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Из интервюто на президента Титв пред »Комунист«

НА 10-ИЯ КОНГРЕС НА СЮН 

ИЗЛИЗАМЕ С ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ
ПРЕЗИДЕНТЪТ на републиката и пред

седател на Съюза за югославските 
Йосип Броз Тито прие на 17 май 
директора и главния и отговорен редактор на 
издателство „Комунист“ Милан Ракас 
вестника „Комунист“ отговори 
проси за развитието на нашето общество и ак
тивността на СЮК.

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, С КОИТО 
ИЗЛИЗАМЕ НА X КОНГРЕС 

НА СЮКкомунисти 
в Белград

— С какви резултати изли 
замс на X конгрес най-добре 
ще се види на самия Конгрес, 
от доклада, разискванията и 
останалите документи. Следо 
вателно, най-добрата оценка 
ще даде самият Конгрес. Аз 
лично мисля, че Съюзът на 
югославските комунисти из
лиза на своя Десети конгрес 
с големи резултати. Осъщест 
вени са големите задълже
ния, които поехме на Деве
тия конгрес. Особено много 
е сторено след 21-то заседа
ние на на Председателството 
на СЮК ,което имаше извън 
редно голямо значение, за 
разчистване на състоянието 
в нашата партия — и Писмо 
то на Изпълнителното бюро. 
изпратено до членовете и ор 
ганизациите на СЮК.

Преди всичко, мощно укрсп 
идейно—политическото 

единство в Съюза на кому
нистите, а до голяма степен 
нарастнаха и мобилността и 
акционната способност на 
членовете, организациите и 
ръководствата на СЮК. На
шата партия предприе реши 
телни мероприятия за да отс
трани слабостите в собствени

и за 
на повече въ- ТОДОР ВЕЛЧЕВ години

ПЛОДОВИТА ДЕЙНОСТ
Първият брой на „Глас на

българите в Югославия“, ка 
то седмичен вестник за об
ществено 
проси, се роди на 17 януари 
1949 година в Белград. По
следният му брой 
на 1 юли 1955 година, 
юва българската народност 
получи свой вестник „Свобо 
да“ като притурка в рамки 
те на вестник .Слобода" Пи 
рот.

До средата на 1956 година 
„Слобода“ излезна с шест 
броя а разпространявана е 
само в Димитровградска об 
щииа.

След това настъпи прекъс 
ваие все до 15 юни 1959 го
дина, когато в Пирот бе об
разувано издателство „Брат
ство“ п излезна първия брой 
на вестник „Братство“, отна 
«■<ало като 15

Когато прелистваме днес
пожълтелите от времето ст
раници н^^Глас на бълга
рите“, пламенните редове на 
публициста Иван Караива
нов ще видим, че от самото 
начало той стана 
борец в редовете на КПЮ в 
борбата срещу Информбюро 
за победа на истината.

В това време, КПЮ 'беше 
принудена да се бори за ра 
вноправни отношения меж
ду социалистическите стра
ни, за правото на всяка ст
рана да изгражда социали
зъм според своите условия, 
за творческо прилагане на 
марксизма-ленинизма, за за
пазване независимостта на 
страната ни, както да отсто 
ява на всевъзможни натисци 
от всички страни.

Българската народност пое 
младенеца. Вестникът сееше 
благодатните семена на прав 
дивата кауза на КПЮ в сър 
цата и душите на българска 
та народност. От тези семе
на се раждаше все по-голя
ма увереност в победата, как 
то и уверение във все по-голе 
ми трудови победи по пътя 
на изграждането на социа
лизма.

политически въ-

излезна 
след

активен

на

тс си редове и още по-силно 
афирмира своята роля на 
револ юционеи, 
която

-дневен вест
ник, а малко след това като 
седмичник.

През 1961 година издател
ството се пренася в Ниш.

Първият брой на вестник 
„Глас на българите в Юго
славия“ се роди във време 
когато нашата свобода, коя 
то тази година навършва 30 
години беше само на 5 го
дини.

авангард 
историчес- 

за на
има

отговорност 
шето социалистическо само- 
управително развитие. Много 
от тези слабости вече са пре 
одолеии. Потвърди сс способ 
ността иа Съюза на комунис 
титс да предвожда трудещи
те сс и в сегашния етан ига

ка

нашата революция, която
(Следва на 3 отр.)

и
(Следва на 5 стр.)Йосип Броз Тито

И ТАЗГОДИШНОТО чествуване иа 
Деня на младостта изцяло се провежда в 

дело и творчес-

Като същински революционер и ху
манист другарят Тито е и безкомпроми
сен борец срещу всички видове на рене- 
гатство в нашата партия и в международ 
ното работническо движение. Ето защо, 
неговата дума се слуша, неговият при
мер насърчава за акция, за дело.

Другарят Тито винаги е имал безг
ранично доверие в младите пок°ления. 
Последните от Народоосвободителната 
борба да днес са в първите бойни реди- 
ци на нашето революционно пребразова 
ние. Затова и нашата младеж 
народи и народности безкрайно обича и 
цени другаря Тито и неговото дело.

На 25 май, Деня на младостта и рожде 
ния ден на другаря Тито, нашите народи 
и народности чрез щафетната палка ще 
пренесат иа другаря Тито своите пламе
нни поздрави и добропожелания. Това 
ще бъде израз на благодарност и доверие 
в Тито. в нашето настояще и бъдеще. 
Личността на Тито е знаме под което се 
борят милиони.

тито-мщостзнак на революционното 
кия гений на другаря Тито. Нашата соци 
алистическа революция всекидневно от
белязва нови завоевания в победоносния 

устрем към едно ново хуманно общес
тво. Претворяването в живота на конс
титуционни начала още в началния етап 
даде ярки примери и резултати на ук
репване на самоуправлението и пълното 
обособяване на освободения труд.

си
разчистване на състоянието в нашата 
партия и Писмото на Изпълнително 

бюро, заяви тези дни другаря Тито.
Титовият жизнен път е неразривно 

свързан със създаването иа нова само- 
управителна необвързана СФРЮ. Него
вият живот е изпълнен с лишения тита
нична борба и символично отразява жи
вота и борбата на югославските нар°ди и 
народности през бурната и величава Ти- 
това епоха.

Като генерален секретар на Партия
та, партизански комендант, творец на са
моуправлението, стратег на иеобвързва- 
пето и мира в света другарят Тито се 
потвърди като гениален последовател 
на учението на Маркс и Ленин в претво 
ряваието ма пролетарската идеология в 
дело.

Партийните конгреси и конферен
ции в републиките и покрайнините п°ка- 

че нашият СЮК идейно, акционно 
и кадрово е способен докрай да изпълни 

авангардна роля в нашето общес
тво върху творческот0 прилагане на мар- 
кс-ленинската теория и под ръководство 
то на
конгрес на СЮК се очаква като истори
ческо събитие. ,На Десетия конгрес 
СЮК излиза с големи резултати. Особе- 

направено след 21-то заседа- 
Председателството на СЮК, кое

то имаше извънредно голямо значение за

от всички

заха,

своята

Тито. Не без основание Десетият

но много е 
ние на

Ст. Станков
ЛЛ ^ЛАААЛАЛЛ/ЧЛА



алис'1 ичсски страни. За то 
застъпвахме и по-ната 

ще се застъпваме, ноне- 
е в наш интерес и 

мира в Евро

страни и Африка, Азия, 
Америка и т. н.

па Европа, 
е постигаме

ци
ши се 
Латинска

По отношение
нашият курс 
европейска сигурност.
(5е курс и Па останали/с.

ва се
ПК
же това

интерес нашшшш на
което

па.со-

В които работническата кла
са о основа, основен фактор 
на обществото. Това с стра
на е братство и единство 
народите и народностите, 
сто непрекъснато е ковано 
В-ь В пойната и след пойната, 
с вечпин стремеж всички 

маши народи да бъдат един 
ни към чужбина и единно 
да пазят иитегритета ма па- 
шити социалистическа

Тито за прези- 
катоПри избирането на другаря

СФРЮ без ограничение па мандата, 
между другото каза:дент на 

благодари за доверието. па
по

топа сдии- 
,по-нататък да го-

само да пазим 
ство, по И - 
заздравяваме, да действува 
ме по посока на укрепвано 
кохезията на нашите народи, 
пашата общност, от върха до 
доде, от най-висшите ръко
водители До обикновения 
гражданин. Ние трябва 
кар че не сме оперативно 
тяло в пълния смисъл на та- 

— зорко да пазим

„С днешния ден главно се 
кой-свършва един период, 

то специално ще бъде отбе
лязан в историческото разви 
тис на нашата страна, на на- 

социалистическа самотната
управителна общност. С но
вата конституция нашата ра 
ботническр класа за първ път 
в историята, получава онова 
място в обществото, което й 
принадлежи.

Искам да кажа няколко ду 
ми за нашата вътрешна об
становка, за това какво до
сега сме направили н какъв 
ефект това трябва да 
нашето бъдеще, за по-нататъ-

щиост.
Следователно,

илюзия-било от
с-че нещо може да 

в отношението 
Това е абсолютно

смешнама
всяка 
страни да 
се изменизи дума 

придобивките, които нзвою- 
бой- към пас.

вахме в миналото, на
поле п по-късно в еоцн-

певъзможно.
Желая особено да подчер- 

нашата външна ио-
11014)
алнстическото строителство, 
което се съдържа в докумен
тите, конто сме приели.

тая не в 
антики ще действуваме в рвм 

необвързаните етра-има за
кпто ма
.... . върху онези принципи и
в съгласие с онези решения, 

Четвъртата коифеприети на 
ремцмя на необвързаните стра 

в Алжир. Това са твърде 
важни принципи, приети от
О громи 014) М И 03 И11 СТВО
страни и народи в света. Бис 
знаете, че там са били за
стъпени около 80 страни 
които над 50 оглавяваха дър
жавни глави. Това бе среща, 
която решително и единно се 
противопостави 
опити на натисци срещу неза 
висимите страни, които 

освободиха от

1111

ПИ

ОТ

на всички

не-
ко-отдавна се 

лониялизма, среща която да
де пълна подкрепа на по-на
татъшната борба за освобож
даване на страните, които 
още са поробени и пъшкат

На трудова акция

Въпреки югославските протести
под ярема на колохшализма, 
На конференцията са приети 
решения, че трябва да напра
вим всичко, за да се пре
дотвратят войните и кръво
пролитията. Осъдено с всяко

«ЗАРЕВО НАД ДРАВА« 

В АЛЖИР
Президентът Тито в Скупщината на СФРЮ
шното изграждане на Юго
славия. През последните ня
колко години, а особено в те 
чение на предишните две го 
дини, при огромни усилия и 
с огромни подкрепи на ши
роките народни маси, на пър 
во място на работническата 
класа, успешно изпълниха ог 
ром на работа, необходима да 
може днес да се срещне но
вата Скупщина. Аз благодаря 
на всички другари, които вър 
ху това работеха и дадоха 
свой принос в изготвяне на 
документите, всички реше
ния, които сега трябва да 
осъществяваме.

Задача на Президиума и 
на мене лично заедно с Пре 
зидиума е на първо място да 
пазим братството и един
ството на народите и народ
ностите в Югославия. И не

В нашата страна трябва 
твърде добре да пазим да не 
се засегне личността на чо
века, пито обществото като 
цяло. Следва да пазим отно
во да не се явят различни 
тенденции на национализъм 
в която и да било република 
или автономна област. Това 
е наша задача. Трябва това 
да осуетяваме. Разбира се, то 
ва е длъжност и на други 
органи, но ние трябва да
ваме инициатива, да бъдем 
координатор, да пазим на то 
ва, понеже ние главно сме 
отговорни за всичко онова, 
което се случва в нашата 
страна.

вмешателство във вътрешни
те работи на другите страни. 
Ето тези и много други прин
ципи правят основата на на 
шата външна политика и ние 
и в бъдеще към тях ще се 
придържаме.

Също така ще настояваме 
— а това е и задача на наше 
то ръководство, на всички 
от върха до доле — с всич
ки социалистически страни 
според възможностите да 
поддържане възможно по
добри отношения. Ние сме 
социалистическа страна и съ
всем е разбираемо че трябва, 
на първо място, да имаме до 
бри отношения

В алжирското кино ,Ел 
мугар” е прожектиран българ 
ският филм „Зарево над 
Арава", в който, както вече 
е известно, на югославската 
общественост, по едностран
чив и неточен начин са пред 
ставени окончателните дей
ствия в борбата срещу фаши 
зма. водени на югославска 
територия. Филмът е прожект 
иран в рамките на седмицата 
на българския филм в Ал
жир.

Вече в късия текст за съ
държанието на филма, кой
то е раздаден на зрителите, 
пише че неговите автори, 
следейки съдбата на младия 
герой „са обрисували 
ната

пренебрегне приносът на юго 
славските народи в борбата 
срещу фашизма.

Докато филмът тече алжир 
скиях зрител ако не е запоз
нат с реалните събития от 
това време би могъл само 
да се запита — къде са би
ли и какво са правили юго- 
славяните докато български
те войници гинели освобож
давайки югославски терито
рии. Докато югославски ча
сти в заключителните операц 
ни няма, на друга страна ши
рината на бойните редици 
на българските части, масово 
то им жертвуване срещу 
хитлеровата войска без съм
нение отвличат зрителя дале 
че от същинската истина — 
че югославските народи ма
сово и организирано поведо
ха война срещу фашизма 
още 1941, а не От септември 
1944 година, когато никъде 
на европейския континент, 
освен в Съветския съюз не 
са водени такива широки и 
ефикасни операции срещу фа 
шистките войски както в К> 
гославия, че югослаовянйте са 
ми себе си 

Изводите

ЖЕЛАЕМ ДОБРИ ОТНОШЕ
НИЯ С ВСИЧКИ СТРАНИ 

В СВЕТА
В нашата външна полити-

според въз
можностите с всички социа
листически страни. е пич-

картина на отечестве
ната война, участието на на
шата (българска) армия в 
окончателните боеве срещу 
хитлеристката военна маши
на в равнините на Югосла
вия и Унгария покрай 
ските войски на маршал Тол 
бухин”. При това изобщо не 
се споменава участието 
югославската армия.

В самия филм 
на югославските

ка няма ншцо да се мени. 
Ние желаем добри отноше
ния с всички страни без ог
лед на тяхното обществено 
устройство. С нашите съседи 
ние желаем най-добри отно
шения. Какви ще бъдат те
зи отношения зависи 
и Ор нашите съседи, как ще 
се държат към нас. Защото 
ние, разбира се, трябва да 

независимост, 
своя интегритет. Също така 
трябва да пазим с държани
ето си да не 
за каквито и да било инци
денти или други нежелател
ни конфликти с нашите съсе 
ди. Аз мога да кажа, че днес 
с нашите съседи ние имаме 
добри отношения. Тук-таме 
да кажем на юг, в Италия и 
т. н. има малко недоразуме
ния. Понеже изглежда, че съ 
ществуват елементи 
не схващат, че онова, което 
е създадено веднаж не може 
повече да се нарушава.

Югославия вече 
ва, когато е била. Това е 
днес социалистическа страна,

ВЪВ ВЪНШНАТА ПОЛИТИ
КА ПОСТИГНАХМЕ ТВЪР
ДЕ ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИБРАТСТВО
В нашата

ка ние сега постигнахме 
де хубави резултати, 
че никога не се опитахме на 
който Аа било да натрапва
ме нашата система, било 
Дб да се месим във вътреш
ните неща на други, но 
дахме върху равноправни ос 
нови да сътрудничим ат 
дето е нужно да окажем сто 
панска и друга помощ. Така 
ва наша политика ни създа
де по всичките континенти
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твър
затуй съвет

много

накь-
пазим своята участието 

части на 
две-три места се само споме 
нават, с изключение на една 
сцена в Белград от 1944 
дина. Обаче всичко 
алжирските зрители могат да 

от тоя филм за атмо 
сферата в току-што освободе 
ният Белград се свежда на 
сцената, където виждат една 
кръчмарска певица, която за 
оавява българския майор, 
вният герой във филма.

