
И ВА ПА САМОБИТНОСТ
$ ДВА ли има по-радостно и по-логично 

Ж5-ад5еН^от това на юбилеите на 1ЮК (ЮКП) — бОнгодишнината от стЗ- 
дашането му — и 30-годишнината на печата 
и издателската дейност на българоката на
родност в Югославия. Та юбилеят на българ
ската народност не е ли едно от принципни
те завоевания именно на нашата партия? То
ва е безсъмнено така, защото Съ»озът 
югославските комунисти, винаги верен на 
принципите на маркс-лелинското учение ръ
ководен и направляван от Тито, създаде ус
ловия за пълно равноправие на народите и 
народностите в нашата многонационална 
оратока и сплотена общност — 
ческа Югославия.

Печатът и

временно и съдбовно време за самобитност
та на нашата социалистическа революДия в 
периода на мирното й развитие, както и за 
по-нататъшната перспектива на международ
ното комунистическо и работническо движе
ние.

Ако преди тридесет години започнахме 
без нито един с професионален опит журна
лист от народността, то в „Глас на бълга
рите" под опитната политическа и редактор
ска ръка на покойния Иван Караиванов из
растваха неколцина- които по-късно станаха 
кадрово ядро на журналистиката ни. С раз
витието на „Братство" се умножаваха и ра
звиваха и кадрите. Редакцията на ^Брат- 
ство'' стана ковачница на опитни журналис
тически кадри, защото
от „Братство'' положиха основите на радио
предаването на Радио-Ниш за българоката 
народност, а по-къоно и на ТВ-журнала.

„Братство”
десетилетие се разви и израстна в издател
ство на българската народност с три само
стоятелни редакции

Там, където спря -.Глас на българите” 
продължи частично „Свобода", а в пъл- 

*я смисъл „Братство", което тази година 
ствува своя 20-годишнина

на Ш1
че от излизането 
на първия му брой- Макар че и „Глас на 
българите" с жар и въодушевление пишеше 
за първите работнически съвети- за работни
ческото управление като начинание от исто
рическо значение, тази задача предстоеше в 
по-широки размери и с по-голяма задълбоче- 
ност на „Братство”.

„Братство" се обърна повече към въ- 
живот, особено към

именно журналисти

социалисти- още Първотов си
издателската дейност 

свой майчин език представляват
на

една от ре
дицата съществени изяви на самобитността 
на българската народност в Югославия. Появ
яването на нейния пръв вестник - Глас на 
българите в Югославия" на 17 януари 1949 
год. представлява1 една от най-значителните 

дати в нейната история, защото тогава за
почна и историята на нейната журналистика 
и издателска дейност. „Глас на българите" 
се появи в едно твърде сложно, но съще-

вестник -,Брат-на
трешно-политичеокия 
живота по-рано в околиите- а сега регионите 
и комуните, в които живее българоката на
родност. И не веднаж бе 
компетентни институции и 
ст-во" достойно изпълнява своята 
като вестник, и като издателство, винаги от
стоявайки на линията на СЮК и 
Тито.

ство", на детския вестник „Другарче" и на 
списание „Мост" и книгоиздателоката дей
ност. Благодарение на постоянната и всестра
нна грижа на Съюза на комунистите и ма
териалната помощ на СР Сърбия — българ
ската народност днес има сравнително раз
вити средства на масова информация и из
дателска дейност на своя майчин език.

Миле ПРИСОЙСКИ

произнесено от 
лица, че ^Брат- 

задача и

другаря

ВААШКДАИЧ 

ПОСЕТИ „БРАТСТВО“ърятстВо
__ В сърдечна среща с

колектива на Издателството 
д-р Тихомир Влашкалич бе 

информиран за постигнати 
тс резултати и бъдещите за 
дачи на Издателството.

МИНАЛАТА СЕДМИЦА 
ДЧР Тихомир Влашкалич, 
председател на Централния 
комитет на СКС, придружа 
ван от Саво Саватич, пред
седател на МОК на СКС

* «СТ*4** МА бЪАГАРСКАТА ИАгЙОанОСТ В СФ»> ЮГОСЛАВИЯ»

2 НОЕМВРИ 1979 * БРОЙ 928/929 * ГОДИНА XX * ЦЕ НА 2,00 ДИН. в
Ниш и Хенрих Селич, сек
ретар на Общинския коми
тет на СКС за Ниш. напра 
ви посещение на Издател
ството. Той бе информиранИНТЕРВЮ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦК НА СКС за предстоящите тържес
тва по случай двойния юбиД-Р ТИХОМИР ВЛАШКАЛИЧ ПРЕД В. „БРАТСТВО”
лей на българската народ

30 години1НОСТ печат
и издателска дейност на бълБОРБАТА ЗА гараки език и 20 години от
излизането на вестник
„Братство”. За изминалия
път на издателството и бъ
дещите плановеНАЦИОНАЛНО говори за
местник директорът Миле 
Николов — Присойски. Ви 
сокия гост бе запознат, че
колективът за двадесет го-

РАВНОПРАВИЕ Е РЯ дини, покрай информативна
та си деятелност чрез вее 
ТНИК „Братство” е започнал

... печатането на детски весп-
/;/НПК .Другарче” и двумесеч 

■н но списание „Мост". При тоБОРБА ЗА ва е развита със скромни
средства издателска деятел
ност н печата над 60 книги

ч предимно на автори от бъл-■VСАМОУПРАВЛЕНИЕ га,роката народност.

Председателят Влашка-
лич прояви жив интерес за
условията, при които рабо
ти колектива за създаване

изграждаме пътш/и зАТсътрудничествоТсъс ;о. кадри в журналистика, на- 
: " чина па финансиране, раз- 
ьд пространяваието на изданпСЪСЕДНИТЕ СТРАНИ

ята на Издателството и

излизането на първия «рои на и- 
на Цеитрал-

друш проблемог.

След като му бяха даде

. с»»-. »
Я ВЛАШКАЛИЧ с молба да даде интервю

ни отговори на поставените
Влашка-Въпроси другарят

Тихомир
пред в. .Братство .

Другарят Влашкалич се отзова на
зададе ните въпроси.

лич се обръча към колекти
молбата па „Бра ва със следните думи:

тство" и отговори на (На 4 стр.)
(На 2 стр.)

мост



ш*#>7*1* Ш* ш
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(Ох 1 стр.) с ТВ ОТО.

Обаче безспорно е и това, 
че сдружаването на труд и 
средства все още бавно иъР 

Механизмъг на разши
реното възпроизводство все 

е под решаващо влияние 
на сдружения труд. Проце
сите на свободна размяна 

недостатъчно са 
развити. Макар и трудни- 

и постепенно, овладяват 
се нови простори за самоу- 
правителпи инициативи.

След началната твърде ус 
активност в изграж-

ВЪПРОС: В ход са подго- 
избори в първн- 

: на Съ»оза 
в Сърбия*

по-иатагъ ш иага 
ма общс- 

отно-

товмгге за 
чните организации 
на комунистите 
С конгресните документи

говорпост и 
демократизация 
СТПСП ю-политичоски гс 
шоиия, качето и дру™ ак 

въпроси От нормата 
ла соди

влеяне. Определихме насоки
действуваме на Съюза 

комунистите като вътре
шна двигателна сила ла ма
шата самоуправителма 
стона. Сложихме тежите въ 
рху първичната организация 
на Съюза на комунистите и 
нейната подготовка за дои 
ствуваис в институциите, ор 

п общностите, 
където се развива самоупра 
вителна дейност на труде
щите се н гражданите. Мо- 

необходимостта за

>и.те за
1както в Резолюциите, 

и Устава — първичните ор 
ганнцапш получиха по-го- 
ляма отговорност за пРовс- 
ждане политиката на Съюаа 
на комунистите в социалис
тическото преобразование 
на обществото. В какво се 
"“стои, по Ваше мнение, 

отделната роля на пт>р 
II ВЪР

нету алти
гъ ппюто развитие 
алмстическото самоугьравле

си

на трудашие.
Ч1ЧО

ОВЛАДЯВАТ СЕ НОВИ 
ПРОСТОРИ ЗА

САМОУПРАВИТЕЛНИ
ИНИЦИАТИВИ

ганнзаципте

днес
вичшгге организации

те трябва още да
пеши а
дането на основи и мерила 
за възнаграждаване според 

труда, рабо-
ВЪПРОС: Застъпвайки се 

за пбстоянно развитие на 
самоуправлението у 
Вие повече иъ™ изтърквахте 
и неговата материална осно 
па. Именно, един от основ 
иитс въпроси, повдигнати на 
конгреса, е кой разполага с 
принадения труд и кой ре
шава за неговото предназна
чение и разпределение, а 
сетне
според резултатите на тру
да. Как, по Ваша преценка, 
след повече от една година, 
след конгреса, върви 
процес и кои са най-актуал 
ните задачи пред сдруже
ния труд за най-пълио осъ
ществяване на приетите ста 
новкща?

XV какво 
работят в своите среди, осо
бено след изборите в тдх, 
за да изпълнят своята фун
кция, определена е решения 
на Осмия и Единадесетия 
конгрес на СК?

сочихме 
нейното акцпошю. органи;»а 
циошто и идейно засилване 
именно от становището 
по-нататъшното развитие па
СаМОунра В11ТСЛ1 11ГГС П РО! -13ВО-
детвенп отношения. По този 
повод в Съюза на комуни
стите в Сърбия» а неотдар 
на и в Централния комитет 

СЮК, разисквахме 
въпроса как живее и дей
ствува Съюзът на комунис
тите и неговите първични ор 

както и колко

резултатите на 
тата върху доизграждането 
и у съ въ ршеяствуването 
самоуправителните споразу
мения и правилниците, ре- 

гази проблемати-

нас,
наза

гулиращи
Рязко заглъхна. Недовол 

ството поради такова състоя 
ние сс изрази и в един брой 
прекъсване на работа тази 
година, до което се стигна 
именно поради несъвършен
ството на системата на раз 
пределение. И по-нататък се 
срещаме с ураниловки, , бяга 
не" на специалисти от про 
изводството, както и с гру 
пово-собственическо поведе
ние. Почти във всички сре- 

които имат по-голям 
общ доход върху един работ
ник, срещаме ло-ускорен 
Ръст на личните доходи от 
увеличението на о5щия до

ка,ОТГОВОР: На последните 
конгреси на Съюза на кому 
кистите определихме поло
жението, ролята и начина на 

на Съюза на 
в условията на 

етап от развитието на 
самоупра

пона
и въ знаграждаванетодействуваме 

комунистите 
новиясоциалистическото ганизацип

в осъществяването 
своята водеща роля- В 

насока успяхме след 
да осъществим 

Оба-

успява този
на
тази
конгресите
определени резултати, 
че трябва да кажа, че 
жението не е еднакво във

поло ди.
всички среди.

Все още се среща и по
грешно схващане за ролята 
на Съюза на комунистите и 
неговите членове. На една 
страна има организации на 
Съюза на комунистите, ко
ито настояват да взимат ре
шения, вместо органите на 
самоуправлението, докато на 
друга съществуват среди, в 
които решенията на Съюза 
на комунистите не се ирове 
ждат, при наличност на па
сивност и безотговорност. 
Характерно за такива пове
дения е да подценяват рабо 
тата на комунистите и в де 
легатската система, и в дру
гите обществено-политичес
ки организации и тела. По 
този начин фактически отде 
лят делегатската и политиче 
ската система на социалисти 
чеокото самоуправление от 
сдружения труд и територи 
алните общности и идат на 
ръка на техкократско-бюро- 
кратичните и еснафоко-либе 
ралистическите схващания*

Съществуват и среди ко
ито повече са насочени към 
идейно-пропагандна работа, 
отколкото към практическо 
решаване на проблемите, 
пред които са изправени. 
Нерядко на събрания на те
зи организации се предлагат 
за обсъждане общи теми, а 
не актуалии конкретни про 
блеми и задачи на техните 
организации. По тази причи
на изостава обсъждането на 
проблеми и въпроси, с кои 
то се занимават делегатоки 
те органи и институции.

Затова днес и занапред 
основен дълг на организаци
ите на Съюза на комунисти 
те е своята програма за ра 
бота и своята дейност да 
обосновават върху основни
те въпроси, които се реша
ват в делегатската оистема. 
Своите становища и полити 
чесяки заключения трябва да 
обосновават върху пълното 
и пряко познаване на обще
ствените отношения в само

ОТГОВОР: Към края на
миналата година направихме 
щателен анализ на матери
алното положение на сдру
жения труд и на причините, 
предизвикващи увеличение 
на стопанската нестабилно
ст. Вкзактните пресметвания 
показах, че всички видове 
потребление се движат над 
разполагаемите възможнос
ти, че даждията за 
предназначени я 
материалната основа на сдру 
женил труд и че представля 
ват една о-р главните причи
ни за стопаноката нестабил
ност, забавят по-ускореното 
сдружаваше и свързване в 
сдружения труд, което спъва 
по-ускореното развитие на 

обществено-икономическите 
отношения върху основите 
на Конституцията и Закона 
за сдружения труд.

След широките политиче
ски разисквания и съгласи
ето на всички обществени 
фактори са приети редица 
мероприятия и предприети 
действия за подобрение на 
икономическото полож е ние 
на сдружения труд. За .тази 
цел продължени са срокове 
те за изграждане на някои 
круггни обекти в предстоя
щия петгодишен план, защо 
то тяхното довръшване в 
текущия период би изискав 
ло ново обременяване на 
стопанството.

ход.
Натрупалите се в тази об 

ласт проблеми налагат необ
ходимостта за по-енергично 
провеждане 
от съвместното заседание на 
Централния комитет на Съ
юза на югославските комуни 
сти' и Председателството на 
Съюзния съвет на профсъюз 
ите на Югославия-

Заключенията
ка врезиена 

и СФПО от 14 ф«*Р? 
ври 1975 г. Издалй- 
стм •Ам-мтво’’ с У до 

$р«т-
И СДЕВСТЯО *ъс

тези 
отслабватстоом с Отутя

сребърен венец за »со-
засяуги в ©бда- 

еття вя ннфоркаткЕната
■ графическа дейност
■ за приноса в развити 
ето на братството V 
единството между нагуи 
?а народи и наовдиесгн.

СТАБИЛИЗАЦИЯТА — 
ЗАДАЧА НА ВСИЧКИ 

ФАКТОРИ НА 
САМОА ПРАВИТЕЛНОТО 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКО 
ОБЩЕСТВО

ВЪПРОС: Стабилизацията 
на стопанството е една от 
първостепенните задачи на 
всички структури на нашето 
общество. Сдруженият труд 
в производството, както и 
извън производството 
трябвало най-много да до
принесе за това. Кои са ос
новните пунктове и насоки, 
върху които първичните ор 
ганизации на СКС в сдруже 
иия труд трябва да съсредо 
точат своята дейност за шУ- 
стигане на по-ефикасни и 
по-забележителни резултати?

шшш
ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРОД

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
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управителните организации 
и общности, като въз осно
ва на тях се ангажират в 
самоуправителните органи, 
делегатските скупщини, Со
циалистически д съюз» про
фсъюзите, младежката орга 
низацид 
чкн части на нашата полита 
ческа система. Само така мо 
же да се обезпечи истинско 
укрепване ролята на първи 
чната организация на Съюза 
на комунистите.

В настоящия момент ос
новни въпроси, върху ко
ито би трябвало да се на
сочи активността на първи 
чните организации на Съюза 
на комунистите са: борбата 
за икономическа стабилиза
ция работата върху изработ 
вашето на новите средносро 
чии развойни планове, осно 
вани върху самоуправител- 
ни принципи, развитието на 
делегатската система, проб
лемите за свободната размя 
на на труда, подобрението 
на колективната работа, от

би

значи във вси-

ОТГОВОР: Съслассн съм с
вас, че въпроса за стабили
зацията и борбата за иконо 
мичеока стабилизация е пъР 
востепенна задача на всички 
членове на Съюза на кому
нистите. Обаче това е съЩв 
временно задача и на вси
чки фактори на самоуправи 
телното социалистическо об
щество. В течение

При общото и съвместно 
потребление с години 
имахме положение средства 
та да се формират над пла 
на. Имахме постоянна

наред

крити
ка на сдружения труд от 
стопанството и заради това 
възникваха политически кон 
фликти. В 
на е обезпечен

настоящата годи са много 
акции за спиране на неблаго 
приятните тенденции за 
■нататъшното развитие на 
управителните обществено- 
икономичеаки отношения- 
Имаме вече положителни ре 
зултати,но и не еднаква

механизъм 
който не допуска в тази об 
ласт движение

по-
на средства са-

та над планираните грани
ци. Шестмесечните баланси 
показват,

епого:
че предприетите 

мероприятия дават успехи и 
за последствие

сте
вече имаме (На 3 стр.)

