
ЬРШтВо С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство’' е удо 
стоено с Орден брат
ство и единство със 
сребърен венец за осо
бени заслуги в обла
стта на информативната 
и графическа дейност 
и за приноса в развити 
ето на братството и 
единството между наши 
те народи и народности.
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ЧЕША 1979 ГОДИНА
трудно е

резултати ппеч ю7»аКРаТК° Да се нлбР°ят постигнатите 
часове година, кодто отброява последните си

Ако правим обаче равносметка на изминатия през 
нея път. най-радостното е, що можем да 
изкачихме още по-нагоре и по-близко до 
ното социалистическо общество, в което 
нашата страна стават господари над средствата 
водство, условията и плодовете на своя труд.

Това обстоятелство най-добре характеризира 
Тито със следните думи: „Самоуправлението

констатираме, че 
самоуправител- 

трудешите се п : - 
за произ- I

другаря 
даде огромни

резултати. Днес нашите производители са съзнателни 
дови хора, самоулравители, които знаят какво работят и 
към какво се стремят."

Социалистическото

тру-

самоуправление откри огромна 
творческа ангажираност на работническата класа и всички 
трудещи се и допринесе да се постигнат резултати, конта 
нареждат Югославия между земи с най-динамичен стопан
ски ръст постоянно издигане на жизненото равнище, 
соки темпове на растеж във всички области.

През изтеклата година се състоя Единадесетият 
грес на СЮК, който ще влезне в историята на изгражда
не на самоуправителното общество като събитие с огром-

ви

ком -

но и всестранно значение.
Единадесетият конгрес даде огромен тласък, откри 

нови перспективи, откри широк простор за новс творчес
тво в изграждането на самоуправителното социалистическо 
общество в страната ни.

Изтеклата година ще остане забележена и с постт - 
в областта на външната йона гите огромни резултати и 

литика. наПринципното и най-последователно становище 
нашата страна и нейната динамична и плодотворна борба 
за равноправни отношения в международното работничее 
ко и социалистическо движение, за мир в света, доприне
соха нашата страна и другарят Тито да спечелят огромен
международен^авторитет. е хара1Сгерен за 1978 годи
на: трайните резултати и постижения, осъществени през

година затвърдиха още повече братството и еди година, а* ^ и народности на основата

през 
19711

Настъпващата година ц1е
рически юбилей: 60 години от основаването на ЮКП (СЮК) и 
40 години от създаването на СКОЮ-

Работническата класа е основата на нашето социалисти- 
самоуправитлено общество, а трудовият

голина на два исто-

човек-главнатаческо 
творческа сила.

тази
ството на югославските народи 
на пълно равноправие. 

Забележителните

ТИТО ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЮНА
всички областиуспехи във 

добра основа за още по-резултатна От никого и от нищо и со плашим1978 година дават 
година.Основна задача през 1979 година е активност за из-

задълбочаване „а «.цналкезмческата ^^«оупч*Лн. 
Г,РенВГЬГакги^а чр?знататъшното изграждане на делегат-
^та ЖГк^от слоя

и непрекъснат напредък.
в дело 
начин

Армия изигра крупна роля във войната и в изграждането на страната
родната отбрана Никола Лю- 
бичич, другарят Тито между 
другото каза-.

„Изминаха 37 години от съз 
даването на нашата 
армия- През цялото изтекло 
време 
то на

Нашата
средства за армията. 

Нашият народ знае, че армия 
та заслужава да й се даде то
ва което трябва, да й се да 
де онова, което й е необхо 
димо, за да се развива ната
тък и да бъде силна отбра
нителна сила на нашата соци 
алистическа общност.
За жалост, в международните 

отношения и днес състояние 
то е такова, че е необходимо 
по-голямо внимание да отде
ляме на нашата армия, за да 
бъде въоръжена с най-модер 
но оръжие и най-съвременно 
въоръжена По този начин ние 
сигурно можем да разчитам 
че няма да успее нито един 
противник, който би дръзнал 
да угрози свободата и незавк 
симостта на 
Такава сила представлява на- 

армия, заедно с тери 
отбрана, в която 

голяма

митеТържествено и делово с пре 
глед на постиженията и ясен 
поглед в бъдещето, 
народи и народности честву- 

иа ЮНА —

нашите
народна22ваха Деня 

декември. Празненства се съ
стояха във всеки кът на на

страна във всяка само 
клетка на обще- 
поделенията на

още 
дането
рспеане на характерната

Титовата инициатива за въ> Д всички органи, на
на работа и председателствуващ въ«
всички равнища ние ^ тигова инициатива
революционно знание да«"проблеми, «
;ГобисХГ^°щагЬеГи3Цлоа„с на

прояви и други

нездра|“0 ТадГвИсиНчаки%ТуЛДНещи се в страната масово и с 
откликват в подкрепа на тази Тигова иии-

процесът на развитие 
нашата страна върве- 

Никогашата
управителна 
ството, в 
ЮНА. Най-добрите получиха 

признания- 
Деня па ЬОИА 

---1 секретар на народ 
отбрана армейският гс 

Никола Любичич на 
н хотела Нсп-

с континуитст.
такива проблеми.социапиа шс

нямахме 
които биха довели под въпрос 
нашата общност. А един го 
лям стимуланс

даваше нашата армия 
— тя много допринесе за един 
ството на нашите народи и 
народности и за сигурността 

нашата страна. С една ду 
ма казано, армията 
крупна роля и през войната 

следвоенното изграждане 
на социализма. Тя бдеше над 
нашата сигурност и същеврс 
менно самата се изграждаше 

не стана такава каквг 
то е днес. А 
нашата Армия днес с на завг 

благодарение

заслужени 
По повод на това разима епохално 

на наше- витиссъюзният 
пата 
иерал
21 декември 
туц" на Бриоии даде вечеря 
и чест Върховния комендант- 
„а въоръжените ™ли па 
СФРЮ, ма)ршала »а югосла 

Йосип Броз Тито.
присъствуваха

щс
на изигра-

и в нашата страна.
вия

На вечерта 
и членовете на делегация!а 

името на въоръжени 
комси

шата
въодушевление
циатива.

гориалиата 
тя също така има 
роля- Създадена е и нататък 
се развива такава цялостна си 
стема на всенародната отбра 
на и обществената самозащи 
та. Нашата страна стана кру 

политически фактор в 
отношения

докатокоито от
те сили на ВъР*о®кия

честитиха Деня иа ар
аз считам, ченароди и народности 

климат, в атмосфс- 
на своите жизнени

1979 година заварва нашите 
в благоприятен вътрешно-политически 
ра на голям творчески подем, в разцвета 
сили.

дант 
мията.

Армейският 
ла Любичич наздрапи иа Вър 

комендант, честита и- 
нашите

равнище
другари, които от 
излезнахте с голям 

има грижата ма наши- 
рядко

дно 
на вас, 
пойната

генерал Никокг.
гггтгх ти**-
борба с трудностите.

опит
те народи. Мисля. '1С

която народът би
пенховния 

км му празника иа 
въоръжени сили.

международните
все повече става и зна 

военен фактор.
има армия, 
толкова ценил и помагал, кд- 
къвто е случаят у нас. Наши- 

никога нямаше нро 
исобходи

НО ТЯ
чителенОБИЧАТИТО» НАРОДЪТ 

СВОЯТА АРМИЯ
Отговаряйки на наздравица

та иа съюзния секретар на на-
„ «пполност в СФРЮ непоколебимо спъР*Българската иародоюсг в ой наред с оста-

зана с политиката и®"" „^днооги, доживява дина- 
калите югославски народ ‘ „ всички области,
мичио развитае непрекъо^м ропттаъМ и „ЯРа в по-светло 

° «Ндеще посреща 1979 година.
Тодор ВЕЛЧЕВ

ят народ (На 2 стр.)
да сс отделятти в

,,Братство”
Трудовата организация Издателство 

РУ 1Ш своите читатели и сътрудници 
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1979 ГОДИНА- 

Следвалият брой на вестник 
1979 година

ка„Братство” ще излезеи щастливо

12 януари



От никого и от нищо
НО 00 ПЛ1ШИМ

Едвард Кардел:
Политическата и военната стратегия на 

народоосвободителното въстание и аа 

социалистическата революция ^ 

Югославия и Титовата творческа роля^в 

нейната концепция и осъществяване (3)

както и иразвитие, 
способност, да осуетим 

нашето
чсско 
нашата 
всеки противник на

(От 1 стр.)В
ПО- развитие.с КЛЕВЕТТНИЦИТЕ

СТРОГО

Разбира се, 
никога няма 
свобода и 
добре шс

ЮГОСЛАВИЯ ИМА ГОЛЯМ 
АВТОРИТЕТармия

нечия
нашата 

да угрози

з-ГГо^Ги
границите на »оята са.

нейното 00,А*!,аЛИ^азвитис,моуирапително Р итс
поюванията и ин Р ...

ГгоГг^^-
Г н^ хНГсо Я

следя нуждня печат нсго не

ва да Таоелязах иош° ло™

голямо

необвързана
страна,

Говорейки за 
политика на нашата
й,ЖалТка™анеоСв.Ьрза- 
на страна, се радва на твдр 
де голям престиж. Спечели 
го Със своето държание, с го 
в а че според своите възмож 
ности, макар че и самата нс 
с толкова богата, помагаше 
най-вече колкото можеше вся 
ко освободително движение 

никога не условя 
. В то

но

военен фронт се със-шият
дини с фронта на Съветската 
армия. В този момент наша
та Иародоосвободителпа ар
мия вече беше способна да 
установи самостоятелен фронт 
срещу врага от Бойводина 
до Адриатическо море и с 
концетрираните си сили да 
го изгонва от страната.

БРИГАДИНОНА за-СЪЗДАВАНЕТО НА ПРОЛЕТАРСКИТЕ Атт,„,
СТРАНИЦА В РАЗВИТИЕТО НА НАШЕТО ВЪСТАНИЕ па

кажа. че

характеристика 
на втория етап в развитие
то на въстанието и неговата 
армия беше комбинирането 
на класическата партизанска 
тактика на воюпанс с крупни 
те операции на 
пространства и с концентра* 

на иародоосвободитсл-

в Рудо Основната...Малко по-късно 
другарят Ти го формира пъР' 
ал пролетарска оригада. 
гава имах впечатление, 
може ои тъкмо при прегледа 
на златар в г и го се роди- 
идеяга за формиране на иролс 
тарски оригади. но вън все
ки случаи, оез оглед на това 
дали мое го впечатление С. 
точно или не, създаване го на 
пролетарските оригади откри 
нова страница в 
его на нашето Народоосвоо 
дигелно въстание. Разбира се, 
не бе съществено че 
бригади се наричаха проле
тарски. Това название отго
варяше на времето и обста
новката, настъпила след Ужи 

тежки

ю-
че 13 се 

този фронт
с нищо и
вайки тази своя помощ

отношение оказва и ще 
свой принос и нашата

верната част на 
тя получи значителна помош 
от Съветската армия, а и 
победата на западните съю3 
цици и оръжието, което по
лучихме от тях, представля
ваха значителна помощ, 
предимно иай-голдмата част 
от югославския фронт дъРже 
ше самата наша Народоосво- 
бодителна армия- С това на- 

Народоосвободитслна

вапо-широки
оказвадосега

—ТЕ? %»—Тя, армия-
Необвързаните страни и 

бъдеше трябва да бъдат твр7. 
дс дейни. Помислете си, ка 
кво би било развитието в све 

не беше необвъРзва 
него? — От какт осе активи 
зираха необвързаните и запс 

така да действуват, не 
така лесно да

които биха били 
тях и които не Оп

цията
ните чаеги под единно опера 

това

в
бс

ръководене. С 
сила на Народоосветивно но

ударната 
бодителната армия значител
но се увеличаваше, но съще 
временно тя запазваше мансв 
рената см способност на пар 
тизански части. С други ду- 

във втория етап от раз- 
Народоосвободи-

Т.аКапаТостане неразри 

бъде любимка н*
народности

момента да ка 
нас. за съжа 

които във 
което

развити деще
та, акоо-

тези става
нататък да 
нашите народи и 

Искал бих в 
и това, че у 

има хора.

шата
армия става равноправен дял 
на съюзническите армии. С? 
щевременно 
своя път от партизански отря 
ди до развита армия от съв 
ременен тип, като докрай ос
тана оръжие на Народоосво- 
бодителната
листическата революция, 
това практиката цялостно пот 
върди основния курс на Ти
товата военна стратегия, като 
съставка на цялостна полити-

чнаха 
могат 
решенията, 
вредни за

били в интерес на мира 
и равноправното международ 
но сътрудничество.

минатми,
витиего на 
телната армия тя стана спо
собна същевременно да вокг 
ва и с партизанска тактива и 
чрез все по-крупни фронтал 

офанзивни и дефанзивип 
операции с концентрирани 
удари срещу врага.

тя приключи
жа

це, когато настанаха 
колебания в редовете на сел 
яните и на някои наши съ
юзници в народоосвободител
ното движение.

В Словения, например, съз 
давахме пролетарски брига
ди. Причината за това преди 
всичко беше, че почти всич
ки словенски бригади съчиня 
ваха предимно или в голямо 
болшинство работниците и 
диференцирането в название 
то би довело до недоразуме 
ния в народоосвободителното 
движение. Освен това, ние 
водехме сметка и за ролята 
на Освободителната фронта 
която имаше по-широк харак 
тер отколкото Народоосво- 
бодителният фронт в някои 
други части на Югославия- 
Но и в Словения бяха създ? 
вани ударни бригади и комби 
нирани единици и те бяха от 
вида на пролетарските брига
ди. Също като в Сърбия, Бос 
на и други части на Югосла 
вия и в Словения формиране 
то на тези части изигра реши 
телна роля в укрепване на 
силите на народоосвободител

халение,
войната дадоха 
можеха да дадаг. 
богат срешУ интересите 
нашата страна и нашите нар- 
дГтакив! хора «е са много 
малко са те. но се опитват »я 
как си да се обединят и да 
действуват като опозиция- го 
ва са различни национали
сти инфорбюровци и други 
които се групират за да ста- 

повече и да ни нанесат
по-голяма вреда.

такива ние досега се 
доста толерантно 

израз на либерали- 
но повече е внимание 

основа. Това ве 
да толери

раме, трябва да предприема
ме мерки на което според Кон 
ституцията и законите имаме 

коитс

всичко
а днес ра

нани
война и социа С БОЛШИНСТВОТО ДЪРЖА

ВИ ИМАМЕ ДОБРИ ОТНО
ШЕНИЯ

с
НАШАТА НАРОДООСВОБО 

ДИТЕЛНА АРМИЯ СТАНА 
РАВНОПРАВНА ЧАСТ НА 
СЪЮЗНИЧЕСКИТЕ АРМИИ

След това президентът Ти 
то говори за отношенията на 
Югославия с другите страни, 
подчертавайки че, че тези от 
ношения с огромното мнозин 
ство държави в света са до 
бри. След като изтъкна, че 
нашата страна ще продължи 
да развива тези отношения 
като се придържава към свои 
те известни принципи, пре 
зидентът Тито каза:

Югославия и нейните нарс 
ди стоят на здрава почва. 
Няма колебания в нашата пс 
ли тика. Югославия е необвър 
зана страна и от тези принци 
пи ние никога няма да се от 
кажем. Но и вътре в страна 
та няма да позволим някой 
да слага спирачки в колелата 
на нашето историческо разви 
тие и нашия път във външ
ната и вътрешната, политика.

Ние наистина 
се гордеем с постигнатото през 
тези 37 и повече години. То 

исторически гледано, е 
кратък период от време в раз 
питието на една страна. А не 
ка да погледнем какво 
е сторено в този период. ряд 
ко има днес страна с 
националности, с така решен 
национален въпрос, с така 
обезпечено положение и ста
тус на всички националности 
какъвто е случаят в Югосла 

Ние ще 
по който _ досега 

вяхме. Разбира се, 
ва да имаме и 
Трябва

ческа стратегия на народоос 
вободителиото въстание 
вободителното въстание и со
циалистическа революция.

Третият етап в развитието 
на Титовата военна стратегии 
и тактика настъпи, когато на-

и
нат

Към 
отнасяхме 
Това не е

ПОЧИНА
БУМЕДИЕН

зъм.
което е без 
че ние не можем

хората.Къмправо.
клеветят нашата страна, наши 
те хора, нашата армия не мс 
жем да бъдем индиферент- 

малко по-строго трябва 
В противен

ни.
ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ИЗПРАТИ СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛНА 
ТЕЛЕГРАМА ДО СЪВЕТА НА РЕВОЛЮЦИЯТА

да постъпваме, 
случай това може да се протъл 

като наша слабост. Акува и
ние от никого и от ншцо не

На 27 декември 1978 година 
на 47- годишна възраст почи
на алжирският президент Ху 
ари Бумедиен.

Хуари Бумедиен бе най- 
изтъкнатидт вожд на алжир 
ската революция и един от 
най-авгоритетните 
ци в света.

ното въстание. можем дато на нов президент, поема 
председателят на Парламента. 
Това е изтъкната 
революцията Рабах Битат. Из 
борите трябва да се проведат 
в срок от 45 дни от смъртта 
на президента

се плашим.
Има и такива които мълчат 

с цел някак си в народа да 
запазят своя авторитет и по
зиция. а всъщност работят 
против нашата система. Таки
ва също така трябва да се ра 
зобличават. Всички, които ра 
ботят срещу придобивките 
на нашата революция» коитс 
биха искали някаква друг? 
система, аз считам за пет? 
колона.
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Държавни- 
Той бе особено 

изтъкната фигура в движени 
на необвързаните страни. 

Същият 
нкия
сена 40-дневна народна 
лост за великана на революция

толкова
ето ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ден в 18-милло- 
бе провъзгла-Алжир

жа- Особено ме учудва как ня 
наши вътрешни крити 
могат да бъдат засле- пътя, 

пени до такава степен да кри 
тикуват дори и нашето самс 
управление.

№ .*!
то ВИЯ.Ш коита. продължимшШУ кари

Вър 
ние тряб 

силна отбрана 
да пазим братството' 

И единството на нашите ™арс 
Ди и народности. Р

Желания накрая, другари 
да ви кажа. че нашата армия 
и нататък има голяма пол«

която би могла6 да^ги ■ ЙГл™ ‘Г°Те™ С ~
д^оиии^ми„о1по^ии гй? - мг-ет;

ИмаСмГсо~™

- =-4 нЖ? в -^лГГезидентът Тите 
трешни сили, които ни; вливат На ТОСТ за п0-нататъшнотс
Дълбока вяра в нашето по-нт РаЗЕИ™е на аРмията, братство 
тагъш„о вътрешно социалисти то на^Ги™^. 31 ЗДраВе-

В съболезнователната 
грама на президента Тито дс 
Съвета на алжирската револю 
ция между другото се казва. 
,Тази голяма загуба дълбоко 
трогна всички истински побоР 
ници за мир и независимост 
за равноправно международно 
сътрудничество и 
света.

ттелс- •Я
ш И въпреки това 

че то даде огромни резултати 
Нашите

ч
шм производители днес 

трудови хора 
които знаят 
към къкве

са съзнателни 
самоуправители, 
какво работят и 
се стремят. И не 
сила.