Действието във филма оче 
видно има много по-широки 
димензии и далновидни ам- 
биции. Преди всичко, да се 
увеличи ролята на б

гле- освободиха. 
които предлагат 

авторите на филма не са но
ви. Те

Технически дадем повод къ-
го- са в съгласие с изве

стните тези си на български
те историци, с които се ве
личае ролята на България, а 
същеотвено намалява прино
сът на 'Югославската армия 
в освобождението на Югосда 
вия. Онова 
сто най-вече бие

каквото

твърде широк кръг страни, 
които са ни приятелски. Ю- 
гославия по което е ново, ко- 

в очи, то
ва е фактът, че с такова фал 
шифициране «а историята в 
политическо

тоя начин днес 
може мирно да гледа 
ето бъдеще и да продължи 
по вече трасирания път, с по
нататъшно укрепване 
пощения и връзки 
страни, а особено с развива-

глакоито в сво-

пропагандни
цели са тръгнали и в чужби
на, в страните от третия 
свят.

не е оно- на от- 
с много

и ш
„ - ългар- 
ската войска в освобождава
нето на Югославия, а да се ТанюгСтраница 2
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Из интервюто на президента Тито пред »Комунист« имам предвид, че укрепване 
на единството на партията е 
на дело най-ефикасниях бент 
срещу фракционерството. По 
твърждения за това имаме 
достатъчно в историята на 
нашата партия.

която се не натрапва, но съз 
натедно приема. Съюзът на 
комунистите трябва винаги 
да се бори за такава дисцип 
дина, при която ще се зачита 
личността на човека, както и 
да се търси изпълнение на тру
довите задачи и демократи
чески утвърдините обществе
ни задължения.

И кал бих да кажа, че и . 
държавните органи станаха 
по-ефикасни в изпълняването 
на своите задължения. Оба
че, -все още не можем да бъ- 
дом доволни. Още има непо
следователност и бавност в 
провеждане на съвместно 
приетата политика. Практи
ката в това отношение тряб
ва по-бързо да «се мени.

Аз се сърдя много, когато 
чуя за поотделни случаи на 
нарушение

На 10-ия Конгрес на СЮК 

излизаме с големи резултати ЗА МОРАЛНИЯ ЛИК НА 
КОМУНИСТА ДНЕС

— Аз много пъти изтъквах 
колко моралният лик на ко
муниста е важен за авторите 
та на партията и нейното 
влияние в обществено-полити 
ческия живот.

Делите, коит0 си поставих
ме ще осъществим толкова 
по-успешно, колкото кому
нистите бъдат красили всич 
ки онези добродетели, с кои 
то те__се изтъкваха всички 

на законните периоди на нашето револю
ционно движение. Това са 
преди всичко боевостта и 
преданността към целите на 
революциоята, ^ткритостта 
и самократичността, принци- 
пиалността и решителността 
в борбата за интересите на 
трудовни човек, скромността 
и непопосредствеността в от
ношенията с хората и т. н. 
Ние и днес трябва да изтък- 
наме, че преданността към ин 
тересите на работническата 
класа се потвърдждава с де
ла, а не с думи. Не може 
комунистът едно да говори, а 
друго да работи. Днес кон- 

органи, кретно това се доказва навея 
обществените служби и дру къде, където комунистите тр

ябва да се изборят за неотчу 
ждимостта на дохода на ра
ботниците, за неговата реши
телност да разполага с този 
доход. Във връзка с това ко 
мунистите трябва да бъдат 

където решителни в борбата за из- 
Има, за кореняване на технократичес 

ките схващания, чиито носи 
тели характера на социалис 
тическите обществени 
шествени отношения подчин

(От 1 стр.)
покрай вечки трудности вина 
ги имаше свой континуитет 

Единството на Съюза на 
югославските комунисти дой 
де до пълен израз и на 
гресите на Съюза на 
тите в републиките и 
райнинеките 
Всъщност,

Показа се колко безсмислени 
бяха На нас и днес ни е необхо

димтвърденията, че Съюзът 
на комунистите не е вече така 
необходим, че без 

Да се развива самоуправление 
то и осигури равноправието 
на народите и народностите. 
И още. бяха започнали да 
се разпространяват гледища, 
че ролята на СЮК е нещо 
надминато, че той вече не 
трябва в нищо да 
т. н.

и ние това в значи
телна степен вече имаме — 
единен и ефикасен Съюз 
на комунистите, чиито члено 
ве участвуват не само в про 
веждането, но и в създаване 
то на партийната политика.

На X конгрес Съюзът на 
комунистите излиза със зна
чително променен състав на 
организациите и ръководства 
та.^Увеличава се числото на 
работниците в Съюза на ко 
мунистите, 
дълго време. А фактът, че в 
партията нямаше достатъчно 
работници даваше печат 
целокупното поведение 
отделни части на СЮК. Това 
състояние трябваше решител 
но да надделеем. СЮК е аван 
гард на работническата кла
са и затова в неговия състав 
трябва да бъдат работници, 
не сам© в организациите но 
и в

него може
кон-

комунис 
на пок 

конференции, 
през предходния 

период, както е известно, 
единство се показа в от
делни ръководства, докато 
оазата на Съюза на комутнис 
тите винаги бе 
Затова и беше

не-
предписания и отнемане на 
правата на работниците и 
гражданите изобщо. Такива 
явления има в различни сре- 

косто нямахме ди, където още не са разви
ти самоуправителните отнош 
ения, а отделно в учреждения 

на та, където има бюрократи
чна нечувствителност към 
проблемите на хората, закър 
неност и неотговорност към 
закона. Ръководствата и ор
ганизациите на СК, ССРН и 
Други отговорни органи тряб 
вал0 би да предприемат мер 
КИ да се опрат тези явления, 

ръководствата. Разбира На всякого трябва да бъде яс 
се, не е съществено само то- но, че държавните 
ва, какъв е броят на работ
ниците в партията, но каква 
политика води партията. Съ
юзът на комунистите трябва 
да има ясен класов курс, тр
ябва да води политика в ин
терес на работническата кла 
са. А това е политика, която 
със самото това е в интерес 
на всички наши народи и 
народности, на всички 
дещп се в Югославия.

Съюзът на комунистите на 
Десетия конгрес ще поеме 
нови задължения п0 отноше
ние на направляване на на
шето обществено развитие, 

сегашният

се меси и

Подчертал бих н това, че 
през изминалия период се по 
каза, че прннципът на демо
кратичния централизъм е 
обходима организационна ос 
нова на нашата партия и ус
ловие за нейната ефикасност 

революционната борба и из 
граждането

единна, 
възможно, за 

кратко време, 
по-големи сътресе

ния, по хуманен и демокра
тичен начин да се отстранят 
всички онези, които се

относително 
без някои не

й

про
тивопоставяха на политиката 
на ОЮК .Това

в
на самоуправи- 

телни социалистически отно
шения. Точно този 
негираха

е също дока
зателство за силата на Съюза 
на югославските комунисти и 
нашето общество 

Аз съм

принцип 
факционерите и 

анархолибералите, защото нс 
каха Съюзът на

като цяло.
твърде доволен от 

онова което 
Съюзът на

комунистите 
да превърнат в разводнена 
организация, която трябва да 
се занимава със

постигнахме, 
комунистите във 

всички среди се потвърди ка 
то водеща сила на целокупно 
то развитие и кохезионен 
фактор в нашето общество.

странични 
въпроси, а не с организиране 
на трудещите се в борбата 
за революционни промени.

гите институции са зарад 
гражданите, а не граждани
те заради тях. Най-лошото е 
когато някой постане равно
душен към човека и негови
те грижи. На такъв и не е 
място в службите, 
се работи с хора.Състав на Съюзния 

изпълнителен съвет
съжаление, и такива 
нарушават законите, толери
рат протекцията, позволяват 
криминал. Това са 
ми примери на либерализъм, 
които трябва да изкореним.

коитотру-
отно-

драстич- яват на деловост, самоуправ
лението на технологията, а 
всичко това за сметка на инакоето

етап на нашата революция. 
Съюзът на комунистите днес 
с способен да превземе вър
ху себе си таЗи историческа 
отговорност.

налага тересите на трудещите се.
От комунистите 

изисква
към труда. Не може 
да бъде комунист ако е прео 
купиран само с разпределе
нието, а не преди всичко с

На тридневната сесия на Скупщината на СФРЮ със 
тояла се на 15, 16 и 17 май бе избран и нов Съюзен изпъл
нителен съвет, за чийто мандатор бе определен досегаш
ният председател на СИВ Джемал Биедич Новият Съюзен 
изпълнителен съвет освен председател и четирима под
председатели има и 27 членове, съюзни секретари и пред
седатели на комитети на СИВ.

Въз основа

ПРОБЛЕМЪТ НА ФРАКЦИО 
НЕРСТВОТО И ОПОРТЮ- 
НИЗМА

днес се 
и ново отношение 

някой

— Разбира се, че на X кон
КОЛКО Е ОРГАНИЗИРАН 

на предложението на Президиума на СЮК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
СФРЮ и със съгласието на всички републики и покрай- ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ 
нини Скупщината на СФРЮ за председател на Съюзния 
изпълнителен съвет е преизбрал Джемал Биедич.

грес в отчета за периода меж 
ду двата конгреса, ще се оце 
ни и появата на 
ството в нашата партия. За 
това

производството на онова, ко- 
фракционер ето трябва да се разпределя.

Когато някой член на СК по 
гълне

— И покрай постигнатите 
резултати, Съюзът на кому- 

Бяха избрани и 11 предсе- пистите трябва по-нататък да 
латели на новообразуваните укрепва своята акционпа спо 
комитети при Съюзния изпъл собпост, трябва да бъде все 
питслсн съвет. Това са: Ми- 
лорад Бировлев — за общсст 
вено планиране Душал Илие

са дадени определени 
оценки м на републиканските

частнособственичество, 
когато започне да преследва 
само свои лични

За подпредседатели на СИВ 
са избрани: Добросав Чула- 
фич, Милош Минич, д-р Бе- 
рислав Шефер и д-р Антон 
Вратуша.
За членове на СИВ са избра 

ни: Мутбил Бейзат, Аслан Фа 
злия, Борисав Иович, Любо
мир Маркович, Франко На- 
дж, Радован Пантович, Асен 
Симитчиев, Вайо Скенджич, 
Янко Смоле и Гойко Убипа- 
рич.

Съюзни секретари: Милош 
Минич — за външни работи, 
Никола Любичич — за народ 
на отбрана Франьо Херло- 
вич — за вътрешни работи, 
Имер Пули — пазар и цени, 
Момчило Цемович — за фи
нанси, Емил Лудвигер 
въдна търговия и Иван Фр
анко — за правосъдие.

конгреси и покрайнинските 
по-организиран и по-ефика- конференции. Единството по
сей. Комунистите винаги тря 
бва да имат на ум задачите 
съдържани в Писмото. Всъщ 
ност това са задачи, които 
произтичат от Програмата 
на ОЮК. Но в Писмото с у- 
казан,о и на слабостите и от-

интереси, 
трудещите се с 

право нямат доверие в такъв 
комунист. За такъв 
то в Съюза на 

С една дума, комунистът 
трябва винаги да бъде без
компромисен борец за само 
управ1 ггелни социалистически 
отношения, за братство и 
единство, за пълно равнопра
вие на нашите народи и на
родности, за постоянно укреп 
ваие на нашата самоуправи- 
телна общност и нейния авто

тогава
казано на тях, потвърди че 
фракцпонерство в ОЮК, ка
то опасност за нашата пар
тия с главно победено. По
точно такива прояви тук-таме 
още има, обаче Съюзът на 
комунистите днес е вече тол 
кова оспособеи, 
ефикасно да ги 
На Конгреса трябва да 
дим досегашния опит и да 
извлечем поука за да отстра 
пмм всичко онова, което до
принасяше за създаването и 
развитието на фракционерст
вото. При това трябва да

вич — за енергетика и индус 
рия, Иво Куштрак — за земе 
дслие, Бошко Димитриевич 
— за съобщения и връзки, 
Милан Вукасович — за ту
ризъм, Стоян Андов — за сто

няма мяс 
комунистите.

рицатслиитс явления, конто 
парализираха акцията на Съпапско сътрудничество с раз

виващите сс страни Светозар 
Погшвбки — за труд и наста
няване на работа, Мара Ра- 
дич — за въпроси на бойци
те и военните инвалиди. Зора тичсска самоуиравитслнд сис

тема настояваха преди всич
ко да спрат нашата органи
зираност и ефикасност в осъ 
щсствявансто на това, което 

Мухамсд Бсрбсроиич приехме. Затова са и разпрос 
траняваии схващания за 
спонтанно развитие, за само 
управление без комунисти и 
подобно.

Това което ние нодразби- 
ме под организираност не е 
бюрократично предписване и

юза на комунистите и създа
ваха простор За стихия. Раз
личните

че можем
премахнем.вратове па пашата 

партия и па вашата социалис ви-

Томич — за здравеопазване
и социална защита, Търпе 
Яковлевски — за наука и кул ритст в света като необвър

зана социалистическа
за

стра-тура и 
— за информации. на.
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I ЧЕСТИТИ

— ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА И РОЖДЕ- '
| НИЯ ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО [ >

НА ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ И ДЕВОЙКИ 1
КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА ЩАСТЛИВА ,

I младост, |;
! ТВОРЧЕСКО ДРЪЗНОВЕНИЕ И УСПЕХ !'
I В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ 1!
; НА САМОУПРАВИТЕЛНОТО НИ ОБЩЕСТВО !1

■
ДО ЧИТАТЕЛИТЕ

НОВИЯТ АДРЕС НА ИЗДАТЕЛСТВО 
БРАТСТВО Е:

КЕЯ 29 ДЕКЕМВРИ 8

18 000 НИШ

ТЕЛЕФОНИ: ДИРЕКТОР — 46-454,

„БРАТСТВО" И „МОСТ" — 46-843, 
„ДРУГАРЧЕ“ И АДМИНИСТРАЦИЯ — 
46-343. ПОВИКВАТЕЛЕН НОМЕР ЗА 
НИШ Е — 018

■
■

налагане на нещо, което е 
замислено в един център и 
юосто задушва инициативата 
на трудещите се. Напротив, 
това е самоуправителма орга 
низираиост, чийто носител е 
трудовият човек , работничес 
ката класа и която открива 
широки възможности за тво 
рчсство.

■
■

25-И МАЙ■

:■
■
:■

Аз винаги подчертавах, че иа 
нас ние и необходима дисцн 
плниа, но такава, която е в 
интерес иа трудовия човек и

:
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СЪТРУДНИЦИТЕ НА ТИТО СИ СПОМНЯТ Щ
н ай-близките сътрудници на другари Iп-° пе 

Ъгдаона Г».л <, помолени от страна па „Ькстфвс 
политика* да посочат фотографии от споя , албум, 
който най-много ги сопрана о другаря ,,п0- 
беше много трудно, но асе- пак те ««сочна» 
фотографии. Поместваме някои от пих.

ЙОСИП ЦАЗИ

Тито задругаря
път се срещнах през 

година в Белград.
пръв 
1926
По-късно нашите срещи 
винаги бяха сърдечни. Та 
зи фотография е напра

на 70-ия рожден ден

ДЖУРО ПУЦАР

„ . . . Тази фотография ми е мила.
след лечени-Другарят Тито, оздравял

1951 година и това е моментсто си през
когато се поздравява с д-р Лаврич и 
таналите лекари, к«ито извършиха ус
пешна операция ..."

вена
на другаря Тито... От име 

Съюза на синдика-
ос-

то на 
тите
ститих на другаря 
рождения ден и му пре
дадох подарък скулптура 
та „птица", творба на на
шия
Еоин Вакич. Скулптурата 
днес се пази в градината 
на Титовата къща в Ужи 
чка улица в Белград...“

на Югославия аз че 
Тито

ПЕТЪР СТАМЕОЛИЧ

,, Винаги по време на войната ме импре- 
сионираше дълбоката любов и грижа на другаря 
Тито за ранените другари... А когато боевете стих- 

; ваха, грижата на Тито се пренасяше за родите- 
! лите на бойците, специално за майките на загина- 

бойци. Ето една фотография, която говори за
известен скулптор

лите
това. Не си спомням, къде и к°га е направена .