СТРАНИЦА 2

БРАТСТВО 2 НОЕМВРИ 1979



пен на активност на мно- 
гобройните субективни фак 
тори.

Бих 
че в

Известно ни е, че субекти 
вните слабости не могат да 
се премахнат, че е необходи 
ма упорита и 
на политическа работа, че- 
е необходимо изпраждше и 
укрепване на самоуправител 
ната система и самоуправи- 
телното съзнание на труде
щите се. Обаче борбата оре 
щу тези деформации трябва 
да стане главна насока на 
политическото децствуване 
на Съюза на комунистите.

В този омисъл трдбва да 
изостри 

отговорност на всички члено 
организаци и ръковод

ства на Съюза на комунисти 
те за провеждане в живота 
на договорените становища.

Когато отговорно пристъп
ваме към разрешаване на

бва по-пълно икономически 
да се активизират.

От по-дълго време, особе
но последното десетилетие, 
водим активна политика за 
материално и друго подтик 
ване развитие на недостатъ 
чно развитите райони. Ма
кар че се обляга върху скро 
мий средства, тази полити
ка даваше и дава добри ре 
зултати. Нашите недостатъ
чно развити райони посте- 
пено релативно подобряват 
своето положение на тери
ториалната скала по оттиоще 
ние икономическото разви
тие «а районите в републи
ката, без покрайнините. В 
тези
подписващата роля на Ре
публиканския фонд, се заси 
ли широката развойна ини

ва самоуправително сътруд- ето на работническата кла- 
ничество трябва по-ускорено са в обществото се намират 
да задлъбочаваме, заради просторите за задълбочава- 
по-бързото развитие на самоу не и укрепване равноправи

ето на всички народи и на
родности в Югославия.

Безпрепятственото сдружа
ване на труд и средства, 

трябва борбата срещу всички видо 
ве затваряне и автархия, 
по-ускореното развитие на 
стопански недостатъчно раз 
витите републики, покрай
нини и райони, постоянно 
подобряване на материални 
те условия и живота на 
трудещите се и гражданите 
въ® всички национални сре 
ди, все почхшдмото взаимно 
свързване и запознаване на 
републиките и покрайнини
те, както и на народите и 
народностите,
развитие на националните 
култури, равноправието във 
възпитателно-образователни

те процеси, прилагането на 
многоезиково общуване в 
средите със смесен нациоиа 
лен състав, а във връзка с 
това и развитието на сред
ствата за масова информа
ция на езиците на народите 
и народностите, както и 
постоянната борба против 
носителите на всички видо
ве национализъм и подрива 
чи на братството и единство 
то ще допринасят за укреп
ването и обогатяване равно
правието на народите и на 
родностите.

Потвърждение за правил
ността на нашата политика 
виждаме и във все по-пъл
ната изява на народностите, 
живеещи в нашата републи 
ка. Те се ползват със същи
те права както и останали
те югославски народи.

искал да подчертая. 
настоящия момент те

зи активности на Съюза 
комунистите и в общество- 
то трябва да имах постоянен 
характер и че е необходимо 
воички наши самоуправител 
■ни организации и делегатс
ки институции да се лриспо 
собдт към такъв 
работа, за да 
нно да обсъждат и . 
рат своето обществено -икон о 
мическо положение

постоянстве
правлеиието и заради иконо 
мически по-рационалния раз 
вой на недостатъчно разви 
тите краища. В нашия под
тикващ механизъм 
да вградим решения, които 
ще дадат възможност на ор 
ганизациите на сдружения 
труд от по-развитата част 
на републиката пряко да 
влага средства за развоя ььа 
недостатъчно развитите кра 
ища. а не това да става са- 

чрез републиканския 
фонд. Защо организациите 
на сдружения труд биха би 
ли длъжни само чрез фон
да да обезпечават определе
ни средства, независимо от 
техните технически и друга 
помощи и сътрудничество.

Прякото ангажиране на 
организациите на сдружения 
труд в развитието на недо
статъчно развитите краища 
е и по-самоуправително, и 
обезпечава икономически по 
рационално развитие. Тъкмо 
в развитието на недостатъч
но развитите краища самоу 
правителното сдружаване на 
труд и средства може да по 
лучи голям размах.

на

начин на
могат постоя-

анализи-5,
се политическата

и въз
основа на това да възобно 
вяват и допълват 
ции за стабилизация- Впро
чем, такова поведение е не 
обходимо

ве, мо
своите ак

краища, благодарение

за функционира
нето на система, каквато е 
нашата.

свободното
I й!; ит
I Г: •Освен това, необходимо е 

Във всекидневното ни пове
дение да се борим за по-ка
чествени аспекти на стопани 
сване, а това преди воичко 
значи по-добро да използва 

съществуващите мощно
сти, по-рационално да изпод 
зваме скъпите вносни суро 
вини, оказващи влияние въР 
ху високия платежен дефи
цит с чужбина, за по-отгово 
рно отношение към труда. 
Ежедневно се натъкваме на 
голям брой явления и фак
ти, през които, от станови 
щето на посочените крите
рии, твърде лесно се преми 
нава. За по-стабилно стопан 
ско развитие са необходими 
и в тази област по-организи 
рани и по-спешни 
както и по-отговорно отно
шение на ком\тшстите.

Централен въпрос у нас 
в стопанисването е поведени 
ето на субективния фактор. 
Днес именно не се поставя 
толкова въпроса за матери 
алната база, защото тя е 
създадена. Ние вече не сме 
страна, намираща се в начал 
на фаза на развитие, когато 
главните въпроси са свърза 
ни с попълването на стопан 
ските структури за изграж- 

на нови мощности.

.1' •[ I I Щт ШИЯ< №. •;!§
Ре; & .....

• ^Иггп г-
ме I3=
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ПОТВЪРЖДЕНИЕ 
ПРАВИЛНОСТТА НА 
НАШАТА ПОЛИТИКА 

ВИЖДАМЕ И В ПЪЛНАТА 
ИЗЯВА НА 

НАРОДНОСТИТЕ

?/"

___ й
ВЪПРОС: Братството и 

единството и националното 
равнопр 
народно 
многонационална социалисти 
ческа и самоуправителна об 
щност. Величието на наци 
оналната политика на Съю
за на комунистите и на Юго 
славия като страна е и в 
осъщественото равноправие. 
Кажете ни в какво вижда 
те по-нататъшното задълбо
чаване националното равно 
правис и колко изявата на 
народностите допринася към 
развитието на по-голямо вза 
имно разбирателство със 
страните на техните матични 
нации?

Нашият редактор Миле Николов в разговор с д-Р 
Тихомир Влашкаличакции.

авие на народите и 
стите представляватциатива. Сега добрите прог 

рами почти не са огранича 
ващ фактор на материално
то развитие. Първият проб
лем е там. че фондът не е 
в състояние да ги подкрепи 
ни с минимални средства. 
Освен това недостатъчно 
развитите краища получа
ват от фонда едва малко 
повече от своя принос към 
развитието на недостатъчно 
развитите републики и по
крайнини посредством съ
юзния фонд и съюзни я бюд 
жет.

Несъмнено е, че в пред
стоящия период трява да 
продължим и да подобрява 
ме активната политика за 
развитие на недостатъчно 
развитите краища. С това 
искам да кажа, че въпроса

проблемите, когато сме го
тови да премахваме субекти 
вните слабости, — можем да 
разрешаваме и най-сложни
те проблеми. При такива по 
ведения и ангажиране 
всички трудови хора, самоу 
правитлни, делегатски и по
литически институции, е си
гурно- че можем да осъще
ствим по-висока степен на 

стабилност,

Чрез афирмацията и без
препятственото развитие на 
всички народности, живее
щи в нашата страна, изгра 
ждаме и пътища на сътруд 
ничество, 
и приятелство със съседни
те страни. С някои наши съ 
седи вече имаме положите
лен опит от този вид. Ние 
желаем

на

взаимно доверие

настопанска 
настоящето равнище на раз 
витост на нашето стопанство 
и в съществуващите между 
народни условия, които — 
трябва да се каже и това 

засягат

отнародностите 
двете страни на границата, 
както това често казва дру
гарят Тагго, да станат и бъ
дат истински и най-хубави 
мостове на приятелство 
нашите съседи.

дането
Ние имаме релативно разви 
та стопанска структура. Съ
щевременно през изтеклите 
години приехме редица ва
жни системни мероприятия, 
така че не може да се ка
же, че те ни липсват. Сле
дователно, главният въпрос 
е в слабостите на субектив
ния Фактор: поведението на 
субективния фактор, харак- 

които

снеблагоприятно ОТГОВОР: Развитието на 
междуиацианалннте отноше
ния и постоянната грижа 
за укрепваше на братството 
и единството на воички на
ши народи и народности има 
дълготрайно значение за раз 
витието на нашето социали
ст! [чеоко самоуправително 
общество. Самоуправление
то даде ново обществен о-нко 
момичеоко и демократиче
ско съдържание на между- 
националипте отношения, ко 
ито все повече се характери 
змрат със свобода, равнопра 
вие, взаимна зависимост, от 
говориост и солидарност. 
По този начин борбата за 
национално равноправие ста 
на неразделна част на бор
бата за самоуправление.

В междунационалните от
ношения в 
ка. както н в цялата юго
славска общност, са постиг 
пати крупни резултати, по
ради което днес в това от
ношение имаме стабилно по 
ложенне. Обаче постигнати
те резултати схващаме като 
задължение да продължим 
по-пгататък по вече начерта
ния път и постоянно да ги 
обогатяваме.

Тъкмо в непрекъснатото 
развитие на самоуправление 
то, в укрепването ролята на 
сдружения труд и влиции-

нашето стопанство.
В укрепването на брат

ството и единството и съ
вместния живот на народи
те и народностите в СР Сър 
бия и в СФР Югославия це
нен принос дава вашият 
вестиш к и вашето издател
ство. При условията, кога
то българската народност 
равноправно се развива с 
останалите югославски наро 
ди и народности, всестра
нно и вярно, вече цели три 
десетилетия информирате чи 
тателите на българската^ на 
родност за актуалшгте об
ществено-икономически въ
проси и ш мобилизирате за 
съвместни усилия в изграж 
дането на нашето социалис
тическо самоуправително об 
щество.

През целия 
успешно представяте 
чеството 
българската народност на 
всички наши народи и на
родности, както и техните 
постижения, 
па български език.

ВОДИМ АКТИВНА 
ПОЛИТИКА ЗА 

МАТЕРИАЛНО РАЗВИТИЕ 
НА НЕДОСТАТЪЧНО 
РАЗВИТИТЕ РАЙОНИ

за развитието на тези кра
ища е един от главните въ
проси на наши* предстоящ 
средиосрочем план. Преди 
всичко необходимо е, в рам 
ките на нашите общи възмо 
жности, да се увеличи обе
ма ига средствата. Това съв 
сом не е лесно при условията 
на малката акумулативна 
способност па организациите 
па сдружения труд и стопан 

изобщо. Трябва да 
намерим материални възмо 
жности за по-уокореио осъ
ществяване, пс само па мал 

програми, какъвто беше 
случаят досега, но и па не
големи програми, които имат 
и по-широко значение.

Особено е важно че в 
предстоящия период трябва 

обезпечаваме увеличава
на средствата 

чрез сдружаваме на труд и 
средства в полза па по-уско- 
реиото развитие на недоста
тъчно развитите краища. 
Организациите на сдруже- 

труд от развитата част 
досега

тера на решенията, 
се приемат, 
се провеждат и отговорнос
тта за провеждането му. 
Подписани са много спора
зумения за сдружаване на 
труд и средства, обаче под
писващите не ги прилагат 

или пък това
непоследователно.

ВЪПРОС: Значителна част 
на СР СъР-начина как те от територията 

бия е стопански неразвита. 
Южният район на Сърбия 
е най неразвития край » »а 
шата република, поради ко
ето дойде и до голдма ми
грация на населението. Ка- 
кво място, по Ваше мнение, 
в предстоящи я средиосро- 
чен развоен план за нери- 

1981 — 1985 година

иа практика ството
правят
Съшествуват случаи, когато 
в първичните организации 
«а Съюза на комунистите 
се подкрепят всички стано 

по-стабилни стопан 
веднага

ода от
трябва да намери развитие
то на тези райони? 

ОТГОВОР: За пас ггрооле- 
недостатъчно разви 

райони и икоиомиче- 
политически е твъРЛе 

В тези краища

ки

вища за 
ски

нашата републипроцеси, но 
това, от същата трудо- 

се предявяват ис-

този период 
твор- 

н културата на
мът за 
тите 
ски, и

след
ва среда 
капия за повишение на цени 

собствените произведе 
Значи, решенията за 

повишение

даиаважен.
нашата република, без по
крайнините, живеят над 
милиона жители, чийт° Д°_ 
ход на глава от населелие- 

иадхвърля половина 
та от средното равнище в 
републиката без покрайни
ните. В недостатъчно разви 

райони, освен 
фактор, съществуват и 

природни и дру 
които тря-

не изворате на
ния-неоправдателно
иа цените, непокрити капи- 

ПО-бъРЗ

ма читателите

таловложеиия, за 
ръст па личните доходи 01 
производителността на тру
па за незачитане на дого
ворите и споразуменията на
които са сложили свои под коию са самоуправи-

в кои-

Нока досегашната ви ра
бота и постигнатите резул
тати да бъдат насърчение 
за нови успехи в бъдещата 
ви работа!

то едва
ния
па републиката и 
чрез програми, кадрово и 
тю друг начин се ангажира 
ха в развитието на недосга- 

развмтитс райони. То

човеш-
^шГнйколовтите 

КИяТ
значителни 
ги потенциали,

шити, приемат 
т елшите институции 
то комунистите учаегвуват.

тъчио
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Вашукнаич посети пБрптствонрАЦШИЮНЕ
не е дълъг псрн-Дис десетилетия

гледпио календарски, но ако 
онова, което е постигна- 

нашите общ"»» и “ страната тези

од време, общините.да се иде чрез 
Този начин иа финансиране 
ще се у твърди и Ше ДаДе
добри резултати. Считам, че 
системата никогаш не трябва 

развитието.

се съдн по
ТО в
две десетилетия са равни на столетие.

вре-, Братство” през товаВестник 
ме беше 
трайния 
родност 
рамо с 
родности, 
своето развитие.

да пречи иа 
Ако вие дадете нови предло 

те са добри, те 
Чес-

всес-верен свидетел на 
възход на българската 

в Югославия, която рамо Д° 
останалите наши народи и на- 

наистина постигна много в

на-
ЖОИИЯ и
трябва да се приемат, 
то п7.ти човек остава изне 
падай в практика колко 
много начини могат да се 

за финансиране.намерят
Вие в бъдеще ще предприе 
маге .нови задачи и ще има 
те нужда от по-големи сред 

Но затова пък трябва 
да се борите вашите вест
ници и книги да се 
Печата на български 
трябва да отива 
къща. Хората трябва да че- 

Ако

лите си за работата н За
ключенията на I конферен
ция на необвързаните „Брат 
ство” издаде и отделна кин 

документите от Конфе

ГОДИНА 1959

ства.Между най-големите ус
пехи, постигнати през 

тази година може да се от 
изграждането на цех

четат.
език

га с
ренцията.

В Босилеградока община 
беше извършена 
на електрическата мрежа в 
Босилеград, Райчиловци и 
Радичевци, а в Димитров
градска — самодейният те
атър „Христо Ботев" пожъ- 

успех на Републи-

чете
за производство на гумени 
ци .Димитровград” в Дими 
тровград. Годишният бруто 
продукт на този цех е въз 
лизал 
динара, а

във всяка
подмяна

„Братство тат на майчин език. 
вестникът «е отива във ©се 
ки дом — това не е хубаво. 
Хората от българската на
родност трябва да четат не 
чата и на другите югослав
ски езици, но главно е да 
четат на свой език.

Днес аз получих пласти
чна представа за вашата ра
бота — каза накрая другар
ят Влашкалич — и трябва 
да кажа че добре работите. 
Трябва още повече да по
добрите вашата деятелност 
и съдържателно и техниче

Д-,р т. Влашкалич в разговор с колектива на
«а половин милиард 

открити са 200 но 
ви работни места. За маши 
ни и съоръжения са израз
ходвани над 30 милиона ди 
нара. Наистина — цифри и 
факти внушителни за изо
станалата Димитровград
ска община. С откриването 
на този цех фактически бе 
ше сложено началото на ди 
мнтровградската промишле-

Аз имам много 
библиотеката, пре

(От 1-ва стр.) постите.
книги в 
ведени от други народности, 

съм забелязал, 
преводи от български 

Това трябва да се 
Това ще

на голям 
канския преглед на самодей — Проблемите, които 

те трябва да ги решавате 
незабавно и искате помощ. 
На вас трябва да се даде 
помощ. Вие имате добри 
амбиции за развитие на ва 
шето Издателство и аз 
считам, че в това направле
ние може да ви помогне 
Марксическият център 
Белград и Издателство .,Ко 
мунист”. Това е тяхна зада

има че•но не 
има 
език. 
реши незабавно.