\\
I

прогрес в 
Народите на Югосла 

вия дълбоко споделят 
на приятелския алжирски на 
род, като му изказват най- 
искрените си чувства на ооли

V,
тъгата

г щш мощен
те.

дарност”.

Според 
туция 
не на страната.

алжирската консти 
временното Ръководе 

до избиране
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МИТЯ РИБИЧИЧ

ВЗЕМИ ПОСТИГНАТОТО И 

ПРОДЪЛЖИ ПО-НАТАТЪК!
АКЦЕНТИ

идея 
в практиказ а революционно-демократичните идеи, че не 

трябва много да се убеждава народа, че те срещат 
подкрепата, приемането и конкретизацията им, показ
ва и Титовата инициатива, която раздвижи на Конгреса 
на Синдикатите за въвеждане на председателствуващ и 
колективно ръководене в органите на обществено-поли
тическите организации, обществено-политическйте об- 
щности и в други институти на политическата система 
на социалистическото самоуправление. Оказвайки пъл
на подкрепа на тази инициатива на другаря Тито. 
Председателството на Централния комитет на СК на 
Сърбия на своето си заседание (26 декември) утвърди 
конкретните задачи по претворяване в живо дело на 
тази идея. Формирана е работна група на Председател
ството .със задача в най-близко време да подготви плах: 
форма и предложени насоките на дейност за практиче
ската реализация на Титовата инициатива. Пътят от и 
ята до практиката, ако идеята е въплъщение На потре
бностите и интересите на демократичното самоуправи-

:в земи постигнатото и 
-върви напред. В това 
'е - силата;на човечество 

то . Тази мисъл -е записал ве 
ликият писател -Лев Н. -Тол- 
стой.

„Вземи ; постигнатото” .03 на
чава и това, че имаме ясно 
определени програмни -цели 
на 'работническия авангард 
От Люолянския юонпрес пре
ди двадесет години до Е дина 
десетя конгрес -на 'Шк ня 
маше нужда по-свщесгвено да 
се менят, но да се допълняват 
и обогатяват редом с .издига 
нето на социалистическото 
съзнание и задълбочаване на 
съзнанията ни по отношение 
на .обществените закономерно 
сти на -съвременния свят и чо 

.вечеството чрез всички пори на 
неговото проникване към со
циализма. Днес автентичния 
югославски марксически фонд 
безспорно е един от наи-бо 
гатите източници за проучава 
нето на съвременната социа
листическа мисъл и наука в 

и с гордост

:■ срещу нашата страна от -за 
плахи, провокации до .разли 
чни идейни -офанзиви на раз 
лични блоковски и хегемони 
етически кухни. Всички зала 
гаг на една карта, тоест че с 
живота и творческата сила на 
революционното поколение, 
което е било нооител на «а 
шата въоръжена борба и при 
добивките на партизанската 
победа, ще се изчерпае и жи 
вота , и силата на югославска 
та революция, това единстве 
но всенародно движение н? 
югославските маси и народа 
Обаче югославските хора нс 
се страхуват от тези външни 
натисци. Знаят, че нашата 
революция и занапред ще се 
развива и ще се преточва от 
поколение и че никой отвън 
не може да спре нейния есте 
ствен общочовешки ход. Съз 
наващи опасностите от вън
шен натиск, който се отблъ
сква само със стоманена съ
протива и бдителност на югс 
славските хора, нашите хс 
ра съзнават и опасността от 
появата на наше вътрешно кс 
лебание и неединство, отслаб 
ване в югославското социали 
етическо движение на две ек 
стремности — националистичс 
ското тесногърдие и партику 
ляризъм с либералистическг 
погледи за демокрация, бюрс 
кратично-унитаристически стре 
межи с догматични погледи 
на ролята на партията, като 
сила над обществото и кла 
сата. Днес ^всеки югославянин 
чувствува и знае, че всички 
тези явления — ултралеви или 
десни — в нашата страна не 
могат да укрепнат и да ста
нат сериозна контрареволю- 
ционна сила, когато Съюзът

„Вземи постигнатото и 
продължи по-нататък" -В 
е - силата на социалистическото 
самоуправление и на световно 
то необвързано движение — 
може пред 
рата и пред тграга на новата 
година тщ запишем

това

изтичане на ста

като де
виз на нашата .революция, ка 
то мото на стремежите и жи 
вота на югославските народи 
и народности и народите на 
вред по света. 'Понеже завою 
ваните придобивки и стой
ностите на нашата революция 
югославския път в социализ
ма, нейните 'вътрешни .демо
кратични широчини и нейнг 
та международна афирмация 
не могат да се намалят, а още 
по-малко да се 
или да се търсят 
източници на нашата

телно социалистическо развитие, очевидно не е тдълъг.

Политически богатата и съдържателна година, в 
която се състояха конгресите на • Съюза на комунисти
те, обществено-политическите организации, делегатски
те избори за делегации и делегати на Обществено поли
тическите и самоуправителните общности на интереси
те, завършаваме под вилното впечатление, което -пре
дизвика Титовата инициатива за колективно ръководе
не. Може оттук да се очаква, че съществените особе
ности на политическата активност в идущата година, 
покрай борбата за икономическа стабилизация, ще да
де тъкмо претворяване в живота и практиката на Ти
товата идея-

евета. Отделно
да посочваме на ог 

и югс
можем
ромното международно 
славско значение на Титови 
те събрани произведения и на 
Карделовия принос на наша
та теория -•И практика от Спе- 

книга „Развитието 
национален 

,;Насо-

девалвират 
по-инакви 

сила
крепкостта и сигурността от 
онези, които сме развили в 
сърцевината на нашата и сто 
.рия през последните четири 
десет години. „Вземи постиг 
натото", означава, че вече при 
тежаваме автентична, в прак 
тиката и живота проверена 

традиция, че 
25-годишен 

хгаит .на социалистическо само

■

рансовата
словенския

въпрос" до книгата за
на развитие на политиче 

система на социалисти- 
самоуправление". Га 
за нашата -крепкост 

с маси

на I

]•ките 
ската 
ческото 
ранцията 
единство, 
те е във 
за в бъдеще.

V

ганизираност на масите — 
Социалистическия съюз на 
трудовия народ с водеща и 
творческа роля на двете рабе 

организации —

нем желанията и интереси 
те на .работниците и тяхното 
схващане на политическите и 
стопанските решения, 
създаваме условия, в 
работникът *и работническата 
класа ще -станат решаващият 
фактор в целокупното и обще 
стаено възпроизводство, поне
же /днес почти с 40 на сто от 
обществения продукт разпо 
лага държавата или други от 
сдружения труд отчуждени 
органи, и > най-сетне, ако у креп 
ваме демократичността но 
Съюза на комунистите, но не 
поради това да -действува от 
делно за себе си и отделно за 
публичната политическа рабо 
та между масите. В делегат
ските скупщини и ССРН, кз 
то най-широк облик на поли 
тическо и самоуправително о- 
бединяване на работнически 
те. интелектуалните >и «елск.1 
те маси_>у нас, -се потвър
ди водещата идейно-политиче 
ска роля на Съюза «а кому 
кистите, -а с това -и силата на 
работническата класа, водещг 
та -класа, водещата класа на 
нашите народи и народности. 
Към тази ключова цел са 
предназначени и Титовито 
думи на събранието на юго
славските работници, които 
Със сърце и плам ще се опи 
таме през 1979 да осъществя 
ваме в работническия аван
гард, с разпространяване на 
политически акции и по-ната- 
тъшно изграждане на нашата 
република на труда.

свъРзаноствсичко постигнато идемократична
притежаваме ако

коитотнически 
Съюза на комунистите 
Съюза на синдикатите.

„Тръгни по-нататък" — оз
начава, че не смеем да се 
спрем на постигнатото, че не 
смее да ни приспи самодол- 
ството и благоприятното 
литическо настроение на на
шите маси, понеже таз годи 
шната равносметка гфивеж 
даме с обща оценка, чс 1978

обществената година с една от .най-стабилооществената ^ най-спокойните и най
успешните години след пар 
тизанската победа. Нашите 
•хора изтъкват и

местните и обш през 1979 година да могат да местните и обш Р и живеят както през
1 време. В тези ДУ

се оъдържа и
система за влияние но прикритата загриженост

яядейио да не се прекъсне то 
зи стабилен период на спо 
койствис, сигурност, период 
па относително бъР3 стона»I- 

в ски и културен напредък на
цяла Югославия и на всеки 
край в нея. Следят и събития 

КОЙТО върлу

иуправление, което югославски 
те народи приеха като осно е 
но правило -за уреждане на 
своите отношения между сс 
бе си и с обществото, че 
притежаваме изграден механи 
зъм на самоупраивтелни инсти 
ту ти, които от 
база развиват нашата самоу 
правителн система, и от от 
три основни клетки 
жения труд, 
ностите н интересите, че ас 
че установихме нова нолити 
ческа
трудовите хора на всички рав 
нища чрез делегатските скуп 
щиви; че в много области на

„Тръгни напред" означава 
че през Новата година ти о- 
чакваг изключително трудни 
и сложни задачи. Че съзнава 

на комунистите с постоянен мс значението на тези задачи 
единен, и преди всичко, офан свидетелствуват числени пар- 
зивси, когато заздравява с тийни и скупщински докумен 
хиляди свои нишки с маси ти, <с които преминахме -юго 
те, когато настина е водещг славското политическо про
сила на масите вътре въ» странство на последните дни 
фронта на организираните сс от „старата" година. Всички 
чщалистичсски сили. Днес тези задачи ще изпълним, ма 
Съюзът на комунистите с -та- кар чс днес изглеждат несъв 
капа авангардна организация ладаемо трудни (каквито са 
иа демократическо доверие например нашата борба са ин 
на масите. Такова пълномо флацията в трудните между 
щис от нашите хора, от споя народни и вътрешни обегоя- 
та работническа класа и от телства), под едно условие — 
всички с нс>[ свързани селяни тоест при укрепване ма наша 
и други обществени слоеве та свързаност с масите — 
получи на своя Единадесети пред лицето на трудовите .хс 
конгрес, и републиканските ра като комунисти смело и 
конгресни на конференциите откровено да поемем най- 
на автономните области. Това голямата част от отговорно- 
доверие му оказаха работни стта за изпълняването на на- 
чсскитс синдикати, даде му шите задачи, и както казва 
югославската младеж и недво другарят Тито, за преминава- 
смислено го изявиха югослав .не от думи към дела. Ще ги 
ските партизани и борци; в изпълним, .ако кагго отделни 
документите на всички тези лица и като организация на 
значителни събрания записах ОК бъдем свързани х произ

аодствените центрове, със ои 
лите на труда и знанието, ако 
бъдем чувствителни «а всяко 

огромното обществено явление и труд 
поетите на хората, ако схвп-

по

желаят исдру

последното 
ми и желания

НС

държавата започнахме и 
гфактиката проверихме проце 
са :на широко обобществя»анс 
на външната, вътрешната, от 
Хранителната политика; чс 
приехме нова Конституция и 
републикански и автономно- 
областни конституционни до 
кументи и малката конститу 

Закона за сдружения

та в света, в
локални войни, гршшчнипат

отълковения, тероризъм, соци 
ални 'Пълнения, Везиерспектип 

и неизвестност, преследност
ване на хора и ограничаване
на човешките и националните 

Днес Югославия еция
труд,- че много наши, югослав 

Титови принципи — за

нрава.
същинска оаза на мира и си
гурността, и това -желае да ос 
тане и за в бъдеще.

ски,
отношенията между държави
те и народите и за промяна 

световно •Колкото повече нашата с?. 
моуггравителиа система спечел 
ва международна/репутация и 
афирмация- макар че на нико 
го не я натрапваме, толкоиг 
повече се увеличава натискг

на несправедливото 
икономическо устройство са 
приети като значителни доку 
мояти на ООН и документи иа

изтъкнахме цялото знг 
чсиие на ролята ни масите 
в оамоуправителиата, система- 
и преди всичко, 
значение на фронтоиската ор

мс

необвързано д*исветовното
жение.



2 Комунист
стопанските процеси пООМИШЛвНОСТ

В текстилната^прмисви добре
може да ггчкгггяЕЛг

К^2о да “ правят иивести ^ 0 тош1о ядене. За този
ки дш ар то бил голям на яс ™р*И са построени 330 ж„
е смело да сснравят имести а а 650 работници са но
ционни иесполуки. Заедно с д и дългосрочни кредити 
всички обшестаепсигюлип ( твърде благоприятни ус 
ч“,си И профеоионалгш сили за индивидуално стро
(специалистите) " л ,1Рог- ителстао на жи/шща. Пос- 
внимателио с изЕ^?р.,,,0 0бо троена е собствена 
,)ама а «ай-съвРемси"9.пиза рия, а вече се .пЬивежда към 
рудваие за нейната Р«яи» ? *я строителството ад мо. 
ция е купена » дерен рекреапфен център,
още при старта са положени ^^„ийският (тасейн е в< 
основите ма деловата пол чц готов, а в ход е строител 
тика, върху |(""™„"мзви. ството на спортни терени, планира и изгра кда раз детски градини и нови здрав
тието на ” ипа проце ни станции.модернизира «1*^ Инак средният личен до

ла заетите в Комбината

КАДРОВАТА ПОЛИТИКА
ОБЗОР

Демократмзацията 

ключът на успеха
ВЕЛИМИР ФИЛИПОВИ1!

Добрите делови резултати, 
които постига Памуковия* 
комбинат във Враня ваи д 
рото еа опровержение № 
онези твърдения, че 1екстил 
мата, промишленост е ниско 
"кумулативна и неспособна 
да създава висок доход-

Непосредствено пред I
пика па Републиката но № 
жествен начин в Ламухсошхя 
комбинат Враня са луси«г* 
и лсйствис дис аюви фабрики. 
Фабриката за хгооизводстх 

1 фабриката за па
са гюстрое 

собствени сред

за амбулатошава за не кадрите, ио 
отделни лица. Такова поведе 
ние н не е демократична кад 
рова политика.

Трудно е обаче да се при 
тезата, че кадровата ба- 
тясна, а в общината са 

около 25 600 мъже и 
Как тогава може да

РОЛЯТА на Съюза па юго 
славските комунисти в кад 
ровата политика беше тема 
на разговор в Общинския ко 
дштет на с-К в Титово * жи- 
це .Сигурно с едно, за което 
всички ояха съгласни: при
лагането на Обществения до
говор за кадровата политика жени. и_, _.я
в община Титово Ужице въА се протълкува факгъг,.10 с 
вори, поне до известна сте- мо в две сложни орханнза- 
иен ред в тази област. Не цпн на сдружения груд 
би могло обаче да се каже. обществените дейности 1с ‘ 
че кадровата политика док- ботят 50 на сто ох високо 
рай е заснована върху плаии квалифицираните кадри а 
райето и дълго срочната насо другата половина в останала 

Работата предимно со та част на сдружения труд» 
свежда на комисии или от Никак другояче ,освен като 
говорници за кадри, които липса на системна хсадрова 
не могат да направят почти политика, с отиването на вц 
шхщо повече от регистрира сококвалифицирани 
нето и воденето на ведомос от производствения труд в 
ти, с което до голяма степен нестопанските дейности и 
се занемарява политическата свеобразния безпорядък в 
същина на този въпрос. разпределението

л Ужхще считат, че още Така поставеният 
не е удовлетворено на някой на кадровата политика ще 
основни изисквания от об- допринесе първичните орга- 
ществения до1'овбр за кадри низации на Съюза на кому 
те и становищата на Съюза пистите да не разиехева! за 
на кол^униехите в тази об- отделни хора, преди всичко 
ласт. Кат,о. последствие от от ръководните кадри, 
планирането на кадри пара изцяло да се обсъди положе 
лелно с приемането на раз името, възможностите и раз 
войните програми, се водят войните потреби. 11о такъв 

начин ще се стесни възмож
ността за свеждането на та 
зи работа от тесен кръг хо

сме 
за е 
заети

на конци и 
лека конфекция
1111 ГЛаВИО ОТ
ства. Двете ще приемах 
работници, а годишно тря^ 
на да осъществят обща пр° 

иа стойност от 4/7

но да сеса ма производството, 
симално да сс ползват^ро-
Га,ЮсоС1з~ва^Ги%аза

ри в страната и 
Затова още през 1972 година 
тук е прието решението Д 
се въведе и четвърта смяна 
в производството на лредива 
и да се работи всичките

годината. Всяка сме 
тогава, ще ра- 

пет

възлиза на 4270 динара. Това 
с нето — доход и с косвени 
те доходи (безплатна пре
храна, превоз и подобно) той 
възлиза на около 5500 дина-

800

дукция
милиона динара.

Най-новите успехи на този 
образцов ирански колектив 
доказват, че и в текстилна 
та промишленост може твър 
де успешно да се стопанис
ва И че тук наистина ус- 

стопанисва говор
или годиш

ка. ра.
Всичко това постигнах

ме — заявява Живко Трай- 
кович, секретар на Конферен 
цията на СК в Комбината, с 
изключително ангажиране 
иа обществено-политическо
то. самоуправителното и сто 
ланското ръководство и на 
целия колектив. Ние тук 
живеем кат0 едно семейство. 
Всички наши акции договар 
яме заедно и започваме ви 
наги със същия въпрос, или 
дилема: „Можем ли ние и 
това...?'’ — понеже за ефикас 
на работа и престиж на ор 
ганизацията решаващо е 
колко нейните планове са ре 
ални и осъществими. Ако за 
ключим, че можем — тогава 
разделяме работата и всеки 
работи своя! дял.

Членовете на Съюза на 
комунистите, това тук особе 
но се изтъква, са били ини
циаторите на всички акции. 
Без оглед дали се касае за 
инвестиции, производствена 
та проблематика, разпределе 
нието, или обществения 
стандарт.

365кадри
дни в
па, е решено 
боти последователно

тогава два дни ще попешно се 
ят периодичните 
ните равносметки, които ио 

чс всяка година об-

па кадрите, 
въпрос чива, без оглед дали тогава 

са недели или съботи — или 
са това други дни. По тоя на 

предачиицата мсицнос 
ползват с 98 процеп 

и за твъде високо

казват
щият доход се увеличавал 
за 38 процента, а дохода до 
ри за 57 процента. Около три 
хиляди работници, колкото 

в Комбината, за де 
ветте месеца на текущата го 
дина осъществяват общ до 
ход от 657 
което за 12 процента е по
вече от заплануваното. Въз 
основата на така постигнати 
те резултати в колектива се 
вярва, че и годишният план 
значително ще бъде преиз
пълнен. Още повече, че вече 
е осъществен заплануваният 
износ.

чин в 
тите се 
та, което 
развити страни е висок про 
цент.