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ

„ ... С другаря Тито най-дълго съм бил по 
време на работа, разговори, на заседания. Но ко
гато са празници — често пъти се срещат сътруд
ници във весела атмосфера. Така беше и на Нова 
1960 година, която заедно с другаря Тито празну
вахме на Белье. Оттам е и тази фотография..."

РОДОЛЮБ
ЧОЛАКОВИЧЛИДИЯ ШЕНТЮРЦ

ЕДВАРД КАРДЕЛ„... Между многото не
легални конференции и 
срещи на ръководството 
на КП в Словения от 1934 
до 1941 година, на които 
е присъствувал и другаря 
Тито и е конференцията, 
състояла се през януари 
1940 (При Св. Ленарт 
край Търбовле). През ля
тото на 1967 година дру
гаря Тито отново посети 
тези краища. Фотографи

„Тази фотография ми 
е мила защото представ- 
ява момент когато 
1аря Тито за първи път 
след войната дойде в Са
раево. Знаете вече, че дру 
гарят Тито през цялата 
война е пътувал по Босна 
и Херцеговина, но в Са
раево, разбира се, не 
идвал. В Сараево приети 
гна в началото на ноем-

„ .. . Все по-малко фотографии имам I 
в моя албум. Защото другарите от музе- ■ 
ите, историческите институции са мно- I 
го активни. Между останалите фотогра-1 
фии, ето една... Не мога да си спомня ! 
точно датата кога е направена. Но си-

ДРУ-

гурен съм, че е заснета в първите години 
след войната, на Бриони във вила ,,Яд- 
ранка , в която по едно време другарят 
Тито имаше свой кабинет. В

е

редките
моменти на почивка, много настроение 
внасяше другарят Моша Пияде. 
вите изказвания винаги предизвикваха 

хубаво настроение. Че е така — 
жда и на фотографията.. . “

ври на 1945 год. Другарят 
Тито

ята представлява другаря 
Тито с част от делегатите 
на конференция. На мен 
тази

Него- г°вори от балкона 
бившата Крайова бан- 
Спомням си че хора

та викаха:
— Ето другаря

фотография е най- се ви-
мила, защото ми напомня 
на много моменти от ре- 
Еолюционата борба...

Тито,
тук е, е маршалска уни
форма, жив и здрав!“
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25 ГОДИНИ ПЛОДОВИТА ДЕЙНОСТ
(От 1 ст р )

Вестник „Братство“
броя, „Другарче'' с 228 броя 
и ,#Мост“ с 29 броя, дадоха 
принос за нейното ухрепва- 
не и възмъжаване.

Една обективна

Десетия конгрес на СЮК;
Днес „Братство“ разказва 

за най-важните събития в 
политическия, 
ки и кутурния живот в стра 
пата и в чужбина, за пости
женията в науката и техни
ката, за това как югославс
ките народи и народности и 
българската народност заед
но с тях изграждат самоуп- 
равителио социалистическо 
общество.

Ролята на .Другарче“ в 
идейното и възпитателно об 
разование .на учащата се мла 
деж“ е голяма. „Другарче 
попълва недостига от детска 
литература на български 
език. създава условия на 
децата от българската наро
дност да се запознават с 
произведенията на югослав
ските писатели и то на роден 
език. Със зачитане традици
ите и възпитанието на най- 
малките на примерите 
НОБ „Другарче“ дава значи 
гелен принос в развитието 
на югославския социалисти
чески патриотизъм при най- 
малките. Отделно, „Другар
че“ подпомага, насърчава и 
афирмира творчеството на 
най-малките в областта на 
поезията, прозата, изобрази
телното творчество и про
чее.

се ро
Ди в период, когато тази по
беда окончателно бе извоюва 
на и когато югославските на 
роди и народнсти биеха зна 
чителна битка за изгражда
не на самуправително социа 
листическо общество. Стра
ниците му от първия брой, 
ояха отворени за решителна 
борба и принос за 
яването на тази задача.

С укрепване на издателст 
во „Братство“, неговото въз 
мъжаване, се създаде въз
можност за разрастване на 
дейността му.

На 10 февруари 1962 
на излезна първия брой на 
детския вестник „Другарче“.

В началото на 1965

икономичес-
прецеика 

сигурно ще потвърди, че из 
дателство „Братство“ изпъл
нявайки горните задачи, си 
завоюва високо място 
пламенен борец за победата 
на самоуправително обще
ство.

Неговата растяща популяр 
ност, авторитет и влияние се 
определяха преди всичко и 
винаги от вярността му към 
СЮК.

като

осъществ

От първия ден, труженици 
те в „Глас на българите“ и 
ь „Братство“ са смятали за
дачите на СЮК, за свои за
дачи, борили са се и се бор 
ят за тяхното реализиране в 
живота.

Така е и сега в юбилей
ната 1974 година, когато ця
лата страна дише и живее 

под знака на юбилейната 30 
годишнина.

Няма да прекалим ако, ка 
жем. че в редакциите на из 
дателство „Братство“ 
творческа работа, търсят се 
нови начини и средства 
достоен влог в посрещането 
на юбилейната 30-годишни- 
на, за прилагане на новата 
конституция, за претворяване 
е дело предначертанията на

годи

година
започна да излиза ,.Мост“, 
двумесечно списание’за пуб 
лицистика, наука и литера
тура.

Както признателните 
дители кръщават свидните 
си рожби с имената на най- 
милите си, така и българската 
народност кръсти новороде
ните вестници с 
„Братство“, „Другарче“, и 
„Мост.

Когато днес чествуваме 30 
години на нашата свобода, 
можем с гордост да кажем, 
че „Глас на българите,, с 
283 броя, ..Братство“ с 654

Иван Караиванов —■- основоположник на печата на бъл 
гарската народност

да се каже, че постоянен, не 
отменим компонент в основ 
ката насока на всички изда 
ния е братството-единството.

Радостно е да се констати 
ра. че в това направление 
„Братство“ играе 
на мост за създаване на връз 
ки между българската наро 
дност и югославските наро
ди и народности.

Ето защо нашите читате
ли с право могат да очакват
■■■■вввнавааагв&вавввв!22П!&БШй1Ш!&аввввЕ5аняввшввинаиа|

още по-самоотвержена рабо 
то за изпълнение на големите 
задачи, нови творчески успе 
хи в работата, ярки статии, 
които да се отличават с гол 
яма актуалност, принципно- 
ст и класово-партиен дух и 
да разказват за прекрасните 
постижения на сдружените 
братски народи и народно
сти в социалистическа само 
управителна Титова Югосла 
вия.

ро- из

имената кипи ролята си
за

Може. без преувеличение
****•*•■■■■■■■■■■■■■■■■■вввввввввваваиввввав■випвнне31 1ВВ1й1

Това стана през 1948 г.
В началото на юни при 

Околийския комитет в Бо 
силеград бе основана агит 
проп-комисия. която през 
юли вече получи задача 
да „изучи въпроса за ос- 
новане на вестник на бъл 
гарската народност“. Ня
колко месеца вършихме 
подготовките. Целият Ок 
олийски комитет и Народ 
ни фронт се ангажираха 
да помогнат на комисия
та в тази нелека работа.
Договорихме се и с дру
гарите от Околийския ко
митет в Димитровград.
Определихме
_ПШ1Ш11111111111111!111Ш11111!1П1111111111111!11!1111111111Н111111111111!Ш1!111111!Н11Л111!111111!ШШ1П!11!1П1111Ш

Как основахме „Глас на българите“
на редакцията да бъде в 
Белград. Но не беше ле
сно да намерим между 
нас хора за редактори и 
журналисти, защото в на 
шата народност нямаше 
такива. Трябваше да се 
свършат ред работи и 
около разпространението 
на вестника. Трябваше 
да се уреди и въпроса с 
финансирането.

Добре си спомням как 
веднаж комисията засе
дава от 16 след обед до

сред нощ. Без прекъсване 
разисквахме за бъдещия 
вестник. Милорад Найда 
нович, който тогава един
ственият беше с виеше 
образование в Околий
ския комитет и член на 
Комисията, много ни по
могна работата да тръгне. 
Решихме така: главен ре 
дактор да бъде Драган 
Дойчинов, от село Глож- 
йе, учител. За организи
рането на вестника бях
ме задължени Павел Или

животът за изтеклите 25 
години. Петнадесет годи 
ни на „Братство“ са 
плодовити, свидетели сме 
на едно бурно развитие, 
можеше да се постигне 
и повече, но доволни сме

значихме неколицина дру 
гари, а отговорник по то
зи въпрос беше Павел 
Илиев. Стамен Иванов и 
аз бяхме задължени да 
организираме разпростра 
пението на вестника. Та
ка и стана. Вестникът 
първо бе доставен на пар 
тийните организации в 
Клисура, Божица, Горна 
Лисина, Долна Любата, 
Тлъмино, Бранковци, а в 
Босилеград се разпро
страняваше чрез учили
щата и ведомствата.

„Глас на българите в 
Югославия“ 
мнозина, защото просто 
не се вярваше, че така 
бързо ще започне излаза 
пето му. Предричаше се, 
че наскоро ще спре, пра
веха се най-различни до
гадки. В началото вест
никът беше много скро
мен, но интересен, защо
то на своите колонки по
местваше материали във 
връзка с изпълнението на 
петгодишния план, боре
ше се да се изнася исти
ната за нашето обществе 
но развитие, бореше се 
срещу Информбюро. Ве
стникът намери прием 
сред селяните от най-за- 
тънтените села и махали, 
четеха го с интерес и 
учениците и просветни
те работници и наши съ
народници навред из стра 
пата.

Днес „Братство" кое
то е продчАлжител на 
„Глас на българите” се 
различава от „Глас“ дото 
лкова, колкото се промени

и от това, което имаме. 
„Братство“ от година на 
година става все по-при
влекателен и по-четен
вестник. Насърчава поло 
жителните инициативи и 
се труди обективно да 
информира като мобили
зира трудещите се в из
пълнение

седалище

МЛАДЕЖТА Е СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИ НАСТРОЕНА

тшвъйшт изненади

I на задачите, 
произтичащи от Писмото 
на др. Тито, документи
те от Седмия конгрес на 
СКС, провеждането на 
Конституцията и задачи
те, които ще постави Де
сетия конгрес на СЮК.

I
, • .,*‘.|."!Д5!ШИ>™У   
явите народи могат да Падат 
,война и да насочатНа Третата конференция на СЮК подчер

тахме, че социалистическата 
младежта не с дадена предварително и чс за 

трябва да се борим. В това отношение 
най-голяма отговорност носи Съюзът на кому
нистите. Огромно болшинство от нашата

социалистически настроено. Там където

I усилията 
мреализиранснатсжпсишпа 
ьм всестранното си ра шитие

насоченост на

I нея
мла-

1 деж е
се работеше и поведението с социалистическо, 
то сс предаваше и на младежта Ясната и ор
ганизирана борба за самоунравителни социа- 
циалистически отношения беше най-важният 
фактор в нейното възпитание. Доволен съм от 
това, чс партийните организации сс подмлад

ил иЗат .в органите

Стоян Евтимов

I
I

яват чс все повече мла/ди 
на самоуправлението в скушцините, на много 
отговорни постове. Когато сс касс до приема
нето в редовете на Съюза на комунистите оба
че все още има явления на сектанство. Още 
има изговори, чс младежът трябва напълно да 
назрее идеологически да се подготви, а след 
това лд постъпи в редовете на Съюза па кому 
пистите. Такава -практика е вредна. Младежите 
и девойките, които ее прояват в работата си, 
които са отдали на нашето социалисическо оо- 

политиктта на Съюза на комуиис-

I
1 0МИЛТЛ ВЛАСТ И ПРОСНЕ' ПШ 1. * 

1Ш0 0 БОСИЛКГРАЛСКОI1 Ж::>=
I
1

= ев и аз. Драган Дойчинов 
= се съгласи да поеме тази 

длъжност. Тогава взех
ме и Асен Лазаров, кой- 

1 то по-къСно се посвети на 
журналистиката, а до то 

I гава работеше в прокура 
? турата. За дописници на-

1=
1... щеево и на

тите, трябва да приемаме в партията. Разбира 
се, е тяхното приемане ис -трябва да прекъсне 
работата върху идейното им издигане.

Из интервюто на другаря Тито пред 
в. „Комунист" от 20 май 1974)

...................................................
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ТВОРЧЕСКА 

ПРОДУКЦИЯ

ИЗДАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

И

излсзъл помскойто да не е
високообразопа 1 I ераж 

са много до
ДВАДЕСЕТ И ПЕТ години 

в историята на един народ 
обикновено не прсдставля- 

особено. Обаче за 
българската народност в 
Югославия, както и за всич 

югославски народи, тези 
25 години са четвърт от сто 

— период на дълбоки

СДП.И
дазп-он, а колко 
макииствата, от конто има 
поияколко души!

В условиха нп един 
«вал по-раио подем и псест- 

възхол от редовете 
народност

ват нещо
'I юбн-

кп ранен
па българската 
изникнаха сили, които пола 

да овладеят таи- 
най-сложппте п нар 
податливите дейнос

ти — каквито са литератур 
пото, 'научното, иублнцистич 

и подобни творчества,

летие
исторически промени, раж
дане на нова епоха и изгра
ждане на социализъм върху 
самоуправителни опюшеш«я. 
Предвождани от Съюза на 
югославските комунисти, ръ 
поводени и вдъхновявани от 
Тито, югославските народи 
за първ път в историята 
човечеството 
дверите към осъществяване 
на най - основните и най - 
осъществени принципи на 
Маркс — Лениновото уче-

„ Братство”Полага сграда на издателство|от усилия 
инте па сегашни 29 книжки „Мост“ 

предложи на читателите 710 
текста, от които 495 стихо
творения, 44 разказа, 33 кри 
тики, 128 публицистични 
стовс, 77 научни трудове и 
др. От българската народно 
ст се явяват 302 автори, мно 
зина от тях по няколко пъти 

като сътрудници се явя 
100 със свои творби.

Елин от най-крупните успе- 
издатслската дейност е 

книгата „По националния 
въпрос” от Йосип Броз Тито 
(единия от Титовите произ
ведения, която продължава 

по-нататък).

„Братство“. Блатрудно издателство 
годаремие па грижите 
ОЮК, специално ма

хи вма
Изпълни

ното
конто само преди четвърт 
столетие за нас бяха недосе 

плодове. От редовете

тек
ЦК натслиня комитет па 

СЮ1С, който с Мартовските 
1959 година йо

на
дч излиза и 

Досега с °Р 
ги „Братство“ представи сле 

автори: Марин Младе 
с три книги Стойне 

с три. една със 
Николов, Мил е

гаехш
на числената интелигенция 
се явиха първо невещо, по- 
късно все по-смело талаит- 

в областта

открехнаха решения от
свети особено внимание 
проблемите на народностите 
в Югославия, бяха създаде
ни материални и други ус
ловия за творческа и кин го 
издателска дейност и на бъл 
гароката народност. Не бе 
изминала ни цяла година от 
излизането па първия номер 
на в-к „Братство“ (при нали 
чиостта на твърде скромна 
техническа база) 1960 година 
излязоха първите брошури, 
които носеха фирмата — из
дателство „Братство“. Първи 
те издания на „Братство“ 
бяха политически брошури 
— доклади и документи от 
V конгрес на ССРНЮ. През 
следващата 1961 г. излезе от 
печат и първото оригинално 
произведение на автор 
българската народност 
книгата .,По долината на 
Ерма“ от Спас Сотиров, 
началото като нещо допъл-

игинални кип
на

или
ват над 
Заслужава внимание явлени 
сто, че броят на постоянни
те или редовни 
пи на „Мост“ постоянно се

дните 
нов -.мрем труженици 

па духовното творчество, ко 
нто за сравнително кратко 
време започнаха да създа
ват собствена литература и 
наука — на българската на
родност култура като

част на общоюгослав- 
ската култура писатели и по 
ети, учени и художници. От 
редовете на народността.

