе- 
2500 птици, 98 кошери ...

И в първия миг: стъписване и Към пострадалите райони 
изумяване. Природата бущува, наха колони камиони цимент,
сякаш са се съединили небето и строително желязо, тухли, керемн изтъкнем ролята на Югославска- 
земята. Борба да се запази голия ди, хранителни продукти: брашно,
живот. А след последния заглъ- пшеница, царевица, захар, карто- с механизация и ръчен труд,

па

В схватката между природна- 
победата

ляди декара гори топли, няма

югославска солидарност е онази 
твърда гаранция, че никаква при 
родна стихия, никакво бедствие 
не могат да надделеят чувството

изявява) човешката солидарност. да над стихията, премахване на 
тръг- последиците от бедствието.

Тук с особена почит трябва да
на принадлежност към една стра- 

та народна армия, чнито армейци на, в която човешкото има най-ви
се сока цена.

ЕКОЛОГИЯТА не е ни- ВЪВ ВСИЧКО ТОВА съ 
какво модерно влечение ществува и една малка 

1 с малобройни привърже- нелогичност. Ако вече в 
ници, които запаДянков- големите градове, които 
ци надигат и отбраняват всъщност са и иай-големи 
природата от всички оне те замърсители на жизне- 
зи невежи, които я унищо ната среда, процентът на 

С замърсения въздух е мно
го голям, защото малки
те планински градчета от 
типа ла Димитровград се 

общест- стремят във всяко отно
шение със всички сили 
да се доближат до голе
мите градове. Димщгров- 

на град има всички условия 
пак да бъде оазис, който би 

пленявал всички случай-

Зденка Тодорова — 
Свиленкова

вешката глупост", защо 
премълчаваме постъпки
те на онези, които този 
уникат откриха и сътво
риха.

лемите градове са едни от 
I хап-актив н ите пр1 хвърже- 
ницн на екологията. Мо
же би чакат инициатива 
от преподавателите си. А 
може би и не е време!

Разбира се, че главният 
виновник е човешкият фа 
ктор, а този човешки фак 
тор трябва да знае, 
един о-р главните замърси 
тели на въздуха и околна 
та среда е димът. Той съ
държа прах, серем двуо
кис, оловни аерозоли, сяр 
на киселина... А

жават и замърсяват, 
цел да се защити жизне
ната среда от всеки вид 
унищожаване и замърся
ване, световната 

• веност провъзгласи 5 юни 
като Ден на защита на 
жизнената среда. И кол
ко и да отмъщаваме 
природата, ние все 
сме нейни чада. Зависим

ОБАЧЕ тези злощастни 
паметници на пашата не- 
култура сигурно един ден 
поколенията ще махнат. 
Ще се срамуват от пос
тъпките на своите прет- 
цц и ще искат Да живеят 
в един чист град, с чист 
въздух, с бистра вода и 
зелени гори. Само дали 
ще имат възможност Да 
се наслаждават иа река
та, защото е замърсена,

че

ЕКОЛОГИЯ всички 
гражда-

на Димитровград чу 
вствуват всекидневно. И 
всичко това' да се надо- 
пълии с отпадъчните със-

тези „миризми" 
нитеДа спре раз 

рушаването на 

природата

ни пътници и минувачи. 
Ако вече от

от нея, чер лаем вода от 
изворите й, дишаме въз- милионите

с коли и другия автотран- 
- спорт се отделят крайно 

вредни вещества, защо са 
тогава застрашителни

те купища отпадъци в 
„Козарица", които никой

да се любуват на горатз 
— защото е превърната вдуха й, наказваме я

си или в аб-
тавки иа автотранспорта, 
процентът на замърсения 
въздух в града твърде 
бързо ще се доближи до задействува. Това ще ста- 
оизй в големите градове. ие сигурно тогава, кога- 
Акции в това отношение то всички разберат, че 
не се раздвижват. Учили- въздухът наистина е сми-

постъпките 
■сурден случай и опожаря 
ваме я. Това е единствено 
то престъпление, 
все още не се 
А всеки вид

сметлпще, да се надяват, 
че човешката съвест Шепи

което
наказва! ? от „прозваните” не успя 
Лрестъпле- да опровергае

ни. Ако вече се срамува-
„Смиеьла на нашето съще 
ствуване е въздух”

— Лабрюер —

ИЛИ ПОЯС-
съла на нашето същест
вуване.

щата са пасивни, макар 
че тъкмо учениците в го-коягоние се наказва в 

и да е част на света. ме от „паметника на чо-
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Райчиловцп

СЕЛО, КОЕТО 

ЕЖЕГОДНО РАСТЕ
тивнн причини, 
когато става дума за раз
решаването на обременя
ващия въпрос във връзка 
с опазването на жизнена
та среда. Хигиената в се
лото ни все още е на 
низко равнище. Речище- кото учачствуват в акция- 
то на Драговищица е за- та, телефоните ще заз- 
дръстено и замърсено, а въият- 
главни замърстиели са от-

Отделно телефонната урежа в се
лото. Понастоящем отгово 
рийте за това вършат ин
сталиране на телефонните 
апарати и най-вероятно за

Търсейки по-хубав и удо 
бен живот, мнозина 
анинските

от пл 
села в Босиле- 

градска обц|ина, напускат 
бащините огнища и 
ват нови домове във вът
решността 
или в низките и близки 
до Босилеград села. При 
това най-много ги привлп 
ча село Райчиловци. Пора 
ди това, село Райчиловци 
•ежегодно 
Почти вече 
Босилеград. Строят 
щи към Радичевци и 
едната и о-р другата стра 
на на шосето. Меня своя 
лик и придобива градска 
физиономия, с модерни и 
добре обзаведени 
съвременни мебели, радия, 
телевизори и други видо
ве електрически апарати и 
уреди. С други думи, се
ло Райчиловци прераства 
в образцово селище.

Понастоящем селото на 
ороява над 450 домакинс
тва.

юлските празници в око
ло 180 домакинства, кол-

сви-
тел. И тази година в със
тезание на три села, Рай
чиловци бе победител и 
успешно застъпва Босиле- 
градска община на регио 
налното състезание в Бу- 
яновац. Повече младежи и 
девойки са членове на са 
модейното дружество „ Мл 
адост” в Босилеград, а не 
рядко изпълняват и само
стоятелни програми..

макър ,че още трудности 
трябва да се преодоляват. \ 
Секретарят на първичната 
партийна организация, Бо 
янка Йорданова, подчерта 
че с по-голяма активност, 
преди всичко на членове
те на Съюза на комунис
тите, отделно на комуни
стите които са трудоустро

на страната,

КУЛТУРНО-ЗАБАВНИ
ЯТ ЖИВОТ НА ВИСОКО

делни трудови колективи 
от града. Доскоро тук бе 
и лоцирано градското сме РАВНИЩЕ 
тнще. Безспорно това е 
въпрос който вече не мо- Село Райчиловци има 

богата и дълга традиция в 
областта на културно-за
бавната дейност- Тази тра 
днция успешно продължа
ва. Редовно участвува на 
традиционната 
ска манифестация „Сре
щи на селата”, където по 
вече пъти досега е победи

се разширява, 
е съставено с же да търпи отлагана — 

подчерта председателят на 
Скупщината 
общност, Илця Пенев.

се къ-
на местнатаот

ени в трудовите колекти- 
в местнатаОт другите по-важни ко

мунално битови акции ко 
ито провежда местната об 
щност е прокарването на

общин- ви, а живеят 
общност/ може да се пос
тигне много повече.

Безспорно е, че в мест
ната общност в Райчилов
ци постигнато е доста,къщи,

Хората стареят 

селата пустеят
Онова което е

Когато се изкачите на 
Видлич, на ,.неговпя изоп
нат гръбнак”, ще видите 
Висок като на длан. Вед
нага под планината, стис
нато между полусухото ко 
рито на Височина и грама 
дното стъпало на Видлич 
едва се забелязва с. Бра- 
йковии, едно от най-мал
ките села ма Висок. Отс
реща зад „Плоска” под ка 
мъните плочи е Камени
на, село с най-много вдо
вици, днес своеобразен 
,,ад м и и ист рат и ме и ” не I п ъ Р 
на Висок

то футболно игрище „Ши 
льина огреня” —' ливада 
която ма долния кРай бл 
изо до пътя винаги беше 
под вода. През зимата за- 
мързнеше и децата по цял 
ден биеха „бнбе”. На мя- 

, стото на чешмата повдиг 
Веднага след освобож- маха паметник на загина-

характерно 
ло е, че тук има семейст
ва от всички села в об
щината. Затова не без ос 
нование се казва, че село 
Райчиловци 
ва Босилеград ска община 
на малко. В селото има 
три
частен магазин. В центъ-

минава трасето на новия 
път
през Смиловцм и Моинци. 
В центъра в широко поле, 
от двете страни па няко
гашния турски път с село 
Изатовцм.

за това се
Димитровград,от

представля- тях престанаха да идват. 
Градът отвлече селото.

Днес Изатовци има 32 
домакинства с 65 жители 
— значи всяко домакинс
тво по двама, баба и дя
до!

обществени и едил
деиието селото е имало ли височаип през Народо 
около 80 домакинства н освободителната, борба и 
чстнрцкласпо училище с тя пресъхна: Изгуби се и 
над 50 ученици и двама блатото. А .ДНнльпна ог- 
учители. И днес зградага репя" стана място па ве
на възобновеното след во лпчественп събори по по
йната училище е най-гол- вод Сед.мп юли — Деня

па въстанието в СР Сър
бия.

ра на селото се намира 
четирикласово училище с 
68 ученика.

ПОДОБРЯВА СЕ СЕЛ
СКИЯ БИТ

Онова, което характери
зира дейността на местна 
та общност в село Райчи 
ловци е това, че тук след 
всяка трудова победа раз 
движват нови акции за 
подобряпапе на селския 
бит.

А може би тъкмо чупе- 
пето на тази плоча,, най- 
всроятно паметник на ту 
реки войник, значи уни
щожаване на свеобразна- 
та„клетва”, порадич коя
то селото започна да пус
тее? Може би, защото 
строежът на споменатата 
ферма е вече готова. Към

ямата постройка в село
то, която от преди двасс- 
тмна и повече години е 
преуредена в амбулато
рия. В центъра на селото 
е широк мегдан, с чешма ктрпчеекпят ток закъсня,

пътя нрез Видлич отнесо
ха порои. Едно по едно 
закриваха се и училища
та »ъи впеочкпте села, ме

там е помес
тена пощата и местната 
канцелария. Високо зад 
нся макар, че пе се виж
да, умито в бистрата вода 
на Сснокошката река е 
село Сенокос. Отправите

Съборите сетне премес
тиха па Изпорнще, в гра 
да откриха фабрики. Еле-

Селото с две дула, покрита е гра 
мадпа бяло-сива

има
ток още от 1929 годи
на. Преди пет-шест годи
ни и мрежата с низко и 
с високо напрежение пя-

края е строежът на пътя 
през Вълковня и Моинци 
за Димитровград. Млади 

жду тях и училището в хоРа наистина отдавна в 
Изатовци. След училище- Изатовци няма, но във 
то тръгнаха малцината х ФсРмата ще бъдат трудо- 
младн, чпнто деца стигна устроени все пак млади,

, ха за училище. Селото от пътят, поне в събота и 
веднъж започна да ста- моделя пак по-често ще до 
рее. Намалиха сс стадата веде ,децата” много по-

лесно отколкото до сега. 
Дано следващата петсто
тин четиридесет и трета 
годишнина от съществу- 

през ваието см, Изатовци да 
„децата” посрещне с нов водопро

вод, с довършен мост4 на 
Височица... Дано асфалто
вото шосе н фермата про-

илоча,
върху която винаги има
ше качило сс някое хлапе 
Ор булюка деца играещи 
се на мегдана. Зад чешма-

ли поглед вдясно в дале
чината ще видите Болен 
дол, част от Горни Криво 
дол и една две къщи от 
е. Вълковня, през което

лостио е реконструирана.
Старите и дървени стълбо 
ве са заменени с нови бе
тонни. По-голяма част от 
селото гюлзува вода 
градския водопровод, 
настоя щем с усилията на ЖШ* 
Общинската, скупщина и 
широката общност местна 
та общност предприема ак 
Ция за разширяване на во 
допроводната мрежа.

— Полагаме усилия на
време да решаваме всички 
въпроси, от които зависи 
подобряването на живота.
При това обаче, нерядко 
ее срещаме и със субек

та и магазина голяма ка-

овце, нямаше вече кой да 
кара говедеата в ранна 
пролет „на Сават”. Една 
но една започнаха да пус
теят къщите. Ламо 
лятото идваха 
па Божкови, йовнни, Гай 
дшш, Пъикошг... Идваха 
като инженери, 
офицери... като учени. Ид 
паха и см 
Обаче

лекари, дължат старостта на се
лото ако вече никой и 
нищо не моще да му вър
не младостта!