ните театри.
Иво Андрич стана лауре

ат на Нобелова награда.

бъде огромен подтик във 
вашата работа. Ето напри- 

„Народна книга” от 
издава много ев 

Това издател -

1962
Публично обсъждане на 

проекта 
ция и 
то в 
тия
же са най-важ!ните, 
„Братство” е отразило 
своите страници.

В Босилеград отново беше 
открита смесена гимназия-

1963
Приета новата Конститу-

на новата Конститу 
Реч на президента Ти 

Сплит. Тези две съби 
може свободно да се ка

мер
Белград 
тина книга, 
ство може да ви даде по 
мощ в това направление.

ност.
В Боси легр адска община 

тогава започна акция за тра 
сиране на далекопровода от 
Власина.

в

ски.
След това другарят 

шкалич разгледа 
изложба на печата и изда
телската дейност, устро
ена в хола на „Братство”.

Твърде доволен от резул 
татите на издателството, 
другарят Влашкалич напус
на „Братство” сърдечно из 
пратен от целия колектив.

които Вла- 
малката

ча.на
Марксическият център в 

Белград може да ви даде 
голяма помощ. Аз виждам, 
че вие имате забележител
ни публикации, с чието съ
държание трябва да се за 
познае и нашата обществе
ност. Считам, че вашите ли 
тературни дела трябва да 
се превеждат и на другите 
езици на народите и народ-

1960
ПЕЧАТЪТ НА БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ТРЯБВА ДА ОТИВА 
ВЪВ ВСЯКА КЪЩА

Под заглавие , Велик жи
вот на велик човек" „Брат
ство” отбеляза смъртта на 
известния революционер и 
тогавашен народен предста
вител на населението от Ди 
митровгр адска и Босилеград 
ска общини Иван Караива
нов. Караиванов беше и ме
жду основоположниците на 
журналистиката на българ
ската народност и дългого
дишен редактор на „Гласна 
българите в Югославия"- В 
тази година димитровград
ското конфекционно пред
приятие „Свобода” спечели 
сребърен медал за успешна 
колекция «а мъжка и дамска 
конфекция на II междунаро 
ден панаир на занаятчийст
вото в Белград, а в Босиле 
градска община беше при
ет петгодишен план на сто
панското и обществено раз
витие. В Димитровградска 
община бяха постигнати ре
кордни добиви на пшеница. 
„Братство” по този повод 
публикува интервю с пред
седателя на ОНО Кирил Та
шков.

— По въпроса за финан
сирането също така не тряб 
ва да има трудности. При 
нас е принципален въпрос

ция-
Катастрофалното земетре

сение в Скопие. Това бяха 
най-големи събития 
отрази вестникът. В Дими
тровградска община беше 
раздвижена инициатива за 

на обществено

2. Щ 1<]У^ Е. Николовкоито

52/ТОТ ОБУЧЕНИЕТО .,ЮГ 7» ’, „НИЩО НЕ БИВА ДА НИИЗНЕНАДА"
въвеждане
хранене. Внушиш* мри и »сште« в 

Лшетрпвграя * оижотта му
Учението на общ 

самозащита „ЮГ-79” 
успешно се провежда и на 
територията на Димитро* 
градска община.
В учението, ЮГ-79”, 
гажирани всички структури 
на обществената самозащи
та в организациите на сдру 
желия труд и местните об
щности. Веднага може да се 
констатира,

1964
В цялата страна беше тъР 

жествено ознаменувана 20-го 
дишнината от Освобождение-

Проведен беше и Осмият 
конгрес на СЮК.

то.

мална бдителностинската и съзна
ние, а комитета за всенаро
дна отбрана и обществена 
самозащита е упътил Апел 
до гражданите в общината 
под

средства и начин за дей
ствие. Те разнасят клеветни 
чееки лозунги, заканителни 
писма, взривни вещества. . .

твърде
1965

Тази година беше много 
богата със събития- Прези
дентът Тито направи посе
щения на Съветския съюз 
и НР България, като пре
стоя известно време в Дими 
тровград и Пирот. „Брат
ство" публикува обширни 
материали за това голямо 
събитие. „Свобода" извърши система на обществената са- 
реконструкция. мозащита досега твърде ус

пешно функционира.
^Предприети са всички не- 

В Белград беше проведем “.^осуетяване на

СЮК”^Т Вестникът ^обширно ”ит“о “
информира читателите си за (до момеита, в 
Заключенията и Решенията шем тази Инфор„Хя)

кои по-големи акции, освен 
няколко заканителни писма, 
които са получили 
Ръководители в общината 
изпратени от пощата в Пи
рот.

Гражданите, младежите и 
пионерите показват

са ан- лозунга ,.Ншцо не бива 
да ни изненада”, 
се казва:

Враговете ще се опитат 
да внесат смут всред насе
лението, да разклатят брат
ството и единството на юго 
славските народи и народно 
сти, ще се опитат 
ществят своите си цели 
предизвикат дори и съмне
ния в нашата 
придобивка —

в който

„ГРАЖДАНИ ОТ ДИМИ
ТРОВГРАДСКО! да ос-ь-че съвкупната

1961 Започнаха ученията „ЮГ- 
79” с лозунг „НИЩО НЕ 
БИВА ДА НИ ИЗНЕНАДА” 

Целта е

да

Тази година влезе направо 
в историята на международ 
ните отношения- В Белград 
през септември се проведе 
Първата конференция на 
необвързаните страни като 
на дело беше осъществена 
инициативата на Тито — На 
сър — Неру за мирно раз
решаване на световните про 
блеми, което понкъоно се ра 
зрастна в мощно междуна
родно движение. В работата 
на Конференцията 
участие 25 страни. Освен че 
редовно информира читате-

най-голяма 
равноправие

то на сбратимнените народи 
и народности.

1966 да се подготвим 
за съпротива на враговете 
на нашето мирно, самоупра 
вително, независимо, необвъ 
рзано социалистическо 
витие, да осуетим г 
те им ръце протегнати

Само с пълно ангажиране 
на всички нм, врагът ще за
губи битката 
бедим.

раз 
коварни-ня- и ние ще попа пленума, въ© връзка с 

извращенията на Ранкович 
и др. а българската народ
ност, както и винаги досе
га, и този път оказа безре 

зервна подкрепа на станови 
щата на др. Тито и СЮК.

(СЛЕДВА)

Към
нашите стопански, жилищ
ни и друш обекти.

Затова, да 
всички в

някои се включим
ГРАЖДАНИ, МЛАДЕЖИ 

ПИОНЕРИ спиране на „сини 
осъществяване на те-те”взеха в

хните намерения”.Враговете на наши* обще
ствен порядък не подбиратмакси-

Т. Петров
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ПЪТИЩАТА НА МИРА И 

РАЗБИРАТЕЛСТВОТО
ДЕЙНОСТА НА ЮГОСЛАВИЯ на международната арена и през настоя 

щата година бе извънредно динамична. Срещи и разговори на най-високи югослав
ски личности с чуждестранни държавници, взаимни посещения и консултации, об 
мен иа мнения на различни равнища, както и твърде дебната роля в Обединените 
нации и в други международни организации — са част от тези дейности и 
чти всекидневна практика и на билатерален и на мултирален план.

по-

Особено значителен печат 
на всеобщото ангажиране 
на Югославия на междуна 
родната сцена даде активно 
стта на президента Тито, ко
йто посети повече страни и 
има редица срещи с найнви 
семки чуждестранни държав 
ници. Срещите и разговори 
те на президента Тито с ръ 
ководителите на други стра 
ни представляват извънред 
но значителен елемент за за 
ддлбочаване на сътрудниче 
ството на Югославия с дру
ги страни. Тези срещи са 
твърде забележителна съста
вна част 
Югославия 
зидента Т* 
на световния мир, за после
дователно миролюбиво 
трудничество и превръщане 
в живо дело принципите на 
миролюбиво съвместно 
жителство в международна
та практика.

Осъществяването на тези 
идеали изискваше и изис
ква решителност в акцията, 
посочва пътищата, които 
водят към стихване и рав
ноправие Поради всичко 
президентът Тито придава 
на това изключително голя
мо значение на взаимните 
контакти и посещения: „Тря 
бва да се разговаря и да се 
разговаря, не един, но пове
че пъти, трябва постоянно 
да се поддържат контакти 
и предприемат конкретни 
мерки, които водят към ук
репване на мира” 
по един повод президентът 
Тито.

яване на съществуващите от 
ношения на Югославия с 
тези страни и удари дълбок 
печат на още по-доброто 
взаимно запознаване и раз
бирателство.

С оглед на региона, към 
който принадлежат тези че
тири страни и обстановката 
в този район, разбираемо е, 
че освен билатералиото съ
трудничество ,
теми за Близкия и Среден 
изток, както и теми, които 
се отнасят до активността 
на необвързаните страни. 
Президентът Тито и този 
път изтъкна югославското 
становище за кризата на 
Близкия изток и решението 
на близкоизточния проблем, 
койт0 се стреми към цялос
тно справедливо и трайно 

изтъкна решаване на кризата и ко
ето може да донесе мир и 
сигурност единствено на вси 
чки народи и страни в то
зи район. Условията за та
кова решение са оттегляне 
иа Израел от всички араб 

територии, окупирани 
през 1967 година и по-късно 
осъществяване легитимните 
права на палестинския на
род, включително и правото 
на собствена държава. Ако 
реалностите изискват, изтъ
кна президентът Тито в ра 
зговор с ръководителите на 
тези страни, освен решител
ност и упоритост и опреде 
леки разбираеми приспособя 
ване в хода към тази цел, 
съществено е целта и нейна 
та същност нито в един мо
мент да не бъдат доведени 
под въпрос. Президентът Ти
то съшо подчерта значение
то иа взаимното разбирател 
ство и съгласувано действие 
па арабските страни, а съ
що така и значително по-го 
лдмото и по-активно действу 
ване на всички необвързани 
страни в решаването на блл 
зко-източната криза върху 
принципна и миролюбива 
основа.

рзаннте страни — по-нататъ 
ишо афирмиране на коренн
ите принципи на политиката 
на необвързаност и потреба 
та върху тези основи да 
укрепва солидарността, еди
нството и дееспособността 
на движението, да дава при 
нос за изграждане на свят, 
към какъвто необвързаните 
страни се стремят. Той съ
що така подчерта, че необ
вързаните не бива да се при 
миряват с натрапване на чу 
жда воля на народите чрез 
военни интервенции, нито да 
приемат да бъдат чиято и 
да било трансмисия или ре
зерв, понеже всяко отслабва 
не или подтискане ролята 
на движението неизбежно 

съ- води към дестабилизация на 
международните отношения- 
Необвързаните

съ- президентът Тито — от нача 
лото последователно са про 
тив блоковата политика или 
чуждестранна 
против всички 
политическа и икономическа 
хегемония, за правото на 
всяка страна на свобода и 
независимост.

доминираха

на уоилията на 
и лично на пре- 

1то за укрепване
Едно от срещите на другарите Тито и Чаушеску

стабилност в този район, в 
който все още се стъ-ткно- 
вяват чужди интереси.

въРДвно в практиката и тях 
ното последователно прила
гане представлява най-до
брата гаранция за успешно
то всестранно развитие на 
двустранните 
взаимното разбирателство и 
доверие.

ЗА МИР И РАВНОПРАВНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

Посещенията на президен
та Тито на всички страни в 
течение на тази година, след 
това срещите и разговорите, 
които има с чуждестранни 
държавници по време на 
конференцията в Хавана, ка 
кто и срещите с чуждестра
нни ръководители в Югосла
вия, са израз на желанията 
и готовността за равнопра
вен диалог с всички 
оглед на големината, иконо 
мическата мощ. вътрешното 
устройство или външнополи 
тическата насоченост. Пре
зидентът Тито постоянно 
посочва, че разговорите — 
а не употребата на сила и 
заплахата със сила — пред
ставлява единственият и пра 
вилен път за решаване на 
международните спорове и 
укрепване на разбирателство 
то и сътрудничеството ме
жду страните и народите. 
Той също във всички слу
чаи изтъква, че мирът тру
дно се изгражда, но лесно 
се нарушава, че коегзистен- 
цията и сътрудничеството 
или трябва да бъдат общи, 
и ли в крайна сметка могат 
да бъдат доведешг под въ
прос та поради това са не 
обходпми усилия на всички 
страни, за да се заздрави 
мира, а международното 
сътрудничество да се разви 
ва върху равноправни осно-

отношения.

доминация.
облици на

ПОСЕЩЕНИЕ НА АЛЖИР, 
ЛИБИЯ И МАЛТА

В твърде богатата държав 
ническа мисия на президен
та Тито от голямо значение 
са и неговите посещения на 
Алжир, Либийската Джама- 
хирия и Малта в края на 
май и началото на юни-

Югославия и Алжир свър 
зва дългогодишно приятел
ство, на което значителен 
печат и насърчение дават 
тъкмо срещите на най-висо 
ко равнище. Подобни кон
статации може да се изка
жат и за югославско-либий
ските отношения- Всестранн 
ата и изчерпателна размяна 
на мнения на президента 
Тито с най-високите ръко
водители на тези страни — 
както взаимно е оценено — 
представлява нов, значите
лен етап в развитието на 
билатералиото сътрудниче
ство, както и сътрудничес
твото в рамките на полити
ката на необвързаност.

Първото посещение на пре 
зидента Тито иа Малта по
следва набързо след изтегл 
я‘ие на последните чужде
странни войници от този 
остров. На Малта това даде 
Възможност напълно да ста
не иезаииоима и самостоя 
телпа държава, на което 
Югославия винаги даваше 
подкрепа.

Значителна съставна част 
па разговорите, които презн 
дентът Тито има в тези три 
страни представлява между 
другото средиземноморското 
сътрудничество, понеже вси 
чки те те се намират в то
зи район. Югославия невед- 
наж изтъква чс Среднзем- 
«оморието, обременено с 
много проблеми, трябва да 
стане зона иа мира, сътруд 
шгчеството и разбирателство 
то. Няма никакво съмнение, 
че без мир в Средпзомиомо 
рието не може да има ни 
стабилен и здрав мир в 
Европа. Сътрудничеството 
на средиземноморските стра 
ми е съществено условие за

ски

ПОСЕЩЕНИЕ НА 
СТРАНИТЕ ОТ 

БЛИЗКИЯ ИЗТОК
В началото на годината 

президентът Тито посети 
четири страни на Близкия 
изток — Кувейт, Ирак, Си
рия и Йордания по покана 
на най-високите ръководи- 

каза тели на тези страни.
Това посещение оценено 

в югославските политически

без

кръгове като твърде важно 
и успешно, има освен из
вестни особености и някол
ко общи характеристики, 
още повече, че всичките чс

НЕОБВЪРЗАНОСТТА — 
СВЕТОВЕН ФАКТОР 

Пътя 
то в -

на президента Ти-ят
Хавана, неговото уча

стие в работата на Шеста
та конференция на необвъР 
заните страни на най-високо 
равнище и неговите много- 
бройки срещи с ръководите 
лите на други необвързани 
страни, безспорно представ
лява твърде съществена съ
ставна част на дейността на 
Републиката през настояща 
та година. Неговото изложе 
ние, на което се позовават 
мног0 шефове на делегации, 
е оценено като изключител' 
но значително за хода на 
самата конференция, ней
ните резултати и за бъдеща 
та активност на иеобвърза 

Самитът прие Резолю

тири страни се намират в 
същ географски район и че 
всичките четири са арабски. 
Трябва да се изтъкне, че 
президентът Тито тук бе по
срещнат като „вожд иа при
ятелска Югославия, изтък
нат вожд на движението за 
необвързаност и борец за 
решаване на международни 
те проблеми", бе изтъкнато 
в7,в всичките четири столи
ци. Същевременно прези
дентът Тито бе обкръжен 
с изрази на изключително 
внимание и белези на добре 
дошъл като един от най- 
авторитетните държ а в 11 и ци. 
който допринася за насърча 

еманципацията

СРЕЩАТА НА 
ТИТО — БРЕЖНЕВ

През втората половина на 
май президентът Тито посе
ти С7,ветския съюз. Това бе 
повод иа нова среща иа пре 
зидента Тито и Леонид Бре 
жпев, които дотогава пове
че П7/ПИ се срещаха в Юго
славия и Съветския съюз.