От тази година започва и 
борба за износ. Налагало се 
е да се изнася, понеже в 
страната няма достатъчно па 
мук, па по тоя начин е осъ 
ществявана валута за него
вия внос, но и за по-нататъш 
но разширяване на материал 
ните основи на Комбината. 
Днес стойността на износа 
достига сума от 188 милиона 
динара. Изнася се на всички 
пазари,
СССР;

Постигнатите резултати 
производството се отразяват 
върху личния и обществения

но
днес са

милиона дни ара,главно извънредни разговори 
само при избиране на ръко 
водни кадри или функционе 
ри в скупщините на общер- ра. В широкото разискване 
твено-политическите общ- за предстоящата работа, ще 
ности. А трябвало да бъде се стигне до становището да 
по-другояче. Разширяването ли някой отговаря за даде 
на полето на кадровата по на работа или не. като се 
литика представлява и ней тръгне от машината до ръ 
на демократизация, публич- ководния орган, от хората 
ност в избирането на хора в основната организация на 
та за истински работи ,нз- сдружения труд и Съюза на 
насянето на тази важна об комунистите, местната общ- 
ществена работа от тесните ност до общината и по-широ 
кръгове: комисиите или по- ката общност, 
добни тела. в които се ре

Развитието започва през 
1960 година с помощта на 
фонда за насърчаване раз
витието на недостатъчно ра 
звитите краища, със заеми и 
инвестиционни кредити.

но най-много в

в

В

. РЕФОРМА НА ОБАЗОВАНИЕТО това в практиката имаше не 
доразумения за реформата, 
дори и отпори в провеждане 
то й-

те в сдружения труд. Преоб 
ладават мнения, че с форми 
рането на само управителните 
общности на интересите не 
са по-съществено променени 
отношенията. Защото самоу 
правителните общности на 
интересите в образованието 
все още получават средства 
чрез утвърдени размери в 
оолагането. Новите форми са 
покрили старите съДъРжа* 
ння.

Как да се преодолеят 

несъответствията
В прякото свързване 

училищата с организациите 
на сдружения труд в стопан 
ството е постигнат ценен 
опит. Няколко средни учили
ща чрез 
споразумяване с трудовите 
организации в стопанството 
(„Крушик”, „Зорка“, „Виско
за ) школуват кадри, от кои 
“ _сеп чуждае сдруженият 
труд. По искане на сдруже
ния труд открити са и две
чеоЛкУоВ^т^Ш1ща ~ ческо в Шаоац и училите
за полувисше образовай

о&Х ™»Г
Павлович“ и Обпачоо№ща
аТ Тех«ически0вдвд°®ател™; 
рнс Кидрич“ в Щаба,, г$- 
че- според обща оце^а.0“

ганиаирано гГЧН° °Г'
нането иа'труп С,?РУЖаааиетс 
върви бавноРУповечеРеДСТВа 
зултат на отпепГ, кат° Ре

ИО
и организирано си™гматачно 
в образованието Работн«Дите

я труд в ст°„и РДРуже-
оче неДостатъчноСТо°т° все
ДаДРИ, нео“хоОЛуВанеТоДОГ0' 
жения труд * СДРУ-
«а материалната а Укрепване 
образованието Таи>СНОВа на 
Щ-шът за своб^Нвд° пРин-
т^н^^Гял^

в|щи^тиСна°^>ав»тедВДтГ
-^н^^ата  ̂

на Работници-

на

самоуправително
с_-у

По втори път през годината Междуобщинска- 
та конференция на Съюза на комунистите в Под- 

; ринско-колубарския регион неотдавна обсъжда въ
проса за самоуправителното преобразование на въз 

питанието и образованието. Провеждането на ре
формата на образованието предварително оценява 
ха всички общински комитети, 1сонференции, мно- 
гобройни комисии и съвещания на комунистите.

Изтъкнато бе, че за/ рефор 
мата на възпитанието и об-

в сдружения труд, а след въ 
веждането на първия етап 
на средното насрочено обра 
зование малко секна и актив 
ността на обществено-поли
тическите 
тази област.

Свързването на образова
нието с останалите сйласти 
на сдружения труд не се 
върши ц0 задоволителен на 
чин и поради това, че сдру 
женидт труд все още жизне 
н<> не е обърнат към обра- 
3°®^ниет°. От друга страна, 
работниците в образованието 
отминават сдружения труд, 
като настояват по инерция 
да задържат старите отноше 
ния. Така се създава несъот 
ветствие между образование 
то и сдружения труд.

оа да се преодолеят тези 
проблеми, необходими са 
много усилия, организирана 
активност на Съюза на ко
мунистите и на всички соци 
алистически сили в подрин- 
ско-колубарския край. - 
провеждането на реформа 
г* смее да се върви нито 
ребавно, нито прибързано.

предстоящия период тряб 
а да се изнамерят преки от 
овори на много практичес- 
и Въпроси. Дейността ло 

Разясняване същността на ре 
формата на възпитанието и 
ооразованието трябва да по 
лучи по-широки обществени 
измерения. Същаха трябва 
ца се води в делегатските 
скупщини, н0 и във всяка 
вестна общност и въ® всяка 
основна организация на сдру
жения труд.

организации в 
Гражданите все 

още са недостатъчно осведо
разованието повече се рааис мата, учебни"^ програм?иР 
ква в училищата, отколкото начина на школуването За-

Комунист
Председател на Издателския съвет за 

всички издания на вестник „Комунист": 
д-р Антон Вратупш.

На Издателския съвет на „Комунист" 
за Сърбия: Мария Тодорович.
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"О повод СТОГОДИШНИНИНАТА от 
СЪРБИЯ ОТ ТУРСКО ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА ЮГОИЗТОЧНАРОБСТВО

Едиовеновна свобода и развой 

на Югоизточна Сърбия
’1

ЗЛОБОДНЕВНИ ЗАПИСКИ

ЗА ВЕРЕН
„шопекн езнн“На 25 декември т.г. в Ниш 

заключителните в Нишки*, Пиротския, Вран 
сшя. Топлтшлшя И Леоко- 
вашкия край селските маси 
в съюз току-що създаденото 
гражданство рушиха федоал- 
ния обществен строй на Ото 
манска Турция, борецки се 
за освобождение

се състояха 
тържества по повод 100-годи 
шнината от освобождението 
на Югоизточна Сърбия от 
петвековното

-турска войни. Тъй като : 
гурени неутралността на Ав 
стр,о—Унгария и Германия,
кусия през април 1878 годи 
иа обяви война на Турция. 
В тази война Русия нямаше 
успех и поиска от Сърбия 
веднага да стъпи в 
Сърбия отново 
война против Турция, а като 
цел прокламира освобожде 
нието и обединението 
неоовободеиите краища. В та 
зи война постигна зиачител 

Югоизточна СърбиТ ““ 1“Йпуопехи- ЛесковаЧ бе ос
Втората част от заключи- канаД<24 "а Пипот^на 28Л пе 

телните тържества по повод кември Р На 28 Де
ЮО-годинината от освобожде Обяш» и..чг , нието на Югоиттина г ъ иоа *е не можеше ле

лен т^р?к^| Ж, ?=оП,°я Т̂Л5Н°де^В 
тържествено събрание. Док ври 1877 годщ1а до 10 лот 
лад за състоянието и освобо ари 1878 година се вониха
източна'Гг Гб,твНИя в Юг°‘ Деноиошии битки. Тези^ит 

™на Сърбия, както и за ки раздвижиха сръбския на 
революционни традиции и род в тила за вдаане^а вч 

”а ™тази част на Сърбия изне шена ц тези битки туй ската 
реп?,еКТ°Р1ЙТ На Н™5КИЯ Уни отбрана на Ниш след 25 
ВОТ Момчило Днмитрие дневна борба бе принудена

да се предаде.
, на 2аР°Да от този След освобождението 

краи за освобождение от Ниш. сръбската войска поо 
откри членът на вш^^ос^^п^ет^тте0 преКъс Дължи офанзивата по посо- 

Съвета на Федерацията Ми- 19 ВД °я Ка ВраНя и Прищина и, към
лия Радованович. Изтъквай- ковното ттускп Кра®к!1а янУари 1878 година
ки, че народоосвободителни- махнато в№ п?пг,я^т.^™Р осв°б°Дили Враия с околно 
те движения, като движени у войни пиел 187йвобоЖ?-'™,тс стта му, а по-късно и Будно 
на силите за национално ос "Р“ I»76 — I878 годи вац, Прешево, Гнилане, Топ

=СеКаДаВ^НОо<?бетн°еЯГОт1?сС

™-а КЖГ™ &вКа°Тр^рявХта да~
турците, Сърбия ч^рвд гора и Ру/ 

осооено изтъкна. след потушаването на Ниш мъния сключиха логопоп зп
— Светозар Маркович най- кия бунт през 1841 година, мир с Туриш — к^а по 

последователно разработи ре опожариха 225 села в тази Димитпиевот Д'Р
волюциоштая концепт на на- част на Сърбия. Говорейки за борбите
родоосвободителното. оощес — Въстанието в Босна и нашите народи против 
твено-политическото преоора Херцеговина намери тлям ците д-р Димитоиевич
зование и федерацията на ос отзвук и подържка сред на черта че Р
вободените балкански наро- рода в Сърбия и Черна го- борба 
ДП- И нашата днешна историо ра — каза, между другото, .. 
графия и обществените на у професор д-р Димитриевич. и 
ки изцяло настояват чрез — В акциите и стремежите 
марксистки подход да разтъл за освобождение, 
куват и обработят събитията през 1876 година, 
през 1878 година, както 
тяхното международно зна
чение. Тази научна и теоре 
тична борба трябва да 
води както против аспира- 
тивните, националистически
те тълкувания, които се дв

оен

турско роб
ство. На тържествата присъс- 
твуваха и председателят 
Републиканската

на, и запазваме
цияна ССРН на Сърбила Г^и^лож^Т^ш “й- 
гомир Милоевич, члвнът на интересните и най-всеобхва 
Председателството на СР сър щащнте от всички досега ор 
бия Радован Пантович, под- ганизирани в този край след 
председателят на Скупщината Ниш ще бъде представена и 
на СР Сърбия Кръста Авра- в останалите 
мович, републиканският 
ретар за култура на СР Сър
бия Божидар Манич и най-из 
тъкнатите ръководители на 
Нишки, Южноморавски и Ти 
мошки региони и на общини 
те от тази част на СР сърбия.

Тържествата започнаха с 
откриването на 
тивна изложба на тема: „Ре
волюционната дейност и ос
вободителните
рода на Югоизточна Сърбиг 
против турците през 19 век", 
която съвместно 
архивите и музеите от Ниш 
Враня, Лесковац, Пирот и 
Прокупие в
с Регионалния завод за запаз 
ване на паметниците от Ниш.
Изложбата

акция. 
влезе въ«

чете
на Маичо. Те се лепят 

п-^пвГмп0- “а ВС6Ю?. чмтател защото са писани -ка „първи майчин език , защото темите са злооодневни 
и защото в гях има малко

на

или повече веселие и кои- 
тика. всичко това е хубаво и трябва да се подър- 
жа. Впрочем подобни съчинения има и в други 
вестници на страната. И а миналото и сега голайи 
писатели са писали на своя „първи" 1 майчин > език:: 
(книжевният е — „втори”) Да споменем само Елин 
Пелин и Мирослав Къртежа! Местният език (диалек
тът, наречието) е нац-съвършенното средство 
споразумяване на хора от една област, 
райнина, изтъква един голям езиковед от напее -вре
ме. (С това, разбира се, не се занемарява нуждата 
от книжовния език, от език, който разбират хората 
от всички области на един народ Но, за това — Друг' път!). ^

сек

за
от една пок-

репрезента-

акцки на на- :г . .: ';: г. а.

Иска ми се чрез тия редове да помоля ония 
които пишат от името на Манчо да бъдат по-внима- 
телни при употреба на „шопския език". С други ду
ми, искам да не развалят местното наречие да пи
шат на верен „шопски език”. На мен, а вероятно и 
на други нашенци, дразни ухото и окото, когато в 
езика на Манчо срещнат нешопски

подготвиха

сътрудничество
на

думи, различни 
канцеларизми, изрази от доклади, чуждици и изре: 
чения, които не са в духа на шопското наречие. Е 
такива случаи се губи свежестта на израза, изчезва 
местната досетливост, а подсмиването 
но. Пък, изневеряваме става неуспеш- 

и наречието, не сме честни 
към ония, които от такива съчинения черпят мате
риал (научен, езиковедски, етнографски) за дадения 
диалект. Да споменем някои примери от последните 
статии. Нима нашенец ще каже „активно се уклучу- 

о ', „манифестацийе", „инструменти”, „више не 
пице', „проверени аматери” и други подобни? Шоп 
ски предлог не е нито ОТ нито ОД, но — ОДИ (,.Одп 
Смиловци...). Нашенски не се казва ЗВЕРИМ СЕ, ДЛ 
ЗА СЕ, но дзверим се, дидза се. Може да се каже 
„цел дън , но по-нашки е „въздън". Под влияние 
на сръбски пише се „слагаю се” (сх. слажу се”), а 
това има друго значение, сиреч'-шопски ще 
„спореджую". Не е „Друштво”, а — „друегво", Не 
„онъй Дън “, а — „онядън”. И така нататък. Значи, 
„шопски не може да бъде по-развален сръбски или 
български книжовен език. Местното наречие си има 
свой речник (ненаписан) и своя граматика (ненапи- 
сана). Който иска да си служи с наречието (да говори 

да пише) трябва добре да го познава, трябва да 
го учи. Още по-сложен става въпросът, когато се на 
ложи (а това е все по-често, времето иска своето!' да 
се употребят НОВИ думи за нови предмети и дей- 
пости. В такива случаи трябва по шопски да се ко
ват нови думи. Да речем: коверенцид или збирщина, 
телевизор — телевизорце (не „телевизор у бою”. но 

„чшьен телевизор"), синдикат „еснафдруство”, пар 
тийно събрание — „комунистизбирагье” кредит — 
„парезаимаше”. мито — ,,пареподмазуван.е'' и т. н. 
Обаче в основата на такива съчинения трябва да 
бъдат стари шопски думи, с които да се казват и 
новите събития. Именно от такова сбълскване на ста
рите думи и изрази с нови действия и предмети Се 
получава смешното в тия творения, които завладяват 
читателите. Един стар почин на редакцията не тряб
ва да се забравя: да се подканят и подтикват наши
те хора (земеделци, работници, техници, инженери, 
домакини, учителки, агрономи, земеделски техници, 
гимназиални учители и други) по-често

вал

се кажена
тур- 
под

освободителната 
на сръбскид народ, 

покрай националния имаше 
обществено-политически 

характер. Раздвижващата 
сила не беше само национал 
нот0 освобождение ,но и пер 
спективата за освобождение 
от турския феудализъмо.

!

ИЛИ

започна 
войната.

и Сърбия стъпи неподготвена 
и след неуспех чрез посред
ничество и на великите свро- 

се лейски сили бе сключен мир, 
според който Сърбия запази 
предишните си граници. Не 
можда да извоюва освобож 
дсиието на другите краища. 

В разрешаването на тези 
така

нареченият „източен въпрос", 
трябва да се подчертае, че вс 

Около 100 експоната ,ори ликите сили винаги изхожда 
гинали и редки документи ха от становището иа своите 
и предмети картинно пред- интереси па Балканите. То- 
ставляват времето и събития ва особено се оглеждаше в 
та, когато преди 100 години следващата, Втората сръбско

Единственият паметник на 
света, построен от човешки 
черепи юще през 1809 година 
в Ниш и днес свидетелствува 
за непримиримата борба на 
пашите народи против роб
ството.

От тържественото

яват при другите, така и пре 
тив начина по който тези съ
бития тълкуваше буржоазна- освободителни войни, 
та наука у нас. съб

рание бс изпратена поздрави 
тел на телеграма до другаря 
Тито, а тържествата завър
шиха о културио-художестве 
иа програма.

м. В. сами да пра
щат дописки от името на Манчо (на Бай Онзи. Бай 
“сне. Бай Джора или поне да съобщават за по-малко 
известните или съвсем нови думи на шопското наре
чие. Без шега: на тоя начин ще поддържат местното 
наречие, щс ни дават пресни и интересни .историц- 
ки, щс развиват езиковата си култура, ще помогнат 
на научното изучаване на това много интересно (за 
южните славяни, че и за други по-далечни) наречие. -

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
СЪВЕТЪТ НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА IГА 

КОМУНИСТИТЕ
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ 
ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИА СЪЮЗА НА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ИА СУБНОР

В СУРДУЛИЦА

А дотогава, без докачеиие, тия, : 
името на Манчо, нека бъдлт по-внимателни

които пишат от
} към не

гоаия език. Това внимание ще говори и за тяхното 
почитане на читателите, които (без оглед дали днес 
говордт български или сърбохърватски) носят

■

на всички граждани и трудови хора 
в общината и страната

в сър
цето си обичаното местно наречие — чисто като ста
ропланинските висини и звънливо като вълните нЛ 
Ерма, сочно като нашето кисело мляко и 
като височкитс кончета.

ЧЕСТИТЯТ
пъргаво>Новата 1979 година

Млриц МЛАДЕНОВ

/889-йоС пожелания за всестранен разцвет и на
предък на нашата самоуправитслиа брат
ска общност на народите и народностите
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ЧЕСТВУВАИЕ ДЕНЯ НА ЮГОСЛАВСКАТА НАРОДНА АРМИЯ
СУРДУЛИЦА.ДИМИТРОВГРАД

Тържествено и богатоПризнания на 
най-дейните

етииГрн^а «е няк —
„исто на деня на ЮНА на пшч,^ УД^ Маджуни и Рг

дован Джурич. С десетдневен 
отпуск са награденидесетки 

Лазо Ролич и войниците 
Хусо Болич, Любиша Мосорс 
вич, Горан Милованович, Ра- 

Салихбашич, Драган Джу 
Виико Марянович,

Денят на Югославската на 
родна армия в Сурдулишка 
община бе ознаменуван с рс 
дица тържества. На тържес 
гоения прием от страна на 
общности и общсствеио-поли 
тическите и трудовите 'орга- 

21 декември, Ра

ПРЕХОДНО ЗНАМЕ НА ЩАБА ПО ТЕРИТОРИАЛНА 
ОТБРАНА

тържественото заседание гс 
вори Радомир Ристович, а 
след
филма „Двубоят за южната 
ж.п. — линия".

На 22 декември, пред вой 
циците и старейшините, бя
ха прочетени заповеди за на 
граждаваис и похваляване и? 
войници и старейшини. Зна- 

войник7 пс

това бе прожектиран
кътнизации на 

домир Ристович връчи похва 
лна грамота на подполков- 

Душан Дупгерски, който 
отива в пенсия- С топли думи 
за заслугите на Дунгерски гс 
вори Тихомир Николич, катс 
изтъкна, че с голям приносът 
му за укрепването и внедря 
нането на системата по всена
родната отбрана и обществе
на самозащита. От войниците 
и старейшините като подаръг 
Дунгерски получи диапроск- 
тор, а в името на обществено- 
политическите

миз 
рич,
лорад Ковачевич и

МиНПК
Милан Зе

рич.
С. Микиччката „примерен

БАБУШНИЦА

Посещение на 
граничаритеорганизации 

в Сурдулица мини-телевизор 
му връчи секретарят на Об
щинския комитет на СКС Мг 
лорад Тасич. Признания 
успешна десетгодишна 
ност във военна служба _ полу
чиха още и Мара Стоймено- 
вич, Драгомир Станойкович и 
Станка Стоилкович. За успеш 
но сътрудничество с армей
ците грамота получи Никола 
Аврамов, директор на рбразо 
вателния център в „Йосип 
Броз Тито" в Сурдулица, 
похвален е Добрица Николич 
директор на Народния уни-

пи и братството и единството 
между нашите народи и на-

Трудещите се и граждани 
те на Бабушнишка община 
тържествено отпразнуваха 22 
декември — Деня на югослав 
ската народна армия. Този 
празник мина йод знака на 
отчитане на резултатите, пое 
тигнати в тридесет и седемгс 
дишното успешно изгражда
не и модернизиране на наша 
та армия, успешното разви
тие и действуване на всена
родната отбрана и граждан
ска защита и непрекъсната 
борба на нашата страна за 
пълна изява на политиката 
на необвързване.