пак отиваха, 
поиочето от

I
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МАРИН МЛАДЕНОВ
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Юбилейна бележка

Банатските българи,
250 години

— 300 ГОДИНИ ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРЕСЕЛЕНИЯ 300 &пс1т нс! °и1етИе ргегзеНтп/

През последните десетлетия на ши българи — преселници се иа- 
XVII в. в Средна Европа и на станяват във Влашко и там жи- 
Балканите се води голяма война веят около 50 години. Нови войни 
между Австрия, Полша и Вене- и стълкновеимя ги карат да бя- 
ция от една страна и Османско- гат по-насевер в Ердел (Траисил- 
то царство ор друга. След пора- вания), а от там се заселват в 
жението на турците при Виена, Банат (край Темишвар), където 
след превземането на Будим и създават свои селища Бешенов и 
Белград (1686 г.) и пробива на Винга. Като получават привилегия 
австрийските войски към Ниш и от Мария Терезия, те стават по- 
Видин, расте надеждата на южни стоянни жители на австрийския 
те славяни да бъдат освободени. Банат (1738). Българите-преселни- 
В град Чипровец и околността ци строят свои черкви, училища, 
му (познати по това време по сво- културни домове, издигат своя ди- 
ето силно развито рударство, за- алект на равнището на книжовен

Ргех зеГпке с1е8е11е1ца па ге1е — ргехзе1т'с1 сН§а( (ещке 
XVII V. и 5гес1па*а Еугора 1 па сагкуц зкиП, згатро! кпкЦ. 
Ва1капа татП зе 1] §и1ет га! Ргех XIX V. тгйофе Ьа1§аг5С1 1а- 
1хтесУ Аиз1па, Ро^зка 1 Vепес^^а тПП ик В15П0Г 1 V^п§а, зе пазе1- 
па к!па з1гапа 1 ТипзкоШ сагзПш \а1 1 п с!е!а па ВапаТа ко] 51§а 
па с1ги§а(а. Са зе Тигсе1е гхеи- ргерас!е и Ли§оз1аут. (2аза То- 
ЬП Ьща уах Вее 1 §а зе гага! Ре- пйс, Копак Ве1о В1а1о, Вапа1зк1 
з1а 1 Ве1§га1 (1686 §.) [ §е у ског, 8(оп 1ес, Зкогепоуас, 1\а- 
аизВузкаСа чаузса ргиЬИа кап- поуо). Техе зе1а зе ргерас!па1 и 
1и N18 ч V1 сНп ригазпи1а Ц па- 1-и§оз1а\ча роз1е рогуца з\ге1зс1- 
с!ехЬа!а па щхпЦе з!а\'епе С1 ха ]'а гат- V^п§а 1 В1зпоГ из(ап\?а1 и 
Ьас1а1 из1иЬис1еп ис1 1игзко1и гор китипца, а 1з1и 1е] 1 зе1а*а Вге- 
з1уи. II §га1 Сфгоуес 1 икиНпа1а зее,-Пета, Бета, ЬоугГп, Кою- 
пти (и 1и) угете рохпа! ри гах- та Ви1§апа сН ]оз Мта Ьо1§а- 
уки гис1агз1уи, хапа]а1з1уи, 1аг- ге). Мейи Ьа1§аге Ь1та 1 и Ма- 
§иУ1па 1 рохпа! каса каШИссл бхегзки. Бпезпке Ьапа1зсп Ьа1- 
сеп1аг заз Ьи§а1а ргозуе!а, каей §аге —- (ра1сепе зехуа! ри з1а- 
кга] ко] 1] итю1 §и1егт рпуЦе- га(а п]I — Ъо§игт1зка уега) — 

ис1 Тигсе1е...) йЪка уахзЩпр кще хич^а! тГ ЗАР Уо]уос1та, 
ргиПу ТигсеСе (1688 §.). Щезт- раха* 51 1ерта тс т каиШскаШ 
с1е па рисН^пиуапДи исек\ю1 зе * п]ж уеха, ..(е) па озоЬепа кикига 
ротйс ис1 аиз(гузка(а уи)$са, саки сН 1) зе ро то1ки — 
ата 1а пуе зН§по1а. ТигсеГе зе за1и с!пез ки1и 2—3 ЬЩас1 кизь 
ис1и§Н уахз1апДи Ьех тМиз* 1 Ма]\чзе 6Д 1пта 1 па^оЦа 
Ьех ироЗка. Кщ*е зе из1апиИ ирохН и 1уапо\ю \?ах Рапсечю.

Ье§а1 ргех Бипау и V1а§ки, _5аз 'йпа Ьиг1а, ис1 куаке^е- 
а татП ^ 1е]па ка1иПбсуа Ь1з-• 1и па кашНбсКе Ъа1§аге — ро1- 
кир. Меки]а за зе зк1ипШ и рт- сепе и Вапа1а, тепаГи у 250 §и- 
го1зсУ‘а кга]. (Ргех 1690 §. з1ес1 сИп1. Сак зт1 та1ки 1 хаказпеН 
ис1з1аруап]е1и па аиз1п]зка1а пЦа сезП1ат 1охе 1з1оп]зсУа с!а- 
угузба 1 загЬ11;е ис1 Козоуо, та- 1ит па за§гахс!епе 1 запаги^пю 
тп1 заз раПдагЬа пр Агзепш III, ис! Вапа1а. 
тота1 зе с1а зе 1хзе1уа1; и ]ихпь 
1:е с1е1уе па АизНда). I Ьа1§аге1е 
ис1 зеуего1з1оспке с1е1\'е — ро1- 
сепе — тога! с1а тепа! Бипауа.
Ки1и з!о ТиЦас! с1и§1 Ьа1§аге 1х- 
зе1пю1 пазе1уаЬ зе и V1а§ки 1 
1ат из1апуа1; ки1и 50 §ис1т1.
Моу га!уе 1 Ъи|оуе каге1 зе с!р, 
с!а Ье§а1 зе ро па зеуег и Агс1е1, 
а и<1 1ат зе пазела! и Вапа1а 
(ки1и Тет1зуаг) ек рис1ща!: зчауе 
зе1а В15Г0Г1 V^п§а. Са екгМуа!: 
рпуПе^га ис1 Мапа Тегехт П]а 
ризЬапуа! зюЬп з^апиупю па аи- 
з1:п1зсуа Вапа! (1738 §.). Ва1§а-

наятчийство, търговия, известни език и създават и своя книжни- 
като католически център със за- на. През деветнаести век много 
видна просвета, като край, който български семейства се разселват 
е имал големи привилегии

и е бил с
от в частите на днешмия югославски 

Банат (Яша Томич, Конак, Бело 
Блато, Скореновац, Ивапово — 
край Панчево). След първата све
товна война тези селища в Банат

страна на турчите, 
будно население) — избухва въс
тание против турците (1688 г.). Въ- заз
станиците очакват помощ От ав- 
стриските войски, но тя не приети 
га. Турците жестоко потуи1ават въ са включени към Югославия. Ви- 
станието. Спасилото се. население, 

католически бис-

за зе

хиуБешенов остават в Румъния.ига и
водено от своя
куп, бяга през Дунава във Влаш- Някои села остават в Унгария, 
ко. Някои намират подслон в ли- днеШ1Ште банатски българи (пъл- 

Висок. (През 1690 год. —ротския
след отстъпването на австрийски
те войски — и сръбското населе-

кйене се наричат, т.е. павликяни, 
потомци на богумилите), живеещи
във САП Войводина, пазят своя 

своята католическа вяра,
Рге1уогИ 1огс1ап Ват}апо\>ние от Косово, водено от патри

арх Арсеиие III, е обречено на го
лямо преселение в южните пре
дели на Австрия). И българите от

пав-

език,
своята специфчна култура, въпре- 

намалели по численост
БЕЛЕЖКА:

Статията на проф. Марин 
Младенов за банатските бъл 
гари е преведена на техния 
(павленски) диалект, на кой 
то и до ден—днешен говор
ят банатските българи. Тук 
поместваме превода, за да 
дадем на читателите възмо
жност за сравнения. Банатс
ките българи дишат с ла
тиница.

ки че са 
— наброяват 2—3 хиляди души.североизточните краища — 

ликяни — са принудени да мина
ват

С една дума, от идването на 
и католициДунава. Около сто хиляди ду- българите-пав ли кя ии

в Банат са изм;ииали .250 ^години.

ЗАБЕЛЕЖКА: Обширна
банатските бъдга-

честигимС малко закъснеие ние
студия за 
ри ще бъде публикувана на
скоро в сп. „Мост".

историческа дата на нашите 
от Ба-

тази
съграждани и сънародници
пат!
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д.р Джордже Игнятович |Д__  Щ1 Началото на издателската дени|р 

на българската народност в нова М|ослав1н

БРАТСТВО 
1-5 ЮНИ 1989

Джуро Мърдженович, Дра 
голюб Голубович, Озрен 
Неделкович (шахматна ру 
брика) и други, автори на 
редица статии, поместени 
в „Глас на българите", ка 
кто прякото и косвено съ 
трудничество на някои ху 

„Вътрешнопартийна д$мо лковник и началник на дожници и карикатуристи
Генерал-щаба на Югослав като Зуко Джумхур, Ади

Мулабегович, БОшко Бука 
по шинович.

Журналистическата де
йност на българската на
родност в нова, Титова Информационното 
Югославия започна с изли 
зането на вестник „Глас

славската комунистическа 
партия за резолюцията на 

бюро
крация или турско-терори
етичен режим в КП'" („Бо ската армия „Ревизия на
рба", 18 юли) и Влайко марксизма-ленинизма-
Бегович „Изграждане или въпроса на освободителна „Глас на българите в 
предателство на социализ- та война на Югославия"/ Югославия" беше
ма” („Борба” 20 юли 1948 Светозар Вукманович нешни журналисти и писа
година). „Гръцката комунистичес- телки опит за редица сет-

ка -партия"И народоосвобо
дителната борба", две ре- тели като Асен Лазаров, 
чи иа маршал Тито и Мо- Мариц Младенов, Богдан 
ша Пияде, произнесени на Николов, Миле Николов

— Присойски й други. 
Първите журналисти, пи-

на комунистичесикте пар
тии за

на българите в Ю го ела- ЮКП.”, 
вия", първият брой на ко- вор на югославското пар

тийно РЪКОВОДСТВО по по
вод Резолюцията па Ин-

положеиието в
школав същност отго-

йто се появи на 17 януа
ри 1949 година, същият 
ден когато започна Вто- формбюро, 
рия конгрес на Комунис
тическата партия на Сър
бия. Книгоиздателската де 
йност обаче започна 6 ме-

През 1948 година преве- нешни журналисти и писа
отпечатан съ

що във вестник „Борба” 
на 1 юли 1948 година. От

дох п организирах отпечат 
напето заедно със сътруд
ниците сп от радио преда 
пане па български език Втория конгрес на Кому
на Радио Белград п „Още

начало издателската 
ност за българската наро
дност ставаше по партий
на линия, по сетне е пея се 
нагърби Дирекцията па пп 
формациите при правител
ството на ФНРЮ. а се рь

деп-
нистическата партия на 

ведпаж за несправедливи- Сърбия на 17 януари 1949 сатели и научни работни
ци на българската народ-

сеца по-рано, в началото 
на юли 1948 година, вед
нага след публикуването 
на зловещата Резолюция 
на Информбюро.

По стечение на обстоя*

ге п неточни обвинения , година под общо заглавие 
„За отношенията между„Политическия 

па ЦК па ЮКП”, изнесен
ност направиха първите 
си "крачки в този вестник; 

от- между тях и авторът на 
тези редове, който почти 

Третия конгрес на Наро- половината от своите пуб- 
дния фронт на Югосла
вия, изнесен на 9 април 
1949 година, „Истинските 
причини на клеветите про 
тив Югославия", експозе 
на маршал Тито пред На-

отчет
социалистическите стра
ни", „Политическия 
чет" на маршал Тито на

от генералния секретар па

телствата авторът на тези 
редове взе активно учас
тие и в едното, и в друго
то начинание, първо като 
ръководител-редактор 
радио-предаването на бъл
гарски език на Радио Бел
град и външен сътрудник 
на „Глас на българите", 
сетне като постоянен (от 
1 септември 1950 година) 
и най-после като замест
ник главен редактор (от 
23 октомври 1953 година), 
когато редактор след Асен 
Лазаров беше Иван Кара
иванов, член на ЦК на 
ЮКП.

Първият текст, 
преведох и положих гри
жи за отпечатването му 
беше една листовка, оза
главена „Отговор на бъл
гарските другари", всъщ- 

вестник

<•
лицистични и научни тру
дове е публикувал на бъл-МАРШАЛ ТИТО-МОША ПИЯПЕ
гарещ* език на страници
те на „Глас на българите", 
сетне „Братство" и „Мо
ст”.ЗА ОТНОШЕНИЯТА 

ЩЖАУ
на

народна
ФНРЮ, изнесено на 27 де
кември 1948 година, Борис дълбоката следа, 
Зихерл „Комунизъм и от
ечество".

скупщина
Несъмнени заслуги за 

която
ще остане в историята на 
печатаното дело на българ 

През 1950 година бяха ската народност имат ре- 
издадени още две книжки: дакторите на „Глас на бъл 
Милентийе Попович „За гарите" Асен Лазаров и 

отношения Иван Караиванов, но и

свщжштв
стопанските
между социалистическите хшогобройните сътрудни- 
държави” и от Милован цч, автори и преводачи, 
Джилас „Ленин за отно- кореспонденти и печата

ри, конто положиха осно
вите на издателската дей
ност на български език в 

В тази дейност, както нова Югославия- Този на
чален период заслужава 
едно научно, документал
но изследване, което ще 
посочи заслуженото мяс
то на многобронните тру
женици, положили големи

:• .: ;
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който
шеннята между социалис
тическите страни".