Както в журналистиката на 
народността „Глас на бъл- 
1арите в Югославия“ пред
ставлява пионерско начало, 
така първите крачки в твор 
чеството започват от него
вите страници — където се 
явиха първите предвестници 
на една от най-младите ли-

Янков 
Стефан 
Николов 
ш, Александър Дънков — с 

стихосбирки, Прокопи По 
— с две книги, Борис 

Тодоров — с две стихосбир
ки, д-р Спас Сотиров — с 
две книги. Методи Петров — 
с 5 стрипа, Цветан Васев — 
с 1, Снежана Илиева—Вида 

— стихосбирка за 
, известният българолог 
Джордже Игнятович —

ние.
Българската народност 

има голямо щастие да бъде 
деен участинк в това велико 
дело. *До Революцията (ми
сля. че тази дума у нас тр
ябва да се пише само с глав 
на буква на всички езици) 
българската народност 
ше отричана, 
във всяко 
ботуша на буржоазните ре
жими подложена на асими
лация. След победата на 
Революцията и за нея се 
откри онази най-светла ст
раница в историята на сдру 
жените и сбратимени юго
славски народи и народнос

сътрудни-кни-С ДВС

увеличава.
Отчитайки своите резулта

ти в областта на книтоизда- 
телската дейност по 
юбилея, издателство „Брат
ство“ може спокойно да ка 
же, че и покрай 
слабости и пропуки, е йоло 
жило сигурни основи на по 
.чето на книгоиздателската 
дейност и по-нататък трябва 
само да я развива и обогат 
ява. Затова има и творчески 
си.ш и материални условия.

Миле Николов—Присойски

две
повсъс

тавна повод
бе-

обезправена 
отношение, под известни

нович 
деца 
д-р 
с две и др.

В развитието на творческа 
та дейност значителна роля 
изпълнява списание „Мост“. 
На страниците на своите доот

нияазяяяияпшяшишяяяяяяишшяяиииишияяшншшшяяяшииивииии' ____ '«."Ь
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Истигнатннтелно, колкото 
средства и време, „Братст 
—“ печата по една-две кин 
жки. Така през същата година 
излиза от печат книжка под 
заглавие „Конференция 
необвързаните страни“, .през 
1962 — Разкази за Тито из
бор и превод на Миле Нико 
лов; 1963 г. — Хронология на 
по-важните събития в Дими
тровградско от Богдан Нико
лов, 1965 г. „Напенец”, стнхо 
собирка от Марин Младе 
и „Безмерни хоризонти”, ли 
тературни есета от Миле Ни
колов.

Обаче през следващите го
дини, начиная от 1966 г., кни 
гоиздателската дейност не е

г т

ВО ■
я **

вести ик нд I. ;.л«ч-нГ^ < 1 .ЩЦ"'
„ • М

‘ СМЕЛО НАПРЕД! успешно начало

■.т:. яг

вна
* *в

ь п̂ д пънах се в прегръдките

па деня — станах пътник!
н
и
внов Чупя нощната чаша с утайка, 

н ставам — пенливо море.

И удрям твойто сърце, 
сякаш съм на каменист бряг. 
Тогава хвърлих жар въз вълните 
на твоя облак . ..
Прости ми, изгоряха дланите 
и аз целувам ръцете с молба 
от жарта на тъмнината.

тератури в Югославия — 
тая на българската народ
ност. Там започват и първи 
те скромни стъпки в книго
издател-оката дейност, пове
че на учебници и политиче- 
ки брошури, а по-малко на 
оригинални 
научни и публицистични про 
изведения. Двата сборника 

„Октомври” и ^Сутйеска”

ти — време на подем и раз
цвет. Колко дълбоко маркси 
чеоки последователно е на
ционалната политика на 
СЮК, особено красноречиво 
се вижда върху примера на 
българската народност. Ма
кар и малочислена тя се пол 
зва с всички права и свобо
ди, крито имат и най-числе 
■ните нации в СФРЮ.

Една от тези дейности, а 
може би и най-субтилната и 
най—видимата, покрай обу 
чението на роден език, е съз 
даването на собствена, нацио 
пална по форма, а общоюго 
славска по съдържание кул 
тура, собствено литератур
но, научно, публицистично 
творчество — собствена кни 
гоиздателска дейност. Ако 
до войната интелигенцията 
от българската народност 
можеше да се изброи на пръ
сти. в .социалистическа Юго
славия тя все повече се уозе 
личаваше, за да стигне до 
такава висока степен, че по 
настоящем да няма дом, от

я
■
в
м

в'второстепенна, а редовна ак 
тивност на издателство ,,-Бра 
тство“. През 1966 г. излязоха 
от печат четири заглавия, 
1967 — също 4; 1968 — 2; 1969 
— 3; 1970 — 9; 1971 — 7 и 
1972 — би пр. Това значи, 
че досега в издание на „Бра 
тство“ са излезли 
около 50 заглавия 
половината

художествени,
вв
и
ине -случайно те носят тези за

главия), и подготвени и реда 
ктирани от покойния Иваи 
Караиванов, човек — револю 
ционер ,с рядко широка ду
ша и не по-малко широки по 
знания

■
и

от печат 
от които и

зса оригинални
и богат житейски творби на автори от българ 

опит, който винаги намира- ската народност, 
ше и време, и думи да на
сърчи и вдъхнови всеки та
лант към сериозна творчес
ка работа — представляват 
зародиш на онази издател
ска дейност, която е проду
кция на оригиналното твор
чество.

5На първо 
място се намират художест
вените произведения — сти
хосбирки, сборници от раз
кази, една повест, засега все 
още единствения ни роман — 
(„Зъбато -слънце” -от Марин 
Младенов), научно-популяр
ни трудове; сетне преводи 

начало от областта на

и

:
:д

и
□
н
к

Обаче истинското 
на книгоиздателската дей
ност започва с дейността -на

художестве
ната и марксическата лите
ратура, и публицистиката.

=
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За самоуправлението
РЪКОВОДСТВОТО на ЮКП след щателно 

изучаване на дотогавашния път на развитие и 
методите «а изграждане на социализма в Юго
славия дойде до извода, че на всеки начин 
трябва да се попречи процеса на етатизация. на 
обществото, защото той заплашва- да. подкопае 
властта на работническата класа и да попре
чи на истинското социалистическо развитие на 
нашата страна. В това се уверихме особено 
след стълкновението със столинизма. въз. осно
ва на марксйческия анализ на същността на. 
сталинизма. В търсенето на възможно най-ус
пешен път на изграждане на социалистически 
обществени отношения изхождахме от идеите 
на класиците на марксизма за отмирането- на.. 
държавата в социализма, особено от Марксо 
вия анализ на опиа с Парижката комуна.

Въз основа на вичко това през-1950 година 
е приет Закон за предаване на фабриките на 
управление на работниците, което- представлява, 
огромна историческа крачка.' В- този революци
онен закон са изразени основните елементи на 
новата генерална линия на ЮКП в- изгражда
нето на социализма Югославия. Същността му 
е там, че процесът на отмирането- на държа
вата не може да се отлага за бъдещето; но той 
трябва да започне още веднага; ЮКП трябва^ 
да се дистанцира от държавния апарат, за да 
не загуби съществените белези на революцио
нна партия на работническата класа и да. не 
се превърне в част на апарата за упражнява
не на власт; държавната собственост трябва

да претворяваме в обществена под управлени
ето на непосредствените производители.

... Решително се насочихме към укреп
ване на на материалната основа на трудовите 
организации. Можем като значителен резултат 
да отчетем факта, че днес непосредствените 
производители разполагат с много по-голяма 
част от общия обществен продукт, отколкото 
по-рано. без оглед на това, че още не сме пос
тигнали, ни по обем, ни по структура, онова, 
което желаем. Това особено се отнася до сте- 
пена на разполагане с натрупването и решава
нето разширеното възпроизводство. В условия
та на действуване на законите ,на пазара и сто
ково производство, както и на бързите проме
ни в съвременната технология, само здравите 
стопански организации могат да бъдат истинс
ки носители на материалния прогрес ...

... Пред нас е задачата в следващия пе
риод да доразвиваме, укрепваме и повишава
ме ефикасността на самоуправлението и в об
ластта на стопанството и във всички обществе
ни дейности. Трябва докрай да се изборим ос
новните носители на възпроизводството да 
бъдат трудещите се в различни области на 
сдружения труд. Ко-нцетрацията на средства и 
насочване на тяхното използване на икономи
чески начала трябва да вършат, преди всичко, 
производителите и то съгласно своите и общи
те интереси на социалистическото развитие. 
Към тях трябва да нагодят ролята си и банки
те, за да влагат повече в интреоите на сдру
жените производители . ..

Зона Б 6 Югославия!
В съседна Италия започнаха да говорят аз 

някакво свое право и суверенитет над зона Б. 
Обаче отговорът на нашия народ беше такъз, 
че можаха да видят, че в Югославия няма раз
лични гледища, че и тоя македонец доле в Гев- 
гелия също така мисли за тази част от нашата 
територия. Защото не съществува вече никака- 
ва зона Б, това е наша територия и това е свъ
ршен факт! Това някога беше зона Б, днес е 
Югославия.

И за това с тях няма вече какво да 
разискваме. Това е част от република Слове
ния, юва е част от Югославия. И за това ние 
вече никога с тях няма да разговаряме, това е 
свършена работа.

Ако някога имаме нещо да преговаряме, то
гава може би само по някои конкретни въпро
си за границата, в наша полза или в тяхна 
полза — ако те желаят. Ако щете. ние сме до
волни с това, което имаме. Защото, когат<> се 
касае за тези Зони, тогава «ие жертвувахме, а 
не то.

Ние воювахме с тях, те ни нанесоха голе
ми щети. И когато ние завзехме Триест, кога- 
то пристигнахме на границата на Соча, трябва
ше под натиска на съюзниците да се оттеглим 
от Триест и така се съзадоха двете зони: зо
на А и Зона Б. Добре, ние пред този на тек тр
ябваше да се откажем от Триест, трябваше да 
се откажем от зона А.

И ако някой има право да повдигне този 
въпрос За някоя зона, тогава това право има^ 
ме ние. Обаче ние това не щем. Не щем зара
ди това, че със съседна Италия искахме да 
създадсм добри отношения. И ние добре нап
равихме, че въпроса за зона А не оставяхме 
висящ, около това постоянно да се въртим.

И това създаде условия за такива отноше
ния, каквито нямаше между, които и да било 
две държави в Европа. Това италианците тък
мо сега виждат. Огромно болшинство хора в 
Италия са сърдити за това, което правителст
вото им направи под натиска на реваншисти- 
те и фашистите. Народът това там критикува.

че за нас не

Основа на братството, 
сплотеността и единството 
на всички националности в 
Югославия

Нашият печат трябва да 
бъде тълкувател на нашия 
път в социализъм На вас високия народен форум, Антифа

шисткото вече на народното освобождение на 
Юоославия пожелавам мнодо успехи За добро
то на нашата храбра народосвободителна войс
ка, за доброденствието на единството на всич- 

югославски народи, защото това е оонова, 
фундамент на братетво-

НАШИЯТ печат трябва да бъде тълкува
тел на всички мерки имащи практично значе
ние и представляващи конкретен израз на на
шия социалистически път, -каквито са например 
работническите съвети, новите финансови за
кони и други законопредписания, които са 
приети, или трябва да бъдат приети, а чрез 
които ясно се вижда колко далеч сме отишли 
по пътя на социализма и как работниците, про

са станали в същото време и. 
собственици на- своите пред

ни
която сега се създава, 
то сплотеността и единството, което вече ни
кой никога не ще може да разруши. Това ис
торическо събрание е доказателство за единст- 

нашите народи: сърби, хървати, сло- 
мюсюлмани ивото на

венци, черногорци, македонци, 
други без оглед на вероизповедание и нацио- 
налост. То ведно с и гаранция, че щс сс върви 
към създаване на по-добро и по-щестливо бъ
деще на нашите народи.

(Из речта на АР- Тито иа 
Първото заседание на АВНОЮ 
26 новември 1942 
Бихач) ________

изводителите 
ръководители и 
приятия. Това трябва да се обяснява на хора- 
та. Досега множество меролриятния не винаги 
бяха добре и достатъчно протълкувани; дока- 
то на една страна на .в печата често минават 

важни неща, случва се, от друга ст~ 
се пропуснат. Неооходи- 

момент да се знае

... Още веднаж подчертавам, 
съществува зона Б — това с. Югославия и по | 
този въпрос ние с вече няма какво да разго- • 
влряме. Винаги ще им кажем: нямаме зона- Б, 
ние имаме Югославия, това е наша територия.

(Реч в Сараево, 15 април 1974)по-малко
рана крупни неща да
мо е другари в дадения _
какво е най-целесъобразно, какво е най-важ
но; необходимо е да се следи целокупния наш 
живот, политическият стопанския и културни
ят и винаги да се обръща внимание на най-съ
щественото в даден момент, за какво трябва 
да се пише и в каква степен, защото много 
пъти не е достатъчно само да се напише само 
една статия. Иначе, случва се, да пропускаме 
край нас неща от огромно значение, които сме 
забелязали и знаем тяхната стойност, но е не
обходимо същите добре да запознаят и широ
ките маси. Има с хиляди различни нещ^ ко- 
ито, трябва да разработим, за да. бъдат достъп
ни на широките маси — такива неща в дру
гите страни биха се използвали твърде много 

случваха. Вярно е, АРУ*

година,

Равноправни народи и народности
татето по-нататъшно развитие?и пречка, на

Аз Значи вярвах, и в това твърдо вярвам 
н днес, чс именно нашите производители са 
циментът на нашето общество. В това се уве
рих и по време на настоящите пътувания. И 
мога да ви кажа, че след всички тези разгово
ри, включвайки и този тук, аз съм твърде оп
тимистично настроен.

Аз още побрано чух. че някои хора повди
гат въпрос дали федерацията е най-подходяща 
форма на нашето «общето общество, че може 
би конфередсрация би била по-добра и подоб
ни. което ме смая. Веднага мога за заявя, че в 
базата ма нашето общество съществува добро 
насросиис и че кашите производители се ст
ремят към по-нататъшио укрепване на югос
лавската социалистическа общност. Те дълбо
ко съЗншзат, че тяхното бъдеще е само в мощ- 
насоциалистическа Югославия н те със стра
нно работят върху по-иататъшното развитие на 
нашата общност на равноправни народи и на
родности, за да бъде още по-здрава и по»едн- 
ииа.

ОЩЕ 1Ю ВРЕМЕТО, когато предадохме 
фабриките на. управление на работниците, аз 
изхождах от уверението, че тъкмо самоуправ
лението щс бъде един от основните фактори, 
които ще укрепват нашата многонационална 
общност. Имах на ума, че работниците не са 
обременени с никакви предразсъдъци и нацио
налистически чувства, но че на тях във всич
ки наши републики, без разлика, единствена
та цел им с да развиват своите предприятия, 
да увеличават производството и повишават жи
зненото равнище. Затова и вярвах, чс при нас 
тъкмо работниците, непосредствените ирозводи 
тели( ще бъдат тези, които ще превъзмогнат 
всички противоречия и аномалии и ще създа- 

въЗможиост. за постоянно укрепване на 
социалистическа общност.

на войната, за мене, който се 
нашата Народоосвободи-

8 печата, ако там се
вашата работа е сложна, но той има 

за развитието на ваша- 
на печата в социог

,гари, че
историческо значение 

;та страна, защото ролята 
листичсското изграждане, е огромна.

Накрая още веднаж бих искал Да пов
торя, другари и другарки, чс нашия свободен 
печат, служейки си само с истината я борей- 

истината, и занапред ще прави всич- 
повече напреднича-

дат 
нашата

През време 
намирах начело на

борба и. за всички наши бойци не същес
твуваха и не представляваха пречки никакви 

. национални граници в нашата решителна об
ща борба за победа над фашизма, да изгоним 
окупаторите, да аразнм вътрешния враг и да 
сложим основи на новата обществена система. 
А защо. днес нашето федеративно устройство 
би било причина за междунациоиалпи раздори

телцаки се за
ко възможно, колкото сс 
вите хора в света да получават правилна пред
става за нашата социалистическа страна и,ео- 
циализма изобщо.