Трайната и здрава основа, 
В7,рху която успешно се раз 
внва С'ь'грудпичеството ме
жду двете страни предста
влява взаимното уважение 
ма общоприетите принципи, 
а това са независимост, су 
яереиитет равноправие, не
намеса, уважаваме па раз
личията на П7,тищата на В7> 
'грешното развитие и особе 
постите ца международното 
положение. Тези принципи 
се съдз.ржат в Белградска
та и Московска декларации 
от 1955 и 1956 година, а 
след това потв7,рждавани в 
сетнешните югославско 
ветоки документи, 
ето на тези принципи е пот-

вн.
В своите мисии на мира, 

на всички световни мериди
ани президентът Тито по
срещат като един от най- 
гол емите държавници на съ 
временния свят — уважава
йки неговата държавническа 
мъдрост, реализъм и откро 
вепост, неговата безкомпро 
миела борба за създаване 
на по-справедлив свят, за 
мир н прогрес. Такава него 
ва активност на междунаро 
дната арена му донесе при
знания навред по света. В 
тази и такава 
безспорно се включват и 
всички посещения ” Държа 
вшгческн срещи, които пре 
зидонтъ? Тито има в 
ние на тази година.

Джордже МИЛОШЕВИ I

ните.
ция за специално признание 
на президента Тито, в което 
между другото се изказва 
Д7,лбока 
приноса при формулирането 
на принципите и целите на 
необвързаността, за неговите 
неуморни усилия в запазва 
не единството и солидарно 
стта на необвързаните стра- 

неговия личен при

маване
достойнствонационалното 

и независимост в света и 
който прокара път на но-ви 
те отношения между Д7»ржа 

както великите, така
благодарност за

вите,
и малките, на базата иа вза 
импо уважаване, равенство 
и равноправно- С7>трудниче- 
ство. Югославската външно
политическа ориентация и 

страни предизвика 
силни отзвуци, намери П7,л- 

разбирателство и уваже 
а мисията на президеи-

ии и за
иос за възстановяване на по в 
равноправен,
и мирен поряД7>к в света.

Президентът Тито, откри
вайки разискванията иа ше 
стия са мит. още веднаж из
тъкна трайния интерес Ч 
стратегическа цел на яеобвь

активносттези
по-справедлив

но
ние,
та Тито — според тамошни 
оценки — предизвика силни 
отзвуци, съществено допри 
иесе за укрепване и разшир

тече-съ-
Зиачеии
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»БРАТСТВО« - ДЕЙСТВЕН ФАКТОР В 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО ПРЕОБРАЗОВАНИЕ
КАРАИВАНОВ; СТАТИИ ЗА ТИТОИВАН

Тото в Москва
•го до изключително градив
ната роля 'Иа нашата страна 
и нейната необвързана поли 
тика в световни размери.

Благодарение на постолнн- 
голдма грижа на Съ-

„Мост" и книгоиздателската 
дейност, както и ежедневно 
то предаване на Радио Ниш 
и 15-дневният телевизионен 
журнал за българската на
родност към Радио телеви
зия Белград. Тези постиже
ния са ярка изява и комкре 
ген резултат на правилната

Лт 1937 до 1939 година другарят Тито 
Ппроведе в страната гигантска организа- 
“ иоинонюлитичеока работа. Първо, той

трябваше да разчисти родовете на пар- 
навлезлите в нея о/,с съдействие на по

разии троцкисти и фракциоие-
ата и
юза на комунистите и народ 
•пата власт за пълно удов-

------; на обществепи-
културни потребности

тията от
линията агенти, от _ 
ри. Към края «а 1938 година той беше вече видял 
в Белград „Пролетер" и покрай цените георетиче- 

практически статии, имаше и решение за 
изключването из партията на арестуваните вече в 
Москва като врагове на революцията и на ЮКП, 
Горкич, Флайшер, Перовсюи и редица техни съми
шленици. Тито бе успдл да огшоти около себе си 

добри работници и интелигенти, които бя
ха започнали под негово Ръководство конкретна 
партийна пропаганда за борба против надигащия се 
фашизъм, пролив сръбско-хръватско-словенския на- 

и шовинизъм. Особено бе се засилила

летворяизане 
те и
и изява па народността за 
едни кратък период, ,,Брат- 
тство” разшири своята дей
ност и я обогати с нови съ-

оки и
Стоян Станков

политика на Съюза на юго 
славоките комунисти и соци 
алистическа Югославия по 
националния въпрос и гри
жата на нашето общество 
щото и най*малобройи ите 
народности да се развиват 
равноправно с най-численн- 
те.

„Братство" пое трудната, 
отговорна и благородна за
дача да бъде основното ин
формативно средство на на
родността, важен обществс- 
ночпол. фактор в социалисти
ческото преобразование на на 
шето общество. Редакцио
нната колегия, редакторите 
а многоброните сътрудни
ци цели двадесет години по
лагат усилия вестникът да 
бъде на равнището на своя
та отговорна роля и задача: 
да осведомява читателите за 
динамичните процеси на 
развитието от най-основни- 
те клетки в обществено-по
литическия живот в комуни

държания-
В своето двадесетгодишно 

„Брат-
редица

вестникразвитие 
ство" израстца в деен и въ- 
здействуващ фактор в соци 
алистичсското преобразова- 

пародността. В про- 
политиката на

циаиализъм
политическата работа на високошколската младеж, 
която като жива струя се вля в партийната рабо
та и я засили още повече.

През лятото на 1939 година Тито се яви 
за трети път в Москва. Той носеше със себе си 
материалите на петата партийна конференция и 
списъка ага кандидатите на ЦК, които трябваше да 
бъдат утазъРДенк от изпълкома на Комиитерна. За 
тази работа бе дошъл другарят Тито и затова бъР* 
заше по-скоро да свърши и да замине в страната, 
защото Хитлер бе вече почнал своята война, мо
ментите бързо иазреваха и нямаше време за ча-

ние на
вождансто 
СЮК и програмната платфор 
ма па вестника, родакцио- 

колегия и издател-
ДНЕС, тридесет години от 
излизането на първия ве
стник на българската народ
ност в Югославия, „Глас на 
българите в Югославия" и 
двадесет години издаване 
на в-к „Братство" българска 
та народност се радва на 
завидни постижения в обла 
стта на информативно-изда
телската дейност. Понастоя
щем нейният закръглен ци
къл съчиняват Издателска
та трудова организация .,Бра 
тство” с едноименния седми 
чннк,
детски вестник .Другарче” 
и двумесечното списание

ината
онцят Съвет полагат постоя
нни грижи и усилия „Брат 
ство” да бъде по-малко реги 
стратор на събитията, а все 
повече ангажирана трибуна 
към процесите иа самоупра 
влеиието и живота изобщо. 
Това се постига с ежедне
вна планомерна работа по
стоянен контакт с базата — 
обществено-политическите о- 
рганизации, трудовите колек 
тиви, местните общности, де 
легатоките скушцини, самоу 
правителните органи. Стоти 
ци читатели и сътрудници

капе.
Но неговото идване съвпадаше с един крайно 

неблагоприятен момент. Чистките, които бе извър
шил Сталин в Съветския съюз, бяха нанесли удар 
не само на БКП (б). но и на другите партии на 
Комиитерна, особено на партийната емиграция, до
шла в Москва и в Съветския съюз от Украйина, 
България, Германия, Полша, Финландия и редица 
други страни. Сталин бе успял да ликвидира ве
че Полската и Унгарската а до известна степан и 
Финландската партия. Открит бе въпроса за ли
квидирането и на Югославската комунистическа 
партия, защото и нейните Ръководители почти 
изцяло бяха вече арестувани и никой не знаеше 
къде се намират и какво става с тях. Заедно с 
враговете на ЮКП попаднаха 
Люблянка и после се изгубиха завинаги и неви- 
ни другари, като Филип Филипович, Чопич, Кост а 
Новакович, Раде Вуйич и брат му Андрей, 
редица други, имената на които не можем да си 
спомним сега. И когато Тито пристигна в Москва 
вече усилено се говореше и за ликвидацията ка 
ЮКП. И другарят Тито бе чул от садшя Димитров 
такива думи, които бяха паднали тежко на сърце
то му и го бяха сломили. Другарят Дилштров му 
бе казал: — Вие знаете, че ние не вярваме 
шата партия и вие трябва да докажете, че тя 
служава доверие. Тези думи другаря Димитров 
ги повтори и преди заминаването на Тито и те 
му бяха така тежко повлняли. 
връзка с тях той почувствува всичката тяжест и 
положението си и именно през тези няколко дни 
той получи първите бели коси на

През тези тежки дни на това трето свое 
идване в Москва той трябваше

петнадесетодневния

от всички структури оказва 
ха ценна помощ в описване 
то и изграждането физионо 
мидта н& „Братство". Не 
веднаж рубриките на вест
ника не бяха достатъчно 
просторни, за да може по- 
цялостно да се отрази жи
вота в комуните, региони
те и по-широко, живота на 
село, стопанските мероприя
тия. широката и всестранна 
дейност на младежта, пости 
женията в областта на обра 
зованието, науката и култу 
рата. Време е сериозно да 
се размисли за увеличетше
то броя на страниците и

ОТ ИСТОРИЯТА НА НА ШИЯ ПЕЧАТ
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в занданите на
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Шшй! ] на ва-
кадрово комплектиране на 
редакцията.

Издадените досега 929 
броя представляват богата 
хроника на живота в общи 
ките, където живее българ
ската народност. В тях са 
отразени усилията на трудо 
вите хора и гражданите и 
на по-широката обществено
ст в борбата да се преодолее 
стопанската

за-
■ • $

г

че именно във
ЩшШ ■

■ - ' 4

' * •
главата си.

■* **■

'.; ':**&■ да издържи и из
несе една тежка борба. Трябваше да се уверят 
не само Димитров, Пик и Мануелски, но 
дица други другари, а особено Сталин, 
заслужава да живее и да се бори.

Тито-Валтер, както той бе известен в Москва 
прие една оороа от историческо значение Именно 
с помощта на Димитров и Пик той успя' Именно 
големите и тежки обвинения протта 
е изменила на Комиитерна 
докаже, че това не
те^иТзнамет?°ДСТ' 46 дъРЖи в ръце-
и ше

лГ апарТта Съпротива редица ЯЧл1нове
симпатии към ар“аСе “г^ГГнег™

Г“ Тпре;ръС~ “"Ж
то ще бъде зад^РжГот НКвТ" 46 Тн'
постигне целта си ПоВр^т няма да успее да 
жност да се сложи тп!Д а на Тито Да«е възмо- 
оила, която в последствието^ ОС1гова яа оиази 
«ия час иа историка сТйпТ Удари Решител- 
«ите на Югославия под своето°К^,0 Се°6 СИ Наро‘ 
водството на ТттЛсше,-,. ^ 0 знаме и под ръко-

и ре
че ЮКПизостаналост

да си изгради нов живот и 
нов човек — самоугтравител 
в него.

И през последните някол 
ко годшш .Братство" и ця
лото издателствоПРЪВ ДЕТСКИ ВЕСТНИК въпреки 

партията, че 
револщцията, да 
партията, а на

всяко
издание според своята кон
цепция и задача се ангажи 
ра да се включи в най-акту 
алните събития, с които изо 
билствува нашето време и 
развитие: партийните кон
греси, юбилейните историче 
ски годишнини на другаря 
Тито и СЮК, СКОЮ и Син- 
дшеатите. внедряване на де
легатската система, въвежда 
не на колективна работа и 
отговорност.

Радват постиженията на 
.Братство". Те - 
крепкото братство 
ство и истинското 
нно равноправие и 
ност на народите и народно 
стите в Титова социалистиче 
ска необвързана Югославия.

и на 
е вгшата наПрез 1958 и 1959 година

учениците и преподаватели
те на основното училище в 
Димитровград печатаха вест
ник „Югославянче”. Това бе
ше пръвият вестник за де
ца в Димитровградска общи
на. Вестникът имаше 
редакция от ученици и пре
подаватели и се печаташе на 
български и сърбохърватски. 
Текстът се печаташе на ци
клостил, а клишетата се пра
веха ръчно. Голям брой кли
шета се работеха на лино
леум.

По този

техническа работа върху уре 
ждане на вестник.

, 'Югославянче'' се 
страняоваше безплатно и

разпро- 
: има реьо-

ше_ огромно влияние за по
добрение на обучението по 
български и сърбохърватски, 
а същевременно даваше под 
тик на учениците да творят. 
Много
ите първи творби на страни
ците на •,Югославянче''.

Вестникът спря 
след появата на „Братство" 
който откри детска страни
ца и създаде по-благоприят- 
ни условия за издаване на 
вестника.

своя

ученици печатаха ово

да излиза са плод на 
и един- 
всестра- 
солидар-начнн вестникът 

учеше децата на журналис
тика книгопечатане, линорез, Б. Н. на соцм-
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НАШЕ ИНТЕРВЮ

ПЪЛНА ПОЛИТИЧЕСКА Т&ш1счч2п 1очт- 

И КУЛТУРНА ИЗЯВА =^==|ж! 

НА НАРОДНОСТТА !•

30 години.
социалистическа
Югославия

последователното съществяване на тя
хното равноправие въ® всички области 
и видове на самоуправително, обществе
но-икономическо, политическо и култур
но организиране в общините и в цяло
то ни общество. Това е принос към 
социалистическата сплотеност, братство; 
то и единството, основаващо се върху 
равноправие и солидарност на труде
щите се на всичките наши народи и 
народности.

В това именно и виждам и така 
чувствувам значението на юбилея, ко
йто ознаменуваме.

1, --ч яшжшшяшШЙМ

1

Кирил Георгиев

По повод чествуването на великия 
юбилей на българоката народност 

— 30-годишнината на печата и книго- 
издателската дейност и 20-годишнина 
от излизането на в. „Братство" помоли
хме другаря Асен ЛАЗАРОВ, понастоя
щем главен и отговорен редактор на 
радиопредаването за българската наро
дност при Радио Ниш, и един от пър
вите редактори на „Глас на българите” 
в Югославия и дългогодишен директор 

и главен и отговорен редактор на в. 
.^Братство”, да ни отговори на няколко 
въпроса във връзка с развитието на 
печата на българската народност.

като народност, която с радост може 
да констатира какъв й е приносът към 
обществото, в което с другите народи 
и народности твори.

Затова още преди 30 години , Глас 
на българите в Югославия” като нача
ло на това, което имаме в редовете на 
писаното слово и информатиката беше 
посрещнато радушно и с гордост като 
още една придобивка в свободна соци
алистическа Югославия- Същевременно 
това беше и мощен удар против подмо- 
лната коварна пропаганда, която орга
низираше Информбюро ло Сталинова 
диктовка, при което България по това 
време беше особено активна срещу на
шата страна, както и против онази ка
питалистическа пропаганда на Запада, 
която искше да използва положението 
за да лови в мътно.

Българската народност с облекче- . 
ние разбра, че ЮКП й дава възможност 
на майчин език да узнава истината и 
да се мобилизира върху задачите от 
социалистическото изграждане.

ВЪПРОС: Как като дългогоди
шен журналист виждате днес за
дачите на „Братство” и другите 
информативни средства, с които 
е юбилея разполага българската 
народност?

ВЪПРОС: Излизането на пръв 
вестник на една народност, несъ* 
мнено е историческо събитие, то
лкова повече, ако това е зародиш 
на информативна и книгоиздател- 
ска дейност и принос към изя
вата на народността и към об
щественото и културно благо на 
нашата самоуправителна социали
стическа страна. Как беше посре
щнат „Глас на българите в Юго
славия” всред читателите Ог бъл
гарската народност?ВЪПРОС: Другарю Лазаров, 

представлява юби"какво за вас 
леят на печата на българската на
родност в Югослави?

ОТГОВОР: По това време, когато 
започна да излиза , Глас на българите 

Югославия” в нашата социалистиче- 
общност на братски народи и на

излизаха 30 вестника на

в
ска
родности вече 
р азлични н а роди ости.

ОТГОВОР: Юбилеят на печата на
българската народност в Югославия го- 

всичко за това, че револю" 
- ЮКП, тоест 

Тито, печелеше 
кла-

вори преди
цията под ръководство на 
СЮК, начело с другаря ~ 
победа след победа, както срещу 
совия враг в кралска Югославия, и сре
щу фашистките окупатори през Наро- 
доосвободителната война, така и в оо- 

разрушената ни страна и из_ 
материална основа на

самоуправително
А тези победи

ша&е&а

новата на
граждането на
ново-социлистичес ко
обществено устройство. _т_^-гцгггп 
имаха здрава опора в последоват ^ 
марксистко, което ще рече Революш> 
онно-демократично и хуманистично раз 
решаване на националния въпрос.