н при подготвянето на пър 
впте броеве на „Глас на 
българите в Югославия”, 
първите редактори и съ
трудници се срещнаха с 
големи трудности — лип
са на журналистически

ност статия на 
„Борба", орган на ЦК на 
ЮКП. Тъй като българ
ското партийно и държав
но ръководство, въпреки 
желанието на Георги Ди
митров поне държавните 
отношения да не бъдат 
влошени, между първите 
застана на позициите, ди
ктувани от Сталин и не
говата хегемонистическа, 
великодържавна концеп-

. 4*’ • * • , » .
БЕЛГРАД 1040_____________________ усилия, ентусиазъм и вя-

кадрн, »а сътрудници вла ра при първите и най-тру-
леещи лнтератур- Но не трябва
цня език, на словослагате- 

партията йосип Броз Ти- лц знаещи български, лнп
са на български букви в 
печатниците на „Борба” и 
„Глас", където по-късно 
се печаташе вестника, ли
пса на кореспонденти 
автори па разни статии на 
Политически, стопански и 
културни темн. Трябва да 
се посочи, че 
грудницп на радио преда
ването на български език 
на Радио Белград оказаха 
голяма помощ при започ- & 
нането на издателската 
дейност на българската на 
родност като Мина Ве- -

0

да се забрави, че всичко 
това бе постигнато благо-ководеше от известната 

писателка Яра Рибникар. то пред Цетия конгрес, на 
Тази дирекция издаде „От който Пай-рсшитслно бяха 

Вълко отхвърлени лъжливите об

дарение на правилната по 
литнка на ЮКП, респек
тивно Съюза на югослав- 

„ ските комунисти по наци
оналния въпрос, водена и 
осъществявана от Йосип 
Броз Тито,. както и на

говор на другаря
ция за отношенията меж- Червенков и останалите", винения иа Информбюро

сборник от няколко ста-, и започна велика борба
за победа на истината и

ду социалистическите стра
ни, и се присъединиха не
забавно към клеветничес
ката кампания против 
югославското партийно и 
Държавно ръководство, въ 
просната листовка бе отпе 
чатана в печатницата на 
вестник „Борба”, в която 
о, начало се печаташе и 
„Глас на българите в Юго 
Славия". Това стана само

тии: първата, уводна, под
заглавие („Бор- за установяване па спра-горното

ба", 5 юли), Велко Влахо- 
вич „Отговорността па ко- имнн отношения 
мунистите"
Юли), „Анаптюристичсски- 
те изстъпления на албан
ското правителство про- Сталииовата 
тив жизнените интереси Преведох и „Отчета за аги 
иа албанския народ" („Бо тациоиио - пропагандната 
рба", 6 юли), Моша .Пия
де „Безприпцинност като 
оръжие в борбата за при
нципи" („Борба", 10 юли),

недлшш, раппопрашш вза- 
между 

стра-
реднца съ- моралната и материална 

помощ на държавните н 
партийни органи.

(„Борба”, 4 социалистическите
пи, която се увенча е пъ- <леи успех и поражение на 

политика.
глас ,,л българин:
' В ЮГОСЛАВИЯ

дейност иа ЦК на ЮКП”,
Милован Джи- сич, Райна Курелнч, Рай- Г 

па Юиаковнч, Стефан Сте
два-три дни след излиза
нето на статията във вес
тник „Борба" на 1 юли 
1948 г.; тя е първият тек
ст на български език, от
печатан след освобождени 
сто на Югославия.

Последва след това „Из 
явление на ЦК на Юго-

и.чпесон от
лае пред същия конгрес.

Тази издателска дейност фаповски и' други. Също 
продължи и през 1949 го- така по трябва да се за- 
дппа, когато бяха издаде- бранят и редица тогава 
им редица трудове па пай- млади, но известни жур- 
изтъкнати партийни и дър надпети като Добривойе 
жанни ръководители като Попович, Младен Гаврило 
Коча Попович, генерал-!ю- пич, Брадко Попович,

Влайко Бегович „Изграж
дане на социализма или 
нарастване па кипталисти- 
чески елементи в селото 
и града” („Борба", 11 
юли), Милентийе Попович Бря-тстВо
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И покрай зловредното 
подценяване и еснафски 
приказки, и издателска де 
йност, н списание „Мост", • 
оправдаха усилията, поло 
жени за създаването им. 

Единственото сяййание 
на български език в Юга 
славни получи име,„Мост", 
Защо? Когато Георги Ди
митров, пребивавайки в 
Югославия веднага след 
войната, е казал, че бъл
гарското малцинство 
Югославия трябва да бъ
де мост между двете при 
ителски страни. Затуй и 
Цариброд получи име Ди
митровград, а списанието 
„Мост".

ЮБИЛЕЯТ- на „Братст
во", близък но . еъщшпиу 
и съвест, ни връща към 
събитие, което е .част от 
тебе, оу твоето битие, от' 
твоя живот ,и труд... ,

Самоуправлявахме,, а . с. 
годшш наред бях предсс;- . 
дател на Съвета на изда
телство „Братство”. То
па беше време, когато бър

В РЕСТРОПЕРСПЕКТИВАМилош БАКИЧ

Най-важното решение 

на Съветазо назряваха условията
за по-задълбочено н по- 
всестрално 1'ълкуване на 
творческите, етннческо- 

етични, културдо-проеве- страна, оказаха влияние 
тнн стопански и други върху назряла перо па ус- 
проблемн на българската довнята за по-пълна твор- 
народност в нашата стра- ческа пзявд на паеелоипо- 
на. Това бяха преломни то от българската' народ- 
години , в живота п ден- пост, да се създадат уе.чо- 
иостта на ..Братство”, в вия разказвачите, крптн- 
конто творческите сили ните, поетите, педагозите, 
на народността в югоелав историците, да изразят' на 
ската общност искаха да свой език ищелектуалмп- 
променят своето отноше- те си възможност, да 
ние към условията на творят на родей език.

„По кулоарите” дълго 
се обсъждаше въпроса, за 
отделянето на издателска 

беше зареден с усилия на дейност като самостоятел 
всички обществено-поли- иа единица в рамките па 
тичеекп фактори и орга- „Братство”, като при това 
ни на самоуправление в колкото се може по-малко 
издателството да се реали се публикуват'преводи, а 
зират исканията и потре повече да се печатат про
бите нач интелигенцията 
на народността.

Протоколи от много за 
седания на съвета, за съ
жаление, не се пазят- За- 

- пазил съм обаче някои бе 
лежкп, пък и полшя не
що за създаването на из
дателската дейност и спи
сание „Мост".

В тези години (1965/66) 
се водеше бор'ба за подо- 

• брение на „Братство” и 
„Другарче”, както по от
ношение на техническия 
изглед, така и зареждане
то им с по-разнообразно 
съдържание, и в жанрово 
журналистическо отиоше 
ние. Всичко беше подчи- 
йеио на основната идея в 
тези вестници да се види 
чвекът от българската на 
родност като човек и тво
рец, ,и като отделен инди
вид, и като колектив, ра
вен и равноправен с ед
наквите и равноправните.
И тези • успехи, от своя

в

лои, Богдан Миколоп, То
дор Сланннски п Димитър 
Йотов за секретар па ре- 
дколегията.

мине към издаване на 
произведения иа творци 
от. българската народност.

13 началото па март 1965 
година Съветът взе реше
ние за учредяването на из 
дател ска дейност. Съвета 
съчиняваха: Славчо Кръс
тев, подполковник в ЮНА, 
Михаил Любенов, предсе
дател иа ОК на ССТН в 
Димитровград, Вида Ап- 
дреевпч, СДК — ]
Мплорад Козпч, член па 
Комисията за народности 
при Околийския отбор на 
ССТН в 
Илич, студ. на ВПУ, Мио- 
драг Впдаповпч, секретар 
на КПЗ — Ниш, д-р Гав
рило Впдаповпч, проф. на 
Икономическия факултет 
в Ниш, Борпша Мплнчс- 
впч, зав. информиране при 
Околийската скупщина в 
Ниш, Милорад Ганпч, зав. 
култура при Околийската 
скупщина в Ниш. На за
седанието си От 22 май 
Съветът одобри плана на 
издателска дейност.

Освен решението за из
дателска дейност, решени 
сто за основаване на си. 
„Мост” е едно от най-ва
жните, които взе съветът 
на издателството. Същото 
беше о-г голямо значение 
за афпрмацията на бълга
рската народност и,твор
чеството на нейните инте
лектуални сили. Заслужа
ва да сс отбележи, че в 
приемането на решението 
много усилия положи д-р 
Петар Козпч.

Всички доброжелателни 
хора поздравиха появява
нето на „Мост”, както и 
всяко ново произведение 
на творците от народност-., 
та на роден, български ез
ик.

Ниш,творчеството, които га
рантира Конституцията 
па страната. Този период Днес не е трудно да се 

оцени решението за осно
ваване на списанието и 
обособяването на издател 
ска дейност като самосто 
я тел на единица в състава 
па „Братство”.

Ниш ,Лснка

творци . отизведения на 
българската народност. И 
най-сетне, на 5 февруари 
1965 година, на заседание
на Съвета на. издателство 
то беше поставен въпроса 
за взимане на решение за 
отделяне на издателска 
дейност — както тогава 
се дефинираше.

И в „Братство” имаше
Най-сетне, на 23 май 

1966 година Съветът на 
„Братство” взе най-важно
то решение 
за основаване па сгтнса- 

• ние „Мост” на български 
език и за главен и отго
ворен редактор наимену
ва Марии Младенов, про
фесор на ВПУ в Ниш, а 
за членовете на редколегп 
ята: д-р Петар Козпч, про 
фссор по социология в 
Ниш, Любомир Голубович, 
гммп. преподавател в Ди
митровград, Асен Лазаров, 
директор на „Братство”, 
Любен Арсов, Мнле Нико-

хора, които- в издателска
та дейност не искаха ни
що да се мени, искаха и 
занапред да си остане ка
то „предимно” преводаче
ска. Някои одобряваха 
инициативата, но сс боеха 
да се изявят и да бъдат 
в първите редици. Това 
бяха хора, които са свик
нали винаги да вървят по 
отъпкани пътеки. Трети 
пък бяха решително про
тив обособяването на из
дателска дейност в рамки 
те иа редакция „Братст
во” и против това от пред- 
водаческа дейност да сс

решение

ДИМИТРОВГРАД

Две награди за „Нишава“
та От овцефермата в Бд- Това е и доказателство, 

м шести международен се чевско поле. ■ Същото жу че ориентацията към жи-
ри е дало препоръка Сто вотиовъдството е единст- 
панската камара да при
съди

трудо плома

Последният, петдесет

дскостопански панаир в 
Нови Сад, който се про
веде през май месец, за 
селскостопанската

организация „Сточар" 
по-точно за ООСТ „Ниша

вената възможна п правил 
на за».селското сгопанст-на „Нишава" и ,Ди 

със сребърен бо- во в общината, особено 
за обществения сектор,кал за показана селекция, 

на яренца От санска коза който, вече разполага, със
значителни мощности заот същата ферма. .

Тези две дипломи са ог отглеждане на овце и ко- 
„1-1,1 зи и материална база за 

отделно на млади производство, на значител 
специалисти в:,в фер ни. количества фуражна

иа’ бе твърде успешен.
предложе- 

официалното жу 
камара

Именно, по
ромно признание иа 
шава'" '

ние на
ри Стопанската 
па Югославия присъди на те 
Нишава” Диплома със мата, чийто ръководител храна за тя*. 

"Н — е Троян • Мшгошев, ипжс- _ .
пер по животновъдство.

златен медал за изложена 
селекция на млади агне- А. Т.
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НАШЕНЦИ: КЪДЕ ЖИВЕЯТ, КАКВО РАБОТЯТ
ВАНЧЕ БОЙКОВ, „ОСЛОБОДЖЕНЬЕ” - САРАЕВО

рия и Италия, ,затова и най-често уча
ствувах на научни симпозиуми в тези 
две страни.

Сега. завършавам текста за втората 
момография и правя обработка на до
кторската . дисертация за печат.

Вие сте родени в смесен брак (май
ка сръбкиня, баща българин), днколува 
хте се в Димитровград на български, в 
Пирот 11 Белград на сърбохърватски 
език, в Любляна на словенски език. 
Два пъти бяхте в чужбина (Полша и 
Италия). Живеете в смесен брак (мъж 
поляк). Сътрудничите с много научни 
работници и институции от различни 
култури. Какъв е Вашият опит в науч 
ната Ви дейност?

У а3 5
§ Е

' И

о ■а Ш&Шком Ж
Г 1

Изминаха повече от три десетиле
тия откак напуснахте Димитровград. 
Какви са спомените Ви за тези дни?

Спомням си за тържествената ат
мосфера там, за провеждане на пър
вите избори, защото- гласуването беше КцшосшнаАз мога да кажа, че в научната 

работа съм имала помощ от мои кол е 
’н от чужбина и от Югославия- Моят 
опит говори, че за подобиостите, произ 
тичащи по време на работата, не е ну
жна никаква „принуда" отвън. Всички 
подобия п солидарност между научни
те работници са резултат на собствен, 
избор, а те место произлизат от кърв- 
но сродство или от културната общност 

С тези подобия, съзнателно или не, 
най-често за

в нашето училище 
,,в ками кът”. Спомням си за извънре
дните тържества за 25 май, конто беше 
провъзгласен за празник на българска
та народност и за огромните транспа- 
ренти, на конто бе импровизирана кар
та и нарисуван пътят на мира на Тито 
в Индия и Индонезия. Тази картини в

сикоето наричахме

Днес в Югославия излизат над 600 най-раз
лични вестници и списания- „Братство" е едно 
от забележителните камъчета в мозайката на 
югославската журналистка. Ще успее ли „Брат
ство" заедно с „Дело”, „Вйесник", „Ослободже- 
нье", „Побйеда”, „Нова Македония”, „Рилин- 
Дя”, „Дневник”, „Политика"... да реши голяма
та кръстословка, в чиито обозначени квадратни 
полета се „крие" само една дума? Но, за да се 
стигне до тази дума, е необходимо да се отгат
нат много понятия- Кръстословката е голяма и 
с много неизвестни.

Думите: инфлация, цени, бюрокрация, демо
крация, свобода, права, братство, единство, па
зарна икономика и много други трябва да по
пълнят нейното пространство, а ние, които тряб- 
ва да решим кръстословката, без импровизации 
трябва да намерим истинските им места. И хо
ризонтално, и отвесно.