зг родно сти.
В Бабушница по този слу

чай се проведе тържествено 
събрание за гражданите, 
дежта, представители 
ритсриалната отбрана и ар 
мейдите, след което култур 

дружес

дей-

мло 
на те

но-художественото 
тво изнесе подбрана програ 
ма, а учениците от гимназг*а
ята изпълниха рецитал под 
название „Друже Тито, ний 
ти се кълнеме"...верситет.

Делегация на обществено 
организации.

По повод Деня на ЮНА в 
Сурдулица се проведоха и ре 
дица спортни състезания ме 
жду армейците и Средношкол 
ския образователен

политическите 
организациите на сдружения 
труд, училищата и местните 
общности направи поещение 
на граничарите, като им врх 
чи скромни подаръци.

В множеството доклади пс 
повод Деня на армията 
изтъкнато че нашият пример
на „създаване 
народ" води потеклото си от 
партизанската война, 
донесе освобождение и закре

бе
център.

на въоръжен
Медали за военни заслуги 

и преходна купа получиха 
Добривое Димитриевич.

коятс
а М. А.

Момент от заседанието
ЮБИЛЕИДеня на Югославската наро 

дна армия — 22 декември в 
Димитровградска община бе
ше ознаменуван с редица тьр 
жества, на които бяха отчете 
ни резултатите в организира 
него на всенародната отбра
на и обществена самозащита 
и неразривното 
тво на Армията и народа из 
ковано през 37-те изтекли гс 
дини от създаването на ЮНА.

По този повод
на Културния дом се съ

стоя разширено заседание на 
Съвета по всенародна отбрана 
на което след 
доклад
та, полковник от ЮНА До 
бросав Джорджевич 
на Димитровград преходно зна 

с което Щаба по терито

риална отбрана отличи Щаба 
на II оперативна зона. 355 години от създаването на 

Седма сръбска ударна бригадаПо този повод бяха 
ни и отличия 
те командири и редници от 
състава по всенародна отбра 
на и гражданска 
прочетени 
извеждане в по-висши чинове 
на неколцина старейшини.

Съобщени бяха и имената 
на най-дейните местни общне 

в организирането на все 
народната отбрана и об.ществе 
на самозащита.

връче 
на най-дейни

В началото на новата 1979 
година Бабушница ще 
домакин на едно голямо тър
жество,- ще се чествува 35-го- 
дишнината от основаването на 
7 сръбска ударна бригада.

На 4 февруари в Бабушница 
ще се проведе среща на пре 
живели бойци, които щс 
дойдат отново тук, след тол 
кова години, да възкресят 
мени за славните дни на вой 
ната. Главният комитет 
гвуването на тази : 
дишнина вече е създаден в Ба 
Оушница, оглавен 
датсля на Общинската 
щина Станимир Илич,

дадени са и подкомитети в 
Белград и Ниш. Освен — 
ставители на Бабушнишка и 
Църнотравска община 
ния комитет по чествуване 
ще влезнат и представители 
на Княжевац, Ниш, Белград 

Освен 
тво, в

нишка община, на които ще 
се възкресяват спомени 
дните на борбата, 
сетят паметници и 
нателни плочи на 
бойци, а пред

защита, а 
заповеди за про бъдесътрудничес пред- от

ще се гю- 
възпоме- 

падналите 
паметник — ко 

стницата на падналите бойци
3 центъра на Бабушница
4 февруари ще се устрои ми 
тинг.

Честзуването

в глав

малката
зала сти централното тържес- 

началото
в нана февруа 

ри идната година ще се устро 
ят и редица други тържес
тва, посветени на Зо-годишни 
ната от създаването 
ска ударна бригада.

Така например през януари 
и февруари ще се проведа I 
редица срещи на бойци 
младежи и девойки

изнасяне на 
за работата на съве-

спо
След тържественото на 35-годишни 

ната от създаването на 7 
сръбска ударна бригада ще 

де придружено и с редица 
културно-художествени мани- 
фестации: с откриване на из 

изнасяне на култур
но-забавни програми и про.

______ М. А.

засед?
ние на Съвета по всенародна 
отбрана бе направено посеще 
ние на граничарите.

за чес 
велика то на 7 сръб

връчи
от предсе- 

скуп- 
а съз

ме.
М. А. с

от Бабуш

СРЕЩИ
стигнати 
зултати.

7" ?е МИ е трудно 
изобщо-казва Гилац.

извънредни ре

ГОРДИЯТ ПАЗАЧ е винаги готов да дейва.
И баща ми е бил гра 

ничар и аз станах гра 
ничар и гордея се с 
това.

пази всяка крачкаот свидната Родина

:«=
стлив. наи-ща-

Просто с голямо же
лание помагам на по- 
младите и новите СИ -пи 
гари. Всяка свободна 
минутка използвам за 
четене „ли за оказване 
аа помощ „а по-млади- 
те си другари. Д

празника на Армията —
22 декември.

Аз съм роден в Дър 
вар, но отдавна 
преселили 
дина. Живеем в 
Петровац.

и с младежките оргаии 
зации, разменяме си 
посещения -
Гилац.

Гилац не е 
за първи

г°Рдея се, че 
съм, на страж на 

ната.
изтъкна

роди
лака рапортува 

по повод присъждане 
то на званието ПРИ
МЕРЕН войник» 20- 
годишният 
Милан Гилац от

сме се 
във Войво- 

Бачки награден За него Денят мирята Нят
празник
забравим.

път. на Ар- 
о стане —.

— Освен тази свещен играничар 
_ поде
лението на майор д0- 
бросав Атанаскович, 
гато го посетихме

Тук С^ъМ Няколко 
Ца и се чувствувам 
го приятно, с 
нието сътрудничим 
го добре,

награда 
„примерен войник», Ко 
ято ми донесе и 15 
отпуск, и по-рано 
чих десетдневна 
на отпускк. пак

Бдителното не-месе 
мно 

населе- 
мно 

сътрудничим

._ око
граничаря Милан 
лаЦ и докато 
хме г
на прицел» 
бразда...

на
Гидии 

полу 
«аград 
за по-

Защото 
брият той еко- разговаря

„Държеше
граничната

ДОСР^Д°- 
не е малко.

ПОСТОЯННОна А

М. А. МиланСТРАНИЦА 4

ЯНУАРИ 1979



НА ПРАГА НА НОВАТА ГОДИНА

НАИ МНОГО МЕ ЗАРАДВА
грждането па социализма Р д“аха заРаД успехите
пякои хора обърнахме сес молбГмни'!,™“3 " За Д аузнаем 
на културата „ изкустватаГвой^цТ 0ТГ0В0Рят 

Даваме думата на

Влизайки

МИЛОВАНКА РАНДЖЕЛО 
хора ВИЧ: ПОЛУЧИХ НОВО РА 

семей- БОТНО МЯСТО 
на пашата страна в из- 
какви радости вълнуват 

домакини.”3 Т°”3 Раб0™И,Ш' селяни- Дайци

В

Милованка Ранджелович, 
„лансерката”, както я нари
чат в „Лисна” е душата на 
производството. От нея тръг 
ва поточното производство.

В годината ,която си оти 
ва получих ново работно 
място — лансерка. Аз, така 
да се каже, „диктувам'’ 
изводството. От

Много съм доволна, 
голям успех работим, и пра 
вилно се възнаграждаваме. 
Ако днес кажеш, че рабо
тиш в „Лисца” — воички и 
завиждат...

Б. Николов — М. Андонов

тях.. .

ж$*в"ян ко

в нашата Конфекция 
КИРИЛ ТРАЙКОВ липек >Л> почУствУваха големи про 

■шр на КултурниГдом в производството и съз
митровград У не ^ помисли ^ а Се по-благоприятии много адащ условия за работа работ
поставения вдаос в новите помещения,
бра едно решйзйе на™$„шн ия ?а™ Ше пр? тази1 го«ина 
С1ШЯ комитет в областт^на събитие не самокултурата. а а в предприятието, но и в об

— Заключенията на Общин щината- Аз се
СКИЯ комитет на СКС в Ди- 
митровград за развитие на 
културата ме зарадваха мно 
го. Те сочат нови пътища за 
развитие на културата в об 
щината на майчин български 
език. За тази цел ще се по 
добри материалната

про 
мене тръгва.

че с

искрено рад 
вам, че като работничка 
това предприятие съм 
своя принос за построяване 
то на същите.

Сега са по-добри условия 
за работа и може 
ва да се увеличат 
доходи на работниците...

□
дала

М. Ранджелович ,

дулицаНОСТТА НА с°Циалистическия съюз всур
да се очак 

личните
и кадро 

ва основа. Ще се дойде до 
по-добро свързване 
рата с организациите На секциите 

пе-голямо простра
нство за действие

ДРАГАН СОКОЛОВ: ИСКРЕ 

ЯТИЕТО
— Искрено се радвам, че 

Драган Соколов е работ- внесохме пари за кола, коя 
ник в „Свобода” в Димитров то наскоР° ще получим. Но 
град 20 години. Той е сега това Нямаше да дойде, ако 
и председател на Събранието С помощта на предприятие- 
на трудовите хора в Конфек т° не Решихме въпроса с
-------  ^ квартирата. Започнахме да

строим къща в Лукавица с 
кредити, които взехме мъжа 
си от предприятието, 
там живеем и същевременно 
от две години пестим пари 

за кола, които внесохме пре 
ди извесно време. Сега очак 
ваме колата.

Това е моята иай-голяма 
радост.

на култу
сдружения труд.

В. Стоянова

р.
с

8ТЩ1ята.
'У!

— През тази година приех 
ме 103 нови работници. Това 
за мен беше същинско Съби 
тие и същински се зарад
вах. Аз най-добре зная как 
во значи млад човек да на
мери работа. Ние, които тук 
работиме повече от 20 годи 
ни, очакваме достойна смя
на. Сега тези нови работни
ци идват при други по-благо-

Промените,
Конституцията, 
менение и в начина на дей 
ствуването на Социалистичес 
кия съюз като фронт на ор 
ганизираните 
ки сили.

настъпили с 
внесоха из

Сега въз основата на пълномощи
ята, а по предложение на 
обществеко-политичееюТге ” ор 
ганизаций/ дружества, и -сдру 
жения, наименова членове на 
секретариатите на секциите 
чийто брой' е до 11 за "вся 
ка секция — поясни' Ребргй

ооциалистичес

— В Социалистическия съ 
юз вече на Конференцията 
и Председателство заемат 
новища и решават по различ 
ните обществени 
или

ев. : :хМИРА КОСТИЧ: НАМАЛЯ 
ХА ОТПУСКИТЕ ПО БО 
ЛЕСТ... Инак към ОК на ССРН 'в 

Сурдулица са създадени, сек
циите: за

К. Трайков

Според тези заключения 
трябва да се формира култур 
но-художествено дружество, 
ще се подобри снабдяването 
на библиотеката с нови кни 
ги особено с книги на бъл
гарски език, ще се подобрят 
кадрите и подобри активно 
стта на Народния универси 
тет в Димитровград.

Затова мога да кажа, че 
най-много ме зарадваха през 
тази година заключенията 
на Общинския комитет на 
СК в Димитровград, защото 
ще имат огромно значение 
за развитие на нашата кул 
тура в града и общината.

МИЛАНКА ИВАНОВА:, ра 1 
ботничка в „Свобода”
НОВИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА § 
КОНФЕКЦИ'ТА МЕ ЗАРАДВА 1 
ХА НАЙ-МНОГО

ста

проблеми, 
за работата на различ

ните държавни или 
равителни органи 
Любен Георгиев,

стопанство^ о.бщес 
твено-икономически отаоШе- 

самоуп- ния и планиране; ' за" селско 
стопанство и село,- жилищна 
политика и комунална-- дей
ност,- образование, наука, кул 
тура и информации; социал
на и здравна политика';'' ф'й 
зическа

Мира Костич, в „Лисца”— 
Бабушница, защото от нея 
тръгва поточното производ
ство заяви:

— Най-много ме зарадва 
това, че в нашата основна 
организация с повече от по 
ловилата намаляха отпуски
те по болест .които преди 
приобщаването ни към „Лис 
ца” в Севнице, Словения„ бя 
ха неизлечима болка.

— заяви 
председа

тел на ОК на ССРН в Сур
дулица. — Подобна активност 
съществува, но при особени 
случаи, когато е необходи
ма решителна намеса, и то 
в договор с
литическите организации.

култура; спорт й ?ре 
креация на трзщенците се и 
гражданитеза . самоуправител 
ните общности на интереси 
те и за работата в местни 
те общности.

обществено-по

V- -Гч ЙМ
шШкжШт

Центърът на дейността се 
пренася в секциите и остана- 

! лите облици на действуване 
[ на ССРН, а 
[ участвуват равноправно 
| зи обществени фактори,
! то са заинтересовани и ква

лифицирани 
Георгиев.

Работата на секциите ще 
се изявява така че главно се 
водят разисквания, които- спо 
магат не само за 
нето на даден проблем, но 
се търсят и подходящи реше 
ния. По някога това ще про 
тича при по-висока степен 
на съгласие, а понякога пре
поръките 
до органите, които по даде
ния въпрос трябва да прие
мат решение, ще отиват ал
тернативно.

в решаването 
оне- 
кои осветлява-

■ 1 добави Л.

Какво всъщност се „мени"? 
При общинската конферен
ция на ССРН в Сурдулица 
съществуват 24 облици 
действие, и то върху деле
гатски

I
и предложениятаКонфекРаботничката от 

ция „Свобода” в Димитров- на

I
4* Секция

та в това разнообразие е по- 
широко ноиятие. В техния съ
став влизат делегати на заин 
терссовамите организации 
органи,
само за определена точка на 
дневния ред. За друга том 
ка следват нови делегати пак 
от заинтересовали за решава 
пето на даден проблем. При 
това иай-голямата си актив
ност секциите развиват в мссг обединяване 
ните конференции на ССРН

принципД. Соколов

ирияпш условия, което 
естествено. Ние имахме го
леми трудности в изгражда
нето на Коифокцията.

Повтарям — за мен прие 
мането па нови работници 

; беше най-голямо събитие и

е

-3*' ш Основното е секциите 
„ да се организират така? че 

да станат облик, 
ценна помощ на самоупра- 
цителните и делегатските те-

чийто мандат трае1 оказващ

I радост... ла и значителен фактор на 
демократично сближаване и' 

на погледите 
обществени 

заключи Л. Ге

Iш

ВЕЛИМИРКА СТОЯНОВА: 
РАДВА МЕ, ЧЕ ВНЕСОХМЕ 
ПАРИ ЗА КОЛА

М. Костич

А тази болка 
чрез правилно възиаграждаг 
ване. Сега аз получавам 
двойно повече отколкото пре 
ДИ една годила. След това, 
днес се води голяма отчет 
мост в работата. Зная за все 
ки ден и всеки час колко и 
какво съм изработила...

върху отделни 
проблеми 
оргиев.

се излекува Според структурата на деле 
гатите би трябвало да бъ
дат способни професионално 
и политически да тълкуват 
проблемите, намиращи се на 
техния дневен ред.

—■ Председателството на 
Общинската конференция

ВЕЛИМИРКА СТОЯНОВА 
работи в Конфекцията 8 го 
дини, а нейния съпруг Дими 
тъР също толкова. Те са при 
мерни работници. На въпро 
са какво най-много е зарад 
вало Велимири а през 1978 
година тд ни каза:

Ще добавим, че именно по 
ради топа се очаква на сек
циите да се даде още по-гой, 
ямо пространство за действие.

М. Иванова Сг. Н.

СТРАНИЦА IБРАТСТВО ★ 1 ЯНУАРИ 1971)



явление
РАЗГОВОРИПРЕДПРАЗНИЧНИСТОПАНСКИ ИЗОСТАНАЛИТЕРАЗВИТИЕТО НА 

ЩИНИ В НИШКИ РЕГИОН С десет години напред
Повече внимание 

на изостаналите 

общини

женска работна ръпредимно
но никой не отива

болест, ако това 
На заседа

каза Маринкович. 
„Текстилколор" 

стария цех оставих 
Ние дойдохме 

тук измежду четири голи сте 
се казва. Но специ- 
от Ссвнице бяха се

на,имаме 
в със- Разделихме е 

като на •

наАко една организация 
сдружения труд не е 
тояние да намери свое мяс
то под слънцето на светов
ния и домашния пазар, 
не произвежда стоки, конку
рентни на сродни произведе
ния на пазара, тогава тя 
може да има светло бъдеще.

За да може да се създаде
май

ка,
отпуск по 
не е наложително.

на работническия съ 
сега рядко разискваме за 

„неоправдателни отпуски 
болест", които по-рано бяха 

точка от дневния

ме всичко. нидтаако встни, дето 
а листите
уверили преди това, че с те 
зи хора тук, стотина работ- 

може да се произвеж 
да съвременно дамско бельо. 

У Нашите работници с
успех бяха завършили курса, 
приехме напълно тяхната тех

по

не постояннарСд — подчерта Маринкович.ници,
такава организация 
изгодни условия предлага 
нас Законът за сдружения

— На кои въпроси тогава 
се спирате?

— Наша главна тема на 
всяко заседание на работни
ческия съвет е — изпълнение 
то на производствените 
нове. Борба за по-високо ка
чество и за повече 
ство.

труд.

пла-
изграждане на обекти в 
станалите общини са ползва 
ни предимно от Републикан
ския фонд за насърчение ра 
заптието в изостаналите кра 
ища. Все още бавно се раз
вива сътрудничество с по-на 
предналите общини, които да 
влагат свои средства в там. 
Донякъде причина за това е 
и слабата 
на организациите на сдруже 
ния труд от по-напреднали 
те общини за 
краища, което би трябвало 
да се разреши със 
мероприятия-

изоЗа развитието на селското 
стопанство в изостаналите об 
щини в Нишки регион са 
вложени само шест на сто 
от общата сума на капитало 
вложени ята в региона. Този 
факт, изнесен на неотдавна 
проведеното разширено засе
дание на Председателството 
на Скупщината на Междуоб- 

общ-

производ

— Имате ли съдействието 
на останалите обществено-по
литически сили в колектива?

— Абсолютно. И Съюзът 
на комунистите, и синдикал
ната организация 
трудещи се, без изключение, 
ни дават подкрепа и затова 
и работата ни върви.

заинтересованостщинската регионална 
ност бе сигнал за набелязва 
не на енергични мерки зана
пред.

всички

изостаналите

В останалите области са по 
стигнати по-добри резултати. 
Трябва да се отбележи напри 
мер че само през последни
те две години националният 
доход на глава от население 
то в изостаналите общини 
е нараствал с повече от два 
процента, отколкото в по-на- 
предналите, че 
вложения в 
щини са изразходвани 1,5 ми 
лиарда динара и че са пос
тигнати завидни резултати в 
изграждането и модернизира 
него на много нови обекти.