В този революционен континуитет 
на нашето социалистическо

ОТГОВОР: Днес, след 30 години из 
разстване на тази твърде значителна 
обществена дейност — задачите сигур
но не са нито по-малки, шгго по-ле- 
снн.и развитие 

общество се роди, растна и израстна 
което представлява днес 

и книгоиздателската дейност 
Този печат 

Югославия”,

Въпреки че днес имаме седмичен 
вестник „Братство”, ежедневно радио
предаване и телевизионо предаване два 
пъти в месеца, а от Нова година ве

роятно и седмично, развитието и темпо
вете на обществените отношения, про
блемите на едно обществено-политиче
ски п стопански рядко общество изи
сква качествено и количествено повече 
от всички информативни средства (аз 
тук не говоря за онези, конто, също 
толкова важни, не са нащпряко инфор
мативно-политически — „Другарче” и 
„Мост”, защото. няма простор).

И да кажа мнелъта си докрай — 
от информативно-политическите сред
ства се изисква и ще се изисква все 
повече. Необходимо е значи да изна- 
мираме видове сътрудничество,^ видове 
разделение на труда — видове обществе 
но-лолнтпческо договаряне, — за да из 
пълним все 
Днес на юбилея, мога да кажа, че това 
нямаме достатъчно. Застъпвам се, за 
една обществено-договорепа цялостна 
система на информиране и пропаганда, 
като неразделна част на обществено- 
политическата система на соцналистнче- 

самоуправлешге и необходима 
предпоставка за квалифицирано осъше 
ствяване на самоуправителните права и 
задължения на трудовите хора и граж
даните. -

Юбилеят, струва ми се. тряова да 
бъде насърчение за нови начинания в 
развитието па „Братство" и на всички 
информативни средства на българската 
народност.

до онова, 
печатътна българската народност.
— „Глас на българите в 
.Свобода” и отпреди 20 години ..Брат

ство” — изпълнявайки отговорната си
обществена задача, политиката иа иок 
във всички периоди на нашето бурт 
социалистическо развитие, даваха_ свои 
пшгнос към изграждането на социа 
листическото общество у нас, към ра
витие На обществените отношения к, ^
задълбочаване равноправието и еллот 
ността на нашите народи и народно- 
сти.

А. Лазаров
че „Глас па българи

за почна да излиза ка
то естествен резултат па правилната по
литика на ЮКП. „Националните малца* 
летата в Титова Югославия — сс казва 
1! уводната статия на първия брои на 
„Глас на българите в Югославия се 
радват на пълно национално право н 
свобода". Днес — от една относителни# 
дълга историческа дистаица — мога да 

българската народност във 
вестника, който получи, като за пръв 
иът се почувствува напълно свободна 
политически и социално, почувствува 
колко и национално е овободна. 
правна с братския сръбски народ, с 
другите народи и народности в Юго
славия*

Това ще рече, 
те в Югославия"

В 100-ния брой на в. „Глас на бъл- 
Югославия” отпреди тридесе- 

, Глас на българите

кажа, че
гарите в
вИЮгоГсл1вия”ЧсеГСбореше още от първия 
брой да осветли правилно политиката 
на нашата партия и правителство, да

представи вярно социалистическото
строителство у нас, да разобличи кле 
ветите и лъжите иа Ииформоюро •

И ллес „Братство”, както впрочем 
и целокупният югославски печат, - 
И кято негова неразделна част

вг които —
постиженията и пР°®леМцТела“ Р страна. 
КИТСТодаТРпаДГИнае' печатала българ
ската народност "в^аСт! из- 

И народностите,

равно- по-големите изисквания-

И безспорно, това излизане на вс- 
беше исторически момент в раз 

Вестни»свинка
витието иа нашата народност, 
кът предлагаше по-ускорсиа 
ока и културна афирмация, откриваше 

за изява на творческите

полмтиче- ското

перспективи 
сили чрез писана реч — беше прозорец 

овета, К'ьм творчеството на други
те югославски народи и народности.

беше само инфор» 
— той беше повече 

на която

Иа- КЪМ

Вестникът, значи, не 
мативио средство 
от това, беше перспектива

радваме, която на юбилея 
само като издателство, носто днес се 

отчитаме, неЮгославия 
на народите

къмчат в 
ява СТРАНИЦА 7
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ж!
задълбочаване на цело- 

кушШя ни живот. Това още 
повече като имаме предвид 
лодлистъка от ..Комунист". 
Понякога Б7>в вестника има 

снимки, а знаем

те ле ми публикуват. Неу
добно ми е когато и хората 
негодуват ша другарската 
критика и за дълго време 
не забравят „греха ми". А 
в последно време сътрудни
ци все по-малко има. Смя
там, че това нс е добре за- 
хцогго едии журналист в ед- 

е на община не може всичко 
да забележи и обработи. 
„Братство" трябва да отвори 
вратите на повече талаитли 
ви и упорити сътрудници — 

живее казва Карамфилов.

ДРУГАРУВАМ № С в(РАТСТВ0« но

по-малко
че снимката някога повече 
говори от текста. Също така 
мисля, че трябва да поведем 
акция, вестникът да се раз
пространява не само в тери 
торията на общината, но и 
на други места където жи
веят хора ог нашия край- 
Като пример ще посоча Вра 
ня и Скопие където живеят

Казвате, че в-ка с станал 
необходимост, какво ви ха
ресва в него?

КРУМ Мнтрев, от Радичев- 
ци, сега служащ в ОК на 
ССРН в Босилеград е един 
от най-старите читатели на 
вестник „Братство". Всъщ
ност той е и пръв, който 
преди 20 години започнал да 
разпространява в-ка в Бо
силеград.

— Спомням си за първи
те дни от излизането на в- 
-ка за разпространяването

оилоград и районните цен
трове не можем да бъдем 
доволни. Това не значи че 
няма читатели. Забелязвам 
още една може би техните 
ска грешка: в-ка ме излиза 
редовно в петък, а читате 
лите са свикнали тоя ден 
да го имат пред себе 011 и 
да се осведомяват за акту- 
алиите навити от оводта и 
от по-широка среда — казва

— Считам, че всичко 
добре замислено и реализи
рано. Макар че е седмичен
вчк и главно осведомително 
звено за актуалиостите от 
общи ви йте в които 
българска народност, в не
го винаги се намират най* 
актуалните новини от стра
ната и чужбина. И още ле 
що. Аз като още млада нс 
зная всичките села в обиди- 
пата пи. За тдх главно уз
навам от в-ка от него се

па хиляди жители преселе
ни от Босилеград и селата 
му. Смятам, че занапред то
ва трябва да бъде грижа 
на всички ни чрез организа 
циите ига ССРН, Съюаа на 
комунистите и редколегията 
— подчертава Карамфилов.

Казвате че с в-ка другару 
пате цели 20 години, дали 
той задоволява нуждите на 
читателите и трябва ли в не 
го нещо да се измени?

— Мисля, чс всички сме 
доволни от вестника задар- 
то в него за разлика от но- 
рало имаме едно по-обстой-

оеведомявам за живота и в 
пай-отдалечените села ог 
Босилеград. За мои в-ка не 
само, че е информативно 
средство, по и място от къ
дето мога да разширявам 
званията си по български 
език, — казва Блага.

В осемгодишното си дру
гаруваме с вка, тя забеляза, 
че на младежката страница 
могат да се въведат и ня
кои нови моменти. Според 
мнението й на тази страни
ца могат да се поместват 
творби ма младите поети, ма 
първо място ла средношкол 
оката младеж.

— Членовете па литерариа 
та секция от нашето учили 
ще са достатъчно дейни. 
Надявам се, че е подобно по 
ложението и в останалите 
училища в общините. Ако

В. Б.

то каза той, това означава
не майчиният език е овла
дя», и с това е постигната 
и целта на преподавателя по 
български език.

В АСИ В ДАСКАЛОВ — ра
ботник в конфекция „Сво
бода"
С голямо нетърпение оча
квам всеки нов брой на на
шия вестник. Казвам нашия- 
защото „Братство" е наисти
на вестник, който живее тук 
между нас, пише за нас- за 
нашите проблеми, за нашите 
успехи и неуспехи, за обще
ствено-политически я живот 
в общината и изобщо за 
всичко, което ни интересува.

Нашият град не е такъв - 
какъвто беше някога, той 
се превърна в един индус
триален и административен 
център, в град където еже
дневно се случват събития 
от по-широко ообществено 
значение за цялата работни
ческа класа в цялата общи
на, и затова- благодарение 
на ,,Братство”, ние научава
ме за всички, за нас важни

ЙОРДАН МИЛАНОВ — съ
трудник на „Братство" и 
един от първите- който раз
пространяваше този вестник 
в Дсрекулския край:

— Сътрудник на „Брат
ство" съм от самото му съ
здаване до днешни дни. 
-,Братство" изигра голямо 
роля в оня период когато ня

Крум
Мнтрев

му и за неговата тогавашна Мнтрев, като подчертава, 
роля и отзив сред читате- че тези проблеми трябва 
лите. Макар, че не беше по неотложно да се премахват, 
дреден като днес, читател- — .Братство” чета още 
смият аудиторни не беше от четвърти клас па основ- 
малъЖ’ и едвам чакаше да мото училище. За цялото 
изминат 15-те дни от едно- това време ме вярвам, че 
то му до друго излизане ог някой брой ми е останал 
печат. В началото нямаше непрочетен. Мисля, че и

Димитровград.

§2Щ

у.у 'Уу

г
.•->г .има възможност да се из

пълни желанието ми, можем 
да се доближим и с редколе 
гията, и с другарите от дру 
гите училища. Смятам, че 
„Братство” може да раздви 
жи тази инициатива, а съ
трудничеството няма да изо 
стане

т
подчертава Блага.

Един от сътрудниците на 
страниците на „Братство” е 
Райко Карамфилов, 
давател в основното учили
ще в Горна Лиоина. От 1964 
година насам той се явя
ва от бистърския и лисин- 
ски райони.

— По-рано бях и по-голям 
ентузиаст и обаждах се във 
в-ка много по-често. В по-

Й. Миланов

маше толкова вестници ка
то днес, хората е нашия 
край в него виждаха един 
възпитател, една трибуна от 
която можеха да научат за 
случилите се неща в стра
ната и чужбина. Имало е 
случаи, когато критиката, от
правена от вестника по ад
рес на някой читател- влияе
ше до такава степен, че гре
шките, които по-рано бяха 
правени, никога повече не се

препо-
Р. Каранфилов Б. Стоева дца.

Излишно е да говоря за 
това колко много се подоб
ри качеството на вестника 
втв всяко отношение- обаче 
все още не е постигнато 
онова равнище, което бих
ме желали.

не

майка ми взе пример от 
мен. така, че в-ка винаш 
се намира в къщи като една 
необходимост — казва Бла
га Стоева, ученичка от че
твърта година в средношкол 
ския образователен център 
в Босилеград.

рубрики като днес, матери 
алите не бяха систематизи
рани. Сега вече в подреде
ните рубрики своя интерес 
може да намери и селско
стопанският производител, и 
трудещият се в сдружения 
труд и младежта. С една ду 
ма казано

следн0 време редовно не 
мога да стигна, а пък и в 
редколегията винаги творби

всички, защо
то в-ка стана камера на це
локупния ни обществено-по 
литически и икономически

повтаряха.
Струва ми се- че вестни

кът се чете с особено вни
мание от хората, които не 
живеят в нашата среда, а 
са родени тук, а сега са на 
временна работа в чужбина, 
или пък в някой ДРУГ край 
па нашата страна.

През последно 
ника се промени- много, ® 
положителна насока, което 
е много радващо, и което 
трябва да остане все така: 
по-добре и по-добре — 
преподавателят по български 
език от Звонци- 
шен ^ сътрудник
ство' Йордан Миланов. За много работи все отне
пян^еНкКа3аНОТО до тук Ми‘ се 11111)116 твърде повърхност ланов Обеща, че и занапред но. докато за "“^«•ост-
ще ое-пате верен сътрудник, ва за някои, пък 
и че ..Братство и за напред пише и повече
“™0ГдеДраеГл3аИТаоНе Кат° П*в*на
повече след като се знае Юггк-^ЛГарСКаТа наР°Дн°ст в 
сътрудникът Миланов е'то- та ролТи сГ™СВ°Я' 
зи. който учи младото по^ в Д,/ С“ятам’ че и за 
коление в този коай оЯ‘“ “°ъДеще ще остане така
то ооновната му професиЩ е гг)й11,1М1тно какт0 До сега. 
учителството ^ я е Ползвам се от случая да
,»а “рая ДРУ1аРят Миланов както^н^яо^та"3 ВесТника'
вГ когато иИЛастлИВ тога- създават, Р , когато някоц от негови
те ученици стане 

,-Братство",

г • V:
к»

живот.
V

А.\
Митрев счита, 

край добрите страни, 
пък във внка може да се 
прави известно подобрение. 
Според него съществуващи
те рубрики от време на вре 
ме могат да се заместват

че и по
вее

време вест-

.с други по-зктуални и в мо 
менти по-значителни за чи
тателите.

— В нашия край, а подоб 
но е състоянието и в оста
налите три общини, населе
нието

каза
I:

ДъЛГОГОДИ- 
на „Брат-

В. Даскалов
главно се занимава 

със земеделие и животновъд 
ство. А съвети за подобря
ване на тези отрасли във 
в-ка ндма много. В бъдеща 
та работа мисля, че е нужно 
в „Манчин рабуш” да се пра 
вят известни отстъпки поне 
когато се пише на тема от 
Босилеград. Не звучи добре 
и езика не отразява специ- 
фичностите на нашия 
стен говор. Ако си спомним 
как по-рано се разпростран 
яваше в-ка и когато съм 
свидетел на това как той се 
га се разпространява в Бо-

сметка на то- 
неща се

ме-

които го 
така и на читате-

Сътурдник Даскалов3аВЪРШИ 
защото, как-

Пак пишат наопаки! читателят
на

Т. Петров
8 СТРАНИЦА
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С професор д-р Марин Младенов задочен препо
давател п0 българската филология на Филологическия 
факултет в Белград, беседвахме за първите дни на в-к 
Ьрагство . Преди 20 години започна като журналист, 

-основоположник на „Братство” — днес е сътрудник на 
нститута по журналистика в Белград. Същевременно 

е и автор на наръчника „Стилстика за журналисти" и 
съавтор на учебника „Журналистически жанрове”.

нито с няакъв сериозен опит 
журналистически. А и техни 
ческата база беше примитив
на. Конкретно: започнахме с 
помощта на по-опитни жур
налисти от пиротска ,-Свобо
да”. Особено безкористна по
мощ ни оказа Лале Йеремич. 
Помагаха и други — слово- 
слагатели, 
редактори.

Първите броеве се наби
рат ръчно — в печатницата 
има основен руски набор. 
Заглавни букви няма. Работ
ниците изрязват сръбски и 
правят буквите Ъ, Я, Ь • • • С 
часове се съчиняват такива 
заглавия на статии без бъл
гарски знакове. Ръкописите 
пък преписва на пишеща 
машина частно лице.

— Не разполагахме с бъл
гарски вестници, списания,
речници, наръчници----  про-

и дължи спомена си М. Мла
денов. — Нямахме допир с 
живия, говорим български 
език. А трябваше да пишем 
за новите стопански отноше-

— От първия брой бяхме 
много доволни и изпитвахме 
особена радост. Чувствувах
ме: полагаме основи на бъ
дещ вестник. Мнозина, дори 
и наши познати и образова
ни хора, съмняваха, че този 
вестник ще оцелее.

Разговорът потече как по- 
-нататък укрепва редакция
та: приемат се като сътруд
ници Миле Николов — При 
сойски, Димитър Йотов- а 
за постоянен сътрудник от 
Димитровград и Богдан Ни
колов.

— Сетне последваха и пъР 
вите критики: Иван Караива 
нов от Белград ни се обади 
със специално писмо, с кое
то ни упреква- че сме по
забравили български език, 
че трябва по-грамотно да 
списваме вестника и да го 
правим по-хубаво. Имаше и 
други критики — обаждаха 
се ндкои общински ръково
дители, че сме писали „без 
тяхно допитване” — такова 
времето беше тогава.

Почнататъ.к М. Младенов 
говори за условията на рабо 
та: същински подвиг е било 
да се посети отдалечен ра
йон, до който се стигало пе, 
ша или с камион. Журнали
стите пък е трябвало да бъ
дат -.универсални” да пишат 
едновременно на междуна
родни теми и спорт, писма 
на читателите и културни

Стефан Николов
— През пролетта на 1959 

г. Тодор Славински навести 
издаване на вестник на бъл
гарски език в рамките на в-к 
Длюбода” от Пирот. Там ра
ботех като сътрудник и ка
рикатурист. Вестта бе в пря
ка връзка с приетия през 
същата година партиен доку 
мент за ново отношение къ-м 
малцинствените езици, кул
тура и национална индиви
дуалност — спомня си М. 
Младенов за идеята как се 
ражда в-к „Братство”.