Крсътословката изисква и колективен труд, 
п индивидуални усилия- Труд и усилия, които 
ще бъдат истинска стойност за днешните и бъ
дещите поколения- Някои от водачите на колек
тивния нн ТРУД може би ще се опитат да про
менят генералното решение на кръстословката и 
затова, другари журналисти, перата в ръцете, за
дълбочете мислите си и не гасете газеничетата. 
Да не забравим — перата трябва да бъдат остри!

Някаква чудесна кръстословка! Вместо от 
дядовците си, земята взехме от внуците си. Дру
гари журналисти, нямаме време за колебание. 
Внуците ни вече чукат на Вратата. Или ще ре
шим кръстословката, или ще им затворим врати
те. Но тогава*, ч.?

Чудесна кръстословка. Да, чудесна! Дядовщк 
те пп откриха Америка, бащите ни се изкачиха 
па Луната. А ппп? Ние чакаме и се — караме?!

Крьстословппте списания — „Орбнс", „Ениг
ма", „Сфнига", „Котснец" ... присъждат най-раз
лични награди за точно решенц кръстословки. 
Наградата за пашата кръстословка не е от тоя 
вид. Нейната стойност не се „мери"' с никакви 
нари. И тя не е за едни, за двама, за сто, за хи
ляда ... щастливци. Тя е за всички — за нас, за 
пашите деца, за пашите внуци!

Другари журналисти, на кръстопът сме и ня
маме хич време за колебание!

спомените са ми изпълнени със слън
це, в атмосфера на щастие и радост. 
Спомням си когато се преселихме от 
старата в новата гимназия, която в сра
внение със старата беше голяма, със

дачесто се манипулира, 
се овладеят чувствата ма човек за ня-

Д-р ЛЮБИНКА ТОШЕВА—КАРПОВИЧ:

Разделят нн 

измислени разлики
/Д-р ЛЮБИНКА ТОШЕВА—КАРПОВИЧ е бивша 

ученичка на Димитровград. Детските дни прекара в 
Димитровград. Дъщеря е на Рангел 
След това се е школувала в Пирот, Белград, Любляна. 
В Белград завършва факултета по политически науки, 
а в Любляна през 1986 година е докторирала. Автор е 
на много научни трудове. Сега живее и работи в Рийека

н Олга Тошеви.

коя цел, която може да им бъде странна 
(изкуството и политиката дават 
примери за това) обаче, политиката, ко

светли учебни стаи.
Виц магистрирахте през 1972 годи ли юго

на на факултета по политическите на
уки в Белград. След двегодишно преби
ваване в Гданск (Полша) докторирах- 
те в Любляна през 1986 година. Кои са 

титли и кои

ято се гради на чувствата, а не па ра- 
с политика за болимш-зума, често и не 

ството.
темите за тези научни 
теми сега Ви вълнуват?

По време па пребиваването си в 
Полша научих полски език, а след това 
получих стипендия от

В сътрудничество с хора от разли
чни нации и паралелно па различни за 

трудности, мито 
па нани

културни различия. Дори,

.\дачи, не съм имала 
проблеми, които да с^ базират 
опалпи или 
всички показват интерес за различия
та «считайки ги като изражение па бо
гатството на духа, а пе па неговата) ог-

итал папското 
правителство и там прекарах известно
време, къдсто научих италиански език. 
Моят магистарски и докторски т руд са
От областта на политическата социоло- 

В магистърския труд обработих рапичемост, или дори па изостаналост. 
Богатството па културните и жизпейи- 
образцм, богатството па личността, ко
ето ес създава следствие па съединение 
па повече култури, принадлежат към 
една от основните обществени и субе-. 
кгивпи ценности за времето на интен
зивни комуникации, което е наше бъ
деще, а пе минало. Социализацията н 
мпогопацпцомалми общности с потен
циално предимство, което може да сс 
преобрази чрез труд па' отделния човек 
в реалност.

Що сс касае за някои опущения п 
топа направление у нас мога да кажа, 
че цялата гази работа може да сс све
де под един общ девиз: „Разделят ни 
измислени разлики п натрапени по
добия".

ги».
окупацията на Рийека от 1919 до 1921 г. 
от страна на италианските фашисти па
чело с поета Данунцие, а в докторска
та ми тема обработих идейните концеп 
пии в риечкия согриви ьеграПигпи 
От 1868 до 1924 година. И в първия, и
във втори# научен труд, анализирах въ
трешното политическо положение в Ри
йека и околността, а във връзка е иде
ологическите концепции, които са били

нациопали-

П.С.

Всеки, който правилно реши кръстословката 
що „открие" една хубава дума. За нас — най-ху
бавата дума на света: Югославия! Да не забра
вим: СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА РЕ- 
11V БЛ ИКА ЮГОСДАВИЛ!

в течение — либерализъм, 
зъм, социализъм. Имайки предвид, че 
Рийека с околността си от 1868 до 1918 
е била поя Австроупгария, а от 1919 до 
1921 под окупация па Италия, от 1921 
до 1924 с имала статус ма държава, пай 
голям интерес за моя научен труд по
казаха научните институции от Авст-
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Любомир ДИМИТРОВ, село Долно Тлъмино

Дълги години учнтелст- 
вувате на село. Какао 
вас значи да бъдете учи
тел па село?

11 >|м;1 поголйма награда за 
учителя, когато паолюда- 
на споя ученик как само 
стоятелIю чете, пише... А 
о-р тРУ^а па учителя и нъ- 
рап клас записи как ще 
тръгне детето. Не по-мал
ко е доволството п ог съ
трудничеството е родите 
лпте конто п учителя ви
ждат човек, пипат готов 
да им окаже помощ. . .

Учителската професия о 
трудна, но благородна?

— Не нсекп може да бь 
де учител. Само със лиа
ни я не може, трябва сър
не, обич към децата. Зато 
на често казваме, че учи
телската професия е спе
цифична. Учителят трябва 
постоянно да се усьвърше 
иствува. Той трябва да 
има в предвид, че децата 
са благодатна почва и че 
към тях винаги трябва да 
бъде щедър. На младите, 
конто се подготвят за учи 
тел ската професия, като 
дългогодишен учител бих 
поръчал, че тя наистина е 
трудна, но много благоро

Един от многоброните за
такива труженици в наши 
те краища, е и Любомир 
Димитров, учител в чети- 
рикласното основно учили 
ще в село Долно Тлъмино, 
Бос нлегр адска 
През 1985 година стана но 
сител

— Учителствувапето па
село е интересно ц преди 
всичко свързано пе само 
е възпитанието и образо
ванието

община.
Ф Когато един учител прокара 36 години всред тол 

копа млади поколения, учейки ги на четмо и писмо и 
псаждайкп им любов към всички ценности, и от това 
/гад 30 години в едно село, тогава за такъв просветен 
гружеиик може да се каже, че е подарил себе си на 
радостите и грижите, не само на децата, но и на се- 
юто.

на подрастващи
те поколения, но п многона признанието 

„Най-скъпият учител'*, ко
ето се присъжда за особе 
ни заслуги във възпитате 
лно-образователната дей
ност и за принос в разви
тието на обществената сре 
да. Тази традиционна об- 
щоюгославска акция орга 
низират всяка година ре
дакциите на „Практична 
жена", Радио Белград и 
Културно-просветната об
щност на СР Сърбия. Тря 
бва да кажем, че от прос
ветните работници в наши 
те общини Любомир Ди
митров между първите по 
лучи това високо призна
ние.

повече от това: организи
ране на комунално бито
ви акшш, курсове но огра 
мотяване, на културния 
живот, и изобщо учителят 
трябва да живее с радос
тите и грижите пе само на 
учениците си, но и па се
лото, където работи... За 
мен, конто съм прекарал 
толкова много години на 
село, особена радост 
вълнение представлява ср
ещата ми с първокласни
ците. На село, това е сре 
ща с деца, които само са 
чували за училище, кои
то нямат никаква преду
чилищна подготовка и учи 
телят почва с тях от дър 
жането на молитва... И 
затова ми се струва, че

дпа, че заплащането 
труда на учителя не е до
статъчно, по че радостта, 
която предоставя тази про 
фесня е най-гол я мата наг 
рала за труда на просвет
ния работник.

И иакрая какво за вас 
означава наградата „Най- 
скъппят учител"?

на преди четири години, мно 
го ме зарадва и за мен тя 
е признание за вложения 
ми дълогодшнен труд, ка- 
кто в училището всред де 
иата, така и за извънучи
лищната ми дейност. От 
друга страна, тя ме задъл
жава с още по-гол яма лю
бов да продължа работата 
до края на труловня ми 
век. Мисля, че това приз
нание заслужават и други 
учители От нашите учили
ща.

II

— Акцията е полезна и 
за всеки работник предста 
влява голямо насърчение. 
Наградата, която получих

Когато неотдавна посети 
хме основното училище в 
Бистър накратко се срещ 
нахме с най-скъпия учи
тел и поразговаряхме за 
труднота и благородна учи 
телска професия-

— Учителската профе
сия заобичах още като 
ученик в долните класо
ве. За това най-много дъл
жа на първия ми учител, 
който беше истински педа 
гог и който всади у мен 
любов към тази професия- 
Сигурно, много дължа и 
на всички останали препо 
даватели, които ме учеха. 
В учителската школа в 
Димитровград тази любов 
още повече се разпламтя 
и просто едвам чаках да 
се намеря всред жадните 
за знания млади поколе
ния • • •

Как започнахте?

Актьор без гримМИЛОРАД ГЕРОИПътища к хора От самото начало до безкрая 
колелото на живота се върти.
И моя влак посоката си знае 
н пътния сигнал свет*».

И вече двайсет години съм на път 
(разбира се, със влака на живота) 
и Още не затворил своя кръг 
но релсите железни аз се потя... 

Поетът в тъмносиня блузка 
заел е пост във спалния вагон 
и двеста килоемтра на час препуска 
с „Ориент—симплон”...

А на човек дали е лоено 
по цели денонощия да не заспи 
и да загубва си по път адреса 
без да спори?

Не мога аз във влака

Има болки и тревоги има, 
докато се скитам по света...
Но и красотата е неповторима 
за човек, когато е на път.

Хора има и добри другари, 
тс и те пътуват с моя влак.
Ний на път приятели смс стари, 
всеки тук е мой приятел драг.

С тях е много весел коридора 
като вчера, завчера и лани.
Днес във рвлака пак ще поговорим 
и споделим си шептите стари.

да панн :а — 
със мен са хорага, живота е със мек. 
На път съм тръгнал, за да ги обичам 

чувство най-човешко вдъхновен.
Й значи

— Първият учебен ден 
бе през далечната 1953 го 
дина в село Милевци. По
мня го и днес, 
пълните с възторг детски

пътешествието е известно... 
...И колелото ми добре върви!
Да изпълняваш роля е чудесно,

Някой мил ще стисне ми ръката, 
друг пак ще потупа ме по рамо — 
щом на път сме близки са сърцата 
и не сме за първа среща само.

особено

но трудно е да си актьор без грим.погледи, които очакваха не 
само успешцр да им пре
неса знания, но да им бъ
да втор родител ... Селя
ните също много оч^ква- 

учителя' да им бъ
де при ръка във всяка ра 
бота. Бях млад, пълен с 

.. И

С влака на живота
Ще попитаме се малко и за здраве, 
Как са ни домашните, децата, 
някой светъл спомен ще остане...
И така сме ний на път, приятел.

В международния транспорт, 
цсъдеи на живот, 
един поет 
на работа зает —

пътува без билет! 
Години двайсет и пет — 

цял век 
един човек 
работник и поет, 

върви към светлата си кота

и търси щастие в живота 
сред пътници 
и хора, 
сред народа... 

Околовръст, на оборот 
с открит пътен паспорт 

един поет 
на работа зает, 
пътува боз билет 

— със влака на живота!

ха от

енергия и ентусиазъм , 
всичко вървеше леко. Та
ка започна . учителствува- 
нето ми, което ето продъ
лжава и днес и ми доста- 

много радости и вълне-

Тсзи спомени за пътища и хора, 
сломени за времена далечни, 
то на бойката силната опора, 
те остават да живеят вечно!

Вя
ния • ••

I
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СЛЕДВАЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОВО ,,ИОПРЕЗ 
СИП БРОЗ ТИТО"

РАННО КАРАНФИЛОВ 
учител

Места за 360 ученициУчителят 

някога, 

днес и утре
И през следващата уче- родните науки, 

бна година в средното на Във втори клас 
сочено образование в Ди има за 90 ученици. В три 
митровград има места за те насоки машинна,, при- 
360 ученици. Както ни ос- родно-математическа и пр 
ведоми директорът на учи авно-бюротехийческа' по 
лището Милутин Цемков, 30. По следите две са с 
първият срок за записване четвърта степен. В трети 
е на 22, 23. и 24 юни тази клас също има места за

90 ученици и със същите 
специалности. В четвърти

места

година, а допълнителен на 
26 и 27 юни.

Както и до сега иад-мноНяма професия в обще 
ството, за която така топ
ло да се говори въвъ вся
ко семейство, както 
учителската професия. Все 
ки от нас, Почти без изклю 
ченне, носи в себе си най- 
скъпи спомени за своя 
пръв учител. Може би ду 
мте на писателя-лауреат 
на Нобелова награда Иво 
Андрич, когато разбрал за 
смъртта на своя пръв учи 
тел, най-добре отразяват 
това: „Пред мен изкръсна 
изведнъж потрета на моя 
учител, неговата усмивка, 
говор, походка на човека, 
от когото научих първите 
букви и първите цифри’'. 
Това е бил един от огром 
ното мнозинство учители, 
които е познавал и срещал 
а за когото се сеща по

клас има места само за 
го места има в първи кл- 60 в две насоки — машия- 
ас — 120. В машинната на на специалност металост- 
сока, специалност мета- ругар с четвърта, степен и

вяване на освободително
то движение.