системни
Всеки наш работник тук— 

каза Маринкович — получава 
два дори и повече пъти по- 
голям доход, отколкото по- 
рано. Всеки е добре запоз 
нат с положението в колек
тива, участвува и разполага 
със създадения доход и за
туй хората с такава воля ра 
ботят. Тук е тайната на на
шия успех.

Затова и с лекота усвоява 
ме производството на нови 
артикули, продиктувани от 
пазара. Аз като ръководител 
на смяна днес заработвам по 
5—6 000 динара, докато по-ра 
но изкарвах само по 2,300— 
2,500 а може би влагах и 
повече труд.

Необходима е
организация, производствена 
дисциплина и възнаграждаване 
според резултатите от

каза накрая висококвалифи 
цираният работник Алексан
дър Маринкович, 
на работническия 
ООСТ „Бабушница".

Този въпрос 
бъде изучен и обсъден и на 
републиканско равнище, 
щото е характерен и за дру
ги региони в републиката.

наскоро щс

за-

одружаване на труд и сред^ производството и успехът не
ства, за да се въведе най-съв изостана. От друга страна —
ременна технология на произ продължи Маринкович — раз 
водство, при което произво- решихме 
дителят да разполага и със 
създаденият доход. При таки 
ва условия — проблеми като 
отпуски по болест, неоправдл 
телни отсъствия от работа и 
пр., са рядкост.

Такава организация 
сдружения труд е „Бабушни 
ца", ООСТ към голямото обе 
динение „Лисца" в Севнице 

Социалистическа република 
Словения-

Голям проблем в някои мал 
ки, а изостанали общини в 
Нишки регион, са кадрите. 
Много по-лесно е, както бе 
изнесено на заседанието, да 
се обезпечат средства, 
колкото кадри, които да реа 
лизират одобрените програ
ми. В това отношение голя
ма помощ на тези общини 
могат да окажат съседните 
по-развити общини, като по 
такъв начин и намалят нал 
плиа на търсещи 
за които ще се обезпечи ра
бота в родния край-

за калитало- 
изосгаяалите об основния 

възнаграждаваното, 
ки наш работник за всеки 
ден знае какво и колко е 
произвел и колко е зарабо
тил.

въпрос: 
Днес все

от-

Ние изтъкна Маринко- 
вич — нямаме брак. Нашите 
сутиени, които произвеждаме 
наистина са

на
Изостаналите общини оба-

че не са използвали__шанса
за по-интензивно развитие на 
селското стопанство. От общо 
запланувание 118 обекти 
селското стопанство в сред- 
носрочния план — през изтек 
лите две години са рсализи 
рани само 57, което е недос 
татьчно. Досега кредити за

първо качество 
и просто не можем да пос
тигнем да произведем

в
търсе

ните количества. За „Лисца" 
значи пазар е осигурен 
зи сигурност е също 
ямо значение

съвременна
С председателя на работни 

ческия съвет в ООСТ „Бабуш 
ница" тези дни споделихме 
за работата на тяхната 
ганизация, за това с 
проблеми се

в и та 
от гол- 

— каза Марин

работа.
труда

ор- кович.
какви

срещат и къде 
виждат своето „утре".

— Не беше лесно 
ществим онова, което

председатле 
съвет в

— Днес ние почти 
ме отпуски по болест 
проблем. Истина 
и Ше има, защото

и нямаМ. А.
като 

отпуски имада осъ- 
сега

имаме Матея АНДОНОВ

ГОДИНАСТВЕНО ИКОНОМ11ЧЕСКО развитие на сурдулишка община ПРЕЗ 1979
ь рамките на туризма и 

гостилничарството трябва да 
се ускори изграждането на 
туристическия 
Власинского

на производителността 
да, въвеждане на 
във всички области на общес 
твения живот. ограничаване 
на общото и г 
ление за сметка 
^ труда, създаване на въз
можности за настаняване 
раоота на активното населе
ние. както в обществения се 
ктор, така и чрез ползване 
на личните средства на граж 
даните.

Безспорно, 
реален план 
се изпълни, ако 
високо съзнание 
ангажиране.

на тру 
икономииС ИНТЕНЗИВЕН ТЕМП комплекс 

езеро.
Интензивиране се предвиж 

Да и на останалите области
комунално-битовия 
строителството на 
проводил мрежи.
Чия, пътшца, улици и пр.

Следователно, основните на 
ооки, освен инвестициите об 
хващат: укрепване на мате
риалните основи на труд“ и 
засилване на възпроизводстве-
ствотоСП°С°нНОСТ на стопанството, по-бързо нарастване

на
лично потреб

на основитегодина трябва да бъде 
чителна в по-знз

инвестиционно 
1 промишлеността, 

доизграждане на започ- 
натите обекти, трябва да се
запи™* усилия върху реали зацията на програми,
по един или друг начин 
късняват в тази 
се касае

РАЗВИТИЕ в0'1ношение. В 
освен

ЖИВОТ:
електро-

канализа-
ОБЩЕСТВЕНО-икономичес 

кото развитие на Сурдулишка 
община през 1978 гдоина 
тича съгласно с целите на
развитието на общината и
според плана и програмата 
на средносрочното развитие. 
Общият доход на 
то расте по 22,1, дохода по 
17,3 и заетостта по 11,4 на 
сто. Въпреки че това 
но задоволяващ темп, 
все пак не е достигнал в аб 
сол ютен размер запланувания 
Ръст.

нгматериалните основи на тру
да. За да се преодолее съще
ствуващото положение об
ществено-политическите орга 
низации. Общинската скупщи 
на и самоуправителните 
гани са набелязали 
мероприятия.

Имайки

про
които

за-
година. Това 

Фабрика ,,&и^;'К0Гал- 
ник" Кариерата „Барде-

ор-
напрегнат, 
който може да 

се прояви 
и всестранно 

Ст. и.

норедицастопанство
предвид всички ос 

новни преценки, достигнатата 
степен на равнището 
ществено-икономическото

е глав на об- секГрГ^е^ц—п°

граждане на започнатите“бек
те °вцефеРмите в рамки
плете в ?°промишления ком плекс. в горското дело 
лючват работите

експлоатация 
по-дървообработване
мощности - 
1978 година, 
предвижда г 
зивни площи 
трябва да 
ровини за

той раз
витие в общината, целите и 
задачите на развитието, въз 
можностите и определенията 
на сдружения труд — с ,ре. 
золюцията се предвижда ръст 
на промишленото производ
ство за 38,7, на селското сто-
зГ^о ™ 32Д 113 3аеТ0СТта
ав~5'9 на 01,0 и пропие. Об щественият продукт 

година трябва 
31,5 на сто.

Определяйки 
соки се

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
и ТРУДЕЩИ СЕПричините са повече — и 

от обективно, и от субекгив 
но естество. Преди всички по 
треблението не 
оон с

прик- 
по въвежда 

цеха 
чиито.

не в
СЪВЕТЪТ НА СЪЮЗАнарасте в уни-

производителността яа 
труда, а облаганията на 
да на стопанството

НА СИНДИКАТИТЕса построени 
Също така 

залесяване на
прездохо- 

расте по
вече и така пресича пътя но 
разширяване на възпроиз
водството и укрепването на

Босилеградпрез 1979 
Да нарасне с

се
еро

и голини, което 
осигури повече су 
ДРъвообработване- Чеотити Новата 1979основните на- 

иднатаизтъква, че годинато.

СТРАНИЦА в

БРАТСТВО ^ 1 ЯНУАРИ 1979
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ЗАПИСАНО ЗА МАХАЛА ТЪНКИ РИД В С. БИСТЪР
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ХСРАТА ОТПРОЧУТИ ЖИВОТНОВЪДИ ПОСЛЕДНИ 

МУТАВДЖИИ
КАМЕНИЦА

Признание на 

Йордан и Георги
дат хубави коне, говеда 
овце. Но овцете са най-голц 
мото богатство

и
скп Бистър- Босилгград- ска община има повече ма
хали. Те са пръснати ог две 

етранл на Тлъминска 
Нам-отдалечеиата 

дподостъпна махала

В Тънки рид близко 
Д° друга има десетина 
щи, а много повече плевни
ци кошари и други сгради за 
добитък. От 
град

на селяните 
от тази махала. Навред ху
бави планински ливади, 
ни извори и приятна

за отглеждане на овце 
те. От просторните 
се получават достатъчни ко
личества

една
«ъ- оилте ре- ладо-ка. и тру- 

в сел оте
винашосето

Тлъмино може да
Босиле- Тези дни хората от Каме

ница изпратиха една искане 
до нашата редакция да се 
пише за шофьора 
Стаменкович от Бърлог 
дуктора Георги Алексов

В края на ноември тая гс 
дина силните снеговалежи у. 
виелицата прекъснаха движени 

Йордан ето. Една вечер автобусите от 
и ког Пирот и Димитровград не 

стигнаха в тяхното село и въ? 
щ всички села на Висок. Ония 
1 които трябваше да заминат 
1 на работа направиха това 
щ пеша. Не идваха лекарите 
Щ нямаше поща. А когато вре 
1 мето постихна хората може 
щ ха да слушат по радиото как 
1 се дават съобщения, че „вси 
I чки регионални пътища са 
1 проходими’'. Това не отгова^ 
I яше на истината. Пътищата 
| не се почистваха редовно от 

• снега. Много шофнюри и 
| кондуктори отказваха да пъ 
I ту ват за Висок, защото и 
| при нормални условия пъти 
} щата не са добри

ливади

сено за добитъка 
през дългите зимни месеци.

От година на година се 
увеличават площите засяти с 
изкуствени треви.

Тъикормдчани отдавна меч 
таят да построят хубаво ши
роко шосе

&.\ .
I

до махалата си! к' ж да доведат ток. Но това не 
може така бързо да се осъ
ществи, защото трябва мно
го работа и средства. Считат 
че с ингензивиране на жи
вота опъдегвото тс ще увели
чат при дохода си и щс успе 
ят да направят живота си 
по-удобен и щастлив.

И овощарството в Тън:<:* 
Ц рид има дълга и хубава тра 

диция Преобладават джан
ките и сортните ябълки. Та
зи година в този край няма 
никакви овощия 
жиха ги пролетните мразове 
Но в Тънки рид ябълки им? 
и зп иснос. Няколко 
кинства са набрали и по 5 то
на ябълки, които не могат 
да продадат. При такова пс 
ложеиие от тях те варят ху
бава ябълкова ракия, 
по-лесно намира купувачи 
общината и вън от нея. Тук 
сс раждат и качествени кар
тофи. малини

г

кЙУ
к ■

■

■ &
Един ден шофьорът Йор

дан Стаменов и кондуктеръз 
Георги Алексов, родени въе 
Висок, които знаят добре не 
волите на своя край, реишхг 
да тръгнат от Пирот с редов 
ната рейсова линия до Кри 
водол.

унищо-
Й. Стаменкович

Рядко се случва хората сг 
ми да искат за нещо да сг 
пише. Защо направиха това?

е Тънки рид, 
край югославско-българската 
граница. Типично 
място. От всички страни 
бища или столетни букови и 
дъбови гори.

разположена се стигне в махалата 
или пеша

с кон. Тясна криволиче
ща пътека свързва махалата 
със света.

Тънкоридчани са

домапланинско 
паз-

надалеч
прочути ЖИВОТНОВЪДИ. Огглсж

КОЯТО Това беше тежък път с пс 
стоянни неизвестности и опас 
ности. Тоя ден те победиха 
снежните виелици. С помош 
та на населението, което са
мо почистваше пътя 
стигнаха в Криводол.

За Височани това беше под

ВУЧИДЕЛ В

Хубав пример и други ово-
ш-.'я и зеленчуци. те при

Когато тези дни миньорът 
Верча Милтенов се завърнал 
от сезонна работа, не наме 
рил плевника си. Той е из
горял в пожар, който по нев 
нимание, най-вероятно, 
дизвикала 
то сушела месо, за да по
срещне по-хубаво

се спаси Изкарали добитъка
му.

Тъй като Милтенов е ос
танал без храна за добитъка 
неговите съседи се договори
ли при всеки от тях да даде

виг.

Ние изпълняваме 
на каменичани и всички висс 
чани като обнародваме 
снимките на Йордан и Геор 
ги и от името на

исканетопре-
съпругата му, ка- и спасили част от плевника 

по една 
ще вземат ка храна кравите 
за да изкарат зимата. Дого 
ворили са се също, щом пук 
не пролет и може да 
строи, да му помогнат 
си построи нов плевник.

разбирател-

и
две овце, някои

домакина височани 
им честитим Нова година.

си. г. Алексов
Но вучиделци не останали 

безучастни към 
на Милтенов. Анани Стоилов 
Димитрия Лазаров, Таско То 
шев, Таско Таков, Искрен И 
скреяоз, Ангелина Стефанова 
Борис Николов и армейците 
се притекли на помощ, 
дл спзсят, клквото може да

сенещастиетс Дп

Благодарение
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
КОМУНИСТИТЕ

ството на своите 
Верча Милтенов по-лесно щс 
навакса щетата, която над
минава 10 милиона динара.

М. А.

съслеяни

за

Тиме Стратков ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКИЯ СЪЮЗОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА — 

БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
ТРУДЕЩИ СЕ

I Неотдавна посетихме дома 
па най-стария тъикоридчанин 
87 — годишния Сгоян Стан- 
ков. Нцкога семейството на 
дядо Стоян от Тънки рид би 
ло прочуто с майсторите му- 
тавджии. Правели от козина 
покровци, дисаги, зобници. 
чували... Но с премахването 
на козите в този край заная
тът им изчезва. Някогашните

ОБЩИНСКАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА 
СИНДИКАТИТЕ

ЧЕСТИТИ

Новата 1979 година ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СУБНОР 
В ДИМИТРОВГРАД

като им пожелава радост, ща 
стие и сполуки във всяко ме
роприятие

мутавджии 
на друга страна. Дядо Стоян 
има четирима синове. Един 
сс е преселил в Скопие, друг 
п Загреб, а двама 
на село. Те са примерни сел 
скостопаиски

търсят поминък

ЧЕСТИТЯТ

останали

Новото 1979 годинаЗемеделска кооперация ,,а сдружени производители 
„БУДУЧИОСТ" в Бабушиица 
Па всички селскостопански производители и тру

производители. 
Кошарите им са пълни с овце 
и говеда. Едиият от тях, Васил 
Стоянов, чрез агрегат електри 
фицирал домакинството си. В 
обора му ток. В къщата теле
визор, 
зистор.

дещи се
радиоапарат и трай-

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ВИСОКИ ЗАВОЕВАНИЯ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА 
ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА И ЦЯЛАТА 
СТРАНА

ЧЕСТИТИ
Природата тук е дала мио 

го. Остава и хората повечко 
да се заемат и Тънки рид да 
стане примерно планинско сс 
лище.

Новата 1979 година
като им пожелава нови още по*големи успехи

Стоян ЕВТИМОВ
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юо света * изкуствончлтуюа*ш
Запис за една учителка

УЧИТЕЛКА ОТ ДИМИТРОВГРАД ЗАМИНА В ПЕНСИЯ

19 ю 4“ защото в училищата няма- 
б;- шс достатъчно кадри.

Ваканцията бързо минала 
и на следващата година 
колика бива назначена в Р: 
дейна. Такива са изисквани.

НИКОЛИНА МИШЕВА

През учебната 
година в село Одоровци 
назначена за учителка Нико
лина Мишева от Димитров
град. Топа беше втората учеС 
на година от освобождение

Радейиа, сетне в Од< 
ровци, след топа в 
и така от училище в учили 

шест учебни го

отива и
Мазгош

1 I: целище
дини.

Но по тзвл врме тя но ра 
Оогешо с.|ЛЩ с дец.иа. 
и останалите нейни колеги, 

•т занимаваше с чигата»' 
групи. Денем работи 

училището, а вечер с родите 
лите. на аиалфабеаките куг 

мнозина е научила де 
пишат. По това вре 

ме дружеството на желитс — 
АФЖ в Мазгош получи пла
нета, ученическият хор лолу 
чи награда — 100 книги. То 
па бяха дни когато учлтеляч 
нямаше работно време. Рабо
та в училището, читални гру 
ни, хорове, работа, в общес
твено-политическите 
зации. .Мишева в тези дни ре 
ботеше денонощно И днес 
вероятно жените от Мазгош 
си спомнят когато младата 
учителка в тяхното село им 
държеше курс по домакин
ство. Тая есен всички дома 
кинства в селото слагаха тур 
шии по рецептите на учител 
ката.

чОКГ<

тя се
1:.1

совс 
четат и

орган и-

Н. Мишева всред учениците си

то на околията от фашизма 
В годините, когато народна
та власт освен на икономичес 
кото положение 
огромно внимание и на прос 
ветата и учебното дело.

В тези дни Мишева не оча 
ваха само първолачетата от 
селото. Тя трябваше да пое 
мс и география в VI клас.

Направата на просветата 
селяните от Власи изпраща* 
писмо до Просветния отдел 
в Цариброд търсейки Никол!обърщаше

А след това, след шест гс 
дини работа на село. Мише 
ва бе преместена в основне 
то училище в Димитровград 
Тук тя обърна по-голямо вш 
маиис и върху собственото 
си самообразование. Работе
ше и като рецензент на учеС 
ници, превеждаше учебници.

Тази учебна година Николи 
на Мишева не е в 
стая- Учителката от Одоров
ци, Власи и Мазгош

на и по-нататък да остане 
в тяхното село. защото дена 
та са свикнали, защото учител 
ката си гледа добре работата. 
Но молбата на селяните от 
Власи не бе приета. Мишев;

Милорад Геров: Рисунка

години учителка. В нейния 
глас се чувствуваше .мъката 
за децата., за класната стая 

Да бъдеш учител, зна- 
да учиш, да

ученици ми пишат писмо 
нещо ме питат или просто 
ми изпратят поздрави по слу 
чай някой празник, рождения 
ми ден или по друг повод...

Много учители, когато оти 
ват в пенсия получават цветя 
Някои получават и подаръ
ци, Мишева получи и две сти 
хотворения написани от две 
ученички на последното й от 
деление от IV клас. Тези ис

II

чи ПОСТОЯННО
предаваш на поколенията не 
само онова което е било. но 
и онова, което в дадения мо 
мент се случва, за 
обществото... Какво ли

Резултати от творческия 
награден конкурс на „Мост“

класната
новото ззамина най-

много ме е радвало като учи 
телка? Когато чуя добра вест 
за някой мой ученик, 
напредва в живота, че е ста
нал

в заслужена пенсия Ученици
те от последното 
й поднесоха подаръни и устро
иха малко културно тържес
тво. Имаше сълзи

поколение
ЖУРИТО за провеждане Творческия нагоадеи 

конкурс на списание „Мост" съставено от ВЛАСТИ 
МИР ВДЦЕВ, председател, д-р САВА ПЕНЧИЧ и МИ 
ЛЕ НИКОЛОВ, предлага сравнително големия брой 
творби предложени за награда. Провеждайки 
ята на творческия конкурс, чиято цел е преди всич 
ко да насърчи художествено, научно и публицистич
но издържаното творчество на майчиния език на 
българската народност в Югославия, Журито, прила
гайки по-взискателен критерий, за да насъчи преди - 
всичко творчеството на по-високи художествени на
учни и публицистични стойности, ВЗЕ СЛЕДНОТО 
РЕШЕНИЕ: м

че крени стихотворения написа
ни от деца са изява на дет
ските чувства към своята учи 
телка. Не може когато Мише 
ва ги чете. да 
те си... Те паправо 
ват...