Понеже по това време 
единствено българското на
ционално малцинство (тога
ва народностите все още бя
ха малцинства) няма редо
вен политическо-информати
вен вестник 
то да получи такъз. Отнача 
ло се води разговор за име 
то на вестника. Освен „Глас 
на българите” се предлагат 
и заглавията: ,-Ду.ма", -,Глас” 
и „Братство”. След редица 
консултации (с общински и 
републикански фактори) се 
приема названието ~ 
ство”. Художникът 
Ристич изписва с курсивен 
шрифт върху червен фон 
главата на вестника.

— Първият брой изисква
ше родилни трудности. Не 
разполагахме

фоторепортьори ■

Професор д-р М. Младенов
рецензии и под. Но всички 
имат огромен ентусиазъм. 
Работниците ог пиротската 
печатница и редакция им 
помагат, като приятели, съ
ветници, другари...

то и единството между на
шите народи и народности. 
Доказателство за това е, че 
днес когато се заговори за 
културната дейност на бъл
гарската народност не може, 
а да не се спомене „Брат
ство” — вестника и издател 
ството. В този смисъл бе 
апострофирано и на неот
давна състоялия се конгрес 
на югославските слависти в 
Блед. Изобщо — Братство” 
с -,Мост" и „Другарче”, с 
катедрата по български език 
на ВПШ в Ниш започна кул 
турни* ренесанс на нашата 
народност 
Младенов.

Професор д-р Младенов по
жела на „Братство” по-голд- 
мо жанрово разнообразие, 
по-изискан език- повече ста
тии за ,дребните” теми от 
ежедневието на нашия чо- 
век-самоуправител, плодотво 
рни постижения на редко- 
легидта.

— Веднага след пъ.рвите 
броеве формирахме рубрика 
„Братство за деца", предвест 
ник на „Другарче”. На лите
ратурната страница се явиха 
Велибор Райков- Евтим Ран 
гелов, а сетне Стефан Нико
лов, Стойне Янков ... Още 
тогава се запланува- а след 
няколко години се роди и 
литературно списание. С ед
на дума, условно казано 
през „пиротския период” на 
„Братство” се създаваха ка
дри, база — каза М. Младе
нов. като добави:

— Смятам, че ,-Братство (в 
ранния и сетнешния си пе
риод) изпълнява онази обще
ствено-политическа ролд, ко
ято е изписана с главата — 
задълбочаване на братство-

налага се

заключи М.ния- да превеждаме тексто
ве от сърбохърватски език.

След първия брой, излдзъл 
на 16 юни 1959 г. — в ре- 

„Брат- дакцидта идва Мики Нейков-
авле учителствувал в Медведжа. 

Започва създаване на редак- 
Т. Славилпионна колегия: 

ски, М. Младенов, М. Ней
ков, а сътрудничи и Л. Йе-

. г.х(Р^ремич.нито с кадри,

Висока степен иа солидарност оценима полза и стойност 
за черногорския народ и за 
всички народи в нашата 
страна. И не случайно жи
телите на приморските ме
ста официално, лишавайки 
край бригадирите ил1 благо
дарят за безкористната по
мощ и себеотвержния труд.

Трябва да се каже, че се 
работи усилено- при извън
редни условия и обстоятел
ства. Понякога и по цял ден. 
Понеже през деня и нощем 
имаше трусове, а се работе
ше на четири метра отдале
ченост от люрето на дълбо
чина под морското равнище, 
така че всеки момент може 
да настъпи катастрофа. Па
ника между бригадирите ни
кога не е имало, дори и то
гава, когато майката Земя 
желаеше да бъде отново же
стока мащеха за Черна Гора. 
В любовта към отечеството 
и изстрадалото население, 
дойде до пълна изява соли
дарността, преданиостта, ини 
циативиостта, себеотрицание
то- смелостта, храбростта, 
'Въодушевлението- които на
истина краси нашето младо 
поколение. Значи, младите в 
най-гол ямата и най-значи
телната трудова акция тази 
година в нашата страна да
доха СВОя ГОЛяиМ прИНОС. И 
наистина, тази акцця бс ак
ция на солидарност в истин
ския смисъл на тази дума.

Д-р Слободпн ВАСИЛЕВ

да а петнадесети април 
П 1979 година, в една не

делна сутрин в 7,20 часа са
мо за 12 секунди силно зе
метресение, придружено от 
тътнеж, за миг разори Чер
ногорското приморие 
Улцин и Игало до Бар. При
родната стихия с разруши
телните си сили бе неудър
жима и

работа на 10 ю™ 1979 годи
на, първо в Котор- където 
се изгражда в младежки ла
гер, а нещо почкъсло, по-то- 
гер, а нещо по-късио, пото
чно на 15 и 16 юии присти
гат бригадите в бригадирски
те лагери Херцег Нови, Буд- 
ва (стаи Булярица) и Бар — 
общо около 1500 бригадири 
(младежи, пионери и ветера
ни). Във втората и третата 
смяна в споменатите брига
дирски станове, както и ла
герите в Тиват и Улцин пре
бивават 6000 млади от пяла
та страна, работейки по раз
чистване на срутеното, оспо- 
собявайки пътищата за съоб 
щения към селата- подгот
вяйки терените за изгражда
не на монтажни селища и ба
раки (зидани и армирано-бе- 
тошги обекти), копаене на 
канали за първична и вто
рична водопроводна мрежа, 
'за дъждовна и фекалиа ка
нализационна мрежа- както 
и за ПТТ уреди и др. Мла
дежта изпълни работите пре
ди предвидения срок от стра
на на професионалните слу
жби по общините. Вместо 
да кажем за 20 работата е 
свършвана за 10 дена.

Както личи, приносът иа 
младежта е голям и има не-

започна да пристига помощ 
— първо хора- след това ма
териали- морална подкрепа и 
друга помощ от страната и 
чужбина. Понеже иа постра
далото население в шесто 
приморски общини (Улцин, 
Бар, Будва, Тиват, Котор и 
Херцег Нови), в които жи
веят 103 хилЯ'Ди хора, както 
и по-малко настрадалите ра 
йони въ® вътрешността, в 
континенталната част иа Че
рна Гора ( в общините Це- 
тине- Титоград- Дапиловград 

' и Никшич), където живеят 
217 хиляди граждани, тряб
ваше да се помогне своевре
менно.

От 15 април, па насам зем
ята се тресеше. Непосред- 
стшено след катастрофата в 
Републ и канската конферен
ция на Съюза на социалис
тическата младеж на Черна 
Гора се роди идеята за ор
ганизиране на съюзиа мла" 
дежка трудова акция „Брат
ство-единство 79'' на Черно
горското приморие за оздра
вяване, обновяване и изгра
ждане ма настрадалите ра
йони. Подготовките за на
станяване на младите не 
продължават пито два месе
ца и първите бригади от 
цялата страна започнаха с

— над стотина загинали хо
ра, жени и деца. Унищоже
ни са около 50 хиляди обек
та. Пострада комуналната 
инфраструктура — водопро
водната мрежа и канализаци 
ята ПТТ инсталациите и др. 
С една дума- настрада така- 
нареченото морско и сухозе
мно стопанство.

Санирането на положение
то след разрушителното зе
метресение от 15 арил без
спорно би било по-безболез- 
нено да не бяха се появили 
нови разрушителни трусове 
на земната кора на 12 и 14 
май, а особено на 24 май, 
когато отново настъпиха по
вреди и рушене иа вече за
сегнатите обекти.

Следователно, 
сполетя Черна Гора. Но не 
само неЯ- Сполетя и цялага 
наша страна, нашите народи 
и народности. Всички хора 
съчувствуваха болка за загу
беното. Обаче помощта иа 
гражданите и този път бе 
ефикасна и дойде бързо. 
Още земята трепереше, а 
другарят Тито посети иастра 
далите рай°ни. На неговия 
призив, а и спонтанно, гра
жданите невероятно бъР3° 
се организираха и непосред
ствено след земетресението

от

безпощадна. Земе
тресение от 9 градуса ло 
Меркалиевата скала, най-си
лен в нашата страна за по
следните седемдесет години- 

поразходи” по Черногор- 
в този

се ,•
ското крайбрежие, 
красив дял на Адриатика, и 
остави същинска пустош: 
разруши села, градове, отне
се човешки жертви ... Така 
почти до основи бяха сруте- 

всички села край брега, 
след това Улцин, Бар- Будва- 
Котор, Рисан, Херцег Нови. 
Пострада жилищния фонд 
— значителна част къщи са 
разрушени или оиеспособеии 

живеене. Разру- 
е пристанището Бар, 

в Зе-

ни

трагедия

за всякакво
шено
потъна пристанището 
леиика, както и корабостро- 

завод „Велко Вла- 
в Бийсла- ияма ги 

образцовите болници в
ителния
хович”
вече
РисеШ’ красивия площад в 

част на Котор, зда- 
СъДД в Бар и хо- 

„Агава", както и хоге- 
Будва. Но няма вече 

най-^ълоцемиото,

старата 
иието на 
тела 
лите в 
и онова 
безвъзвратно, менадоместимо
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В ОК на 6СРН въведено нолеитивнето ръиоводетвоБОСИЛЕГРАД: ПРЕТВОРЯ
ВАНЕ ТИТОВАТА ИНИ 
ЦИАТИВА В ДЕЛО

26 XНа проведеното на 
в Босилеград изборно засе 
данне на ОК на ССРН, на ко 
ет0 покрай делегатите при* 
съствуваха Дарко Иовович, 
председател на 
за кадрови въпроси при Ре 
публикадгоката конферен
ция на ССРН, както и пред 
ставители на обществен ю-по

дачи и отговорности, особе 
местните общ лос 

Чрез делегациите в мест 
1гите общности нужно е за- 

раздвижват 
инициативи ог зиа- 

за подобрение

•ге акции показват, бо изтд.к 
мато на заседанието, че С 
циалистичоският съюз 
повече се афирмира 
най-масова обществсно-поли- 

организация и база 
на самоуправлението.
потвърждават и 
тите върху укрепваше 
новите отношения в делегат 
ската система и укрепване 
ролята на местните общнос

тродостноппедаго ги- 
За секрс*

щем 
чески съветник.

/"Со- тю тези в
ти.вссчийто мандат ще 

години, о избран
тар,
трае две 
Гоше Митов, общински съ
дия за нарушения- Досегаш
ният председател на Конфе
ренцията Борис Костадинов 
минава на нова 

На заседанието делегатите 
обсъдиха отчета за досегаш
ната едногодишна 
на Общинската 
ция на ССРН. като посочиха 
резултатите, които се явява 
ли в работата. Социалисгн- 

фронт

комисията .,--•'4' 1като
напред да се 
всички ',1гичсска наТова чеиие
целокупния живот 

па 1са среда.
Дълбокото революционно 

значение па Титовата 
циатива, която е в центъра 

във всички

ВЪВ всяактнвнос-литичеоките организации и 
Общинската скупщина — 
бе приета инициативата на 
другаря Тито и въведено ко 
лективно ръководство.

След извършените проме 
ни и допълнения в Правила 
та, от страна на делегатите 
бе избрано ново Председа
телство от 11 членове, а за 
пръв председател с едного
дишен мандат е избран 
Любен Арсов, дългогодишен 
обществено-политичесшI ра
ботник в Босилеградска об
щина (младежки ръководи
тел, председател на ОК на 
ССРН, делегат в последния 
състав на Скупщината на 
СРС и др.), а понастоя-

1ДЛЪЖНОСТ. шиии- т,
щдейност

копфереп- .\кжпа вниманието 
обществено - политически 

структури в страната ни, не 
представлява 
па кадри. Тя с пълна про 
ява на демокрация в рабо
тата, ръководството и с нея 
делегатската система полу
чава още един 
етап в укрепването си.

— Едногодишният мандат 
на председателя не представ 
лява смяна на 
щите кадри. Председателя! 
е един от тях и

ШШти.
С голямо внимание деле

гатите на конференцията се 
отнесоха и върху информа
цията за осъществяване на 
задачите от досегашния сре 
дносрочеи развоен план ла 
Босилеградска община. На 
заседанието бе изтъкнато, 
че в изготвяме ма оредпо- 
срочната развойна програ
ма ша общината за период 
1980 — 1985 годила, органи 
зацилте на Социалистичес
кия съюз имат отделни за

тш щсамо смяна

чеокият съюз като 
на организираните социалпс 

опли в изминалия ш ,-»•
1 / ' ' .. У .

тпческн 
период е реализирал овоята 
активност

значителен
въз основа на

въвзаплануваните задачи 
вопчкн организации —_ от 
Общинската конференция 
до местните конференции

Л. Арсов
ръководе-

Естествено претворяване 
то на дело инициативата на 
другаря Тито, подразбира и 
нов подход, съответно и но
во качество в работата* Еди

еднаквои подруж|ЩЩИ. Реализирани отговорен за реализиране на 
Във всички тезизадачите, 

промени съществен е въп
росът за колективната рабо 
хаи отговорността. А за осъ
ществяване на тези задачи е 
нужно и повръзване на всич 
ки обществени субекти — 
изтъкна Йовович.

Колеги на своите преподаватели
правник — казва Анка Стой
нева
на тук раоотя. Преподавате
лите ми, повторно проявиха 
незадължителното задълже
ние: поучваха ме, съветваха, 
даваха ми напътствия в тай 
ните на методиката, педаго- 
гидта. С тяхна помощ на
мерих МЯСТОТО си.

Младите преподаватели не 
само, че са сериозно схванали 
задълженията си- във възпи- 
тателно-ооразователния про
цес, но все по-активно уча
ствуват в ооществено-поли- 
тичеекмя живот в училшцс- 
чо и комуната. Бсички са 
членове на Съюза на кому
нистите и мнозина от тях 
като делегати в различни са- 
моуправителни оощности на 
интересите, укрепват социа
листическото развитие- сдо
биват опит, пренасят го. Пре
подавателите им и по стари
те колеги са сложили дове
рието в тях. Ганче Василев 
е председател на Съвета на 
трудовата общност, Тачко 
Стоймиров председател на 
синдикалната организация, 
Стоян Величков до скоро бе
ше секретар на първичната 
партийна организация- Как
то казват, чрез самоуправи- 
гелната практика раздвиж
ват инициативи, разрешават 
проблеми и постигат успехи. 
Възнаграждаването все още 
не е
спрямо резултатие от труда. 
Няма място за съмнение- че 
не ще успеем. Практиката 
и оптимизмът са с нас.

— След завръшване на фа
култета имаха възможност 
повторно да се намеря пред 
своите преподаватели. Поех 
техния път понеже те за 
мен ояха един блян и вина
ги недостъпно съзнание — 
казва Пене Димитров.

Като добри специалисти 
имали възможност да работ
ят и другаде. Особено мате
матиците. Но дошли тук- ис
тински свързани към своя 
край. останали да пренасят 
знанията си на младите. С 
тях ооразователният център, 
за разлика от останалите 
средни училища в Южномо- 
равския регион най-добре е 
решил кадровия въпрос.

— Благодарение най-мно- 
го на преподавателите по ма
тематика в тогавашната гим
назия, разбрах- че математи
ката е свят на загатки и ка
кто казва известния матема
тик Ойли, ключ на цялото 
човешко съзнание, я заоби- 
чах. Завърших факултета, 
дойдох и останах тук. И не 
само аз. Шестима от моята 
генерация са тук. А препо
давателите ни ни приеха ка
то същински другари, роди
тели. С това ни задължиха 
винаги към тях да се от-

вече четвърта годи-

родният край и
ЖУРНАЛИСТИКАТА

Винаги, когато е ставало 
дума за призванието на жу
рналиста в днешно време 
за ролята на журналистика 
та в нашата действителност, 
аз съм "се замислял за оно
ва трайно и неотменимо при 
съствие на родния край в 
живота на всеки човек. За- 
щото така сме устроени 
ние, хората, че където и дд 
бъдем, каквото и да мис 
лим, с какво и да се зами- 

Р маваме родния край “ она
зи притегателна и ръководе 
ща точка, която диктува 
настроението ни и дава им
пулс на нашето поведе ние. 

Това особено чувствувам 
във вестник 

и .много задължаващо по-

Васко Божилов 
В това училищно ведом

ство от 35 просветни работ
ника повече от половината 
са млади. Тук са завършили 
средно образование, сетне 
полувисше и виеше във въ
трешността и сега са коле
ги на своите бивши препо
даватели.