След освобождението на 
страната от фашистките 
окупатори и техните слуги, 
учителите застават в пър
вите редици за възобно
вяването и изграждането 
на родината и масово ог
рамотяване на неграмотно 
то и полуграмотно населе 
ние. Без да щадат сили 
те сеят семената на прос
ветата и по най-затънтеип

педагогически академии 
да прераснат във факул
тети, или пък да се отк
риват шестгодишни педа
гогически академии, - в ко 
ито ще се подготвя соли 
ден учителски кадър за 
работа в новите условия-

Свидетели сме ма голя
ма експанзпя в областта 
на образованието, наука
та и технологията. Този 
феномен на съвременния 
човек търси от училища
та съобразяване с тях. А 
пашите нови програми и 
методи на работа закъсня 
пат и са зад научните съз
нания в Европа. Децата 
идват с повече знания, по 
лумени от средствата 
информация (радио, теле
визия и пр.). Учителят гр 
ябва да се съобразява с 
това. И не само да се съо 
бразява, а да върви крач
ка напред, за да може да 
буди интерес, да пренася 
умело знанията, уменията 
и навиците сред 
ученици. Учениците 
са активен субект.

за
лостругар с трета степен природно техническа насо 
има места за 60 ученици, ка специалност лаборато- 
В правно-бюротехническа рей техник по физика съ-

стегтен. Внасока, специалност прав що с четвърта 
ни техник с четвърта сте училището очакват, че та 
пен, има места за 30 уче зи година броят ще бъде 
ницй както и за природно- попълнен още в редовния

срок за записване.математическа насока спе 
цпалност сътрудник в при АТ.<

те краища.
ДНЕС учителите също

са без ^конкуренция, защо 
то повече дават на обще
ството ,отколкото взимат 
от него. На учителите ос
тават всички длъжници 
— те никому не дължат. 
Разбира сс, става дума за 
добрите учители. Мнозина 
преподаватели и диес не 
обръщат внимание на ли 
чин те си доходи и прояв
яващото се известно под- 
ненение към тях, защото 
в техните сърца са учени 
ците, които възпитава. 
Колко актуално и днес 
звучат думите на просвет 
ителя Доснтей Обрадо- 
вич: „Дребни са ония, ко 
иго работата на учители 
ге считат за дребна".

Но това не значи, че 
обществото не трябва та 
мени ОТПОШСПП.ТО СИ КЪМ
учителя- В листните тру 
дни дни па икономическа

на

учтивост, ху-скромнсст, 
манност и високо култур
но държание. Някой твъ
рде сполучнво и искреное 
казал: „Учителят всяко
поколение взима като пра 
зна тетрадка, а го връща 
като изписана книга”. Ко 
лко са „изписаните кни
ги" през целия учителски 
живот едва ли може да сс 
отгатне. Но тези „книги", 
за да бъдат по-щ>лни и 
качествено оформени ог 
учителя се търсят много 
неща: комплетно оформе
но образование, неизмер- 
на любов към децата и 
професията, трудолюбие, 
човещина... На учителите 
е доверена една От май-ва 
жиитс задачи в общество 
то — да обучават и възли 
тават бъдещето (младото 
поколение) на обществото. 
Затова името учител, 
както някога се казваше 
„народен учител" е сино
ним па една от иай-хума- 
ннитс професии.

своите
вече

За съжаление пашите
училища псе още са тра
диционни и 
ми, а по-малко съвремен
ни и в съзвучие с време
то . От бъдещи я 
се търси своевременно ик 

- лючнапс в жизнените
може само

консервата

учител

те
чепня (а това 
творческата личност), в об 
разоианисто и 
сто.
ята за по-високо образо
вание на учителя е неот
менима. Историческите ас

криза в нашето самоупра 
вително общество, учите
лите с още но-голяч ен
тусиазъм трябва да сс ан
гажират .за 
обучение и 
па подрастващите

1П»311НТаИМ 
Само по себе си пде-

прзвмлиото 
възпитание 

поколе
РАДКО СТОЯНЧОВ

Двадесет и,някой 
век.. .пекти налагат да се пзгра 

дп съответен профил па 
кадри-специалисти за вес- 
Страппо образование и 
възпитаипе па децата в 
пай-зпачителппя период 

от тяхното целокупно раз 
питие и формиране па ли
чността. Затова с една ду 
ма казано, учителят е бъ
дещето на народа и чове 
честното. Названието учи 
тел трябва да остане и 
занапред, а да се подби
рат най-добрите учени
ци, конто ще завършават 
11 сд а го ги чес к и ф а к у л тет и, 

успешно и

или па югославския в духа
сопиал истт Iческ и пат - Нова дата

човечеството още пикае 
в леглото си!

КИя
риотизъм и 
пашите народи и народно 
сти. Училището е истинс

каединство

Макар и душно 
ог смрад, 

взривове,
възпитание, 

мето депата
ко място за 
защото в 
учаг, играят, пеят, друга
руват, а създаденото при-

Славата на -рова име са 
разпели множество, поко
ления учители само в иро 
песа на обучението и въз 
иитаяието, но и в борбата 
■за постоянен прогрес, 
са разпространявали свобо 
долюбиви и други прогре
сивни идеи сред широки 
те маси. Неоценим е тех- 

НОВ-а

тъмнило

ятслство продължава през. 
целия живот. Учителите 
-играят важна роля в съз
даването па атмосфера 
за искрено приятелство и 
другарство.

н войнишки ботуши
'всевишният не действуваТе

и тон стачкува. 
Историята стяга обувките си 
днес-утре,Ново

ако е здраве
пак да търгис като преди, 
от стопите на пещерите!?

Напоследък много се гония принос към 
особено са пленявали сър мори за съвременно обуче за да могат

твърде отговорно да из
пълняват своето отговор 
по обществено и твърде 
хумапо призвание.

начзлоние и учителската подго- 
топка, т.с, да завършат 
педагогическо факултет 
Тона значи, че сегашните

дата да народа — селяни, 
работници, интелигенция, 
както на фронта, така Ч 
за революционното омаео-
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и други съвременни учебни сред 
стна се достигат световни пости
жения/ но поради недостатъчна 
обуче/юст на специалистите, лилс- 
иат материални средства и леел* 
пакно разпределение по републи
ките и покрай/сините, пропорцио
налността замества стих и й нос т и 
псдорсчспост. До 21-и век такива 
и подобни несъгласуваност и дис 
хармонии не са надеждна база 
за успех. Не може например в 
.затънтено село училището да ра 
боти главно с основни средства
— тебешир и черна дъска, а в ур 
баните среди и големите градове
— е машина .за учене!

При своята възпитателна фун 
кция, както казахме, училището 
най-много изневери. И креатори- 
те, и идеолозите на учебните ре 
форми и на реформаторите на то 
зи план най-много се замеря. 'Не 
може общество да дава и създа 
ва услови^ за работа (въпреки че 
те са недостатъчни), а училището 
„индолентно" и „толерантно" да 
се огнася към пропуските, да ка
жем, по отношение на възпитани 
сто на младото поколение. Не мо
же да се върви по линията „нека 
му бере грижи друг". Това е меч 
с две остриета — това е линия 
па по-малкото съпротивление, а 
тя не подхожда на просветния ра 
бот.чик, който подготвя кадър за 
века на по-голяма съзнателност, 

лзум, активност и дисциплина.
Самоуправлението, като възпи

тателна категория и основен об
лик на по-голяма демократизация 
и най-гол ям гарант на обществе
ния прогрес до края на този век 
н по-нататък, в училището е едва 
докоснато, особено ученическото 
самоуправление.

Накрая трябва да кажем, че 
училището до края на този век 
очакват .много задължения, но и 
неизвестност, конто могат да бъ
дат надделени и реализирани с 
общи сили на всички структури 
в обществото.

Проф. д-р СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ

УЧИЛИЩЕТО ПРЕЛ 

ПРАГА НА XXI ВЕК
МИНАЛО от динамизма па пялата общсстиеща се дава по-голяма свобода м

па надстройка (дховпа и матери
ална), следователно в променлива 
н осцплпраща форма. С оглед че 
стават крупни промени па нсичкн 
сектори в обществената дейност, 
неизбежни са бил и „сътресения",

възходи.

право па децата па крепостници* 
Отколе училището е било сне- те (бедите зависими селяни). Сне 

цифнчно ведомство, ръководено топките и черковните феодали са 
от идеологията на конкретна об държали всичко в ръцете си. У че 
щност, относно класа. То е слу- нштте е трябвало да се покоря- 
жило на интересите на владству ват и без възражения да приемат 
ващнте слоеве и се е борило за всичко онова, което учителят каже 
техните цели и идеали. — »пцщщ1ег сИкх11« и »Пе сПкхИ.«

без оглед дали е това правилно и 
добро или не. Задушвапа е всяка

вплитания, надения и 
Училището всичко това стоичес- 

може (или не екк поднася, по не 
достатъчно готово) да се бори сре 
щу деформациите на 
тюеиременпост и 

ност следователно изостават.

Още от наставането си, от ко-
гато и датира първото голямо ра 
зделение на труда на физически и инициатива на ученика (оттук уче

пик — обект).
младите.

послсдовател- 
Учп

умствен в робовладелчеството' учи 
лището своя процес на действува 
не е насочвало и реализирало с 
активност на главните актьори —

Новият век (капитализъм) ха
рактеризира обстоятелството, че 
е позволено школуване па всички. 
Обаче това е било само на хар-

лището не дава пълно адекватно 
образование, въпреки че настоя
ва. Все пак чудно с, че пренебре 
гва своята възпитателна 
ЦИЯ. Това трябва да му бъде по-

учениците и възпитателите, първо 
с работа на плебеи (беден и Обез ФУНК-тия, понеже са се заплащали ви

соки такси, а пролетариатът не е 
имал пари. И тук възпитанието и

правен народ, т.е. „оръдия, които 
говорят” — Ф. Енгелс), а след то-

тяхна експдоатация от образованието служи ма интере- 
страна на патриции (богати — 
висша класа от населението).
Демос (народът) е бил игнориран,

нататъшна постоянна задача.
БЪДЕЩЕва с пълна

сите на владствуващата класа ка-
НАСТОЯЩЕ

Ако училището желае да се 
афпрмира като водещо ведомст
во, а то това трябва да бъде, в 
подготовката на ученика за пред
стоящия век с всички компонен
ти на съвременна хармонично 
развита личност, трябва да 
обърне внимание преди всичко 
на две фундаментални свои зада 
чи: ВЪЗПИТАТЕЛНА и ОБРАЗОВА 
ТЕЛНА.

Училището, възпитанието, об- 
следователно служил е само като разованието и съзнанието на ра 
работна сила. Следователно дуали ботннческата класа изиграват ре 
змът на функцията на училището шаваща роля в трансформацията 
започва с първото класово обще на капиталистическото устройст- 

Децата на богатите (робовла во СъС създаване на преходен пе- 
възпита

ство.
делците) са получавали 
ние и образование, докато децата 
на бедните са били лишени от вей

риод — социализъм.
Народната революция в на

шата страна (1941—1945), а особе 
чко и са се борили само за голо но решенията на Първото и Вто

рото заседание на АВНОЮ, пола
На образователната задача до

сега е обръщано по-голямо вннма 
ние, което не е в съзвучие с про 
кламираиите принципи на равен-

съществувание.'
„унищожил' гат основите на нашето ново учи- 

Ен- лище и просвета на широките на 
Оттук п терминът

Средният
античната цивилизация (Ф'.
гелс) и по отношение на учебното родни маси. 
дело е .бил по-прогресивен, дотол- „народно училище". Своята роля 

световните (аристократи от освобождението до днес учили
в зависимост

век е

ство и равноправие на основните 
Наистинаучилищни категории, 

образованието и неговата техноло 
гия с прилагането на компютори

.кова че в
чни) и черковни (свещени) учили щето осъществява

? то с нея винаги предварително се станах край прозореца и зяпнах 
договаряхме за всяка работа, та в разцъфтяващото се липово дър 
дори и кога ще се чуем по теле- во. Беше май, средата на пролет- 
фона. Гласъти трепереше, дрезгав та, но студенината още не се нре 
беше, и всичко това ми говореше, даваше и ширококлонестото дър 

нея нещо се е случило. Депа во зъзнеше в гънките си зелени
дрехи. Студено, и по-нататък бе- 

и ше студено. Дори и на мен, кога 
то помислих ма Дена. С иея съм

картината в пиесата напрегната, 
зрителите с притаен' дъх. Не ди
шах нито аз, не дишаше

Щ
НИтО

Дена. Но успях да видя, че бу-
ПОТ-#>ч зите й пламнаха, а устните 

трепераха. Моята ръка се осво
боди и се плъзна по-долу. И не
решителност се изписа по лицето 
иа Дена. Все докато не ми 
обърна с лице, не взе дъх и не 
ми се закани с поглед. И очите 
й проговориха, устните й всичко 
казаха. Тихо и вълнуващо: „Ах, 
Иво, Иво!'г. И Свети Георги уби 
ламята. А ние продължихме. Де
на ме искаше от мен обикновена

че с
е дълбоко емоционално момиче. 
Всичко преживява издълбоко

5 сз сеникога не може, а и пе иска, да 
скрие вълненията си. Тъкмо и 
зи най-дребните. Но 
не искаше да ми каже какво я 
изхвърлило от релсите. Не практн тел, помнех я от разказите му и

я знаех като символ на вярна

О вече три месеца, а като че ли го 
преди дини заедно прекарахме. Братов- 

е чедка е на най-Добрия ми прия-

8 § оне
03 малкоО «
X X

Шоколадови 

бонбони 

с вишнев

кувам рязка любопитност. Дена е 
такава, ще я чакам и тя всичко
ше ми каже. И разговорът ни демгодишна връзка с един
СВЪРШИ с договор да се срещ- земляк. Започнах с нея, когато авантюра, а аз търсех от нея по 
нем в центъра на града. Върнах чух, че е скъсала с него..Още в вече от играта. Тя ми се кълне
те в учебната стая, но на учени- началото на играта бях безтърпе- ше, че миналото е зад нея, а аз 

У пп тмтат мо ние и веднага открих най-силни н обещавах връзване за синджир-
ците си не хе си козове. Някое време тя бе -А се страхувахме че хубаво
ята загрижи ■ ’ обста_ ; ше в мъгла и връзката с мен й ни тръгна. Аз от това, че „там къ-

досега. т с се СТруВаШе чудна. Все пак прие дето водата е текла", а тя, че
винаги намирам из д играта, но не така открито. Защо- „вълкът само 'Мени козината".