(Из речта пред представите
ли на строителите па Гердап, 
Брестопачка бпня, 21. IX. 1969)(Блея » маЙ 1951 г°Яииа)
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Пр*Ъ Дштия комрлс на СЮК

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

КОНСТИТУЦИОННИТЕ
По случай
срещата
„Братство

и
единство“

ФУИКНШТЛН*^амандма 
1971

Коясгитуцион№1тсни
ни, приети иа |Спиститу- годоша и новата Квнсгкгу
цияпровъзгласена и±Ц^а.
руари 1974 година нР°Лставл
яват „ай-крушштсрс^лта-
ти от борбата иа Съюза на
югославските комунисти за
развитие на социалистически
те самоуцраяителяи

__ икономически отно-
нашето общество.

Социализмът като общест- 
което свободно сдру-во, в

жените производители заяоч 
ват съзнателно Аа управля
ват с обществените условия 
на своя живот, 
субективни исторически пред 
поставки. Това са работни- 

класа, нейната идеи 
ио-хюлитическа организация 

съзнание на обек
тивните закономерности 
прогреса, постоянно отстран
яване на назрелите възмож
ности за по-нататъшен прог 
рее. Своята функция на 
гард тя може да изпълни са 
мо ако във всички периоди 
на борбата за освобождава
не на работническата класа 
изразява нейните интереси и 
се бори за тях.

Революцията огрява нашето бъдещо има и свои

вено 
тения в ческата

ЦК па 10КП
въстание народайто от името па 

призва па 
от южна Сърбия, застана на 
чело па отряд и изгоря в свс 
щепата борба. Иа светплпика 

Революцията няма да ш- 
на Сима;

11X1 КОН С-битки, в миналата война, ло 
зУнга „Братство и единство 
да претворят а дело, освобо
дителната борба да не бъде 
единствено освобождение от 
германския и български фа
шизъм, по тя да бъде и ре- 

която щс донесе по

и научноСлед приемането
титуцишшите
Съюза иа комунистите 
обществото се поведе акция 
за разясняване иа тяхната 
идейно-политическа същност 
и започна с тяхното ярактич 
но претворяване в живота. Ь 
това отношение, 
са постигнати забележител- 

с имало и из

наамазгдмани в
и вТ нарадицнонната среща 

запасните военни стареиши- 
Македлния. Косово и 

Власина па аваини от
Южна Сърбия на

година бе организирана
гасне пито името 
Погачарсвнч от Враня, който 
геройски загина в началото 
ма въстанието, по неговите 
другари продължиха 
тото дело и издържаха до 
окончателното освобождение. 
Тома Иваиовмч, Марко Цър 

Столе Вуяновски, Сини- 
ша Янмч, Лца Синадинович, 
Вера Йоцич. Милан Зсчар и 
мнозина герои заслужиха да 
им се изговарят имената в 
такива моменти, бюстовета 
пм да красят площади и пар 
кове по нашите градове, а

тази
в чест на рождения ден на 
нашия върховен комендант 
другаря Тито, по случаи три 
г от освобо

полюция, 
беда на равенството и социал 
пата правда.

Областта за която говорим 
беше крайгранична част 
нашата страна, блнЗо до бъл 
гарския политически център.

естествено.
започна

не резултати но 
вестни '

десетгодишнината 
ждението на тези краища, в 

пълна афирмация па 
конституционните начала и 
по време когато се учредя
ват новите държавни и само 
управителни тела, когато се 
провеждат конгресите на Съ 

■комунистите в репуо

на слабости, които са 
значително влияниеоказали 

върху темпото и качеството 
на акцията на провеждане- 

амандманите. В нача-

знак на САМОУПРАВИТЕЛНА
ИНТЕГРАЦИЯНИ,

V* & ... ./' М'
Със засилена обществена 

акция на трудещите се и 
нормативна дейност на всич 
ки обществени фактори, ос
новните организации на сд
ружения трябва да поемат 
ролята на основни носители 
на всички видове на самоуп 
равителна интеграция на ба 
зата на свободно изразени 
икономически и обществени 
интереси на непосредствени
те производители. Самоупра 
вителната интеграция трябва 
да се основава на неттрикос- 
ното право на трудещите се 
в основната организация на 
сдружения труд да решават 
за общия доход

то на
лото имаше жестока съпро
тива, която се манифестира
ше на различни начин. Има
ше големи тенденции да се 
попречи на тяхното цретвор 
яване в живота.

юза за
ликмте и Десетия конгрес на 
СЮК.

За такива внушителни сре 
щн Власинското езеро не е 
избрано само поради негова 
та красота, която въодушевл 

туристите, но преди всич 
изключителното 

област,

техните примери винаги и 
навсякъде да се изтъкват из

В обособените центрове 
на икономическа и финанео 
ва мощ и други подобни ин 
ституции и организации се 
считаше, че и не трябва да 
ги прилагаме. Имаше твър
де разпространени явления 
на формално-правно провеж 
дан е на амандманите. Неряд 
ко провеждането им се взи 
маше като техническо-орга
низационен въпрос.

(Из доклада за Десетия кон
грес на СЮК)

техните дела да грее надеж
да в бъдещето.

По тези пространства се 
испанският борец 

оповски и на на-

ява
ко поради 
значение на тази 
където действуваше 
силният Втори южноморавс- 
ки партизански отряд и къ
дето по време на Народо- 
освободителната борба и Ре
волюцията бе установено бой 
но единство и братство меж 
ду сърби, македонци, албан
ци- и българи. Тъй както на 
шите запасни военни старей- 
шини покрай военно-профе
сионалното издигане на тра 

и ценния опит 
Народоосвободителната 

борба й Революцията се въз
питават да тачат и развиват 
социалистическия патриоти
зъм. изучават условията, в 
които се развиваше стратеги

бореше и 
Йслисне П
шите бойци пренасяше изкус 
твата иа испанската граждан 
ска война. Мнозина си спом 
пят и за Христнян Тодоровс- 
ки Карпош, който по време на 
почивките, между борбите и 
маршовете, говореше на пар
тизаните за марксизма и Ок
томврийската революция и 
като пламенен революцио
нер и комендант на Куманов 
ския партизански отряд ге
ройски падна за по-добър 
живот на народа и работни
ческата класа.

Но тези жертви не бяха 
Победоносният 

край на войната донесе очак 
ваните промени в общество- 

революционните въжделения то. Властта спечели трудовия 
на Тито и Димитров в бор- народ, фабриките бяха преда 
бата срещу общия враг. в раз дени на работниците на уп- 
витието на интернационализ- равление. а земята на селя- 
ма, да се превъзмогне наслед ните. През изтеклите 30 
ството от трагичното минало, ни образът на нашата стра 

Цялата хълмисто-планинс- когато нашите предшествени на иЗ основи се измени. Ус- 
ка област между Пирот и ци се гледаха през мерника. поредно с това се промениха 
Куманово етнически е твър- Втори южноморавски отряд. или се променят отноше- 
де разнообразна. В нея жи- На склоновете на Велика нията в обществото. Развити 
веят сърби, македонци, албан Плана падна и народният ге ето на техниката и технолога 
ци, и българи. Социалните и рой Милорад Димаиич, в Ра ята положително се отрази на 
икономически условия през доони народният герой Сина- целокупния обществен и от- 
всички епохи сближаваха и дин Миленович, в Дута Лу- делно на личния 
обединяваха тези народи. Сто ка народният герой Мирко Всичко това 
панската изостаналост създа- Сотирович. Всички те доказа
де печалбарство, което на хо ха че това е наша земя. а
рата. обезпечаваше основни нейната отбрана чест и гор-
условия за живот. Но и това дост на синовете и.
не бе доспатърно за основни Когато по някакво чудо би бе 
те потребности за съществу- ха могли да 1проговорят пла-
вание на населението. Тук мините Весна кобила и Стре
лежат основните причини на шер бихме узнали за много-
родите от тези краища да въз бройни подвизи на бойците патриотизъм Нека й ия п>лпп
приемат- на ЮКП, защото от миналото. Доле, в Гърде- учим младите над .
тя съдържаше техните класо лишката клисура, отекваха обичат овоя -народ запит,-,
ви интереси. Класовата пози експлозии, разрушавани бяха ват и изграждат сжя, тш
ция обединняваше вековните ж. п. линии и мостове. Не е на. Нека хуманните чувстаа те «ъдето те са необходими г,
стремежи на сръбското, ма- съществувала чука, от която и .любовта на = и ' * 5 необходими Осъщественият доход в ос
кедонското. албанското и бъл не е стреляно, нито местност отправени към всички пати Договорно бяха утвърдени ' новна-га организавдя тй
гарското население и ги за- където не е отеквала бойна народи и народности Нека ПрИ пряКа отговорност на ре жения труд представляват”
ставяше решително да от- партизанска песна. срещата на „Братството и «Убликнте и -покрайнините: термална основГ
хвърлят маската на лъжепат В центъра на всички споме единството” на У; » за ппд.гти™ _ _ ова
риотизма, който бе създаден ни, легенди и предания, във още .един израз на злСа.?"?! - та И РезУлта’гн- работника
да прикрива егоистичните ин фокуса на началото на револ ни решеност организипт™ 1 ,те от самоУпРавително еоци- Условията «а своя
тереси на националистически юцията остават незабравими решително ла се алистичеоко развитие на юго-" Разпределението
те и хегемониоически буржо имената на предвестниците тавим срещу всяка славоката общност като —
азии. Затова на тях им не бе на Революцията — народния ция на части отнашя

трудно в решителните герой Коста Стаменкович. ко рия. ДЖУРА ЗЛАТКОВИЧ

твърде

(Из Акционната програма 
на Втората конференция 
на СЮК)РЕШАВАНЕТО ЗА 

ФЕДЕРАЦИЯТАдициите
РАЗПОЛАГАНЕ С ДОХОДАС .Вукманович говори на 

тържеството
от

Противоположно на залоч 
натия процес на пренасяне 
на центъра на тежестта на 
политическото решаване вър 
ху другите обществено-поли 
тически общности, «а първо 
място на републиките и по
крайнините, на (равнището на 
федерацията и занапред си 
остава

За общия доход като ре
зултат на съвместен труд на 
раоотниците в основната ор
ганизация на сдружения труд 
и общия обществен 
ъществен в ралични видове- 

сдружаване

което беше изгодно ЮКП да 
подаде братска ръка на бъл- напразни, 
гарските комунисти и народ 

ята и тактиката на партизан ~ и да помогне да осъществят 
ската война, те същевременно 
върху тези основи развиват 
концепцията на всенародна
та отбрана и самозащита на 
нашата самоуправителна со
циалистическа общност.

труд, ос
на на труд и 
средства въз основа иа дейс 
твуването на закономернос
тите на пазара и на самоуп - 
равителни основи обществе
но утвърдените условия 
получаване на дохода, работ
ниците решават в основните 
организации на сдружения 
ТРУА съгласно своите консти 
туционки права

голяма концетрация 
от пълномощия, важни ико 
комически функции и зако- 
нодателно-регулятивнн 
петенцили. Това 

все по-голям 
между компетенците, 
имаше федерацията 
нова

годи

ком- 
довеждаше 

дисонанс 
които 

въз ос-

за
до

на конституционните 
разпоредби и същинската й 
възможност да ги осъществ
ява. Това

и отговор
ности към другите работни
ци в сдружения и към об
ществото изцяло.

стандарт, 
ии възлага да 

ценим и браним нашата 
твителност.

Традиционната 
Братството

изостряше общест 
конфликти и пораж- 
известно

деис вените
даше Съвместно с осъществения 

доход, със сдружаването на 
РУ А и средства, основните

?тЛШ13аЦШГ Иа ЗДРУжешш 
спХ™ разпределят взаимно 
според своя принос в осъще 

яването му, въз основа 
ма мерила, утвърдени 
самоуправителни 
иия.

среща на 
и единството” 

още едно обстоятелство на 
примера на славнот0 минало 
да се укрепва нашия 
листичсски

недоверие
между самоуправителните 
субекти, републиките 
райнините. Изходът 
положение беше

и пок
от това 

в намалява
социа- 

самюупра вителен
нето 
федерацията

«а компетенциите на
чрез 

споразуме-и в тяхното по- 
пълно ойределяне в области

масрещата 
единството- на 
още .един израз на г 
ни решеност организирано

на правото 
Да решава за 

труд и 
на дохода 

личен доход.
ця- Ц Да получава

доклада за Десетияше
сфр^ОНСТИТУ1№[ят 
СФРЮ, член 17). а на
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Фотохроника БРАТСТВО НА ДЕЛОСлавен юбилей
Александровашка община заема повърхни
ната от 386,5 км2 и 34 хиляди жители в 54 на 
солени места. С едната си часте разположена 
по хълмистите предели на плодородна Жупа, а 
с другата — в подножхнето на Копаопик.

1961 година националният до 
ход в общината бе 439 дина 
ра на глава от населени, 
през 1974 година — 6.500 ди
нара. За култура през 1961 
година се отделяло 20 дина
ра на глава от население, а 
през 1974 година — 2 мили
она динара.

а

Жупският лозарски ,_Ви!но-Жупа" доминира в 
цялото стопанство с над 40 
на сто бруто продукт. За 
фондове тя отделя над 13 ми 
лиона динара годишно, а из
вестна е вташир из света. Це 
хът на фабриката „Петолег- 
ка” от Тръстеник успешно 
работи. „Жуплянка” спечели 
много медали от панаирите. 
„Вентил" произвежда на ев
ропейско равнище. Фабрика

масив
датира от стари времена. 
Съществувал е още преди ид 
ването на римляните на Бал 
кан-ския полуостров. Преди 
30 години Жупа е била ти
пично лозарски 
промишлено и

ДА ЗАДЪЛБОЧАВАМЕ 
БРАТСТВОТОкрай, без 

друго сто
панство. Трудно се живеело, 
от беритба до беритба. Воен 
ният

Както е известно, преди 
4 — 5 години Александровац 
и Димитровград се побрати
миха. Сътрудничат в област 
та на културата и образова
нието

вихър направил 
стош. Животът

пу-
станал още

— предимно чрез май 
които сеските срещи, 

провеждат всяка година в 
Димитровград и Фестивала 
на основните училища на на 
рода и народностите в СР 
Сърбия, който 
се провежда в друг град.

В разговор с ръководите- 
Александровашка 

оощина: Негован Сердаре- 
вич, секретар на ОК на СКС, 
Предраг Думанович, предсе
дател на ОС, Сава Милетич 
председател на ОК на ССРН 
и Воислав Калезич, председа 
тел на Общинския синдика
лен съвет, потърсихме отго
вор на следния въпрос:

Как гледате на побра
тимяването между Алексан- 
дровац и Димитровград и ка 

възнамерявате да пред
приемете с цел да се задъл
бочава и развива

Пионерите първи честитиха 
ния юбилей и Деня на Службата на сигурността на 
трудовия колектив на Отдела на Службата 
решни раооти в Босилеград.

тридесетогоднш-

за вът-
всяка година

лите на

кво„Вино — Жупа”
по-тежък, но тръгнало се 
на борба за възобновяване. 
Формирани били първите тру 
деви организации, селските 
трудови кооперации и 
строени първите кооператив
ни домове.

От 1960 година продължа- 
ра твърде интензивно разви
тие, което често надминава
ло силите им. Възникнали го 
лям брой организации, кои
то успешно работят и днес.

та на храна за добитъка има 
съв-ремеина технология. ,Же 
лпнГ се е афирмирал в стро 
ителството. „Развитък" и 
„Единство" също така показ 
ват солидни делови резулта
ти. В общината има 16 орга 
низации на сдружения труд, 
а 27 основни организации на 
стдруженмя труд.