и радости. 
Тези дни срещнахме Мише 

ва в
ме да говорим за това, 
во значи да бъдеш тридесет

полезен гражданин 
социалистическото ни общес
тво. тогава си помисля, 
аз съм допринесла за 
И още

на
Димитровград. Поискахуслови- че и 

това...
скрие сълзи- 

вълну-
Б. Николов

как
когато бившите ми

КОМЕНТАР

ПАРАМЕТРИТЕ НА САМОДЕЙНОСТТА
Самодейните изяви винаги са били е а ^

ще бъдат особен .обект на обществени» оформление--------
интерес. Не защото обединя^ шГтере 
са на определен кръг хора нс зашото 
пряко въздействуват върху формиране 
ТО на вкуса на широк коъг хою оказват 
влияние върху идейното им „ естети
Лсй^еХ™™Ихщ^дбГб“дГтИвраСзГ;

»Р- "
сърчава°от обществота Да

През последните 
към самодейността 
отправят похвални 
много радетели 
щински, дори
ния.

1- За СТИХОТВОРЕНИЕ 
и втора награда. да не се даде първа

от-ттЛ'л7рета нагРЗДа се Дава на стихотворението 
ВЪЛНА със шифър 1940 С\ Авторът на награде

ното стихотворение е Стефан Николов 
вестник -Братство".

3. Предлагат се за откуп сл 
ниЯ: „НИЕ ОТ XX ВЕК" шифър

аоронъ»;-пПешеходец’' чийто ав™Р с миомир то-
ПИ- шиГГ г"" Н3 Радм°—Ниш; „САМОТНИ ЛИ 
НОВА ~?ЪР 'Скоп“е — 77" автор МИЛИЯНА ИВА 
НОВА, студент и „ЛЮБОВ" и „ВЯТЪРЪТ МЕ ОПИ
ЛОШЕВИ^ а”Т°Р С СЪРБМЯИА МИ

на младото поколение 
се повдига общото културно 
населението.
яне самодейчите пък всяко представ
яне е морално удозолствие за добровол
но посветките часове на дадена област
Лкв1тУС^е°б0е, Чезеднаж Е Разговори из Тъкват, че без театрална, муз-.калн- 
ДРУГ вид самодейност, Ул-Калн.,,
бил обеднен полупразен.

Това са, така да се каже пол-окчтел- 
параметрп на самодейността' Или

самодейността11 е^върде^ниска^На6?3'1 “Л 
™Г^кГГИп~Ра “
Трудности изникват!” средства и пр.
няма достатъчно ДРУга страна —в»., «остатъчно обучени кадри за т
на себе си "аДсевЙоЦ’Т- Представ=ки сами 
интуиция, следва ла На св°ята
Роси. А това убива РРН™ тРУДни въп-
сковава цяла една‘дейност”33”3, ПОНякога

самоуг«|швитщшите 0Р2овните задачи
тереситг по култура! °бЩнос™ на ии- 
ДСДят конкреУт„оУРЗмяВс!0°Щиннияте 6 да 0ПРе 
костта 3 срелатп на самодей-
за финансирането НзГ°ДНИЦИ . и сРеДства
сао се за материали! “ оде.иността (ка
на дадена самоле1'тн!аЗХОДИ ' носителите 
Да се изборят Гза по !"ЯВа' Тс тРявм 

вта ?М0 обществено общественополезна

и дл 
равнище нл

журналист на

едните стихотворс- 
?" и „МИГ ЕДИИ-

ил и
техният жизот би

на дл- 
се нл-ЧА" ните : 

обаче иняколко
от много страни се 

думи. Нещо пов>гче: 
станаха носители 

и републикански

години
II

1. За РАЗКАЗо не се дава първа и втора награда.

борсжй ^
БОРСКН, журналист на Радио - Ниш СУГАГЧг 
дор - Гребье,’!"; авт.ор то
тер" — автор ЙОРДАН ДОЙЧИНО^ГИГОв'1!38^1'"
юша. Димитровградско с уКе.ч

коло- -ашифъГУЛстендиДИИчТи-1.РаЗКаЗИ: -вилЬО 
ОН КОСТОВ И ГЪРБАВОТО” ч автоР с СИМ12 
автор ИВАН БОРСКИ. ТО ..змииски цар”, —

на об- 
призна-ПЪГ’

ност?а00вС“„ Ва>™а 6 Р0лята «а самодей-
обошанск„ТцНе„Све с ГГ"- КаСас <* «
жители каквитп о С по НЯколко хиляди
ши общини ИБшилегЗЧеМп “СИЧ'™ТС "а 
Сурдулица и Бабушни^- ДиМитро°грод. 

В тези
НаШИое°пбп!Г,И С п°-™лям „ли

жествени дружества представления, 
музикални Състави‘'тСаМ0Деини театРН, 
ложествени п „П х>-™нГса П̂бх“-и-ЛзВсамо°дГГоТб

но посветените 
ияколко 

Всичко
ява културата 
действува

Двойно повече
нл

III
За НОВЕЛА не се дава нито една награда. стотни 

те изпълияТ
часове иГ д^Иер?и и 

и Т(Н ‘ даД0ьа област

Допринася да 
Дадена

IV
За ЕСЕ, НАУЧНА 

ТИЧНА СТАТИЯ * СТАТИЯ и за ПУБЛИЦИС- 
нито една награда изложбине се дава

признание
Дейност.

Сега.

това
се извис- 

. .. °РеДа- Да се въз-
идеино-естетическото

В

нрГр3™иСес "“^годишни пла-
• с наи-удобният момент

Ст. Н.

ВЪРХУ
СТРАНИЦА нове и 

за това.
8
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в
ОБЗОР

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

МЛАДИТЕ И ВСЕНДРОД 

НДТД ОТБРАНА Наградата е голямо насърчение за нае
Югославският опит от На-

родоосвободитслната борба с 
красноречиво 
че младежта знае 
и същността на свободата" 
Той потвърди, че

мост да организират екскур
зии на забележителност, посе 
ки забележителност, посе-доказателство.

С Драган Вуйчич, председа
тел на Съюза на социалисгичс 
ската младеж при гимназията 
„Вук Караджич" в Бабушница, 
побеседвахме на

СМИСЪЛ 7,1 освободителната борба 
ношколската младеж има гол 
ямо съдействие преди всич
ко на С'ьюза на бойците в

Също така — ученическа 
многотиражка „Поглед" 

много ни помага в работа
та. На страниците й печата
ме най-успешни творби 
акцията „Бойците говорят — 
младите записват", която во
дим вече две години.

Досега сме събрали богат 
^ материал, който при напис- 
Щ ване на Хроника за борбата 
Щ на населението от Лужница 
щ в НОБ ще бъде от голяма 
Щ полза.

щение на планини и природ 
ни рядкости и красоти. В не* 
също се организира култур 
но-забавен и спортен живот, 
който допринася за пъ-чкоцег 
но прекарване на свободизтс 
време от страна на младежта 

Младежките

сред-
таникаква си 

ла, включително и по-много 
числен и по-добре техкичес 
ки въоръжен враг, не може 
да разгроми и унищожи скс 
евското рздолюбие, преданос 
тта към делото «на югослав
ския патриотизъм- 

Основата на днешната док 
рино на всенародна огбраиг 
лежи именно в опита на На 
родоосвободителната борба. 
Младите чрез редица младеж

тема: млади 
те и развитието и таченето на 
светлите традиции от Народо- 
освободигелната 
Лужница. Тези

от
/ч : Щь

I ■
борба вполитически 

които идейно-поли 
обра

дни
школците в Бабушница полу 
чиха и Грамота от Съюзния 
отоор и а Съюза ид бойците 
в Югославия за изява на то 

Попитахме Вуйчич, 
основно

средно >■

школи, в
тическо и марксическо

получават стотици

1'

:Кгзованис
младежи и девойки, най-пр* 
ко влияят върху издигането 

от пеобходи-
ва поле. 
в какво се състои 
тяхната активност?

на съзнанието 
мостта за организираност' и 
сплотеност около линията и 
платформата на СЮК.

Всенародната отбрана не 
подразбира само придобиваш 
на умения за ръкувано с оръ 

Всенародната отбрана с 
по-широко понятие: 
постоянна готовност да се 

всяко евентуал

ки специализирани организа
ции, освен с културно-забавен 
характер, придобиват плзицк 
и умения, които са богат т 
пас за дейно включване въ* 
всенародната отбрана.

Между
организации особено 
заема Организацията на ил5 гд 
ниците. В нея се учат тзърде 
полезни неща ориентир:.ле. 
пренасяне на сигнали и порт 
ки, изобщо навици, които г 
случай на евентуална агрест 
могат да се окажат твърде 
полезни. Разбира се, дейност 
та на Мзвидничесхата органг 
зация не е подчинена на съз
даване на „войници". Напро
тив, тя доставя на младите 
съобщения от културата, на 
уката, организира за тях по
ходи по следите на партизан 
ски отряди и други части, па 
ли лагерни огньове, уч а ги 
на песен, радост.

Фериалиият съюз също 
младежка организация, кадте 
развива полезни навици 
младите. Девизът на тази млп 
дежка организация е твърде 
патриотичен: „Опознай оте
чеството — за да го обичаш 
повече’'. Очевидно касае се зг 
организация, коя го на млади 
те поколения дава възмож-

При посещения на прежи
вели бойци, особено на май 
ки на загинали бойци, ние 
научаваме трогващи 
за безмилосното

— Учащата се младеж 
Бабушница, предимно сред
ношколците, през последните 
няколко години особено, а и 
от пс-рано, твърде 
работим върху 
на светлите традиции от На 
родоосвободителната 
от младите поколения. Специ 
ално ние предложихме и при 
ето е в програмата по пето-

тИ

факти
ЯИ1 отношение 

на окупаторите към населе
нието през време на Народо 
освободителната борба.

жие. активноспециализирал.пе тя значг усвояванетоМДСГ.'

отреагира на
посегателство, на опити дг 

се внесат смутове сред населе 
нисто, да се" сеят клевети или 
лъжи. Ето защо, бдителността 
на младите може да дойде 
до по-пълна и?ява' а,<о млади 
те са организирани. А младеж 
ките специализирани 
зации именно дават

борба\! -
Всяка година 6 септември. 

Деня на освобождението на 
Бабушнишка община от фа
шизма, за нас младите е ис 
тинско събитие. На тази да 
та ние посещаваме прежи
велите бойци и

рия. да се изучава и разви
тието на НОБ в нашата об
щина.
че Лужница е въстанически 
край, който само през Наро 
дооспободителиата 
дала над 700 свидни синове 
и дъщери. Множество 
са били опожарени.

Надалеч е известно.
Щ сътрудници 

на партизанското движение.
— Какво представлява за 

Вас полученото 
от Съюзния отбор на Съю
за на бойците?

органг Щтакава борба с
възможност.

Следователно, Съюзът нг 
социалистическата младеж в 
общините следва да създаде 
възможно повече и по-раз- 
клонени такива организации, 
които ще обхванат и младите 
от трудовите организации, 
училищата, местните общног

признаниесела
оттук

тръгна първата в република щ
— Това признание е и на

града за постигнатите успе
хи, и насърчение за още по- 
преданйа работа на това по
ле занапред. Защото опозна
вайки близкото и 
минало на нашия 
бре опознаваме и нашата ро 
дина, която по-силно обича
ме и сме готови да я изгра 
ждаме и защищаваме от все 
ки похитител.

та младежка бригада...

И имаме какво да изуча
ваме. С тези въпроси се за- 

на мла- 
остана-

Щ .с
нимава секцията 
дитс

ти. далечно
край-по-доУ Сегашният процент на мла

ди, които са извън органи
зацията на младите трябва 
да бъде сигнал за по-оживо 
на дейност сред младите, зг 
тяхното масово въвличане в 
специализираните организа
ции.

историци, а и 
литс ученици се запознават 
в по-общи черти.

— Как осъществявате това?
— В таченето и развитие 

то на традициите от Народо 
Ст. Н.

Драган Вуйчич

Бабушница. И преподаватели
те по история са твърде ак
тивни и ни дават насърче
ние и насока за работа. М. А.

ЧИСТА ОБИЧ, ЗАРЕДЕНА С ТРУД (очерк)от инициаторите за довеждг 
не на планинска вода по до 
мовете. В Сурдулица дейно ра 
боти в местната общност, в 
различните комисии и тела.

Неговата дейност се изявя 
ва и в Председателството на 
изпълнителния съвет за сел
ско стопанство, и горско де
ло и водно стопанство в СР 
Сърбия, работи в комисията 
за планове и програми на 
средното насочено образова
ние, в републиканска комисия 
за приемане на учебници. Пе 
дагогическия завод за рецен- 
зиране на учебници и т.н.

Естествено — за такава ак
тивност идват и признания: 
носител е на Орден на труда 
със сребърен венец. Петосеп 
темврийско публично призна
ние на Сурдулишка община и 
редица дипломи, грамоти и

НИКОЛА АВРАМОВ 
професия е агроном. Или, ка 
кто е прието у нас и се из 
дават дипломите: дипломиран 
инженер по агрономия. (Без
спорно това натрупване

път именно потвърждава тепо те предели, нзмасакрирани г 
предишните години от нера 
зумната човешка ръка.

И ето. вр7,1цаме сс към на
чалото: защо Никола Авра
мов се определя за агрономи 
ята, когато неговия край е 
прочут по майсторите—зида 
ри, когато двамата му брат* 
и сестрата също избират етре 
итслстното като

Никола замълчава. Попя кг 
га и мълчанието говори пове
че от многословието: тона с 
онази тиха обич. залегнала 
още от детски дни, от мечти 
те да се преобрази родното, 
място, да сс зацелят раните 
нанесени на живия свят 
природата. Това е желанието 
да се създаде на хората и п 
полупланинските предели въз 
можиост да заживеят по-бог.? 
то, защото няма предел, кой 
то човек не може да не обо
гати, да оплоди с труда си, 
знанията и умението и обич-

ва.
Роден е през 1930 година в 

Стрезимировци,, Клисурско 
След завършена гимназия за 
писва агрономическия фа
култет в Белград и дипломи 
ра през 1957 година. Работи 
като агроном в Прищина г 
Подуело. А слсд това е в Ща 
ба на младежките бригади 
когато сс строи автомобил
ния »ът Парачии — Ниш.

на
звания съвсем не гарангира, 
че дипломиралият обезателно 
ще бъде и добър специалист 
в практиката. Или че с ус 
пех и любов ще изпълнява 
задълженията си)

Разбира се, всичю зависи 
от самия човек. Как е схва
нал званието си, обича ли От 1959 идва в Образоватсл 
професията си, обича ли дг нид център .№■ Я. Тито" в
се труди. И в крад на кра- Сурдулица, в началото като 
ищата самият той счита ли преподавател и сетне замсст- 
че с избрал вярната си носс • пик-директор, всс дЬ 1976 1-о

дина, когато става директор. 
Тази длъжност изп7,лнява и

професия.

на
ка в живота.

За Никола Аврамов именно 
това може да се каже: сдиг 
доволник от своята професия 
предан до дън душа на зва 
ние то си, влюбен в работата 
която работи. И естествено, 
работата му спори, върви му 
отръки, почти всяка замиезр/ 
претворява в конкретно дело

За своята работа и профс 
сия, за успехите, които с г/с 
стигнал и постига, Никола 
има обяснение: работи 
сс със сърце, с любов, 
голям и предан труд — нак 
рая резултатите нс могат да 
изостанат. Най-вероятно из
хожда от собствения си при
мер. Защото жизненият му

II. Аврамов
пр.

понастоящем.
Така с когато заразказва за 

живия евдт на природата и 
че погрешно с към нея Д*’ 
се' отнасяме само като 1<ъм 
обект,
чувствителен субект, 
нейно нараняване възвратно 
се отразява В7,рху наранявана 
то на нашата жизнена среда 
А това означава обединяване 
на нашия живот.

— Природата с жива. Н-итс 
един момент нс бива да сс 
изпуска от предвид, чс уни
щожаваме ли я 
вамс едновременно собствена
та си жизнена среда —■ казва

Аврамов, и продължи 
може много да я изменим, 
обогатим. Чрез залесяване, 
затревяване, мелиорации и 
прочие — от пустещи и сро 
зирани площи може да се 
създадат хубави гори и прек 
расни тревни площи.

Именно и като директор но 
средното училище, и като 
специалист Аврамов така дей
ствува: старае се и чрез 
лекциите по агрохимия, исде 
логия, полевъдство, биоло • 
гия, да докаже, да убеди, че 
само е планова работа може 
да сс подобри незавидното 
положение ма полупланински

Никола е твърдо уверен, чс 
полупланинските предели мс 
гат да станат извор на непо
дозирани богатства, но 
трябва още много и много 
труд да се вложи, за да се 
създадат реални възможности 
тези богатства да се използу 
ват. Не може, а сьбеседни- 
кът му да не повива: имен
но в близко бъдеще така ще 
бъде. Щом силата на аргу
ментите извира от науката « 
от чистата обич каквато но- 
ои Аврамов и още много дру
ги като него.

че
Природата с твърде 

ведко та.
Погрешно би било, ако зг 

Никола си създпдем предста
ва само за мечтател, 
изучава книги, говори. Неговс 
то мечтатслетво с 
спойка с конкретна 
дълги години работи като от 
борник за 
Грознатовци и Драинцм, дей
но се включва по електрифи
кацията на селищата, един е

които

ли прекрасно
дейностс

Стрезимировци,
унищожа

Стефан НИКОЛОВ
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СЛЕДИТЕ ПИ НЕРЕДНОТОПРЕДПРАЗНИЧНИ РАЗГОВОРИ ПО

ОгледалоПреломна
година Една от важните задачи на местната оШднзст 

с постоянно да сс грижи за изграждане и иод?ржа- 
не на комунално-битовите обекти па свзяга п. >и 
пия Пътищата и мостовете, училищна ю ./ другите 
1)бщссгвсии сгради ежедневно пропадат ог времщп 
или игбрежието ма човека. И ако ги осювим на пре 
извода на вредните деятели, от тях няма да се им 
зуламе дьдго, Ако залсоната голина не защитим а. 
животните, тя щс стане още по йодоносна и Фя-* 
отново да сс залсся»а. А това с няколкократно 
скъпо. Но подържа ли сс прокарания колски иъг. 
слсд година две той ще станс конска пъгека. 
на сградата не сс подменят една—две счупени кере
миди — таванът и стажът ще пропаднат.

Тези, на първ поглед, дребни работи са 
ден пример как трябва да сс отнасяме към общото 
имущество, коетр ползваме всички и всички тряова 
да го пазим като свое и общо. Следователно, повече 
да сс грижим за общото отколкото за частното.