то миналото бе пуснало дълбоки Признавам, едно интимно корабо 
допуонат свободно време КОр0ИИ в настоящото, че за бъде съкрушение ме накара да се съм

знаеше. И докато в теа- иявам в съществото наречено же 
„Свети Георги на, и връзките ми да са повече

жена — преди мен тя имаше се-
мой

и винаги 
новка

такива задачи, коитодавам имсок ще ми
за размишления- А телефонният ще 
разговор с Дена беше достатъчен търа гледахме как

Наложих' им за се бори с ламята”, моята дясна иа брой и коя от коя
към лакътя иа лд Но разбихме стената на

и не
(разказ) по-къса. 

черните
съмнения. Разбихме я през първа

за всичко това.повикаха
0К°телефонаСУТИмаха връзка с писане трудно упражнение, че нз- 

изненадах, защо- ненадах и онези най-добрите, -а

ръка се насочи
й- В залата без осветление,ме по 

Дена. Малко се
вата
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ВЛАДИМИР ЧОЛОВИЧ професор-педагог

Разнажи мищ %Во
х*•V- приказний«•

- а- ШI1 Щ !: 3 та" всяка дума от хуба-Родителйте, предимно 
по-млади, поставят умесно 
и такива въпроси във връ
зка с детето от предучили 
щна възраст: „Дали с при 
казки 'детето трябва само 
да се развлечва или тря
бва да се, постигне нещо 
повече?". .

•Педагогическо-психоло-

2
8 вите приказки , и с грима

си па лицето и особено с 
израз па очите показва ко 

разбира приказката,
' I I

га х°
относно как я преживява. 
Това се случва, когато на 
детето сс говори с краси
ва, ясна реч, отделно с ин 
тонации, когато трябва на 
пример да се имитира го
ворът на дете, възрастен 
или стар човек, различни 

- животни и т.и. Всичко то 
ва има особено значение, 
за духовното а особено за

на 4
детето. И тъкмо с прият
ни и разбираеми приказ
ки то научава по-хубаво, 
по-добре и по-правилно да

Не
с

Дядовата
крава

Ч

гическият отговор гласи: 
днес има голям избор при 
казки, легенди, басни и т. 
и., влияещи върху развити 
сто па детската психа, ум, 
неговата

съжаляван
социализация-• V,

Не съжалявай 
за МЛАДОСТТА 
беше тъжна!

V.-, Обаче трудно е в това мно чувственото развитие 
. жество различни книги да 

сс намери онази, която 
най-добре . ще повлияе за 
правилното развитие на де 
тето. Всъщност, тук става 
дума за подходящ избор

< ' Дядовата крава 
котле мляко дава, 
средно е голяма, 
но не яде слама.

На съжалявай 
за ПРИЯТЕЛСТВОТО 
ако беше ЛИЦЕМЕРНО!

говорн, да изразява свои
те мисли, да обогатява ре 
чника си, да развива фа

От дядо ССЗ крия 
с вързана шамия, 
в кошарата бягам 
сено да й слагам.

на детска литература, ко
ято обича всяко нормално нтазията. помненето, раз

мисъла и изобщо детска-детс От предучилищна въз 
растНито за ЛЮБОВТА 

ако бе КОВАРНА!
У .та си интелигенция-да му четат или 

разказват хубави приказ
ки. Впрочем това са до-

Дядо ме поглежда — 
аз съм му надежда, 
прегръща ме и пее 
и с

Когато четем и разказва
ме на детето от предучи
лищна възраст трябва да 
се има предвид, че то жи 

иа' вее в света на наивното, 
действителното и фантази 
ята и че доколкото й са
мият родител,, дядото или 
бабата измислят приказ
ката тя трябва в себе си 
да съдържа много слемен 
ти на здравната хуманно-

живелн всички родители, 
особено дядовци и баби, 
които имат много търпе
ние, такт. и- смисъл 
внуците си да „попълнят" 
времето с четене или раз 
казване на приказки.

.Родителите питат и сле 
.днотр: „На кой начин де
цата От предучилищна въ
зраст преживяват приказ
ките?".

Практиката е потвърди
ла, че малкото дете „Тъл-

Не съжалявай* 
за ЖИВОТА > 
ако не беше."^ 
живот на 
и на щастие^ 
и радост 
живот на гордост 
и на блян 
и с чувство
че напълно се ЖИВЕЕ, 
когато се жадува и милее.

мен се гордее.
• 7Л-. - . ■ . ^ ./ • •;

Мъдзе ли я мама 
тука мъка няма: 
знае се — детето 
ще пие от котлето!

а -

•.^сущост :«

; Това дядо знае
и ^иЧо роптае:
„Итиам *внучка мила, 
с късмет,се родила!"

__ гЛг
социална и морална фан
тастика. подобно на дет
ската приказка.

...

та новогодишна нощ. Наложи сс пьрвия ресторант. И докато . где И. Дена-вече стана онази Отпреди, баща й. В първата решетъчно
дахме пред себе, мълчахме с лан С широка усмивка, едри блестя- ката н лъсканите обувки на мн- 
режение, че времето ми се стори щп зъби, съсредоточено движе- пувачито ,а вън втората се гуши 
съвсем дълго. Имахме време нси пие па дясната й ръка н нпниаио те от слети мириси на запръжка 

Седнахме ца една на кадифената й муцунка в шия- <н обущарско лепило. В дъното на 
Келсиърт веднага дойде и та ми. И с топъл и нзпрекъсап тъмпия коридор тесен... И в та-

дьх промълви: „—Ино! Онези , копа затънтено място
ти ухаещо! А само да беше видяла

да спим заедно, правихме и лю
бов и, като че ли след тази нощ 
всичко си застана на място. А
само едно обстоятелство доведе чко да чуем. 
положението в нормално състоя- маса.
ние. Това знаех и но себе и съв- прие поръчката. Две коли. А мъл
сем се чудех на себе сн. Чудно! чанието между мен н Дена още твои дъикн, летните, снощи
Сантименталност и овчедушие се не попускашс. Келнерът бързо пи опрах п в двора прострях,... по лицето ми! Обаче човек съм. ко- 
родиха в .мен и като малко дете донесе колите. Така, само в чаши. някой ш откраднал!... „—Нищо!” йто бързо приема нещата такива, 
се радвах на рождснденския й но- Избухнаха нервите ми. Накарах - -промълвих аз, така само, за да клкипто са. Н много бързо пре- 
дарък. Малко плоско камъче, на' го да ни донесе в две бутилки, кажа нещо- Но Депа да беше вид жал ЯМ загубеното. Платих па кел 

калинки Оу дър прозорче, през което виждате кра яла каква физиономия 
во. Срещат се и едната пита дру- Дена дори тогава ме погледна, всичко щеше да разбере. Прокл Дена и тя ме разбра, че тръгва-
гата: „Къде беше през миналия Очите й веднага зажардха, устни- итпо! Много обичах тези дъикн, ме. 1Г тръгнахме. По главната улн
мой живот". И взех да й купувам те й,'тъй бързо овлажняха: Ви та тъй хубаво ми приличаха! Не- ца много минувачи, а и ние с
.шоколадови бонбони. Отначало ждам, че це обичаш ннстантн и кмие ми се това н да кажа Па тях .Ходехме без цел. Минахме н
обикновени. Но Дена обичаше че не Отстъпваш от принципите Деца, по тъкмо думата „нищо'' край магазина, качето купих дън
Онези пълнените. С вишнев сок. си, но как приемаш пощата, ко- ме накара н нищо човече от пея ките. Нищо, не почувствувах.

Дена ме чакаше пред паметни гато пещб, загубиш... или ти го да не дожа. А Дена е момиче, ко- Хврълпхме ц но монета.I във фон 
ка. Облечена в тъмносив костюм, откраднат*?". Зачудиха ме тези не сто открива лъжата от самия й топчето. 11 майският ден се нук- 
всветлосива ризка, черни лачени йни думи. И време ми трябваше корен. Чудя й се. Та тя се е ро- на, слънцето мътните облаци раз 
обувки. Косата вързала отзад, че Да ги взема като предвестие на ‘дива и раснала в едно сутерепс- къса. Спряхме ее пред магазина
ясно сс очертаваха кръглото ли- случилото се с пея. ЗащОто Дена ко училище; родителите й от об- за шоколадови изделия. ..Искаш
Це и зелените й очи. Но тези ви- никога не обикаля далеч от пс- щшНгта го получили. Бащата обу- ли шоколадови бонбони?" — но-
наги игриви очи бяха сухи. Гледа- щата и винаги ги назовава с ис- щарскн рибоТ/шк, а майката чие- питах Дена. "Искам” — отговори
в/е с тях дълбоко замечтано. Нас тинските им названия. „Инсгаи- тачка в третокласен хотел поду- ми тя. „Какви да куня?" — и бут

от ти не обичам — тъкмих аз — а чплн от общината еоциалмо жи- нах пред себе стъклената врата,
ни- зная и губя”. Да, който иска Лнще от две стан. Мрачни и или 5' вишнев сок!... 1’аабпра ее!” —

цвете

извадих, пера, стегнах дясната ръка нанего залепени две

тъпи загадъчно размисляне 
моя страна. И дълго време
ш.о не си казахме. Само се хвана да печели, трябва да, сс ддучи и жнн. Едната спПлмя и гостна, а н от ус тните й бликна онази усми 
хме за ръка и се упътихме към да /уби... Особено в любовта’', другата кухнл и работилници иа вка, най-хубавата дето можеше.
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ПОЛЕЗНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Със самолет от Ннш до 

Сараево и назад
Успешно приключи тазгодишната шеста поред ак

ция „Пазителите на синьото небе — другари нп всяко 
дете” за учениците от основните училища на Оългир- 
ската народност. Организатори на акцията си Рсдикцн- 
ята на детско списание „Другарче”, Рсдакцняти на пре 
даването на български език към Радио Ниш и едно 
ог военновъздушните поделения на генерал подполков
ник Марко Кулич.

от Босилеград н за разказ 
че ла Мира Петкова от Би 
стър.

Представителят на Воен 
новъздушшггс сили и про 
тивовъздушна отбрани Ма 
лнар предаде благодарст
вена диплома пи основни
те училища в Димитров
град, Босилеград и Бистър, 
Редакциите на „Другарче” 
и Радио Ниш дадоха снс 
цнални награди на литера
турната секция в основно 
то училище „Георги Ди
митров” от Босилеград и 
на секцията по изобразите 
лно изкуство към основно 
то училище „Моша Пня- 
де" в Димитровград.

От името на домакини
те полковник Неделко 
Цвнян на редакциите на 
Радио Ннш и „Другарче” 
предаде дипломи на Уче
бния център в Райло- 
вац, като признание за ус
пешната акцня за популя
ризиране на военната про 
фесия и приноса към раз

На'традиционния 
курс по повод акцията на 

„Пазителите на сн-

кон- тите, въоръжението...
Тук сс школуват младе

жи от всички краища на 
Югославия, От всички на
роди
довията за живот и рабо 
та са изключителни, а го
лям е изборът на заняти
ята. В един от холовете с 
написана поръката на Ма
ршал Тито:: „От вас тър
ся... да използвате до ма
ксимум всички възможно 
стн за учене, защото са 
ни потребни кадрн, спосо 
бнн за изпълняване 
големи задачи".

Всичко е добре обзаве
дено, чисто и подредено. 
Проличава голямото друга 
рство между учениците, 
бъдещи техници, майсто-

, тема
ньото небе — другари на 
всяко п народности. Ус-дете” се отзоваха 
над 250 ученици от основ
ните училища със стихо
творения, разказчета, ста
тии н картини. Главната 
тема в тия трудове бяха 
шепотите и самолетите и 
децата, конто им се рад
ват и безгранично гн оби
чат. Журито отдели най- 
успешните трудове общо 
21, чнпто автори бяха ца 
градени с двудневно госту 
ване на учениците от сред 
ните училища на военно
въздушните сили на ЮНА 
в Райчнловци край Сарае
во. Пътуваха със самолет

Веселин ДенковИЗОСТАВЕН ПРЕДЕЛ
на

Край самолета пред тръгването за Сараево
ри, конструктори н пило- витието на братството и 
ти. Школуването и усъвъ- единството, 
ршенствуването трае от 6
месеца на курсовете до 6 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ГРА- 
години в академията... ДА И бКОЛНОСТТА

на военновъздушното по
деление, участник в акци-

хГуЧЕБНИя ЦЕНТЪР В 
САРАЕВО

На 22 май след 50-мину- 
летене от Ниш воен- ЛИТЕРАТУРНА ВЕЧЕР И 

ИЗЛОЖБА
Сараево е град 

650 хиляди жители. С ве
лико историческо минало 
и големи стопански потен 
циали, прекрасни природ
ни забележителности. Гос

с падтно
ният самолет с учениците 
и група преподаватели и 
журналисти кацна на ле
тището в Сараево. Тук те 
бяха сърдечно посрещна-

На съвместната литера
турна вечер учениците се 
представиха с наградени
те творби. В четенето уча 
ствуваха и поетите Русо- 
мир Арсич от Ниш и Яков 
Юришич от Сараево, ин
ак главен и отговорен ре-

тнте успяха да посетят ис 
торическия и олимпийски 
Игман, Бйелашница, Вре- 
ла (изворите на река Бос
на, Баш-чаршия. 