Новият Дом на културата 
ще задоволи нуждите на тру 
довите хора. Здравната слу
жба все повече се модерни
зира. На училищното дело 
се отдава голямо внимание. 
През 1866 година в община
та е имало 58 ученици, а се 
га 4,652.

Резултатите, 
сега са постигнати, наредиха 
Жупа между общините с най 
интензивно и най-бързо раз
витие в СР Сърбия. През

сътрудни
чеството във всички облас-
ГИ:

На тържественото събрание на трудовия ко
лектив на Отдела на Службата за вътрешните рабо
ти в Босилеград присъствуваха ръководителите на 
всички обществено-политически организации в об
щината и много други гости. По такъв начин те уве
личиха чествуването на големия юбилей на Служ-

Ето отговора им:
— Решения на общинските 

скупщини в Димитровград 
и Александровац за побра
тимяването съществуват, а 
повели още не са подписани.
На последната Общинска кон 
ференция на СКС през март 
т. г. в Александровац е конста 
тирано да се подпишат въз
можно по-скоро тези пове
ли и да се договори по-ната 
тъшното сътрудничество.

Досега бяхме заети около 
изборите за делегации и де
легати. В най-екоро време 
ще оформим официална де
легация и ще посетим Дими
тровград. където ще - се до
говорим за подписване на по 
велите и в кон области да 
сътрудничим.

В Димитровград съществу
ват: конфекция гумара, 
строително, гостнлничарско, 
дървопреработваемо пред
приятия, а такива или подоб 
ни предприятия има и >в Алок 
сашдровац. Освен сътрудни
чеството между тези трудо
ви организации има условия 
за контакти и в областта на 
културата, образованието, ра 
ботата на общ1 меките скуп- 
ЩМ1Н.П, местните общности, об 
ществепо-политпческнте ор
ганизации и общностите на 
интересите.

— Децата чрез фестивала 
на основните училища на на 
рода и народностите в СР 
Сърбия сложиха основите на 
нашето побратнмство. а те 
са нашето бъдеще. Ние ще 
вървим след тях за да задъл
бочаваме обще повече ова 
наше братство и сътрудниче 
ство, каза секретаря на ОК
на СКС. V*

— Целта ни е децата, ко
ито тук идват от братските 
училища, да се чувствуват 
като у дома. Да сътрудничат 
дете с дете и човек с човек 
от нашите две комуни, топа 
е същественото, а ис само 
официалните делегации, до
пълни председатели на ОС.

М. Величко»

по-

ГОДИШ НА ВЪЗХОД

В Жупа са електрифицира 
ни всички села. Извършено 
е градоустрояваме и хигиени 
зация на селищата, доведена 
вода от планината Желин, 
построени 
миог0 селища и изникнали 
нови фабрики.

които до-

водопроводи вШл

Заседание на ИО на ССРН в Босилеград

ПОДКРЕПА НА РЕПУБЛИКАНСКОТО 
РЪКОВОДСТВО

Командирът на милицията в Босилеград, Радо- 
ван Пуртич в доклада си изтъкна досегашните успс- 

Отдела на Службата за вътрешните работи, 
посочи многобройните важни за-

Изпълиителният отбор на 
Общинска конференция иа 
ССРН в Босилеград обсъди 
предложението на Координа
ционното тяло на СР Сърбия 
във връзка с избирането иа 
ново ръководство на Рспубли 
канската 
ССРН.

Членовете иа Изпълнител
ния отбор дадоха пълна под
крепа за председател иа Рс- 
п у бл ика меката конферен ци я 
па ССРН да бъде избран Кол

Широка, а за заместник пред 
седатсл Милутин Мплошепнч.

На заседанието се изтъкна 
чс досега Босплсградска об
щина мс с имала представи
тел в органите п комисиите 
на Републиканската конфе
ренция на ССРН. Затова се 
предложи заедно е останали 
то общини, в конто живее 
българската народност да сс 
даде предложение за избира
не иа някой члои в някой от 
органите на РК па ССРН.

хи на
но същевременно 
дачи. които трябва да сс провеждат в настоящия и 
бъдещия период.

;ГШ:;. конференция иа

ш шш
в. в.

Божмца

ИМА РАБОТА ЗА НОВИ РАБОТНИЦИ
Ръководството на Босилс- 

градска община посети строе 
щигс обекти от втората фаза 
на Власинскиге водоцентради 
в Дисина и Божица. След то 
ва с управата на строежите 
се водиха разговори върху 
няколко съвместни проблеми. 
Между другото бе обсъден 
въпроса за приемане на рабо 
та на нови работници от Бо-

силсградска община, електрн 
фикацинта на някои босиле- 
градски села в рамките на 
изграждането на втората фа 
за на ВЕЦ „Власина” и др.

В разговорите се изьткна, 
че има условни за съвместно 
решаване на тези други въп
роси, които са от значение за 
Босплсградска община.

Председателят на Общинската скупщина, 
женер Драган Мимов връчи награди и признания на 
на й-загд уж вилите труженици за дългогодишна ус
пешна работа. Текст и снимки:

В. Велинов В. В.
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ДимитровградскаЕлгкрифнкарията на
общинаСРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ИМАШ НАЧЕЛО НА ПАРАДА Ток в 31 села
Вмаянопич шГмигп е и и Тогава започна акЦ|Птерссупаг :ш фпзкултурн- 

та. Блатодаропне па район
ните прегледи, на общин
ския фестивал, а сега п па 
, Майските срещи“, и Дими 
тровградска общи па (говоря 
на селата) е създадена тра-

гимпастическл

пко
чело ма парада, който също скупщина.■ л ежду онези, които еже 

М годно подготвят фестп- 
111 вала „Майски срещи“

МАЙ -ГОЛЯМАТА следвоен- 
акцпя в Дими- 

слск- 
пъл-

п 23 села.мия та
През това време населени- 

с небивал ентуси
па комунална 
•('•ровградска община 
трификапия иа селата 
см успех приключи преди две 
седмици. Скървепица беше 
31 село ог общината, което 

електрически ток или

пея отпиват.
ЕЛЕНКО ВНДАНОВИЧ Но той същевременно (от 

днес)
сто у опя,

преподавател но физкултура 
в димитровградското основ
но училище.

— Не само ..Майски сре
щи“, но и преди, когато то
ва беше. общински фести- 

нне влагахме много

я.зъм и свърхчовешки уси
лия, да построи 60 километра 
далекопроводи, 70 километра 
мрежа с ниско напрежение 
и 24 трафопосга. Стойността 

тези работи, заедно е вло 
възлиза на «12

■първия фестивал до 
работи и върху подготовка 
та иа селски, училищни и 
градски танцови състави. Са 
мият започва да играе през 
1948 година, когато танцови 
ят състав в Ниш печели пър 

републиканско призна

ли ция към 
упражнения и спортни със
тезания. По това може би

получи
едно от двадесетте и три села 
електрифицирани през по
следните пет години. След за 
сърнюанс па акцията па те
риторията на общината оста
ват неслектрифицирани само 
десет села. Шест от тях — 
Плапииица. Бански дол, Нае 

Пстачипци, Искров-

на
жсиия труд, 
милхона ди

Известно с, чс населението 
в общината, с изключение 

крайградските селища Же 
люша, Градини, Лукавица. 

и Гоин дол, НС с стоков про 
Оттук се вижда 

усилия са били иеобхо

вал.
труд. Тогава в гимнастиче
ските упражнения само уча 
ствуваха над две хиляди мла 
дежн и девойки от селата. 
А всичко това трябваше да 
се подготви — каза Е. Вида 
ибвнч.

— Във футболния отбор 
та Внданович отрамо проя
вява 1штерес. След като за 
вършил гимназия и Учител 
ска школа, завършва и по
лувисшото педагогическо уч 
илище — отдел физкултура.

— Във футболния отбор 
„Асен Балкански“ играх по
вече от 12 години. Бях и бас 
кетболист, и то по време, ко 
гато нашия отбор се състеза 
ваше с „Дървена звезда“, 
.Партизаи“ и прочие.
Сетне

то състезател Е. Виденович

во
пие.

танцово 
гоя

— Песенното н 
народно творчество в 
край е доста богато. Засега 
обаче то остава недостатъч
но проучено, 
па народни хора и 
търси сериозна работа, а 
■не по различни 
прибързано, 
има традиция, има «I талан
ти, но налага се по-отговор 
но отношение към тази ра
бота — заяви Виденович.

на

ци"м Грагга — щс сс слектри 
фицират » идната година. 
Значи, без ток щс остана! 

Прача, Враича, Било и 
Обаче от доссга- 

знас, чс при- 
на-й-добър агитатор.

изводи тел. 
какви
дими на населението от ра
йоните Д. Нсвля, Т. Одоров- 

Висок и Забърдие 
берат средства за далекопро 
водите, селските мрежи 
трафопостоветс. А всичко то 

направиха с доброво-

Обработкага 
танци

само
Драговита. 
шнпя опит сс

да съ-поподи и 
Димитровград

ни

и
морът с 
И затова може да очакваме, 

изве- ва го 
лен труд.

Обаче, ис трябва да се за
брави помощта, която оказа 
Общинската скупщина и Ю- 
гославската народна армия. 
Фондът на общината за еле: 
ктрификация от своя страна 
вложи средства от 700 хиля
ди динара, а като помощ на 
районните комитети бяха да
дени още 500 хиляди динара 
банкови кредити. Също така 
Общинската скупщина ока
за помощ от бюджетните си 
средства и то за изготвяне 
на проекти и на всяко село 
бе купен по един телевизор. 
От своя страна армейците, в 
акцията върху електрифика
цията на Димитровградска 
община, бяха винаги на поет 
и тяхната помощ бе много
странно значителна, особено 
моралната им помощ. На ак
цията, освен тях, дадоха пъл 
на подкрепа и всички обще
ствено
ннзации в общината и през- 
цялото време бяха активно 
включени в същата.

слсдчс и тези села, 
егне време, щс поискат

включат в електрифика-
да

(СМайските тържества са в 
разгара си. Приключиха ра
йонните прегледи, а фести
валът Майски тържества“ е 
вече започнал. И тази годи
на, както предишните, във 
физкултурната част на про
грамата, дейно работи Е. Ви 
дапович. Това той разбира 
като своя задача, като свой 
дълг.

Да напомним още, че Е. 
Внданович тази година бе 
отличен от президента иа 
Републиката с орден на тру 
да, че с носител на още при 
знание. Действително, всички 
признания са дошли в зас
лужени ръце.

цияга.
Условията за 

бяха трудни.
Неблагоприятното географ 

положение па 
община и коифигура- 

и слаба 
основа,

слектри-

когато престана ка лаеноЕл. Внданович

сме между първите в реятуб 
ликата. Днес изобщо не е 
трудно да се организира спо 
рген преглед в някой район. 
До да достигнем тази сте

пен, наистина трябваше мно 
го труд — каза Е. Видано- 
вич, доволен от пост.игнато-

поема треньорска длъжност 
п подготвя няколко поколе- 
ни талантливи баскетболис
ти и футболисти. Освен то
ва, активно работи и по под 
готвяне на градския танцов 
състав.

Физкултурната част на фе 
стивала обаче винаги е при 
вличала вниманието на гра
жданите и многобройнн уча 
стипци по различни спортни 
дисциплини. За 
на изпълненията една част се 
пада и на Е. Внданович.

— Хубаво е, че хората се

шата
цията й, както 
икономическа 
миграцията на населението и 
възрастната структура бяха 
обстоятелства, които 1970 го 
дина, когато акцията започ
на, не вливаха 
чс тя и успешно ЩС приклю
чи. Нс трябва да се забрави, 

1969 година в община-

оптимизъм,

то. че до
та бяха електрифицирани са
мо седем селища, а през 1970 

още два села. Акция
Освен, с поготовка и про

веждане на гимнастическите 
упражнения и спортните със 
тезания, наред с Никола Ге 
оргиев и Гюро Гюров, Еле

качеството
година
сс разрастна през 1970 годи
на, когато бе изготвен иде
ен проект за електрификация 
на общината, чиято стойност 
възлизаше на 12 милиона ли 
нара. Тази година бяха из
брани и районни комитети 
за Долна Невля, Трънски Одо 
ровци, Забърдие и Висок и 
бе оформен фонд за електри 
фикация при Общинската

Ст. II.

БОСИЛЕГРАД
политически орга-

Домът на културата — важен обект А. Димитров

Най-значителен обект в об 
ластта на културата, който 
се строи в Босилеград е До
мът на културата. Той е от 
значение и за обществено — 
политическата дейност. Зала
та в Дома ще бъде единстве
ната в Босилеград, а която 
ще .могат да се организират 
и обществено — политически 
събрания.

В момента обектът се строи 
с пълен интензитет от стра
на на строителното предпри
ятие 
град. За 
та ще бъде сложена под по
крив и по такъв начин ще 
бъде завършена първата част 
от изграждането на това мно 
го важно ведомество не 
само за Босилеград, но и за 
цялата община.

Също така ще има и две по- 
малки зали, които ще могат 
да се ползват 
дейности. В сградата щс има 
помещения за библиотеки, чи 
талня за различни самодей
ни секции и друго.

Ето защо главната

ством Републиканската кул
турна общност и Републикан 
ската скупщина. Също така 
ще бъде необходимо да се 
въведе местно самооблагане 
в пари в Босилеград, както 
и да се предприемат и други 
акции, за да се осигурят до
статъчно средства целият обе 
кт да се довърши.

ДИМИТРОВГРАД
за различни

Ще се строи магазин 

за млечни продуктигрижа
на Общинската културна об
щност в Босилеград е как да 
се осигурят средства, за 

продължи
да

Миналата седмица в Дими 
тревград се -състоя среща ме
жду представителите на Бел 
градската ’ банка. „Агроекс- 
порт” — предприятие за внос 
— износ

да изграж
дането му. Според проекта 
за изграждане на цялата сгра 
да са необходими общо 7

но за развитието на живот
новъдство. В това 
ние бе прието, че възможно 
стите за напредък на селско 
то стопанство, както на об
ществения така и на частния 
сектор, са налице, обаче ну
жно е най-напред да бъдат 

организа- изготвени програми за разви 
ции от Димитровград, на ко тие. Бе изтъкнато, че „Агро- 
ето бяха разгледани възмож- експорт’*, който със „Сточар'’ 
ностите за развитие на сел- поддържи делови връзки е 
ското стопанство .в Димитров готов и нататък да сътруд- 
градска община. В разгово- ничи и да влага средства за 
рнте взеха участие Бора Та- развитие на селското стопан- 
наскович, директор на Беог- ство, обаче на 
райската банка; Ааза Васи- ние, както бе изтъкнато е 
левич, председател на Изпъл нужно да бъде разгледан и 
нителния отбор на Белград- разрешен въпроса за магазин, 
ската банка; Люба Иовано- чни продукти — сирене ка-
спопт?ИРКо^Р кна 'Лгроек' шка«ал - а е цел да им се спорт , Борис Борисов, пред подобри качеството, 
ссдател на Общинската скуп
щина; Венко Димитров, 
кретар на Общинския

Ето защо в настоящия пе- отноше-
риод върху решаването на 
тоя

Градня’’ в Димитров- 
няколко дни сграда въпрос ще трябва да се

милиона динара. от Белград, земедел
ската кооперация „Сточар” и 
представители на обществено 
— политическите

ангажират доста много и об
ществено п ол ит и ч е с к ите 
организации в комуната.

Засега се разчита на допъл 
нителни средства, които би 
могли да се осигурат посред В. В.

Общинската културна об
щност, която инвестира из
граждането, благодарение на 
Републиканската 
общност и

културна 
на Общинската 

скупщина, е успяла да осигу 
ри средства от 3,5 
динара, с помощта на които 
сградата ще бъде сложена' 
под покрив. Също така тря
бва да се отбележи, че за 
изграждането на първата фа 
за на Дома културната об
щност ще ползва кредит от 
1,5 милиона динара при стро
ителното предприятие „Град- 
ня”.