Казват- че учителската про
фесия привлича като магнит, 
ако човек я заобича. Но за 
да се осъществи това, някой пас ям е с почит и съзнател- 
трябва да ви внуши особе- ност. Работата пък, ако се 
ностите на тази професия, заобича- макар че е отговор- 
да ви насърчи. И резултати- иа и сложна, сближава не 
те на тази непресъхваща 
младост няма да изостанат.
Това го потвърждават и не
отдавнашните ученици на бо- 
силеградската гимназия- Мно 
зина от тях, главно под вли
яние на своите учители и 
тяхната истинска професио
нална прилежност, на жизне 
ния си кръстопът са реши- 
ли да бъдат просветни 
ботници: Пене, Павлина Ган
че, Тачко, Винко, Данка Ан
ка, Златка не крият въоду
шевлението си, че сега ра
ботят заедно с някои от сво
ите учители. Еленка, Стоян,
Сашо са в следобедната смя-

Тодор Петров

сега, когато правя пъ-рвите си стъпки, 
„Братство", в това отговорно 
прнще — журналистиката.

само учениците, родителите 
им- но и с цялата среда — 
казва Никола Александров, 
който четири години изпит
ва трудностите и щастието 
на учителокия живот.

Има няколко души, на ко
ито намерението им не 
било да станат преподавате
ли. Но в училището са не
обходими инженери 
шинство, електротехници, ин
женери, 
инженери

И не случайно поставям любовтаказва Стоймиров, към родния
край за .водещо начало в професията на журналиста 
на репортьора. Патриотизмът ражда силата, 
навайш през увереността в идеите 
и обективност в

която ми-
води до сигурност 

мисленето, което трябва да отзвучи 
сърцата и умовете на читателите.

в
В новото училище, в нови

те самоуправителни отноше
ния младите преподаватели 
са в крак с времето. С тях 
се чувствува и освежение в 
целокупната училищна и из
вънучилищна дейност.

— За нас като техни пре
подаватели това е голям ус
пех. Когато гледаме 

. нас, оега вече себе

Журналистиката — това е отговорност. Отговорност 
пред сеое си, отговорност пред другите. А от това сле
два, че журналистиката е трудност. Но трудното е сла- 

6 пРе°Д°ляно с мисълта за народа. А за 
народа трябва да твори всеки журналист. За

това поставям за себе си, в началото на своя журна-
до^арода"! ПЪТ’ КаТ° ДвВИЗ думите: »Винаги ‘ близко 

Журналистиката е непрекъснато пътуване.
Но в моя край старите казват: .Пътувайте 

четирите посоки на света. Вие ‘ и
Всичко, което е, е във вас".

А това, което искам непрекъснато 
моята радина — Югославия, 
живущи в нея, братството 
сплотени хора, които в себе 
хубаво утре.

е

ра- по ма-

електротехници, 
по различ- 

пра- 
не са

ни специалности 
вници. Някои от тях 
може би дошли 
ние за дълго да останат тук. 
Но задържахме 
както казват-

тях сред 
си воред 

тях- виждаме и иашия труд, 
с тях се връщаме 
чрез тях си спомняме 
нашата младост, за нашия 
ентусиазъм. Просто се гор
деем с тях — казва Асен 
Стоев, директор на училище-

с намере-
и по

не ще намерите нищо.
на. се, защото 

прооветната 
плени човека, поема 

го целия и след няколко го
дини службуване не 
зволява да живее само за 
себе си. Като

назад.Пене Димитров е най-мла
дият от тях. Работи вече две работа 
години, а само преди шест 
години седеше в скамейки
те, в които сега седят уче
ниците му.

за

да е в мен е 
народите и народностите, 

и единството, в което са 
си носят вяра за още по-

му по-

дипломиран то.
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Белград
Орган на Съюза югославските комунисти и на комунистите на Сърбия

гаранция за 

по-нататъшно успешно
На заседанието на Председателство 

то на ЦК на СЮК, което се състоя на 
23 октомври в Караджорджево, предсе
дателят на СЮК Йосип Броз Тито, го
ворейки за работата на Председател
ството и на Централния 
СЮК и за

Централния комитет ще вземат участие в ра
ботата на 1500 първични организации на 
СК. Това е твърде положително. Понеже, 
това непосредствено свързване е от значе
ние, колкото за тези организации, толкова 
и за нашите ръководни другари, които по 
този начин по-пълно се запознават с про
блемите на мястото. С такава практика тря
бва да се продължи и занапред и това още 
починтензивно.

отслабване и разбиване. Впрочем, такива гру
би опити за изопачаване *на истината за хо
да и резултатите на Шестата конференция 
имаше и тези дни в средствата на информа
ция в някои страни. Но това не може да ни 
отклони 0т нашия път, който ясно бе траси
ран на Белградската конференция на необ
вързаните страни на най-високо равнище. Да 
и не говорим сега за многобройните про
блеми и тревожещата международна обста
новка.

комитет на 
техните задачи, каза:

А з прочетох отчета за работата на 
ДО 'Председателството за периода след 

Единадесетия конгрес. Следях и ра
ботата на заседанието на Централ

ния комитет, което се проведе тези дни.
От отчета се вижда, че през изтеклия пе

риод Председателството е било твърде акти
вно. Отчита се, че Председателството като 
политическо-изпълнителен орган на Центра
лния комитет, развивайки колективната ра
бота и отговорност, с успех осъществява 
своята нова роля, така както това е опреде
лено с Устава и Правилника за работа.

Необходимо е да продължи интензивна
та работа за изнамиране решения на много 
въпроси в развитието на нашето социалисти
ческо самоуправително общество, както и в 
по-нататъншато изграждане и укрепване на 
Съюза на югославските комунисти.

Нашата партия винаги развиваше този 
жив, непосредствен контакт с партийните 
членове, дори и по време на нелегалните 
условия, когато това не беше лесно да се 
всъществи. а да не припомням за нашата 
практика през освободителната война. И 
днес това не е по-малко необходимо, макар 
че имаме развита система на информиране. 
Общуването чрез хартия — аз на това пре
дупреждавах — в една организация, каквато 
е Съюзът на комунистите трябва да се све
де на н ай -«е обходим а мерка. Трябва много 
повече да работим конкретно и да излизаме 
на разни места.

Затова трябва да бъдем бдителни и го
тови. Не смеем да имаме закъснение, от
делно в предприемането на мерки за по-на- 
татъшното укрепване на стабилността и си
гурността на нашата страна.

«| акрая искам да кажа. че Предсе- 
дателството на ЦК на СЮК, колко 
това е възможно за едно кратко 

време, даде хубав пример на колективна ра
бота и отговорност. Започва да се установя
ва една практика, в която няма повече и 
по-малко отговорни, в която задължението и 
отговорността за последователно осъществя
ване на договореното поемат всички членове 
на ръководството.

Колективната работа и отговорност, ко
ито привличат вниманието и на много други, 
в нашите условия особено, представляват га
ранция за по-нататъшното успешно разви
тие. Съществуват някои, мисля и на онези 
отвън, които считат, че въвеждането на 
председателствуващ с едногодишен мандат 
слага под въпросителна континуитета и ста
билността на развитието. Това не е точно. 
Континуитета и стабилността на развитието 
не обезпечават отделни лица, но политиката, 
която утвърждава Съюзът на комунистите 
и неговите ръководства и съответното пове
дение на ръководните кадрове. Онова, което 
може да доведе до дестабилизация е създава
нето на климат на кариеризъм и взаимна 
борба за власт и лично място. Но ние с та
кава наша ориентировка създадохме условия 
и тези опасности да се премахнат.

абелязвам също, че в подготовката 
на заседанията на Централния ко
митет в работни групи се ангажи

рат голям брой другарки и д ругари, и че се 
отива на още по-широки консултации в ба
зата. С тази практика трябва Да продъл
жим. Това, покрай другото, представлява 
потвръ>кдение на принципа на демократич
ния централизъм, чието значение не смее да 
намалява, та Съюзът на комунистите и за
напред да бъде единна и крепка организа
ция- Това дава принос и към по-голямото 
разбиране на различните интереси, които 
трябва да се съгласуват, и към укрепването 
на акционното единство на комунистите. А 
всичко заедно обезпечава кохезионната роля, 
която Съюзът на комунистите има в нашата 
самоуправителна общност.

С такава работа трябва да продължим. 
Необходимо е по-нататък да подобрявам фор
мите и методите на действуваме. Понеже 
пред нас стоят доста голями и сложни за
дачи.

3
Положително е, че все повече внимание 

се обърша на подготвянето на Съюза на ко
мунистите и неговите органи както в идейно- 
политическо така и в организационно отно
шение. Тук се намира ключът за успешно 
действувай е във всички области. Винаги ко
гато ние, преокупирани с актуални задачи на 
вътрешното развитие и активности на вън
шнополитически план, макар и за кратко 
време пренебрегвахме отношенията в Съюза 
на комунистите, неговото изграждане и роля, 

проблеми на по-широк план.възникваха

олята на Съюза на комунистите в 
развитието на социалистическите са- 
моуправителни отношения, така ка

кто я формулирахме на Десетия и Единаде
сетия конгрес трябва да укрепва. Ние това 
иикога не смеем да изгубим от предвид. Са
мо ако комунистите бъдат активни нався
къде можем да бъдем сигурни, че делегат
ската система ще заживее по-ускорено, ще 
се обезпечи успешно функциониране на вси
чки органи и институти на нашата полити
ческа система на социалистическото самоу- 
пгашление, на системата на непосредствена 
социалистическа демокрация-

Д з се възползвам от случая да по- 
Д благодаря на досегашния председа

телствуващ, другаря Бранко Мику- 
лич. Мога да кажа, че със своето отдано и 
последователно ангажиране в ролята на пред
седателствуващ гой даде значителен принос 
към иитезшшране работата на Председател
ството като политичеоко-изпълнителен орган 
на Централния комитет на СЮК в духа на 
инициативата, която раздвижих преди една 
година. Убеден съм, че така ще бъде и за
напред.

В развиването на политическата систе
ма на социалистическото самоуправление и 
афирмирането на делегатската система има 
баиности. Има очевидно и отпори. Тези от
пори ние трябоа да преодоля®ме, това тря
бва да се надминава.

в осъществяването па развойната по
литика и политиката на икономи
ческата стабилизация се срещаме 

със сериозни проблеми. За това повече пъти 
говорих в последно време. Ние тук не смеем 
да спрем. Трябва да направим всичко за да 
премахнем поне онези причини, които не за
висят от външни влияния, които са отраже
ние на нашите Вътрешни слабости.

Сетне и на външно-политически 
имаме доста работа. В Хавана е запазено 
единството на движението на необвързаните 
овърху коренните принципи. Но це смеем да 
се заблуждаваме, че и занапред идма да има 
опити за негово пренасочване, а това значи

ме бе занемарено.

Твърде значително е в другарска и кон
структивна обстановка да се обсъждат въпро
сите, това винаш да бъде истински демокра
тичен диалог на равноправни да се възста
нови борба на мнения, все докато не се на
мери здраво общо становище, което обезпе
чава и изисква едтюдушмост в акцията.

На новия председателствуващ, другаря 
Стеван Дороноки и на всички вас пожелавам 
много успех в работата.

план
Оше по-значително е това, че и Предсе-

ЖЬ”



Е Комунист
СДРУЖАВАНЕТОДЕЙНОСТТА ИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ СЪЮЗ

РАБОТНИЦИТЕ
ПОБРАТИМИЛИ
ОБЩИНИТЕ

СИЛАТА Е I ПОСТОЯННАТА АКЦИЯ
САМО АКО ПОСТОЯННО СЕ ПОТВЪРЖДАВА С КОНКРЕТНОТО СИ ЗАЛАГАНЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯТ СЪЮЗ ВСЕ ПОВЕЧЕ ЩЕ БЪДЕ НАЙ ШИРОКАТА ПОЛИ 
ТИЧЕСКА СИЛА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО

СВЕТА ТАДИЧ

Сдружавайки труд и средства, трудовите хо- 
ра рт Мионица и Лашко изградиха отношения на 
сътрудничество в съвместния колектив и между 
своите общинитрябва да се надминава то- постоянна

навик, зацид яа съвкупния самоу- 
правителеш и общество]го

ло онова което се желае да политически живот, в кой 
се реализира съгласно на- то човекът и 'неговите пра 
шнте црцнципни ощредсле- ва и потребности имат из
пия, но показа за съжале- тикнато място. Това потвър 
ние твърде често — с нега- додават досегашните резул 
тилната верификация. Пот- тати. Л в природата на чо 
въРДено е, че без иай-ши века е да желае да има 
рако участие ага такаиарече влияние В7,рху условията на 
пата база, без силното алга своя живот и труд, не само 
жнраие на всички трудови иай-пряко, но и върху по- 
хора н граждани в приема 
пето ма решенията и тяхна 
га разработка няма и ефи
касна реализация.

демократи-
зи чест досегашен 

Стара е, не само полита че Животът показа, че е точ- 
ска, истината, че цравпя 
шанс за постоянното издн 
гане на авторитета и вина
ги новото обединяване на 
масите има онази сила, ко
ято непрекъснато се пот
върждава с конкретна ак
ция. В нашето самоуирави- 
телио общество, идй-широ 
ко политизирано (вече и със 
самия факт. че основата му 
е трудовият човек и граж 
данни, който решава за вси 
чки въпроси от жизнено зна 
чение за неговото всестран 
но по-нататъшно развитие, КАКВО Е ДЕЙСТВИТЕЛНО 
тази истина практически с IX) ВЛИЯНИЕ 
верифицирана безчет пъти 
и в най-разнообразни видо
ве. Но в днешните процеси, 
каквито са нашите, необхо
димостта от постоянно, не

леп баланс* така че сме в 
състояние сами да връщаме 
кредитите и отллащаме ану- 
итетите, които не са малки."

Технически и технологиче-

ОБРАД КОВИЧ

КОГАТО преди три годи
ни Фабриката за изолацион
ни материали в Лашко край 
Цсле започна да строи 
фабрика в най-иеразвитата ма сдружения труд в Мио- 
общииа Мионица край Вале- ница представлява една ця- 

може- лост. ФИМА най-добре съ
юзи трудничи с еднородните ос

новни организации на сдру
жения труд в Лашко, от чи- 
иго недра израстна в нов ко
лектив. Съвместно обезпеча-

ски основната организациянова

во, никой тогава не 
гие да предпочете, че 
стопански обект наскоро ще

широките жизнени условия станс нещо повече от орга- 
и политически процеси. Кц 11изат „ рамките на ТАМ 
еас се за политически слух „ чс с ,лишеите на другар-
н действителна готовност ство и приятелство ше овъ- ват и делят суровините от 
щото в организирането на ,рЖе цС само трудещите се чужбина, съвместно лоддър- 
така/ва широка акция иаис от този колектив- но и гра- жат машините, а в случай 
тона докрай и да се провс ждаиитс от тези места в на застой в производството, 
дат тези политически опре- Словения и Сърбия. купувачът навреме получава

известен давения. Причините, че Мионица— стоката — от другата основ-
Няма съмнение, че твър- една от най-недостатъчно ра на организация на сдруже- 

де значително място в това звитите общини в СР Сър- ния труд/ 
има съдбата ига такава алга бия, — се оггредели първия Всички основни организа- 

по- жирапост. Там където на Си промишлелен обект да из ции на сдружения труд са- 
трудовия човек и граждани гражда съвместно с по-опит- мостоятелно изкарват дохо- 
на наистина е дадена въз- ните съвсем са ясни. Изход да и сдружават средства за 
можността да решава, дей- от изостаналостта те вижда- съвместни потреби. С плано- 
ствително да влияе, да да- ха само в добрите, конкрет- вете се предвижда колко коя 
ва предложения и мнения ни програми. Трудовите хо- ООСТ — върху принципа на 
с убеждението, че те със ра в Лашко се определиха свободната размяна 
съответно внимание ще бъ- за Мионица- защото
дат и разглеждани, дори и ционите материали не подна- ществения доход ще отделя 
без оглед яа това дали в сят дълъг транспорт. Миони- за трудовата общност наоб- 
стълкновението с по-силния ца, която по-малко от сто щата "служба На равнището 
аргумент ще останат нереали километра е отдалечена от на трудовата организация 
зирани, там където на раз- големите центрове Белград, са делегатските органи на
говори не се отива с чув- Валево, Крагуевац, Кралево, самосправлението и един
ството че всичко е вече пре Чачак- Титово Ужице, бе из- ствената организация на От, 
дварително решено и че сви годен начин да се излезне юза на синдикатите Конфе- 
каната среща е чиста фор- на нови пазари. „И не само ренцията на Съюза на син 
малност — резултатите са това — заяви неотдавна в дикатите между другото е
по-инаюви. Никой няма вре- Лашко Андрей Маври- дирек била инициатор за възмож-
ме в изобилие, да не се го- тор на Основната организа- но по-ясно конкретно и уго
вори и за не Рядкото чув Ш1я на сдружения труд за чнено анализиране тримк:е-
ство на известна обида по- термоизолациони -материали чните резултати на стопани
ради обезценяване. Лодоб- и амбалаж — ние искахме сването. С"ъюзът на комтаи- 
ио е и с таканаречените ма продукцията да доближим стите с новото статутарно 
лки и големи теми. Трудно не само до пазара, но и до организиране премествайки 
могат да се събират хората трудовите хора. Освен това тежището на работата в пъп 
за въпроси само с общо зна и ние знаем какво в нашите вичните организации настоя 
чение, ако съществува убеж условия представлява недо- ва и нататък да разгшгочва 
дение, че няма място за тях сттъчната развитост, защото дгаа „а единението Тази го
ната по-влиятелна дума, ако Лашко от 60-те общини в дина са проведени две съв-
се касае за снабдяването, <-Р Словения е на 45-то мя- местни събрания на всички 
разпределението на дохода, сто по развитостта си." членове на Съюза на кому
здравната защита в дай- ака на съща раоота се шгстите от всички ООСТ ня 
пряк вид или комуналните намериха неразвитите и оне- които е оазиг-квячп 
условия. Жизнените инте- зи, които за тях са - раз- кГгте
реои 1на хората са във всич вити- Фабриката за изола-. дшлните загуби ” алого" 
ки тези области. ционни -материали в Лашко Грачаниия” ‘