детското списа бе интересно посещението
трудова

ти от своите домакини
преподавателите и учени
ците на средните военни 

Райловац. За-училщца в
познаха се с живота и уче

на своите малко по- дактор
Особено

наиието
стари другари средношко-

Разгледаха учебните низаторите 
кабинети, лаборато- Денко Рангелов, 

какввдо има на десе Богоев и един от команди те гиганти на издателска-
военновъздушното та дейност. Разгледаха и

комп-

„Весела свеска”. Орга 
на акцията

на издателската 
организация „Освобожде 

Ванче ние”, един от югославски-

иие
лци.
стаи.
рии,
тки и стотици. В някои от рите на

бяха на поделение
— връчиха подаръци на най- 

добрите поети и художни 
ци: за най-хубава рисунка 
на Таня Костова от Дими фашизма, 

за стихотворе- 
Любиша Симеонов

Йосип Малнар възпоменателния
,Враца”, къдетотях учениците 

час. Преподавателите 
инженери и магистри — 
даваха кратки и ясни об
яснения за нагледните сре

. моторите, компю- тровград, 
макетите, самоле- ние на

го-лекс
ри вечен огън за загина
лите в НОБ , жертви на

Димит-ьр ИлиевГЛАВАСтоян СТАНКОВдства.
торите,
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АТЛЕТИЧЕСКИЯТ СПОРТ ЖЪНЕ ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ
Спортни НОВИНИ

Ще стане ли Димитровград 

втора Кюприя?
Регионална баскетболна дивизия Ниш 
• ЕГЗИБИЦИЯ НА „СВОБОДА” 

„Свобода” — „Д. С. Гоце” 88:62 (46:18)

. Баскетболистите на „Сво 
бода" високо поразиха на 
31 май в Димитровград от- 
бора на „Д. С. Гоце” от 
Църнатово — с 88:62 (46:
18), правейки отвреме-на-

Димитър
СТАВРОВ

време егзибициошш ходо
ве тс задоволиха напълно 
около 300 любители на то 
зи спорт. Целият отбор 
„Свобода" игра, така да 
се каже, без грешка.

Ще стане ли Димитровград нова Кюприя? Ка- 
сао се, естествено, за развитието 

т тика. Отговор на този 
де бъдещето. Но ние

: $ Юлия Каменова (1976) 
най-голдм успех постигна, 
като зае трето място 
кроса на п. „Борба'.'.

нана леката атле- 
въпрос разбира се, ще да- 
ще се спрем малко върху 

настоящето на димитровградската атлетика, 
ако изхождаме от него, може би отговорът ще 
бъде положителен.

на

и
! Пеги Гюрова (1975) в 

момента е сред най-добри
те състезателки в скок па 

Цай-го-

Регионална футболна ди-визия

ПРОДЪЛЖАВА ЛОШАТА СЕРИЯ

„Куршумлия” — „А. Балкански” 6:1 (2:1)

В Куршумлия на 4 рбвград претърпяха същи 
юни, пред около 400 зри- нека катастрофа — пора- 
тели футболистите на „Ас- зени са с 6:1 (2:Г), • 
ен Балкански” от Димит-

Атлетическият 
„Железничар” в Димитров 
град е основан през февру 
арн миналата година. В 
него всекидневно тренират 
по 40—50 момиченца и мо 
мченца от всички възра
сти (най-много са от 12-15 
години). Вече пожъна зави 
дни успехи. Дори на го
дишнината От създаването 
си успешно организира и 
републикански крос.

Наистина, ,.Железничар” 
няма условия за работа, 
каквито имат мнозина дру 
ги клубове, но този недо
имък се наваксва с голе
мия ентусиазъм на състе 
зателите и хората, които 
водят клуба. „Железни
чар” няма дсюри писти. 
Слаба е материалната му 
база. СОФК-а Димитровг
рад даде на „Железни
чар” 7 500 000 динара за 
миналата година. Тези сре 
дства са нищожни ако се 
имат предвид разноските 
при наличието на скороте 
чна инфлация-

Как тогава „Железни
чар” се справя с финансо 
вите неволи?

Преди всичко голяма по 
мощ му оказват Югослав
ските железници, обезпе
чавайки безплатен превоз 
за състезателите. Често 
пъти и състезателите, от
носно техните родители, 
поемат пътните разноски.

клуб Родителите купуват и ан
цузи, фланелки и др. Ди
митровградските състеза
тели (зарад икономпева-
не) пътуват на състезанч- вото за пионерки в. Соцн- 
ята нощем и често се слу ’ алистическа република Съ: 
чва да стигнат на час, час Рбия.

височина у нас. 
лям успех досега й е
трето място на първенст-

и половина преди същите
да започнат. Но все пак, Щафетата (Каменова — 
постигат хубави резултати.

Атлетика
Деянова Еленкова
Гюрова) на 4x400 м поста
ви рекорд в СР Сърбия-

„ЖЕЛЕЗНИЧАР” УЧАСТВУВА В КУПАТА НА СР 
СЪРБИЯДУМА-ДВЕ ЗА СЪСТЕЗД 

ТЕЛИТЕ Атлетическият клуб „Же място в скок на височина 
лезничар” от Димитровгр- (140 см), Ивица Иванов 
ад участвува в Купата на бягане на 300 метра е че- 
СР Сърбия за пионери и твърти, а Душица Деяно- 
пионерки в Белград на ста ва на 300 — пета. Щафе- 
диона на ЮНА. В надпре тата 4x100 (Еленкова — Де 
вара с най-добри атлети- янова —- Гюрова — Каме 
ци от цялата република, нова е пета. Същият със- 
димитровградчани показа тав в конкуренция за се- 
ха добри резултати. Най- ниори се класира на 6 мя- 
високо сс класира Пеги сто.
Гюрова, която зае пето

ф Ивица Иванов (1974)
в 1989 в

Да кажем вероятно 
щс бъде сред пай-успеш- 
ните състезатели в клуба. 
При наличието на твърде 
силни състезатели от .,Па

годинапо няколко 
думи за тези амбициозни 
и трудолюбиви пионери и 
пионерки, които разнесо
ха славата на димитровгра 
дската атлетика навред по 
стпаната?

ф Даниела Еленкова 
(родена през 
спечели първо място в СР 
Сърбия на кроса за моми 
чета, победи на Кроса за 
железничари в Югосла
вия- Намира се на по-ши 
рокня списък за състава 
на железничарския нацио 
нален състав па Югосла
вия. която в края на юни 
трябва да проведе Европс 
йско първенство в Полша.
• Душица Деянова 

61975) спечели първо мя
сто на югославския крос 
на в. „Борба” през април 
в Нови Сад. Член с на 
младсжкия състав на Со
циалистическа република 
Сърбия-

ртизаи” и „Цървсна звез
да” в Белград, Иванов си 
обезпечи място в щафета- 

1975 год.). та на СР Сърбия (4x100)
за младежи.

д. С.
НА ТРЕНИНГ 
РОТ ИЛИ НИШ

В ПИ- Измннаха 6 месеца изпълнени с болка и тъга 
ненадейната смрът на нашня мил и никога незабравим

от

По мнението на мнози
на специалисти по атлети
ка у нас, Деянова, Еленко 
ва п Каменова в момента 
са сред най-иадеждннте 
състезателки по бягане ис 
само в СР Сърбия, по и 
в Югославия- И покрай то 
па, чс Димитровград раз
полага с такива потепциа 
ли — поради недоимък па 
средства 
редслепп трешшзп да ста 
ват в Пирот или дори в 
Ниш, където съществуват 
необходимите условия.

Любен Рангелов
педагог

Неговият лик на безупра- 
тен съпруг, родител и дядо || 
ще носим вечно в нашите | 
сърца.

I

Поканваме близки, родни ^ 
ии н приятели да присъству 
»ат на шестмссечния помен.

:*
3*

налага се оп- копто ще даваме на 22 06 г 
1989 година (четвъртък) в 
12 часа в Босилеград. 

Опечалени:
Съпруга Крннка, син Петър, 
дъщери Любинка, внучка 
Милена, зет Владо п много 
бройни роднини.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА „ЮГ" За постигнатите досега 

успехи, сигурно големи 
заслуги има младия тре
ньор Александър Марков, 
който ведно е и секретар 
па председателството на 
„Железничар”. 
ус7ли’я за развитието па 
атлетиката, в Димитров
град полагат и Димитър 

В последния Митов, предссдасл па клу
ба, сетне Димитър Каме
нов, Димитър Порои п др. 
Налице е обаче че Димит
ровград трябва да поло
жи още повече усилия, за 
да се съЗДадат необходм-

И четвърта поредна победа 

на „Младост"
Едип година живеем в екьрб и жалосг за нашия 

мил и никога незабравим съпруг, баща, свекър и 
дядо

I (смалко Стойне Иванов
железничар” (Вр. баня) — „Младост” (Босиле

град) 0:3 (0:1)

Във финиша на тазгоди 
шното футболно ПЪрВСМС- 
тво в Междуобидинска фу 
тболна дивизия Вран^ гру 
па „Юг” босилеградският 
отбор постигна 

резултат.
рите му отбелязаха 21 гол, 
а вратата им не се затре
се нито един път — без
спорно резултат, с който 
Рядко кой отбор може да

пенсионер от Босилеград
се похвали.
кръг босилеградският от
бор забележи и четвърта 
поредна победа. С резул
тат от 3:0 той във Вра не

истовият лнк ще носим 
вечно в нашите сърца. Го 
дпншият помен ще дадем 

15 06 1989 година в 12 
часа на гробищата в Бо
силеград. Каним всички 
роднини и приятели този 
цеи да посетим вечното 
му жилище.
Опечаленото семейство 
Иванови

па
имиозан-

Голмайсто-
ка бапя победи домашния 
(XIбор „Железничар”. С та 
зя победа най-вероятно

тен

мите предибставки за раз.ще се класира па второ 
място, след отбора „Пчи- питие и изява па „царица 
ня" от Търговище. та па спортовете”, атлети

М. Я* ката.
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Намираме се в първа- 
следолимлийска юди-най силните щена, в /соято 

„затегнат колани", а мла
дите -—- ще ГИ последвах. 
Там в сърцето па Катало- 

можем — и трябва!ниядвижение __ да се наредим, където
приличи най-много! Ои 

гурло ще бъде трудио,,/»^ 
вече никой не се за/-

ни
Тодор ПЕТРОВ

щото
доволяна с по-задни 
та. Ала югославските спор

мес-

още веднаж, защою 
натерлолисти

тисти са показвали/ пока
заха и в Сеул и сигурно 

покажат и в Барсело 
и повече! А

намсИзминаха една зима н 
една пролет откакто при
ключи една от най-бога
тите по спортни събития 
година, 1988-та. Година на 
две олимпиади — зимна и 
лятна. И двете минаха 
под знака на доброжела
телност, на взаимно дове
рие и приятелство. Това 
бяха два световни фору
ма на младежта ог петте 

най-изя ве

тите спортисти завоюваха 
пс само в Сеул, по п 
всички предпиши п бъде- 

олимпиади. 11ан-ммого

по красноречиво за огром
ната миролюбива мисия 
па спорта.

Големият връх бе в 
Сеул. Тук дойдоха спорти
сти от 160 страни! От всп 
чкнге страни, членки па вагерполистп,
МОК. отсъствуваха само лмте па златните медали, 
осем. А колко много ра- и го в конкуренция ^<ак- 
дост — и гордост, носеха вато до този момент не 
нашите спортисти, посре- се помпи. ВирноЧгр нашп- 
щанп с интерес, изпраща- то „златни момчета" пие 
пи с възторг, коментира- и очаквахме медали, оба- 
ни с възхита...

И нека оценим по до
стойнство новия най-ви
сок връх на социалисти
ческа и необвързана Юго
славия- За нас 
ните
ски игри бяха твърде ус
пешни — завоювахме об- 
що 12 медала и то: Ясна .
Шекарнч, Горан Макснмо I 
в! 1ч и националният ни *
отбор по водна топка — | 
златни. Зоран Прн.морац, |
Илня Лупулеску, Шабам 
Тръсена и националният 
Щ1 отбор по баскетбол — 
сребърни Ясна Шекарнч 
(втор медал), Гордана Пер 
кучин, ясна Фазлич, Боян 
Прешерн, Садик Муйкич, каже „целия свят", че от 
Дамир Шкаро и национал тях наистина по-добри пя
ният ни отбор по хандбал ма! Милионните зрители 
— бронзови медали. Това край телевизорите в це- 
значи, че общо 63 наши лия свят още веднаж мо

жаха да видят как може 
да се победи и тогава, ко- 
гато вече всичко е „загу
бено" ... Да, почти загубе 
пият мач срещу американ 
цйте те превърнаха в по
беда и още веднаж се ка
чиха на мястото 
депо за най-добрите! Каз-

за-пашите 
воюваха златни медали и 

Олимпадите и Мексико

па
ще
на, че могатпащи

вълнения и радости перел, 
пас предизвикаха

Лпджелсс1968 и в Лос 
1984 година.

Все пак далеч най-гол я-

се надяваме, че в не 
далечно бъдеще това 

покажат

да
така
ще могат да го 
и на родна земя, тук у 
нас, в Белград, който е се

пашите
заноевате-

възх и ще писма радост и 
от южна Корея донесе 

РУ- риозен кандидат за дома
кин на една от бъдещите 
летни олимпиади ...