това заседа-

милиона

Бе заключено магазинът да. 
се строи в Димитровград й 
то на повърхност от 800 ква

•се-
коми

тет на СК, Цветан Еленюов, 
председател на Общинската 
конференция на Социалисти-

съюз; Ранко Ставров печи Общинската 
председател на Съюза на син Д° Ю юни, 
дикатите; Цветан Сотиров 
директор на „Сточар" ’
Цветан Сотиров, 
стите

ратни метра. Площ ще обез-
ческия скупщина 

а след като оцет. 
Цналистите изберат подход
ящо място. Средства за стро
еж на магазина обезпечават 
„Агроекспорт” и Белградска
та оанка.

Домът на културата в Бо
силеград ще има универсал
на зала с 350 седалища, коя
то ще се употребява не само 
за кино

и др.
запозна го-. но и за театрални 

представления и с възможностите 
развитие на селското 
Сгво в общината, а

законцерти.
стопан

конкрет- А. Д.Страница 10
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РАЗГОВОР С АВИТУРЕНТИ БОСИЛЕГРАД

НА ПЪТ СЪС СОЛИДНИ ЗНАНИЯ ПРОЕКТ ЗА НАПОИТЕЛЕН
ОБЕКТлежи на физиката, математи 

ката, кибернетиката.
Доколкото се касае за 

„стълкновение" между поко
ленията, аз считам, че при 
нас има „младежка несериоз 
-пост“, а след по-възрастните 
„прекадена сериозност”. Вп-

С четирима представители 
ния випуск димитровградски гимназисти 
говаряхме по впечатления, които 
ното училище, тяхното поколение, 
които ще поемат в живота.

на тазгодиш- 
раз 

тосят от сред 
. пътищата,

До края на юни тази годи 
на специалистите от белград 
ския институт „Ярослав Чер
ни” ще изработят проект, с 
който ще се установи съще
ственото и необходимо коли 
чество вода, което трябва на 
се запази за различните ну
жди на Босилеградска общи
на след акумулирането на 
водите от Лисинския и Лю- 
батски район за -нуждите -на 
водоцентралите „Власина”.

Такъв договор се постигна 
в Босилеград между ръково
дството на общината и спе
циалистите на Института „Я- 
росла.в Черни".

В разговора се изтъкна, че 
преди всичко в проекта тряб 
ва да се държи да се запази 
достатъчно количество вода 
за флотация на фосфатите в 
Долна Дисина и на графита 
в Долна Любата. Това има 
особено значение, защото и 
медната и другата руда един 
ствено се намират тук и имат 

рочем, действително ние дос голямо значение за стопан- 
та научихме От нашите пре- ството -на страната ни. 
подаватели, а това ясн0 пока Въз основа на точни дан- 
зва, че нашето поколение е ни, в проекта ще се опреде - 
добро. ли и нужното количество во

Тази представители отпра Аа< необходимо за напояване 
виха още сериозни забележ- 1-13 обработваемите площи и 
км по отношение на култур- котловините на реките, как- 
ния живот в града и култур- то и за комунално — бито- 
иите възможности на среда- вите нужди на Босилеград, 
та, липсата на интересования Също така ще се имат пред- 
за младежките проблеми и ВИА сегашните и перспектив- 
желания. Но, това обаче не нпте потреби от вода на съще 
ги отчуждава От своя град, ствуващите стопански орга- 
който обичат много и в кой- низации .в Босилеград, 
то винаги ще се връщат. За изработването на проек

та, до края на тоя месец, ще 
Разговорът води: Ст. Н. | бъдат утвърдени всички не

обходими данни. След това, 
когато проекта бъде готов, 
«а водоцентралите „Власина” 
ще се даде разрешение 
количеството вода, което ще

за
Тодор Гюров: — Средното 

училище дава широки зна
ния, които за стартуване са 
достатъчно. Ученик, който е 
овладял учебния материал 
лесно ще се включи в систе
мата на полувисше и виеше 
образование.

Считам още, че ако рацио
нално се ползва времето ос
тава свободно време и за 
други дейности. Аз специал
но в гимназията имах доста
тъчно време. Сериозно се 
подготвях, защото имам на
мерение да запиша медицин 
ски факултет, който отдавна 
ме привлича.

По отношение на своето по 
келение мисля, че има място 
в живота и че знае какво 
търси от него.

Славица Стоянова; — До- 
като учехме считахме, че пре 
обширно изучаваме материа
ла и че някои материали не 
са ни нужни, а са излишно 
бреме. Сега обаче виждам, 
че ни е дадена солидна осно
ва и знанията, които носим 
ще ни послужат занапред.

Зная, че в средното учили
ще другарството има особена 
цена. В края на годината то 
се манифестира най-добре -. 
всеки се стремеше да помог 
не всекихму, за да бъдем още 
по-добри. Аз специално не 
съм решила какво ще след
вам, но безспорно средното 
училище ми е дало основата.

Влада Петров: — Като у че 
ници в народностно училище 
до известна степен сме обере 
мени с допълнителни мате
риали. Но това съвсем не 
пречи, ако рационално се пол 
зва времето. Едно средно 
„работно” време от четири 
часа — за ученика е доста
тъчно.

Нашето поколение не се от 
личава особено от останали
те. „Стълкновнията” между 
поколения съществува, но 
не в такава степен и в такъв 
вид. какъвто искат някои да 
му придадат: просто младите 
са динамични, искат всичко 
наведнаж.

Лично аз все още конкрет 
но не съм решил какво ще 
следвам, но може би това ще 
бъде икономика, а може би 
и журналистика.

се ползва от акумулационно- 
то езеро в Горна Лисина

В. В.

грижи
30
ТЕЗИ ДНИ в Димитров

град се състоя регионално съ 
веща ние иа профсъюзните 
организации от Димитров
град Пирот, Бела Паланка и 
Бабушница. Гости на съвеща 
нието бяха секретарят на Ре
публиканския съвет на про
фсъюзите в Сърбия Шефкет 
Яшари и Симо Гаич секре
тар на комисията на обществе 
ния стандарт на трудещите

Четиримата от тазгодишния випуск

Десанка Виденова: — Ние 
сме едно добро поколение, без 
оглед че се стълкновявахме. 
Считам, че ще станем нещо 

носим

се.
На съвещанието се товори 

за кадровата политика в про 
фсъюзната организация на 
републиката, предстоящите 
мерки и задачи за решаване 
на проблемите -на инфлация 
та задачите на профсъюзната 
организация в областта на 
жизненото равнище и соци
алната политика на трудещи 
те се и др.

Всъщност, с проведеното 
съвещание в Димитровград

в живота, 
добър фонд знания. За тези 
четири години действително 
ни беше красиво и струва ми 
се, в този момент всеки из
питва жал, че се разделяме.

Интелектуалното равнище 
и знанията дават възможност 
да продължим образование
то си. Аз' имам намерение да 
запиша
ския факултет, коя специал
ност още не съм решила, на 
бъдещето безспорно принад-

понеже

природо-математич- приключи провеждане на та
кива регион а.ши съвещания 
в републиката.

Ст. Н.

срещи

ОБИЧА ПРОФЕСИЯТА СИ
— С какво ще настъпи на 

тазгодишния фестивал в Бо
силеград?

— На 19 май направихме 
един вид генерална проба в 
Бистър. С най-добрите точки 
ще се представим в Босиле
град. Аз специално се надя
вам иа добър пласмент. Това 
е едно от горещите ми жела 
ния ...

— А може би имате още 
желания.

— Наистина днес никой 
ме иска да живее повече на 
село. Аз имах обаче горещо 
желание да работя с наши 
деца и затова се завърнах 
тук. Освен това, имам и се
мейни причини — тук са ве 
че възрастните ми родители.

В двора на бистърското основно училище гру
па ученици упражняваха гимнастическа точка. Глас
но от време навреме се намесваше преподавателят 

Станимир Спасов който ръководи тази група. Напътс
твията му целяха едно: на тазгодишното тържество 

Босилеград по случай 25-ти май — Деня на мла
достта, достойно да се представят.
в

Вашето идване тук ведна
га се почувствува. Миналата 
година вашите възпитаници 
на състезанията по велнсопед 
на фестивала в Босилеград

В биографията на тоя сра в 
нителпо млад възпитател пя 

наглед нищо необикнове
но: роден е през 1940 год. в 
село Долно Тлъмино, Босилс 
градско. Завършва Учителска 
школа, учителегвува

ма

— Да, да завърша факул
тет н да се настаня в някое 
по-голямо училище, където 
условията за работа са далеч 
по-благоприятни. Там и резул 
татнте безспорно ще бъдат 
по-добри — добави накрая 
Станимир Спасов и отново 
започна да шапътствува под 
готвящите ученици.

във вът

№3 ДУМИ
м. ПЕТРОВ

Станимир

Спасов Ст. Манасиев

V ' ЖЖЖА&Г п
~=г—ги—пп ГТТТ Г7ТГ Г заеха едно от първите място. 

Кажете на какво се дължи 
това?

решиостта ма страната, 
ис се задоволява с това а за 
писва Педагогическа акаде
мия в Скопие, като достига 
до апсолвент. 
е учител.

— Какво Ви накара да се 
завърнете тук на село, поне
же днешната младеж, а 
само тя, но и останалите, бя- 

към града? — бе първия

I I'

— С труд и само с труд 
постига. Мен към 

обичта 
желанието

Понастоящем
всичко се 
това
към професията, 
да създадсм наиотина талант 

състезатели. Тук деца
та са особено бистри, лесно 
усвояват знания, а това е ху 
бава предпоставка за високи 
постижения.

ме насърчава^ •<* 4*

г,ВПУел но ЛИОН

,,Братство" 1969 г. гат
въпрос, с който сс отнесох
ме към него.
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ПРОГРАМА
фестшшлп „Майски срещи 74'’1Ш

24 МАЙ (ПЕТЪК):
16,00 — Посрещано па гостите 
18,30 — Тържествено откриване 1Ш фестивала 

„Майски срещи 74”
19 00 — Концерт нагимиазиалння духов

I
оркестър

20,00 — Концерт на танцовите състави на на-
в СР Сърбияродите и народностите 

(I част)

25 МАЙ (СЪБОТА):
9,00 — Дефиле

10.00 — Митинг
П 00 — Гимнастически упражнения — участ

вуват ученици на основното училище 
„М. Пияде” и гимназията „Йосип Броо 
Тнто” в Димитровград

16.00 — Посещение на граничната застава ,Д Ра.
дини” и изпълняване на подбрана п 
грама за граничарите 

16,00 — Спортни състезания 
19,30 — Концерт па танцовите състави па нн-

в СР Сърбия

р<>-

ФУТБОЛОт фестивала 
Майски срещи 71"родите и народностите 

(II част) ТОЧКИ НА НАДЕЖДА
26 МАЙ (НЕДЕЛЯ):

9,00 — Спортни състезания
,,Задругар“—„Асен Балклнсли“ 2:3 (0:1)

Пред фестивала ,,Майски срещи“ Крупъц, 19 май. Игрище на „Задругар”. Зрите
ли около 350. Време хубаво за игра. Съдия С. Джор- 
джевич (Ниш) Голмайстори за „Асен Балкански'1 А. 
Милев и 18 и 72 и С. Манов в 85 минута. „Асен Бал
кански": П. Иванов 8 (П. Найденов 8). Т. Стоянов 7, 
Д. Велков 7 (Г. Сотиров), Г. Манич 8, А. Пейчев 8, 
К Кръстев 8. К. Глигоров 7, Г. Каменов 7, С. Манов

ПОДГОТВЯ СЕ БОГАТА 

ПРОГРАМА лание за победа и за разли
ка от миналите срещи не тър 
сеха помощ от страни и не 
обвиняваха съдията за техни 
те грешки.

Мачът със „Задругар” беше 
труден, понеже играха два 
отбора, на които им гори под 
краката, и поради това има
ше и .много грубости, особе
но страна на домашните фут 
болисти, но този път гостите 
надделяха всичко и успяха да 
осъществят целта и забеле
жат победа за която са зас
лужили всички. Особено доб 
ра игра даде А. Милев.

Съдията С. Джорджевич от 
лично води срещата.

Когато изглеждаше, след 
мача от миналата седмица, че 
всички надежди „Асен Бал
кански’' и догодина да се със 
тезава в нишко-пиротска фут 
болна дивизия са загубени те 
спечелиха срещата в Крупъц, 
с резултат 3:2 и две точки, 
които дават надеждт, че все 
още всичко не с загубено и 
догодина да сс състезават в 
този ранг.

В днешната среща фудбо- 
листите на .Деен Балкански” 
показаха, че не заслужават 
място, на което се намират 
в момента (14 — последно 
място), но показаха, че дали 
ще бъдат по-добре класира
ни зависи от самите тях. Те 
играха, 0т № 11. с жар и же

кат ансамбли представи
тели на румънската, сло
вашката, албанската, ун
гарската и др. народности 
и представители на сръб 
ската нация. С други ду- 

пак ще се сберат 
стари познати от Уздин, 
Ковачица, Косово, Войво- 
дина, Александровац Жу 
пски (града-побратим на 
Димитровград) и др. Съ
що така, покани за гос
туване са изпратени и до 
останалите общини, в ко 
ито живее блгарско насе 
ление — Босилеград, Сур 
дулица и Бабушница.

Това е вече пета годи
на как на дело през дни 
те на фестивала укрепва 
братството и единството

телното поражение на фа 
шизма.

Димитровградска общи 
на, както и останалите об 
шини, в които живее бъл 
гарската народност също 
чествува тридесетгодиш- 
нина от освобождението 
от фашизма. Това предс
тавлява важна предпос
тавка и убедителен до
вод, че празненството ще 
бъде на високо равнище.

Въпреки, че подготов
ките започнаха с извест-

Тазгодишният традици 
онен фестивал на българ 
ската народност в Димит 

община —ровградска 
„Майски срещи 
проектоплана трябва да 
има особено богата прог
рама. Това е и разбирае-

според

ми

мо, като се имат предвид 
значителните юбилеи и
годишнини, които празну 
ваме тази година, както и 
твърде важните обществе 
но-политически събития, 
окачествени не веднаж 
като исторически.

Преди 'Всичко, тази го
дина се състояха партий 
ните конгреси по репуб
ликите и автономните об 
ласти, а наскоро ще запо 
чне с работа и Десетия 
конгрес на Съюза на юго 
славските комунисти. Ос
вен това, преустройството 
върху амандмани начала 
предизвика приемане на 
Новата конституция не 
само в републиките, но 
и в страната. И което е 
особено важно — тази го 
дина навършават триде
сет години от съкруши-

А. Д.
но закъснение, досегаш
ните районни прегледи 
показаха, 
мадежите

По инициатива на ЮНА и СЮМче учениците, 
и девойки

те, възрастните, сериоз
но се подготвят за посре 
щане и празнуване на 
Деня на младостта и 82-ия 
рожден ден на другаря 
Тито, неотдавна избран 
за президент с неограни
чено 'времетраене на ман 
дата.

Както в

ТУРНИР ПО МАЛЪК ФУТБОЛмежду народите и народ
ностите в СР Сърбия. Ра 
достно ТЕЗИ ДНИ, По случай на 

21 май — Деня на военновъз- 
душните сили и против въз
душната защита 
петият традиционен турнир 
по малък футбол, конто орга
низират частите на местния 
гарнизон от военновъздушни 
те сили и против 
защита и Съюзът 
тровградската младеж.

Както
и тази година, турнирът пре
дизвика голямо интересова- 
:ние сред гражданството, а 
особено сред младите. От де
сет явили се отбора — състе

е ,че Димитров- заваха се осем с над 100 уча
стници.

Първите места спечели
ха: „Незабравимите”

град е домакин, 
такъв и тази година той 
се подготвя сериозно да 
посрещне скъпите си гос

и като
приключи град

ски отбор „Граничар” и „Лет 
цпте” отпредишните, а 

особено миналата година, димитровградския_ 
гарнизон. Състезанието се 
проведе по системата на спе 
челени точки при предвари
телни преселвания. Турнирът 
трая шест деня.

На най-добрите общинска
та организация на СОФК-а и 
местния 
раздаде купи.