Напълно срутеното мостче на рекичката меж
ду селата Барйе и Плоча е поимзр на безотговор
но отношение 1<7,м обществените обекти. Всеки де
сетина години двете села правят нов мост в 
местност. Известно време през него минава г пешекод 
ци и добитък. След това мостчето започва да пропа
да. И никой от двете мссгни общности не повдигне 
въпроса за поправката му Обикновено тя е малка и 
бързо може да сс извърши. Но времето минава и 
обектът стане негоден за минаване, 
ссн зл употреба, все докато напълно не рухне, 
рухването е могло да се предотврати с малко пари 
и работа. И слсд това се минава рекичката по камъ-

с НИКОЛА ЙОСИФОВ, висококвали
фициран търговски работник в земедел
ската кооперация в село Знонцп „Ерма' 
и председател иа Общегтвепо-нолитичес 
кня съвет в Общинската скупщина в Ба
бушница, активен обществено-политически

дни, бессд-
ио-

Звонци
някои акгуалии въпроси, които 

трябва да се разрешат в Звонци и района 
през идната година

— В новата 1979 година наистина щс 
трябва да се разрешат редица проблеми— 

Йосифов. Тя ще бъде преломна го 
дина. На първо място, ще трябва окоп 

сложи край на неизвссиосгта 
на водопровода. Сред-

тезндеец в 
вахме по

очези-

каза

тт. >вчателно да 
с изграждането 
егвата, отдавна са одобрени ог Републи
канската общност по здравна защита, 
но липсваха някои други неща. както 
проект за цялото трасе на водопровода 
Тези дни „Хидросаннтас'* от Белград 
изработил окончателен проект, който ще 
трябва да се усвои. Но и тук не е без 
проблеми — продължи Йосифов. Все 
още не е известно и участието на село 
Ракита в тази акция но водоснабдяване. 
Ако се включи и тя, а това ще се знае 
тези дни след провеждане на референдум 
в селото, тогава ще бъдат хванати води
те на изворите ..Вражи кладенец'’.
В противен случай, ако се довежда вода 
само за Звонци и Звонска баня, може би 
ще е достатъчен извора край село Берни 
извор, който е много по-близо и довеж
дането на вода ог него ще струва мно-

, га — Какво става с изграждането 
"гЯ хотела в Звонска баня, за който пече от 
1няколко години насам се върши подго 
с • топка?

тази

Тези дни стана известно, че е зак
лючен „финансовият кръг1' във връзка с 
обезпечаването на средства за изграж
дане иа модерен хотел—ресторант в Звон 
ска баня. Гостшшичарскою предприятие 
„Църни връ-х” се натовари с тази зада
ча и тези дни вече са обезпечени сред
ства от около 30 милиона динара. Хотела 
ще строи димитровградското строително 
предприятие „Градня'’, което е предло
жило най-изгодни условия при офертата 
за изграждането на обекта.

— Идната година, наистина ще вле
зе в летописа на село Звонци като „го
дина на строежи и благоустрояване". Как 
върви с политическата подготовка за те
зи акции?

— Ясно е, чс за навременното и ус 
пешно изпълнение па предстоящите бла
гоустройствени и други акции ще бъде 
необходимо пьлпо единодействие и еди
номислие. Ще е необходимо повече до
говаряне и по-тясно сътрудничество., за- 
щото всяка от тези акции 
подът, и училището и културния дом, и 
изграждането на хотела и др. са

след това опа-
А

ни, като в древни времена, докато не се построи нов 
мост. Такава е историята с много малки или по-гс- - 
леми мостове в подножието на Босна кобила.

Още по трудно е минаването през РъЖЯНСКЛ
река при „Кьосина воденица". Рекат?, е значително 
голяма и опасна особено зимно или дъждовно време. 
Минава се през мост, направен от три дървета, сега 
вече прогнили. С кон не може да се мине. Когато 
водата надойде или се заледи реката, минаването 
й с кон представлява голяма опасност. Но за щас
тие. хората са доста опитни да направят гакъв под
виг.

го по-малко.
— В началото на идната година ще 

трябва да се започне и със строежа 
нова училищна сграда?

— Да вече приключват приготовле
нията за започване на строеж на нова 
училищна сграда с културен дом и чи 
талнще в село Звонци.

Също ще продължи строежа иа учи
лищната сграда в село Пресека и на кул
турния дом в село Ракита. Така че за 
следваща учебна година може да сс очак 
ма да се разреши въпроса с обезпечава
не на подходящи помещения за работа 
с учениците, като същевременно се съз 
дадат и по-добри условия за по Съдържа 
телна и културна изява.

за

Реката и бреговете й налагат тук да се пос
трои по-здрав и траен мост, от желязо и бетон. Да 
се минава по същия и с коне и коли.

Таклва общи обекти за две 
има навред в общината. Грижата за тях 
нето им налагат съвместно договаряне между съве
тите на местните общности и 
организираните сили в тях.

Подобен е примерът с прокарването на п-у,ти- 
щата. Па този план през последните години в Боси- 
леградска община е много направено. Но това е 
повече заслуга на общинския фонд за пътища и бул 
дозера, а по-малко на трудовите акции, организирани 

местните общности. Това е и ясно, като се имат 
предвид предимствата на техниката 
Но на много

или повече села 
и по държа-

и водопро

от
конкретна акция напряк интерес за трудещите се и гражда

ните. Затова ще трябва зимните месеци, 
когато са налице необходимите условия, 
да се подготвим добре, за да увенчаем с 
успех подетите акции. М. Андонов

вРЕПОРТАЖ
и механизацията, 

минала, а не я е 
са части»!Ракитска зимна вечер места машината е 

последвал човекът. И пътищата 
но прокарани и така оставени.

„ -ТеЗИ примери посочват на необходимостта от 
по-доора организация на местните общности 
на комунално-битовото г 
лите обекти са огледало 
неотговорност.

на места
ДЕКЕМВРИЙСКА 

Снежни пеперудки падат на 
влажната земя и се топят 
Вятърът нахлува на вълни 
от които застава дъх на човс 
ка. А горе високо в бърдата 
свисти вятърът, 
чи надошлата

вечер ят да се чувствуваме като у до 
ма си. А изпълнителите 
„Младост" проявяват 
да узнаят нещо повече 
Ракита и жителите и.

Водим разговор с група ра- 
китчани. Най- разговорлив е 
Харалампи Младенов, 
дател
общност в Ракита.

— Ето, виждате, казва Мла 
денов, това е културен 
който

те. Събужда се култур 
ният живот в Ракита, какте 
казват младите хора

ват и
от на плана 

строителство. Инак пропадна- 
на нашата небрежност и 

Ст. СТАНКОВ

интерес село-
По-възрастните ни раз- 

за някогашната слав.> 
когато работс 

„Ерма" с над 200С

зо Т,)

казват
на с. Ракита, 
ла мина 
миньори, когато

а доле бу- 
Благьшница. 

Предстоеше ни път, дълъг 
четири
трябваше да изминем 
За петдесетината 
ници това беше и събитието 
което ни очакваше не 
ставляваше никаква 
Нашата колона

прсдсс 
иа Съвета на местната имали две 

термоцентрали, кино, железо
пътна линия, 
кар и мн.

нено край р. Блатъшница Рл 
китата се употребявала 
работване

Ветрен,километра, който 
пеша 

млади пъ!

га а от южната — 
Милчовица, в недрата на кои 
то се кридт залежи на 
менни

за изпостоянен ле 
други неща, които 

днес нямат, след ликвидира 
него

на кошници.
дом

построихме за две го 
дини, предимно чрез местно 
самооблагане. Известна по
мощ ни дадоха отстрана,

3 милиона динара, 
направихме сами. Ракит 
правилно схванаха необ 

ходимостта от културен дом 
и местната общност събра 
над 18 милиона стари динара 
от самооблагане, в ТОзи о-бект

ка-
Такива са въглища.

Г остоприемните 
любезно ни

първите впечатле 
ния за село Ракита,
1/0 къщи с около 
са скътани в

на мината през 1960 ге 
дина. Културно-художествено
то дружество „Нова Ерма" 
помня на миналите времена 
а новият дом ще даде въз
можност то да се изЯви. Ми
ната вече не съществува, нс 
хората са намерили 
точници на живот, 
на и днес се надяват, 
та отново

пред- 
пречкл 

се протегне 
метра. Тук— 

таме пътя освети от джобне 
батерийна. Едни 
ги преразказват разни 
лючения, вицове, а има 
кива, които се ядосват зарад 
лошото време.

Вървим по трасето 
когашната

домакини 
изпратиха. Тръг- 

назад към Зво-нци, к г 
дето ни чакаше рейсът.

чиито 
1000 жители

™ Р. Блатъш^цаТаотД°ЛИЩ
нага страна на Ракита

на- нахмеокгна около 200 ло а ДРУ север- 
се изди

гото
чанипеят, ДРУ 

прик- 
и те

Тома АНДРЕЕВИ Ч
други из 
а мнози-

ЦЕНТЪРЪТ ЗА КУЛТУРА »25 МАЙКче мина 
ще „проработи"на не- 

теснолинейка, къ 
дето пухаше „Чиро\ прекар 
ваики въглища от бившата 
мина „Ерма". Пътом мина
ваме и през два тунела. За
ставаме, за да се събере 
лоната.

Изведнаж

вложихме и над 1000 
трудодни, в предстоящия пе 
риод сме запланували да про 
ведем нови акции _ изтъкна 
Младенов. През 1979 година 
ще поправим два и ще по
строим един нов мост иа пе 
ка Блатъшница. А след това 
щс продължим с акцията по 
изграждане на шосето за с 
Звонци. Аз вярвам в успеха 
на предстоящите акции — 
каза Младенов.

През 1978 година в това се 
® издадено културно-худо 

жествено дружество Нова
нГюПАТаЗИ ВСЧеР' »» Д2? 
на ЮНА. съвместно със само
дейното дружество Мла 
Дост от Бабушница участву.

един
от този 1 
„убежище
семействата 
и като отдиат

в семейното 
Миньорският 
Мнозина 
те си по

ден... Много
край

миньори 
са намерили 

други мини, а 
са оставили

в ДИМИТРОВГРАД

: Щр
— библиотеката
— НАРОДНИЯТ

тук
В пенсия, секо- гиездо. 

живот не е лек. 
са оставили животи- 

„ м миньорските шахти
зват чоП НЯК0И 33 Ракита зват, че е
и вдовици''.
чД името си Ракита е

заД един завой 
се показаха светлини. Значи 
пристигаме в Ракита Мнози
на хора ни посрещнаха. Сър 

Л здрависване и „добре
ка

село на „минпьоридечно 
дошли". 

Влизаме УНИВЕРСИТЕТ 
посетители, граждани и

в залата на повий 
културен дом. Зачуха 

аплодисменти. Тази

полу 
ракита 

разпространс
по на всички 

Лещи се
« Растението което било много 

но тук.
А името

се шумни тру-вечер
празнуваше открива

нето на новия културен 
Любезните

Ракита
лп си Ракита еДа по растението 
ето било много

получи 
ракита, ко

но крзй
ЧЕСТИТЯТДОМ.

домакини се труд

Новата 1979 годинаСТРАНИЦА 10
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В БОСИЛЕГРАД

С °СНт°рВ™ТЕ СИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СДРУЖЕНИЯ

°°СТ ствоГА> ~ ЗА ТЪРГ0ВИя И ГОСТИЛНИЧАР-

ООСТ "УСЛУГА" — ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙ
НОСТ И БИТОВИ УСЛУГИ

ООСТ йНоАсГАЪК” ~ ЗА селскостопанска дей-

ООСТ „ИЗГРАДНЯ" — ЗА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ и 
ОБЩАТА СЛУЖБА

На деловите приятели,
трудовите хора и гражданите

ЧЕСТИТИМ

НОВАТА 

1979 ГОДИНА
на организацията

на всички граждани и трудещи се, произво
дители и потребители

МАЧКАТИЦА произвежда: челич- 
ни и мн лив, сиви ли в, теглящи 
кранове, челюстни дробачки с 
мощност 00-30 000 кг (всички ви
дове рудничарски вагонетки, ла- 
бораторийни дробачки, лифтове, 
всички видове транспортери и еле 
ватори, кранове, стоманени кон
струкции и др.

ЧЕСТИТИ

Новото 1979 година
с пожелания за високи успехи в социа
листическото строителство на Самоу- 
правителна Югославия

ОСНОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЯ ТРУД
„ДИМИТРОВГРАД” — ДИМИТРОВГРАД

на своите делови приятели/ работници, иа граждаиитеи трудещите се

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1979 ГОДИНА
с пожелания са всеобщ напредък и раз-

на социалистическата ни родинацвет

ЗАВОДИТЕ „ТИГЪР” ПРОИЗВЕЖДАТ:

— Радиални гуми за коли
— вътрешни гуми
— различни видове топки
— различни видове спортни обувки
— обувки от гума (лачени, дамски и други)
— технически стоки за автомобилната и

друга промишленост
— гумени нишки
— лепила за широко потребление

и други видове стоки

ТЪРСЕТЕ И КУПУВАЙТЕ ВИСОКОКАЧЕС ГВЕНИ-ИЗДЕЛИЯТА НА „ТИГЪР” СЕ ОТЛИЧАВАТ С ВИ- ТЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ЕДИН ОТ НАЙ-РЕНО-СОКО КАЧЕСТВО! МИРАНИТЕ ЗАВОДИ В СТРАНАТА — ПРОИЗВЕ
ДЕНИЯТА НА ,.ТИГЪР”!ГРАЖДАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИ,

т
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VСАМОУПРАВИТЕЛНИТЕ ОБЩНОСТИ НА 
ИНТЕРЕСИТЕ

ПО
'■ '~гт-"Г

ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 
КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ДЕТСКА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

ЧЕСТИТЯТ

ОТДЕЛ ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГОСТИ, ТУРИСТИ, ГРАЖДАНИ И 
ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИНовата 1979 година Новата 1979 година
на всички граждани и трудещи се в 
Босилеградска община и страната В .заведенията на „КОМПАС” винаги Ще 

бъдете културно обслужени с безалко
холни и алкохолни напитки, с домашни 
специалитети-

I

/ • 1 * ' ■ .................................................................................... 1

НОМУНАЛНв ПРЕДПРИЯТИЕ »УСЛУГА«
ДИМИТРОВГРАД

На всички свои делови приятели 
граждани и трудещи сена всички клиенти,

делови приятели 
граждани и трудещи се ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

НОВАТА 1979 ГОДИНА
с пожелания за още по-високи резултати в со
циалистическото строителство и благоденствието 
на страната

„УСЛУГА" оказва тъкачни, зидарски, хлебарски, 
строителни, търговски и др- видове Vс- 
луги

„УСЛУГА разполага със богато снабдени и добре 
обзаведени търговски магазини-

Граждани, търсете услугите на УСЛУГА"!

ВЛАСИНА-ТУРС организира ИЗЛЕТИ в страната и 
чужбина

ВЛАСИНА-ТУРС обезпечава НОЩУВАНЕ и 
зоводи на Власинско езеро

ВЛАСИНА-ТУРС организира УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУР
ЗИИ И ИЗЛЕТИ, ГОДИШНИ ПОЧИВКИ 
на трудови организации и индивидуални лица, орга
низира съвещания и семинари,- продава билети за 
самолети; вртдпи осигуровки срещу отговорности, из 
дава зелени ^ картони, полиси и други услуги 
да „ДУНАВ”,- организира подготовката 
на паспорти, визи и други документи

екскур-

за членове

на заво- 
за изваждане

МЕБЕЛНА ФАБРИКА

»ВАСИП ИВАНОВ — ЦИЛЕ«
КОМРЕКСОА ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ. ТРУДЕЩИ СЕ 
ЧЕСТИТИ

8 Е V NIС А - бЮУЕМПА

ООСТ „Бабушница” в Бабушница 
произвежда сутиени, халтерн и др. дамско бельо

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И

ЧЕСТИТИ
Новата 1979 годинаГРАЖДАНИ

като им пожелава щастие 
и лично и обществено 
•ЦИЛЕ”

и успех, като 
преуспяване 

произвежда съвременна мебел 
по твърде

Новата 1979 година
сехете матаз^еТа ™беГн°а 
фабрика .Д1ИЛЕ”!

като им пожелава много успехи занапред

[(
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ООСТ »ТДЯАМБАС« - Бабушница р
ДИМИТРОВГРАД

СМ
към „АГРОПРОДУКТ” — Ниш

В магазините навред из 
ви предлага

На всички

Бабушнишка община 
качествени стоки. На строителите, 

трудещите се 
и гражданите 

ЧЕСТИТИ
трудови хора

Новата 1979ЧЕСТИТИ голинакато им пожелава 
5 стРоитедството 
благоденствие и 
■ГРАДНЯ”

новата 1979 година ВИСОКИ

скиЪиШВЙ ВСИЧКИ видове 
ствено, бъ°КИ СТроежи каче-
Цени! р3° И ПО ДОСТЪПНИ

ни-

БРАТСТВО * 1 ЯНУАРИ 1979
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Общинският 

Комитет на Съюза 

на комунистите 

в Босилеград

[

ПРОФЕСИОНАЛНАТА СЛУЖБА 
интереситеРАВИТЕЛНИТЕ обЩности на

ПО

ОБРАЗОВАНИЕ
КУЛТУРА
ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
ПРЯКА ДЕТСКА ЗАЩИТА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

В СУРДУЛИЦА ши
ЧЕСТИТЯТ

на всички ползващи услугите, 
на гражданите и трудещите се

на всички граждани и трудещи се

НОВАТА 1979 ГОДИНАЧЕСТИТИ

С пожелания за високи лични 
и обществени постижения и 
много успехи в живота и тру-Новата 1979 година да

К:

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ - БОСИЛЕГРАД„1ЕКСШШ0Р"
БАБУШНИЦА

на воички делови приятели, работници от горското де
ло, граждани и трудещи се

ЧЕСТИТИ— произвежда дамско бельо и разни видо

ве печатни тъкани

Новата 1979 годинаНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ, 
НА ВСИЧКИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ

като им пожелава по-високи лични об
ществени постижения, по-високи завое
вания в изграждането на социалистиче
ска,
Югославия

ЧЕСТИТИ

Новата 1979 година самоуправителна. необвързана

с пожелания за още по големи успехи за
напред

Па ^ ^ г!.1 ^АТА1ОД

Образователният
център

— БОСИЛЕГРАД —
ПРОИЗВЕЖДА:

— шприцовани произведения от постпрол, поли
естер. полимер ацетат

— овални плочи от полиестер
— части на санитарни уреди
— полппропиленови тъкани и чували, гъвкави 

полиетиленови гърби
— луплекс-илочи и други материали от метакри- 

лати

на всички ученици и родители,

на трудещите се и гражданите

ЧЕСТИТИ
НА всички граждани и трудещи сс

Новата 1979 година ЧЕСТИТИ

Новата 1979 годинаС пожелания за още по-високи ус 
пехи в учението и повече трудови 
сполуки

н-*»- •>-({
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МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪРоур конфскцнр

®СУхуОтгсп* „Милентле Попввич“
ЛИЛИТР0КГ1МД

СУРДУЛИЦА

на всички клиенти.На всички текстилни работници,
на гражданите от общината и страната, 

на трудещите се
граждани

и трудещи се

ЧЕСТИТИЧЕСТИТИ

НОВОТО 1979 ГОДИМНОВАТА 1979 ГОДИНА С пожелания за крепко здраве, радост 
и щастие, 
прогрес

за всеобщо благоденствие и

С пожелания за всеобщ напредък и разцвет на 
социалистическа самоуггравнтелна Югославия

КОНФЕКЦИЯ ,.СВОБОДА" произвежда съвреме
нна мъжка, дамска и детска конфекция в много
брони разцветкн и красиви десени

Изделията на КОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА” се от
личават по модерната кройка, съвременна ли
ния, а при това се продават по популярни цени-

ПОСЕТЕТЕ МАГАЗИНИТЕ НА .СВОБОДА” И ТЪРСЕ
ТЕ ИЗДЕЛИЯТА НА ,.СВОБОДА” — ВАШИЯТ ВКУС 
ВСЕСТРАННО ЩЕ БЪДЕ ЗАДОВОЛЕН!