Пътищата са ясни към 
целта: развитието на по- 
широка география на спо 
ртовете — в 
и на зимните. Вярно е, 
че най-добрите ни спорти
сти увличат хиляди деца 
и юноши, но още по-вяр
но е, че не бихме имали 
нови големи успехи без 
разширяване на пирамида 
та на масовия спорт сред 
всички слоеве на населе
нието и най-вече в учили
щата. В този смисъл скро 
мен принос дават и наши
те вестници, „Братство" и 
.Другарче”, със спортни
те си рубрики. Значи и 
ние сме разковниче на бъ
дещите ни завоевания на 
.ме кдународното поле!

дпмщ роиградчаиката 
ЖИЦА АЛЕКСОВА, която 

Олимпиа-взе участие на 
дата за инвалидни лица.континента 

ните, най-високите. И зим
ните игри в Калгари, и 
летните в Сеул поставиха 
своите рекорди по броя на

Имело тя, като членсече те увериха така да

това число

участвуващите страни и 
/ доказаха на дело ,че олим 

пиз.мът е най-хуманното 
движение. Петте олимпий
ски кръга заблестяха е 
пълна сила на хоризонта 
на планетата Земя в съз
вучие с оещня идеал па 
човечеството да живее в 
мир и разбирателство, в 
един общ дом, независи
мо от идеологическите, ре
лигиозните, расовите раз
личия ...

А това, че десетки — 
не, стотици хиляди хора 
наблюдаваха благородни
те състезания между най- 
добрите спортисти в мра- 
зовите дни на север в Ка
нада (така впрочем бе и 
преди 4 години и полови
на в Сараево, където бях 
лично), а след това и при 
горещите следобеди и ве
чери на Корейския полу
остров, като с тя* съпри
частни всекидневно бяха 
по два и три милиарда хо
ра по света, говори още

югославя-
Олпмппй-XXIV

В СЕУЛ: Момент от првоъзгласяването па нагоите 
ватерполнсти за олимпийски шампиони

мъжкия (!?) олимпийски 
отбор в стрелба спечели 
сребърен медал. По този 
начин Ружица, разнесе ела 
вата не само като югосла- 
вянка, но и като първата 
дммитровградчанка, учас
твувала на една олимпиа
да и още повече, която е 
спечелила медал!

Повече от естествено е 
да гледаме напред. Може 

предви- странно да звучи, но Бар
селона е вече на хоризон-

К да завършим с думи
те на Хуан Антонио Сама- 
ран президент на Меж
дународния 
к< .мнтет, който не без гор 
лост и възхита подчерта: 
„Свидетели 
ера на олимпийското дви 
жение, сра на доверие 
сра на тържество на олп 
мпнйските идеали".

спортисти окичиха гърди
те си с медали (индивиду
ални и отборни спортове), 
от които 15 са златни, 27 
сребърни и 21 бронзови 
медали!

Естествено, че всички 
ние много се радваме на 
всичките медали, които на

олимпийски

сме на нова

Покрай дискусиите по отделни бран- 
шни, Иванов бе задължен за една изчерпа
телна генерална дискусия на годишно-отче
тното събрание на сдружението „Напред", 
което се намираше в трудно финансово по
ложение. Той изпитваше удоволствие и ве
че се виждаше в предем план на ТВ екрана.. 
Беше му мило и вече една седмица с неби
вал трескав ентусиазъм готвеше тази епо
ха л но-средгтосрочна дискусия.

Работите в къщи и'в заведението бяха 
не на втори, а на десети план. Жената ос
тана без нерви, а децата като го видяха ви
каха:

важна работа! — А след това по-тихо, като 
за себе си: „Тате пише дискусия".

— Аман бе, мъжо! Какво става с теб? 
Ти като че ли пишеш „Война и мир" Слъ
нце не те вижда!
Каква е тази твоя дискусия?

МОМЧИЛО АНДРЕЕВИЧ

казваше жената..

— Конкретна .конструктивна, вярна п 
— отговаряше почти автоматичнос имена! 

Иванов.

Денят, когато дискусията беше готова 
провъзгласиха за домашен празник.

Иванов за
дискусията си на публично разискване. Кое
то е сигурно — сигурно е. Той тръгна по 
реда му. Най-напред при другаря Петров, 
секретар на сдружението.

— Само да прочетете, моля ви се, чух 
ще водите събранието.

— Хубаво, хубаво Иванов! Охо, три стра 
иички даже. Съдържателно, но ... Виж Ива
нов, тук, дето споменаващ Младенов за ша- 
шмите, как да тн кажа, още не е доказано, 
нали няма свидетели ...

всеки случай реши да даде

— Ура, ето го татко, елате го вижте!
Иванов се затваряше в една от стаите, 

взимаше хартия и писалка и по цял ден 
не излизаше. Домашните му вече се бяха 
изплашили да не прави гладна стачка. Ма
кар че официално бяха осведомени, че се 
касае за татковата дискусия, децата на все
ки, който го потърси казваха с висок глас:

— Татко го няма в къщи, има много

Дискусия че вие

(хумореска)
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Да бог 

сачува! Слава
Здраво исписниче!
V наше село поштар дооди три пу- 

ти: у торник, у четвртък и у суботу, Кад 
стигне на сред село, дуне у трубу, седне 
на клупу пред мо]у порту и чека. До]де 
леко]а штърба баба, неНи гърбав старъц 
и неко]е сопул>аво дете. Поштар отвори 
торбу. 1едном даде писмо, другому поре
сти чек... Кому какво де стигло. Надо- 
крадйу, изнесе и новине. Посуне и’ ком- 
то бабу, а она му рече: „Леле, екне немод 
със мене да се шолЛташ!" И дедичка се 
отима: „Манн ме, бре! 1а сам и код очи 
йорав!” И сопул>аво дете се измациньа: 
„Мене мързи кньигу да погледам, а нови
не ми не требу ни за ..(Е, тод не могу 
да ти напишеш)!

•1а тъг узнем све новине: и „Комунис” 
и „Пожопрнвредннк" и пнротску „Слобо- 
ду". У „По.ъопривредннк" чнтам коде ме 
интересуде. А у „Слободу” гледам да ви
дим кози се сликал од пуравелннцити, де- 
рбо сам се ]а наслушал какво онн орате, 
док бео делегат.

Ономад прочита у „Слободу" како су 
осудилн два се.ъака: дедног затод шго ув
редил пуравелника, а другог затоз што 
омаловажил мнлицадци! У апсу — због 
речи! ! Ту, да га, бред! До тув ли смо до
шли? ... Тъг си помисли’: „А, од съг има 
да пазим кво оратим!”

Мод комшида Неша ме не!типут пи
та кво има у новине, а за му испричам 
козе сам запантил. Али, за овод апсеньс 
му нечу прича.м, дербо ако нашинци чу- 
Зу... Исписниче! Ми, се.ъаци, несмо гра
мотни и не пазимо млого на реч. Код нас: 
кво на ум — тод на друм! Кад се срет- 
немо, първо се напцудемо. Тод ни де као 
здраво живот”. Опате ни жене и маНе — 
ни криве ни дужне. А кад се оне скараду, 
цело сесю гърми од н>ино ока»ье и „час- 
теванье”. Надумаду си док им не лъкне. 
Али, никод затоз ниде отишъл у апсу. Кад 
би се за реч ишло у апсу, тъг не би има
ло жива душа у село. А съг, богати, до
шло време да се и за реч иде на роби)у!

Тодор ЛужничНи

Брей, млого ми се струпа на главу у 
туя годину: славе колко очеш! Еве тамън 
прокара Спасовдън, са требе да славим 
и трийесе године кико почемо да ударамо 
рабушйе. Истина я не съм от първият 
брой на вестникатога почел, ама кико що 
бива тия що су дошли по-късно, они су 
най-гърлати. Они повече знайу и од ония 
що су почели йедну работу. х

Среча ме онядън текъв и поче:
— Знайеш ли, Манчо, ти удара ра

бушйе, ама све гледаш на рабушат да 
буду келнери, шоферйе, човеци оди з&- 
меделскуту задругу, оди комуналното, де- 
мек ония що и кига прочету понасмейу 
се, па си кажу: „Море нека си лайе ку
чето, йерванат че си иде накуде йе тър- 
гал”. Що бре, йеднуш не удариш рабуш 
за шашмете на кочабашййоге да се ви
ди дека имаш стискавац?

„Айде — реко си — нечу да се зайи- 
джам с човека, ама я колко се сечам, па 
и за н>и съм ударал рабушйе само кига 
знам дека йе тека било". А узе та му 
каза:

С луман>е не нож 

от кризата
Слушам овия дни наши политичари ка

ко го све нещо Гшломудат с излазешето из 
оваа криза. Они са одамна заизлазиле ама 
я гледЬм кока све по-надол слазат. Нема, 
нема, па почнат некоя реформа. Додека се 
планира, дума и писуе и тъка, и тъка. Дой
де ли род да се работи — край! А бре нече 
думанье, работа му е майНата!

А оно нема кой да работи. Погледни ти 
що чиновници дремат по канцелариите. Тия 
са си готованцни. Нече бре — кшига не се 
яде! Младите туриле дипломи у цеп и чекат 
плата да им падне од небо. Ние селяците 
полек, полек се затърмо. Е у наше село ти 
нема да найдеш у домакин човек едно реше
то жито. Кориите унищиме, шивите ураснаа 
у трън>е и шипци, стока нема, а наще си
нове — е Ьи по градищата се свират како 
глуи пцета, пнщат от скупотията, та си гла
ва Нинат. Ама си седат там — по-арно им 
било. Погледам тъка, погледам, па ми мука 
ка послушам овия наши политичари ка поч
нат да млатат празна слама. Како Ви бре 
не е срам!

Да съм я некой — я би дал право на 
сохого да работи, па да видиш тъгай дали 
че е криза.' Дай бре право на човека да за
работи — он сам че си найде работа. Ама 
овия политичарите Ви стра немой работни
ко да забогатее, забогатее ли че им земе 
власта. Тука е зоро.

Ама що да чиниш щом власта у оваа 
държава е тъка уредена неработниците за 
све да решават и да водат политика, а не 
е работниците». Само нали знайеш — сека 
сила йе до време. А времето на тия що мла
тат празна слама изгледа им е минало.

Стоимен Шляпарата

г

— Знайеш ли ти бре дека рибата
смърди оди главуту, ама се чисти оди 
опашкуту?

Он подви опаш и си отиде.

И съга се мислим: слава ми йе — 
нечу да се заиджам с човеци. Нали за 
славу трше да ти дойде некой. А - я ко 
съм запел че се скарам със сви, па нема 
кой да ми дойде. Па се сети за сват Гогу 
оди Строшену чешму. Не знам дали че 
дойде, млого се разсърдил, оти не съм 
ударил рабуш за каналнзацийуту у туя 
малу. „Еве пет године ни лъжу — каже 
он — а ти си Ьутиш за това!"

Еве преко вееннкат му обещавам: 
щом мине славата чу ударнмо рабуш и 
за това.

Манча

— Да, ами той е осъден вече, колкото кой кого е бил, защо го е бил п да ти кажа една подкрепа”, помнели си той.
Иванов. Иванов, делото е още в следствие.

Иванов го погледна и излезе шумно, нов
— Тпя четиримата — продължи Стоя-свегнаха очите нами е известно

— Да, да, но делото се обжалва и бих 
ти предложил да напишеш „един другар”

— дето откраднали дъските от сдруже- 
При Глигоров, дстегат па събранието, „пето, тслената мрежа и 10 чувала цимент, 

и неговата пай голяма надежда чу следното: оказало се, че от този материал щели да 
Глигоров стР°ят гараж за предприятието. Утре е де

лото пред съда и ие бива ние 
Нали разбираш какво искам да

и т.н.
Нс с лошо похвали го— Да, да, но аз искам конкретно с име 

другарю Петров.
сега да ... 

кажа?...

Иванов изпи вече студеното кафе и из

ми боде очите. Ма едно място 
Милев, Димитров п Гюров, че

по едно
споменаваш

— Добре де, ако вече искаш конкретно, били 1Шя„и „а работа. Точно е, те са били 
напиши така: „един другар, черничък, с му- „сссли> песли са, но сега очакваме алко- 
сгаци, риза 42, обуща 41 номер...”

лезе. \
каже. Та не бива ...теста какво щс

На събранието всички с нетърпение оча- 
дискуснята на Иванов. Той бнчуваше

утредем отиде при Стоянов, председател па остро и конкретно. Когато вдигна 
сдружението.

Иванов не отчаяваше. Отиде мри дру
гаря Атанасов.

Иванов започна тихичко да отчаява. На кваха
ръката, в 

Ивановзалата се разнесе леко шумолене, 
започна:

— Вие сте заместПик-председател па 
сдружението „Напред”. Дойдох да ви про
чета дискусията за събранието ...

— Зная, зная — влезни.
Иванов се поизлоти и прочете. Атанасов 

сръбна от ракийката.
— Не е лошо! Браво момчето ми. 

жеше и по-накъсо, по... Само виж едно.
Тук, дето споменаваш Михайлов и Тодоров, менно.

— Другарю Стоянов, мол,я ви се, само 
половин час да чуете моята дискусия за 
утре!

— Другари и другарки, в нашето сдру
жение се явява един сериозен проблем, а

- Чети, да чуем! Иванов я беше научил' тоиа 0 иеД°5гаг 1ш 1«ботаа ръка. Ще питате
за какво? Ето защо: един крадне, двама се 
бият, трима пият, четирима краднат н кой 
да работи тогава, питам се пз?

Мо-, вече наизуст.
— Чудесно, актуално, модерно н съвре-

Лмцето ма Иванов светни. „Най-сетне н И слезе от трибуната.че са се били в заведението, ие се знае още
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