ти.
Да напомним, че в тазго
дишната програма са пре 
двидени концерт на гим
назиалната музика, 
рад на братството и един 
ството и младостта, 
тинг, на който ще произ
несе реч Милия Радовано 
вич, подпредседател на 
Председателството

така и тази 
фестивала „Майски 
щи“ са поканени да госту

година за 
сре-

въздушна
на дими-

в предишните, такапа-

гарнизон на ЮНАми-

Ст. Н.

на
скупщината в СР Сърбия. 
Също, така 
настически

ще има гим- ПРОДАВАМ
упражнения, 

спортни състезания, а и 
гостуващите ансамбли ще 
изпълнят

Половин къща
страна — едностаен

западна 
апарта

мент със зимник в Босиле
град, улица 29-ти 
№ 12.

национални хо
ра и песни.

ноемвриСледователно, *■—

може да 
се очаква наистина бога-

Справки: Александър Пет- 
-уЛИЦа А°м желе3ничара

та и съдържателна прог
рама.

танцов състав 1948 г. Ст. Н.
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Из животщ и дейността на другаря Тито
'------------------ :-------

ДЕСАНТЪТ НА ДЪРВАР
ПРЕЗ 1944 година, след 

битката на Неретгва и Сутйе- 
ска, германското 
командуване видя, 
щожението на Титовите вой
ски е невъзможно и че след 
всяка офанзива свободната 
територия все повече се раз
ширява, все повече расте чи
слото на титовите войски!

ва козя- пътека, която минава 
край отвесната стена, 
след това се издига до ши
рокия отвор 
В нея е построена 
барака от няколко 
в която квартирува другаря 
Тито, началник на Върховния 
щаб и някколко Титови 
хранители. Пред бараката е 
направен малък балкон с ог 
рада. откъдето се вижда ху
бавата околност на Дървар.

щали войниците от Офицер
ската школа, които с пребе- 
жка дошли от Шиповла.н и 
отхвърлили неприятеля на
зад през моста на Дървар.
По този начин нашите бой

ци успели да спрат ожесто
ченото нападение на непри
ятеля, чрез престрелки от 
околиите баири успели да го 
присилят да се изтегли от до 
липата на Унац защищавай
ки се между къщите и сте
ните на фабриката. Положе
нието се променило в наша 
полза, когато в Дървар при
стигнала Трета личка брига 
да. Тогава 
още по-ожесточени. Планът 
на неприятеля пропаднал: ни 
то един член на Върховния 
щаб не бил ранен и всички 
били вън от всяка опасност.

Родолюб Чолакович

коятовърховно 
че уни- на пещерата, 

дървена
отделения,

тело

Затова германците 
тактиката си: внезапен 
сант на самото средище на 
съпротивата, на Дървар, има 
за цел на унищожи Върхов
ния щаб, а преди всичко да 
хване главния инспиратор и 
организатор на движението. 
Маршал Тито. На самия 
жден ден на другаря Тито, 
на 25 май небето над Дървар 
се покрива от германски са
молети, стотина парашутисти, 
които излитат от тях и носят
фотографията на Тито. Запо
ведта гласи: .. „Да се хване 
жив".

меняват
де-

Първата вълна на германските самолети

ДЕСАНТЪТ НА ДЪРВАР
манцитс се движат, как ли
квидират отделни къщи в 
Дървар, в които нашите се 
отбраняват. Всичко гледаш, 
а не може да им помогнеш... 
Аз постоянно викам от дру
гата страна, откъдето се ви
ждат малките фигури на на
шите войници. Пристигнаха 
тичешком. Първо пристигна 
една бригада на Шеста ди
визия, а нашето офицерско 
училище се сражаваше при 
училището.

ново изваждам пистолета да 
го убия, и отново се отказ
вам от намеранието си.

Най-тежко ми беше кога
то загина телохранителя на 
Кардел словенския парти- 
зан Владе. Куршума го улу
чи точно в челото, и не мо
жа да мърдне. На мене това 
ужасно подействува и отно
во взех пушката да стрелям 
на германския офицер, кой, 
то, както ми изглеждаше, го 
улучи, но другарите ми не 
позволиха да стрелял!’’.

Разбира се Хитлер не е 
можал да постигне никакви 
резултати. Това бяха послед
ните опити на Хитлер, а въз 
душния десант беше акт на 
отмъщение и опит за ликви
диране на главния вожд на 
въстанието. С бързата интер
венция на Шеста личка бри
гада и офицерското училище 
•на Върховния щаб, този опит 
пропадна’’.

Около обед полз'чихме пър 
вите достоверни новини за 
боевете в Дървар. Неприятел 
ят след ожесточени бомбарди 
ровки направил десант и бла 
годарение на изненадата ус
пял да стане господар .на до
лината на Унац на левия бряг 
и самото селище... Нашите 
бързо се организирали и да
ли ожесточена съпротива на 
неприятеля. Придружаващи 
ят батальон «а Върховния 
щаб заел позиция над пеще
рата, в която се намирали 
другаря Тито, Кардел, Иван 
Милутинович. Тази позиция 
доминира над Унац и оттук 
нашите бойци осуетили вси
чки опити на неприятеля да 
мине Унац и дойде до пеще
рата. Една неприятелска 
част лишала моста на Унац 
и тръгнала към линията с 
намерение да се приближи 
до пещерата. Но тук го посре

боевете станалиро-

ТИТО ЗА ДЕСАНТА

ОПИСАНИЕ НА ТИТОВАТА 
КВАРТИРА И РАЗГОВОР 

С ТИТО
„Наблюдавах как герман

ците откриха моя джип. Бе- И Тигър тогава беше в пе- 
ще там, където са конете щерата. Насмалко не го уб- 
Германците там го намериха. их. Няколко пъти изваждах 
Тоя джип, които «и го даде пистолета и след това се от- 
Маклин. От пещерата, око- казвах от решението си. Кар 
ло 20 метра над местността, течниците стрелят, мъртвия 
се вижда като От балкон вси ъгъл е до мен. Аз се скри-
чко. което там се случва. Ис вам, а Тигър се разхожда и
ках с автоматичната пушка те го виждат. Аз минавам 
да стрелям онези, които ми 
взеха джипа, но другарите 
не ми позволиха това. Ние 
виждахлщ всичко и как гер-

От Мандич в долината 
Унац се пристига след триста 
метра от рекичката, която те 
че под каменния връх, кой
то почти отвесно се издига- 
над реката... През рекичката 
се лшнава по една равнина 
към овощната градина, през 
която минава пътека към вър 
ха. За кратко време тя ста

на

през открития простор и на
мирам друга мъртва точка. 
Но Тигър отново идва 
мен и скача зад мене. Аз от

при
(СЛЕДВА)

През 1942 година със създаването на 
Вранския партизански отряд идва до из 
вестни връзки между него и Скопския 
партизански отряд. Обаче Скопският 
партизански отряд установи по-тесни 
връзки и сътрудничество с партийните 
организации и органите на борбата на 
Косово.

АКАД. МИХАИЛО АПОСТОЛСКИ

Сътрудничество в течение на въстанието 

от 1941 до 1944 в Южна Сърбия и Северна
МакедонияНо и покрай това, трябва да се из

тъкне, че след разгромяването на Кума 
новския партизански отряд през 1941 
година, с формирането през 1942 година 
на Вранския партизански отряд, 
създадени условия, част от бойците на 
Куманово и Кумановския край да 
гат да влизат в редовете на този отряд. 
Така през 1943 година във Вранския пар 
тизански отряд постъпи известният бо
рец Христо Тодоровски — Карпош с гру 
па бойци от Куманово.

През 1943 година сътрудничеството 
на този терен се издигна на по-високо рав 
нище. Партийните и военните ръковод
ства
ска, материална и кадрова помощ на 
партийната организация в Куманово при 
формирането на Кумановския партизан 
ски отряд, а след това и при организира 
пето на щаба на Пета оперативна об
ласт. За тази цел партийните и военни
те ръководства от околността на Леско- 
ьац, Враня и Църна Трава на Щаба на

Главния щаб

3.
бяха ца, след това Воро Поцков и др. Обаче 

1943 година бяха засилени и връз- 
между представителите на ЦК на 

КПМ и Главния щаб на Македония в 
Скопие (на чело на този форум беше 
Кузман йосифовски) и партийното и 

ръководство на Враня и Църна

съпротивата на сръбския и македонски
народ.през

ките На съвещанието на Окръжения коми 
тет във Враня състояло се в началото на 
ноември 1943 година беше изтъкната

мо-

още по-голяма нужда от организирането 
на по-непосредствено сътрудничество 
между сръбските, македонските и косов 
ските части, но същевременно още по
вече да се продълбочават и връзките ме 
жду Македония и Южна Сърбия. Това 
изискваше, но същевременно и даваше 
възможност за развитие на въстанието 
като цяло, и развитието на военните и 
партизански части и щабове. В осъщес 
твяването на изтъкнатите констатации 
на споменатото съвещание към края на 
ноември 1943 година беше формиран 
оперативен щаб за координация на дей
ствията на сръбските, косовските и ма
кедонските части в района на Южна Сър 
бия и северната част на Македония, Ко 
мендант на този щаб беше Милан Зечар, 
а политически комисар Томе Софрони- 
евски. Този щаб беше формиран с обща 
наредба на Щаба на Пета македонска й 
Първа косовска оперативна зона.

(СЛЕДВА)

военно
Трава. От тези връзки, и предвид на 

бяха създадени сръбски и маке 
донски партизански части, произлезе и 
нуждата акциите на всички партизан
ски части, а' донякъде и другите органи 
на борбата да се обединят и координи
рат действията. Тази нужда отделно про 
иизлизаше от факта, че в този край оку 
паторите бяха общи — българите като 
основна сила, след това незначителна 

части в Скопие и мина

това, че

от Поморавието оказваха политиче

част германски 
Мачкатица и др. и сътрудниците на оку 
патора — четниците на Дража Михай- 
лович, след това ефекта от координира- 

акции против общия враг беше далеч 
От друга страна, много общи

Пета оперативна зона и на 
на Македония изпращаха македонци, и 
други кадри, които се намираха в час
тите на Южна Сърбия. Така покрай гол 
ямо число бойци — македонци, които бя 
ха изпратени в Кумановския партизан
ски отряд като ръководители, в Македо
ния бяха изпратени и другарите: Елисие 
Поповски Кирил Михаиловски—Груи-

ни
по- голям.
черти в борбата против окупатора, 
които говорехме в началото даде вьзмо- 
жност да се намерят форми за общи дей

за

политическите и въоръжениствия на
акции на антифашисткото движение на
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брамо се тона биле Ооигора 
иаюЬн заиод од Загреб. Пои 
до V 
жпи. У 
Гледам никой ме не познава 
Изгледа и тупа Ьн нема. И 
верио йдено дсвойчшце 
рече да сс одселили у 
шпцу ,.Вук Карадцич". Ка 
томо — не може да сс раз- 
беремо. Маамо, въргемо с 

руИе най-носле се разбрамо, 
че нашият весннк йе до Ни- 
шаву.

сиже ми с пощуту пока 
** на да идем при децата 
у Ниш на гоене, славе нещо 
и улазе у нов дом. Напълни 
торбуту н пойдо. Рско на ба 
буту, аде темън да видим що 
не плачаю од Нову годнну 
хонорар.

Стнго у Ниш н право у 
„Станко Пауновнч“ номер 
10. Ка тамо банка. Човекат 
ми рече: , Ти да си жив, от 
кнга се они нселише“. Нади 
го се у „V Конгрес“. Казаше 
ми човеци, там работили на 
четвърти етаж. Йедва се 
промъкну до ..Душанову“ ка 
тамо седи човек, видим не 
йе од нащн.

„Просим" — каже ми ой. 
Бре кикво йе това. Питуйе 
ме има ли да прнявнм ще- 
ту. „Ама кикву штету, тра- 
жим нашият вестник?" Раз-

Вождопу" ЛП Ви тра- 
сс у убаву япию. Интервю с бай Джоракачи

БЕЗ ДУМИми
исча

Вчера посетихме бай Дасо- 
ра н Бюрото :ш незаети, къ- 
дото той се намира след ка
то изгуби служба в „Ьрат- 
етно” като кореспондент на 
неетппка.

— Кон са причините за 
уволнение?

— Казват, че те зная май
чиния си език.

— Каква работа търсиш?
— Каквато и да е, само 

па село Да не е.
— Защо?
— Идва пролет п тамо из

лиза сериозна работа.
— И как върви?
— Като журналист се за

качих с много хора и сега 
едва ли ще намеря работа.

— Защо ти не помогне твоя 
приятел Марин Младенов?

— Той ми препоръча да 
следвам при него български

ВМЕСТО ОТГОВОР^^

На едиа родителска среща в гимна
зията в Димитровград стана разисква
не за успеха на учениците. След до
клада на класната учителка взе думата 
жената на Бай Онзи —

— Лз не зная другарке, моя Петърчо 
вече . наредил

Индиго се — га там. Бре. твоето
йодни онънци сцепи, додека 
да Ьн найдсм по Ниш. Е, 

защто. До Ншпаву 
напрапла убаву

до сега отличен ученик 
три единици?...

_ Как да не знаете, — отвърна кла
сната, а неговия баща Бай Онзи знае да 
сс бърка в училищните въпроси.

Останалите родители си взеха оележ 
ка от тази „псдагическа” забележка

Братство, 4 април 1963 г.

ама има и 
децата си 
къщнчку, боядисали Ьу, за
качили пердета, убавшьа.

ПобиРазвърза дисадзптн.
на масуту и квоелпвовуту 

ей било после че четите у
веснпкат.

език, нс...
— Защо се мислиш тога-— Защо димитровград

ските улици нямат кру
шки?

— Има около 300 но не 
светят...

ва?БАЙ ДЖОРА — И неговите със знанието 
па български език отиват на 
село.

— Какво ще кажеш за пе
чата?

— Ще да ви кажа: човеци

Ш
ТА

Братство, 1974
су вн казали све, но вие нс 
аете. Ка вие пишете 
било бугарски, а ка я пишем 
било шопски. А народат труд 
Но пран разлика.

т това8 Председателят на Общин 
ската скупщина в Босиле 
град заяви:

— Тази година по боси 
леградските улици няма 
да има кал.

Узнахме че плана ще 
бъде изпълнен. Лятото 
ще бъде сушаво.

Братство, 1964 г.

|« Братство, 1969

ПРЕКЛАПА... ПРИТУРКА 

НА ВОДАТА— Ка бго млад избираоше 
стари — са ка оста ре изби
ран» мчади.

Никьга лг. ми дойде ,ред.
ОПАШКА

Миналата година е постро 
ен басей па Звонска баня. 
Седя така край басейна на 
слънце и виждалт. 
познат нещо ситно — ситно 
крачи. Разглежда околност
та, след това близките закри 
ти места от погледите на хо
рата.

— Какво има? — попитах
ме го.

— Ами, има ли тук място 
за... знаете, искам една рабо
та да завърша...

— Малка или голяма— го 
пита друг.

— Малка...
— Влизай тогава в басейна.

Братство, 1963

АЗ ЯМ ЧЕРВА ТИ ЯДЕШ МЕСО. 
СРЕДНО — НИЕ ЯДЕМ КОЛБАСИ. че един

Телефоната линия през центъра на Димитров
град е сложена под тротоара освен линията която
свързва Строшена чешма, която се поставя па стъл 
бове. Защо? Чакат първо

ЩОМ ПРОЛЕТ ПУКНЕ 
СЛАГАТ МЕ НА ДНЕВНИЯ РЕД —

И ДИСКУТИРАТ, ДИСКУТИРАТ — НАВРЕД.
(ТУРИЗЪМ) 

Момчило Андереевич

да се построят тротоари
те и тогава да ги изровят и сложат телефонните 
кабли под тях. «. Н а Ща работа ...

ш
Обаждат, че във Висок 

10 пари по един квадратен метър откакто 
да поотавят стълбове за електропровод...

УСТА ИМА. ЕЗИК НЯМА. поскъпнала земята за
започнаха

(Народен представител) 
Братство 1969 г.
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