МЕДИЦИНСКИЯТ ЦЕНТЪР

попо-„МИЛЕНТИЕ 
БИЧ” в Сурдулица ока
зва здравни услуги на 
населението- прилагай
ки най-съвременни мето
ди на лечение 
Центърът разполага с 
най-съвременни уреди за 
лечение и восоко подгот
вен персонал — лекари- 
специалисти, лекари об
ща практика, средноме- 
дицински изпълнител
ски изпълнителски кадър

щ|
ЗДРАВНИЯ ДОМ 

Димитровград
На всички пациенти, 

на гражданите 
и трудещите се

ЧЕСТИТИ МП - Ш01РШ0РТН0НОВАТА 1879 ГОДИНА
БОСИЛЕГРАДс пожелания за още по-високн резултати в 

изграждането на социализма у нас и крепко 
здраве през Новата година

на всички пътници, делови 
гражданите и - 
градска община

=1 приятели, на 
трудещите се в Босиле- 

и страната-
На всички клиенти, ЧЕСТИТА НОВА

цветни фотографии от сватбени

снимки от цветни филми и частно, 
картичка (9x13) струва 9,00 динара, 
снимки и от вносни и

ПАВЕЛ ТОМОВ, Пирот, Нишавски

1979 ГОДИНА!
Снимам
селения-

ЧЕСТИТИ
и други уве-

Изработвам 
1 снимка, формат 

Изработвам 
Цветни филми.
ФОТО

Новата 1979 годинадомашни

отряд Ль 2

ГОСТИЛНИЧАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
»Ц Ъ Я н и общесгаешГзагТ °Ще посоки лични и

нсКв Р х«
киБабушннца

Звонска баня, и ^бушница. Бела паланка
и първокачествени алкохолни Тб^ ™^-ХраНа 

Посетете
На всички клиенти

вни връзк ^ и°Гд °Т0 п°ААържа редо- 
туване до Белград Скот? П^Иятно № 
и до районнитеРцент^? ' ?иш> както 
ска община рове в Босилеград-

питиета.
заведенията на 

и делови
,-Църни връх”! 

приятели честити
Новата 1979

ТРАНСПОРТНОТО!6 услугите на АВТОгодина
СТРАНИЦА 14
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ЛРЛГрйЪииЖЕЙ!10 ГОДИНИ УЧЕБНО ДЕЛО В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБШИНА (3)

УЧИТЕЛИТЕ ФОРМИРАТ ПЕВЧЕСКИ ХОР 20. 11. 78.
Този проблем 

се ярко очерта 
още на края на 
ноември, но нито 
аз нито жената не 
го взимахме 
кова сериозно.

— Искам I 
ля, която няма 
да има нито една 
за тази нощ, каз 
ваше жената.

— Ако де— съ 
гласих се аз на 
късо.

Учителите се ' 
първи носители на 
на социализма.

я»яват като ставил с едно четиво за до; 
мът и училището, 
се завършила с дует Икимов 
и Сливков.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ КУРСОВЕ 

ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ
Особено

минават незабелязано. За сега 
ята..."

Царибродското

искрите 
Те живеели 

в тежки условия. Често ос
тавали без заплати, без ог
рев, дрехи и храна. Затова 
социалистическата група 
тивно се борила за 
на просветните 
През 1906 година 
тирали против режима 
Стамболов. Застъпвали се за 
прогресивни течения в учеб
ното дело. Застъпвали се за 
отстраняване на вредното вли 
яние
щето. Обаче

Беседата
училище 

„Христо Ботев" оказваше гол
яма помощ и на останалите 
училища в околията, които 
нямаха такива условия за 
работа. То се особено застъп 
ваше за обогатяване на учи 
лищата с учебни помагала. 
Така училището от Цариброд 
през 1909 година получи сле 
дните учебни помагала. Кар
та на Палестина, ръкопис пс 
легат, отвесни букви, 
мерки за течни тела, триъгъл 
ник, транспортир, пергел, 
сбирка от 10 геометрични те 
ла, барометър, стъклена при 
зма, спиртна лампа, магнет, 
термометър. Чрез училището 
на Цариброд бяха разделени 
учебни помогала на училища 
та в Борово, Долна Невля 
Драгоман, Поганово, Сюьове-

ак огромна дейнос! 
проявили учителите в Цари 
брод през 1909 година. През 
октомври на същата година 
те се застъпили за открива 
не на допълнителни курсове 
в града. Учителите създали та 
кива форми на работа, за да 
се допълнят знанията 
ония младежи, които 
завършили прогимназия, 
друга страна и 
на града оказали 
Училището било 
на критика в местния печат 
Така в брой 15 на „Цари
брод" на едно място се каз

правата 
работници, 
те протес-

на

на метърка черквата в учили- 
властите прес- 

учителите от цари
бродското училище за 
ва дейност. Така през 
година учителя В. манасров 
бил отстранен от училището 
завинаги.

През 1907 
те в Цариброд формират пев 
чески хор. Вестник „Цари
брод" по този случай 
„хвала и чест

не са
Отледвали гражданите

влияниетака-
1907 НОВОГОДИШНА РОКЛЯподлагано

15. 12. 1978.
Тръгнахме из магазините.
— Рокля искам за Нова година, та ако имате нещо

ва.година учители
„Първото полугодие изти-

така по...
— Заповядайте госпожо, каза снизходително прода

вача, като ни трупна пред носа барикада от платове 
Нищо не стана. Излезохме.

— Имате ли нещо, искам така нещо пъстричко с 
едри цветове, нещо за новогодишната нощ ако имате така 
нещо червеничко...

— Заповядайте, моля ви се Ето. Пред очите ми пук
на спектър платове.
Тука избора беше богат, но безуспешен.

Защо аз не купя нещо вносно, а? — казвате ми тя

писал 
на тези мла

дежи, които вместо да губ
ят времето си по кафенета
та, посвещават го на едно 
похвално и достойно за под- 
ражение дело.

Активността на учителите 
вън от училището за прос
вещение на населението била доверчиво.
насърчавана от страна на ре 
дакцията на „Цариброд". 
През 1908 година учителите 
организирали вечери с цел да 
се опознаят по-добре семейст 
вото и училището.

На една такава беседа 
с родителите се говори 
зъв вестник „Цариброд". Тя 
била открита по тържествен 
начин с песентта „Караджа- 
та" изпълнявана от ученици
те на трикласното училище 
под ръководствата на учителя 
Икимов. След това учителя 
от Градини Сливков изнесъл 
една сказка върху значение
то на сближение на семей
ството и училището и за по 
пуляризация на науката меж

Сякаш се боеше да не ни чуе някой на улицата. Ка
кво ще кажеш а? Аз се напълно съгласих.

— Нали ти казах искам нещо оригинал рокля, да 
няма такава нито една да видим какво ще кажат дру
гите а?...

Влязохме в един богат магазин.
— Искам нещо за рокля за новогодишната нощ. Да

погледна...
— Веднага госпожо, веднага. Заповядайте.
— Извинявайте, вносен ли е плата?
— Да госпожо, от Италия.
— А оня червения, от къде е?
— Момент само да прочета етикета, от Гърция 

Довиждане, довиждане. Излезохме на улицата.
— Не е интересно, някоя може да си скокне до 

Гърция, до Италия и ще си вземе същия плат, нали?
— Да — казах.
До късна вечер изреждахме магазините.
— Ти знаеш как ще е богато /на „Мотела" — казваше 

тя — Нали. Е, аз ми е нещо пукнало да нито една няма 
такава рокля, нали ме разбираш...?

Всичко ми беше ясно.
— Добра вечер, нещо вносно ме интересува, но хуба 

вичко така за новогодишна рокля искам...
— Заповядайте, изберете си госпожо, надявам се че

Старата сграда на училището
ча, а учителският съвет не е ница, Годеч. Шума, Горно М? 
наредил окончателна прог- лово. Власи, Гоиндол, Държи
рама и сериозни занятия не на, Лукавица, Калотина, Въл
са почнали, досегашната про- ковия, Губеш, Д. Криводол,
грама с дообедните занятия Комщица, Вишан, Владислав-
бе износена само за учите ци, Изатовци, Неделище, Че
лите, а затова пък учениците канец. Славния. Сенокос, Одо-
които нямат занятия подир ровци, Петърлаш, Радейна
обед сноват като хайти по Смиловци Туден, Каменица
улиците, а учителите ги од Врапча, Филиповци и др. 
се въздържаме да говорим 
за аномалията в прогимназР

ДУ възрастните хора.
На тържеството говорил и 

градския учител Д. Дренски 
А след това директорът 
училището Икимов се пред

на
тук нещо ви хареса...

— Е този ми хареса, не е Лошо. От къде е вноса? 
— Момент, само да видя етикетата. Маде ин Турк — 
— Не е лош само ми се вижда тъмен много, а оня

И не само з околията. Ца
рибродското училище било 
известно по своята деятел
ност и вън от тогавашната 
околия- Заедно с учителите 
от София, Кюстендил, Боси
леград царибродските учите
ли били инициатори за сви 
кване на учителска социалдс 
мократическа конференция- 
Те изпратили специално въз- 
вание към учителите като ги 
подканили на 27,28 и 29 март 
1909 година да сс организи 
рат и протестират и искат 
да им се подобри материал
ното положение. През съща 
та година те имали делегат 
на IV учителски конгрес на 
учителската социалдемократи 
ческа организация п София 
в лицето на Васил Сливков 
учител от Градини, който 
бил организатор на групата 
ма социалдемократите 
тели в Цариброд.

/ЬХ хФ\ Ш] - 37о -х>|
В петък на 5 януари 1979 година се навършват 

четиридесет тъжни дни от прераната смърт на нашия 
мил съпруг, баща, брат, вуйчо и тетин

»
там?

— Маде ин Италия, госпожо...
— Не е лош ама ми се вижда лекичък, кой да го 

знае може би ще е студено...
— Ах, ето, весело каза жената, а мене ми съмна. Ах. 

моля ви се, онзи тъмен ореховия с едри жълти увехнали, 
увиснали цветове, и лимонови пъпки 

— Госпожо, Маде ин Енгланд.
— Дайте три метра.

Стана работа. Нещо ми олекна. Бъсмата беше малко де
лът се

МАРТИН — МИНКО МИЛАНОВ 
пенсионер

Празнина и болка остава в нас до края из жи
вота ни за неговия светъл лик. Той вечно ще живее 
в нашите мисли.

С това съобщаваме, че на този ден » 10 часа 
ще посетим гроба му и положим цветя-

Най-сърдечно благодарим на лекаря Никола 
Цветков и персонала на болницата в Димитровград 
за грижите в последните му дни от живота.

Най-съРДечно благодарим на колектива на ми
тницата в Димитровград, колектива на Конфекция 
„Свобода'' и всички които ни изказа съболезнования.

ОПЕЧАЛЕНИ:
Съпруга Димитрина (Дика), син Зоран, 

брат Александър, снаха Смиля и останали 
роднини.

бела, портмонето стана тънко. Но пшцо дс, един 
чака Нова година.
31. 12. 1978. 10 часа вечерта.

Влезохме. Лъхваше някаква тайанствена тър!енстве- 
ност. Някои вече бяха дошли по-рано. Седнахме. Жената 
всеки миг се обръщаше дз види кой влиза и дали няма 
случайно същата... Към 11 часа тя ми гордо шепна, че 
с вече открила осем същи рокли. Тя беше в царството на 
блаженстват.!. Чуваше от наоколо, че се приказва за неи- 
------ рокля и тя важно даваше осведомения че плата ената
от Англия и братовчеда лично донесъл. 
1. 1. 1978.

учи
бяхме „на номер". Цъфнаха песни, 

хора, танци. Входните врата се отвориха и всички се обръ- 
за момент да видят кой ще влезе. Невъзможно. Вли- 

отива до сервитьора. При ж».нл 
Жената,

След полунощ

наха
за една непозната жена и

текстилна трагедия. Не си вярвам на очите, 
която току що влезе имаше тъмно орехова рокля, с жьл-

госпожата, която нещо говореше съч, 
бяха набодени по жена ми

Изминаха 10 дни на тъга от деня когато не 
надейио изгубихме нашия обичаи съпруг, баща ч 
дядо — нашата гордост

ми

як и се отправи до 
ссовитьора. Всичките погледи 
и но новодошлата госпожа. Жената обърна още един ^ 
як и се отправи да види тази случайност:

— Извинявайте, от къде ви е тази рокля. 
Новодошлата я погледа треснато и мълчеше.

л интересува, повтори жена ми.

ДИМИТЪР ВАСЕВ ГОГОВ

Неговият светъл лик ще живее у нас с 
бравимите спомени.

В петък, на 29 декември 1978 година в 13 часа 
ще даваме помен в село Моинци

С това благодарим на всички, които 
казаха съболезнование.

Опечалени: Съпруга Иванка; дъщери Ииргиния, 
Добринка и Златка;; внуци: Любиша, Иован, Деян и 
Александър; зетове: Петър и Слободан.

не за
моля ви се?

— Роклята мс 
— Нс разбира, умеша сс сервитьора, тя е англичан

ка, на пропътуваме е. и е свърнала само да си вземе ци
гари, отива за Англия.

ни из

Момчнло АНДРЕЕВИ'!
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писмо
до Марина 

Ъеринога До Марина Беринога

Здраво Марине,

Четим денъска у весникат кино ме крастиш 
зарад това кико узимам бугарсЬете и српсЬе думе, 
кита писуйем нашенсЬи. Нрав си за това. Я всрно 
учил сам малко сърпску, малко бугарску школу 
и оче това да прайим. нма незнам щ0 си оди мене 
почел това. Я узни та подостри д^рвеият нлаиез и 
йела по села и градища да видиш колко човеци, 
койи говоре сръпс!ш и бугарсГш узимаю од мене.

Тува некььа дошъл у наше село делегат оди 
Цариброд да ни говори на конверенцщо. Оче чо
век да ни зборуйе на српсЬн и каже, „Драги друго 
ви и другарице, За сам дошао Да ви говорим о 
зуру на село и да иницирам некойе работе у вези 
са тога... „Одма се човеци обърнуше камто мене 
и ме пнтуйу кикво йе сакал да каже. Маш1 що 
тУРа думе що шше на село 1)и не разбираме кико 
зур и иницирам, ама 1шко севърля с падежи. Ли 
я сам толко учил и могу да осетим, ама друБи, койи 
ич незнащ сръпсЬи, кажу ама па момчето ли йе 
на бай Пешу, далеко одкарал...

МИНИ РАЗКАЗ

СТРАХ
Млад футболен запалянко 

за първи път е на театър. 
След първото действие, кога 
то избухнали мощни 
пляскания, той се наклонил 
към своя съсед и попитал.

В едно димитровградско семейство мъж и 
на са в къщи. Мъжът гледа телевизия, а жената чете 
вестници.ръко

— Перо, ще поскъпне електричеството!...
Перо си гледа предаването по телевизията.
— Перо, поскъпва кафето, какво ще правим? 
Перо си гледа телевизията...
— Амън Перо, ще поскъпне и нефтът. С ка

кво ще се греем?
Перо си гледа екрана.
— Църни Перо, поскъпва всичко от Нова го-

— Извините ме, моля ви, 
но кои всъщност са домаки 
ните?

Двама разговарят във влака. 
— Какво ще правите тази 

вечер? дина...
Перо си гледа предаването...
Жената удари с вестника по масата и вика.
— Ти Перо кога ще се уплашиш от това, кое

то ти казвам...
Перо се обръща спокойно и отвръща.
— Да, ще се уплашим само когато ми кажеш, 

че ще се закрие ФРИ ШОПА на границата...

— Ще отида на театъР- 
— По-добре ще направите 

ако въобще не отидете там 
Днес гостува един слаб ар
тист на име Шумла.

— Но аз трябва да отида 
— Вие вече имате билет? 
— Не, аз съм този Шумла.

А тува преди йЗДън месец нещ0 мину при 
школуту и стану та заслуша кико учителят зборуйе 
на децата. Марине, ти учиш даскалце у Белград 
на бугарсЬи, ама ти да беше на мойе место под 
пенджерат на школуту щеше заглаву да се уловиш. 
Я ка слушал! първо си помисли да немаю час по 
шопсЬи. Алщ видим дека даскалат каже да йе това 
час по бугарс&и. Бре, бре, бре, додека смо

Б. Н.

та докара- Композитор Със СВОя прия 
тел се разхожда по улиците 
От един от страничните про 
зорци ечи песен.

— Тази твоя ли е? — пи
та приятелят.

— Не, все още не е.

ли.

Та затова нейе ме яд що си оди 
Узимам я бугарейе и ерпейе думе, ама кико дру!)и 
оди мене узимаю шопсЬе та 
српсЬи, мойето йе нищо.

мене почел.

говоре бугарсйи и

Затова че те молим да Би ребнеш и иьи а 
не они да си мисле кико Манча греши, а онй го
воре лепим српсЬим йезицима. Улезни у школе, 
обърни тетратКе, улезни у общину узни писма до 
делегати и делегацийе, послуше по конверенцийе, 
па да видиш вирмете п0 градат, па плакате за ве- 
черинпе и конверенцийе, па че видиш кико чо
веци се служе и краБу. Крадну оди моят йезик, а 
лъжу кико говоре сръпсНи и бугарсЬи.

Композитор се срещнал ве 
днъж с един свой млад ко
лега, който за себе си мис
лел. че е нещо много и чу в 
ствувал, че му е съдено едва 
ли не да открие нова ера 
музикалното творчество. Ком 
позиторът го подканил 
скромност и казал.

1. Кажи ми 
кой си. къде ще чакаш Новата година и ще ти кажа

в
\ “,в"На^ЛуД0ата" НОщ ~ има У“™ хора.
3 директора™ новог°Дишната тъмнина може

с^цЗа новогодишната нощ опаковката е важна. От
5. Целувките за новата 

601-716.
6. Икономист: Чувстваш 

е 16,3% по
7. Той и в

към
да целунете

Надам се дека това че видиш. Само тегая 
че милъкне оди туя критику у весникат.

Млого здрайе и чекам те да дойдеш.
— Когато бях на вашата въз 

раст, млади
вътре

година изпращайте на: 62802-31017-
приятелю, за мен 

всичко беше „аз". На 25 го 
дини казват „аз и Моцарт", 
около 40 „Моцарт и аз”, а 
днес с чиста съвест 
„Моцарт".

гореща от м^™а год^™

и да=щГОСЛз 
9. Аз не влизам в новата година 

Ю. Полтрон: Директоре,

ми е
казвам

8. .

Семейство на излет. тя влиза в мен 
позволете да влезне НоватаТук е мястото, където 

— миналия път обядвахме. По- 
знах нашите

година
консерви.

М. Андреевич

Пестеливост
"'А*? ли #еа&и

•П