°еше инвеститор и носител Р 
на програмата, средства за 
изграждането на фабриката 
дадоха Фондът з насърчение 

недостатъчно,

Сега впрочем в 
смисъл е време за допълни
телно зареждане на обща
та политическа акция» опит
ване същата да станепрекъсна и непрекъсващо 

— въпреки постигнатите ре ефикасна по-оилна, по-кон- 
зултати — укрепване и раз
ширяване на политическата

кретаа. Сигурно е, че реше 
нията за това трябва да се 
търсят в основните 
на системата, преди всичко 
в основните организации на 
сдружения труд, 
общности и общините. Там 
се води главната битка, там

активност и ангажиране на 
възможно по-голям брой 
трудови хора на всички по
лета — всеки ден става още 
по-голямо повеление на по
нататъшния напредък. Впро
чем, само така може и да 
се потвърди като социално 

самоуправително 
и в цялата си 

към

клетки

на тру- 
в зависимост от осъ-месгните изола- да

се печелят или пропускат 
шансовете. От широчината 
на акцията на тези просто
рни, от масовността на 
участие на трудовите хора 
и гражданите в приемането 
на решенията и тяхната ре
ализация, от намирането на 
истинските съдържания на 
ангажирането, вместо фор
малното поставяне в дневни 
те редове на заседанията 
много от това, за което ни 
то самите съставители на 

ор- дневните редове не са си
гурни, че върху това нане 
тина може тук да се влияе, 
от окончателното схващане, 

се че няма големи и малки не-

тическо 
общество
съвкупност насочено 
доброто на трудовия чо
век.

УКРЕПВАНЕ В БАЗАТА
Колкото по-видимо е в по

следно време подчертаното 
обръщане към проверка на 
степента на идейно-поли
тическата и акционна готов 
ност яа политическите
ганизации и организми за 
реализация на редица зада
чи, които отделно • в
предстоящи* период 
поставят във всички обла 
еги на общественото раз
витие. Проверката на сте
пента на готовността и 
акционната способност, пре
ди всичко — може да се ка 
же — на Социалистическия 
съюз, като най-широк фронт 
на организираните еоциали 
етически сили със Съюза 
на комунистите начело, 
фронт който в нашата досе 
гашна практика беше успе
шен носител на най-тежки
те работи и аниматор на 
всички, на които беше об
що определението за социа дини и донесе съвсем ясно 
лизма и политиката на Съ- и определени резултати. Та 
юза. на югославските кому- зи ангажираност се изяви 
ни^ти- ив общините. Практиката

А такива задачи и днес, обаче говори, че в местните 
макар по отношение на ня- общности и в местните 
кои предишни периоди по 
инакви, има много. А и раз
нообразни са от постоянно- политическото ангажиране в 
то . укрепване на отбрани- базата, воичко това върху 

М°Щ и независи- по-стеснения фон от ж.ела- 
мост на страната , до дей- нието, ограничено с опреде 
ствително навлизане на де- ления" познат кют.г на пей- „ _ 
легатското решаване във яост, които и нататък 2ос- СкТкегп™“™13“® 
воички пори на Общество- ят най-голямото бца^е вя СК и неговите членове 
то, до усилията за по-устой всяка *кция Това в значите секц|иите комисиите и отбо 
чиво развитие на столан- лна степен ограничава твои ^1те* 'к^кто « в другите те 
ството и подготовката за ческо.то използване на онп- ^ °бшините и местните 
приемане на нова петгоди- зи възможна силна ттгиг»т<-я общности - зависи 
шепа развойна програма и иимциатива, за сега ^^то ™ с,ъ®ържание на работата, 
за издигане на целокупните още латентна в тези сведи И Д0 Г0Ляма степен «обществени отношения. в . тези среди, съдбата на

Всичко това може съв- ТВОРЧЕСКА ИНИЦИАТИ забеле*ките 
сем да се измери и на по В А
висши равнища, отделно ко Голяма и забележителна е 
гато се касае за квалифици готовността за едно такова 
раните пресмятания или и допълнително ангажиране 
оценки или приемането на Как може по-инак да бъпе 
решения* Но, същността на когато на всекиго е ясно че 
нещата е тъкмо в това, че действително изграждаме

ща пито политически теми 
ако са те по свой начин със 
танка на жизнени* интерес 
на човека, зависи в крайна 
лини* толкова изтъкваната 
и желана акционна сила.

Няма нито сега, утлавном, 
проблеми ООСТ 

и за програми
ране развитието 1981 — 
1985 година. За 
нове на Съюза на 
тите

някои
бро* на заседанията, пък и 
около широчината на въпро 
сите, с които се занимават 
политическите 

на висши равнища. Това ва 
жи и за Социалистическия 
съюз. Ангажирането видимо 
иарастна в последните

около

В една такава обстановка 
било би всички чле- 

комунис- 
е организиран и дву- 
семинар за прилага

нето на Закона 
ния труд.

вероятио и по-ви
димо ангажирането на ко
мунистите в различните об
лици на действувате на Со
циалистически* съюз. Во
дещата рол* на СК се осъ
ществява на всички 
рища на борбата за соци
ализъм, във всички облас 
ти на обществени* живот 
— бе казано, като се при
помни на думите на дру
гар* Тито, на неотдавна про 
ведеиото заседанието на ЦК 
на СКЖ. Това

организми
на
краища. клонът на' Юг^лащ даавен 
ската инвестиционна банка 
вВв Валево, а община Мио
ница новия обект освободи 
°т законните облагания.

Фабриката за

за сдруже-
го-

Колективът на ФИМА 
Мионица със стотици преди
мно млади работници вече 
намери себе си н. цялостта 
“5 отношенията в ТАМ-ово- 

Гфоиаводствено семей- 
зе»„.„„Мн°3™а Довчерашни земеделци, които с дни оби

си произ- тГГ ™“СТаТа "а
основна орга- добои "аРтаняване. станаха

сдружения труд ци Р пР°мишлени работни-
в раките на ТАМ С годиш тт
л^г « Р°адкция от «0 хи- гбд’инРаИС—'Гг-^аХа В МаЙ 1976 
ляди куоичеоки метра стро- Мавпи и ЕПОМНя си Андрей 
ителен и 300 тона амбала ЖВг,™' Работеха твърде по-
днес аТТП0Р фИМА вече мТаднах?" НяК°И наокоР° 
временно да>Собйпечи стогщ ^

«1^ |"й„Ге%Чс^Г
ма ^ те б-а

на отбелязахме доложите- з”“";

поп-
в

изолационни 
материали и амбалаж — ФИ
МА в Мионица бе 
за една година. Вече през тп 
април 1977 година. сътлашо 
разпоредбите на Закона 
ОДРужения ТРУД ФИМА 
почна редовното 
"водство като 
низания на

построенаор
ганизации, както и в гол- 
*(мо число от .видовете на ство.

за
отделно се 

отнася до част 0т работата 
в Социалистически*
От такава негова

за-
телната

съюз. 
активност,

на
в

съвкупно-

тхредложенията, 
приетитеили

решени*. В крайна 
разбира се, и 
обществено

линия, 
настоящото 

усилие да раз
ширяване на активната по- 
дитическа база и укрепване 
то дееспособността на Соци 
алистически

колектив.
на

я съюз като ця съвет, в ка- 
Дисци п Л1 ш арната 

а някои се активн- 
в общината.

ло.



Комунист 3
нови опити

НЕДОСТАТЪЧНО РАЗВИТ ИТЕ КРАИЩА

комите по-самостоятелни
ТОЛКОВА 00-ЦИКЛИ

Им-гомм шанс допи*
Републиканският фонд за недостатъчно развитите 

и Международната банка за възобновяване и__ развитие
ще финансират 339 програми в селското стопанство 
в Южноморавски регион на стойност от около пет ми 
лиарда динара

Секретарите на първични-те организации 
шабашка „Зорка” и лознишка „Вискоза” з 
на комунистите

на СК в 
за дейността 

в новите условия на организиране

ботаници, обаче още не се 
занимава с централните въ 
проси:

ТОМА МИЛИЧ малка да бъде опора на ме
роприятията. Все пък не 
би трябвало да се закъЮнее, 
защото този шанс е гол
ям и трябва да се използва.

В следващия 
чен плац на развитие, в пе
риода 1981 до 1985 година, 
на територията на Южно- 
морасвски регион и Топлица 
ще бъдат построени 39 обе 
кта за производство и пре
работка на овощия, зелен
чуци, месо,

средносро-
НОВИЦА ПРЪСТОЕВИЧ —■ Разпределението и кад

ровата политика са на рав
нището на „Зорка”. Моята 
трудова организация, напри 
мер, има голяма чиста пе
чалба, обаче постоянно се 
отсрочва прилагането на 
споразумението за разпреде 
леиие на отделните работни
ци. Търсихме веднаж да се 
тръгне към по-стимул атив- 
Но разпределение, но някой 
още счита, че не е време. 
А това застъпяна интересо 
ванието на работниците, на 
малява производителността 
и спомага да се разширява 
уравниловката и лъжесоли 
дариостта. И ние в първич
ната организация не можем 
да бъдем напълно самосто
ятелни, докато не се решат 
икономическите отношения 
и в другите области на 
стопанисването...

варяне в по-тесни кръгове.
Никола Ристивоевич бивш 

секретар на фабричната кон 
ференция на Съюза на кому 
нистите в този колектив, 
не споделя това мнение.

— Не може вече да се 
допуоне връщане на старо, 
но и да не се увеличава про 
фесионалният апарат в Об
щинския комитет. Решения 
предлага колективното ре 
шаване. Нима членовете на 
комитета, 
и на техните органи не мо
гат да дадат подтик и за по
чести тематични конферен
ции и съвещания?

Комунистите в шабачка 
„Зорка” и лознишка , Виско 
за” между първите 
организации

Проектът ,,Морава II” ще 
даде импулс преди всичко 
на увеличението на произ
водството на овощ арските 

мляко, яйца, и зеленчукови култури, ка 
а между тях и обекти за кто и построяването на во- 
напояване. Това най-голя- достопански обекти. Списъ- 
мо следвоенно начинание в кът на „кандидатствуващи- 
селокото стопанство в не- те” програми цред Между- 
доСтатъчно развитите кра народната 
ища на Сърбия ще струва дълъг- Да споменем сам<> ня 
около пет милиарда динара, кои. Предвижда се рекон-

сл ОЖЕНИ
на сдруже

ше» труд в Подриноко-колу 
бар ски регион оцениха, че 
фабричните конференции 
твърде много превзимат от 
работата на първичните ор 
ганизации на ОК, което води 
към пасивизация на по-гол- 
ям брой членове, които че 
сто пъти са били в поло-

банка е доста

конференцията
жение да се изясняват 
нещо, което 
,договорено”. Затова и след 
критическия анализ се прие 
тъпва към изнамиране 
по-изгодни облици на дей- 
ствуване.

струкция на млекарите в 
Прешевр Владичин хан и 
на хладилния склад в Лес- 

прего- ковац. След това, изгражда 
не на цех за преработка на 

в картофи в Брестовац, фаб
рика за преработка на леко 
вити билки в Сурдулица, фа 
брика за храна за добитък 

Понастоящем се вър- във Враня, фабрика за дет 
ши съглаоуване на отделни ска храна в Лесковац, су- 
становища относно конкрет шилня за горски плодове в 
ните решенид и счита се, 
че кредитите ще могат да
се ползват вече от средата условия за отглеждане на 
на следващата година. За винова лоза, се предвижда, 
сега е известно, че Между- увеличение на площите под 
народната банка ще осигу- лозя с около 1000 хектара 
ри 40 на сто от средствата, във Власотинце, Лебане, 
Републиканският фонд за Враня и Войник и да се

за
Това начинание, нарече

но „Морава И” е резултат 
на повечемесечните 
вори на фонда и повече дру

вече е било

на
ги органи и организации 
СР Сърбия с Международ
ната банка за възобновява
не и развитие във Вашинг
тон.

РАМКИТЕ СТАВАТ 
МНОГО ТЕСНИ

Не воичко, обаче, в това 
преустройство вървеше лес
но. Старите схващания бав 
но отстъпват мястото си на 
новите. Стигаше се и 
стълкновяване на навици и 
интереси с потребите 
се изнамерят градивни 
шенид които ще запълнят 
празнината след централис- 
тическите навици.

В „Зорка” повече могат да 
се чуят мнения за ,дежур
ни д секретар” който през 
един период би насрочвал 
съвещанията и другите съв 
местни акции, отколкото за 
формиране на някакво ко
ординационно тяло, съставе 
но от секретарите:

' — Никой не пречи на се 
кретарите и комунистите да 
се събират и съвместно да 
действуват, но считам че 
напротив на разговорите в 
някои среди не са потреб- 

никакви координацион
ни тела или нещо подобно, 
което и противно на воля
та на комунистите може да 
се превърне в институция, 
която ще се постави над 
първичната организация — 
заяви Лщбица Влайкович, 
изпълнителен секретар в 
Междуобщиноката конфе
ренция на СК в Шабац.

Медведжа и други.
Понеже има благоприятни

до

да
ре

ни
— Чуват се тук-таме и та- 

менкива мнения, според 
насочени към това да се по
каже как някой е незаме-

ДА СЕ ЧАКА ИНИЦИАТИВА 
„ОТГОРЕ”

недостатъчно развитите —
30 и организациите на сдру 
жения труд, основните бан Сурдулица. С това, според 
ки и частните земеделци — 
останалите 30 на сто. Уча
стието си селскостопански
те труженици биха могли 
да обезпечат парично, с ма
териал и работна ръка.

Същевременно в органи
зациите на сдружения труд 
в този край започна интен
зивно изготвяне на шшести 

които

построят система за напоя
ване в Прешево Войник и

ним или как ние сме спо- 
собни сами да решаваме сво 
ите проблеми. На нас е не
обходима само по-непосред- 
ствена подкрепа от Общин 
ската конференция и Коми
тета, а първичната оРганиза 
цид ще стане сигурна га- 
ранцид против всички въз 
можни бюрократизации и 

подчертава

оценката на специалистите, 
ще се създадат условия за 
изграждане на рибници в 
Църна трава, Медведжа, Тър 
говшце, Сурдулица и Преше
во и на нови оранжерии 
въ® Вранска баня- Освен

Един от първите въпроси, 
който се наложиха в разго
вора със секретарите 
първичните организации на 
Съюза на комунистите, във 
„Вискоза” беше: дали е въз 
можно да се създаде едно 
координационно тяло, кое
то ще обединява работата 
на секретарите и насочва 
динамиката на дейността?

— Значително сме по-само 
стоятелни и ло-единни на 
дело. Но, струва ми се, по- 
рядко се събираме и се чув 
ствува
— каза Здравко Танасич, се 
кретар на организацията на 
химическите нишки, 
низация в която е проведе
на първата и 
(досега) тематична ^конфе
ренция въ® , Вискоза”.

на

Връзката може да бъде 
само тематична, а облиците 
— както се утвърждава от 
Статута на СКС -— са много- 
бройни: от тематичните и 
акционните конференции, съ 
вещания и други облици на 

действуване от

това, се предвиждат нови
овощни насаждения и мал 

животновъдни ферми 
3 частнид сектор, за което 
в тези полупланински райб

отклонения 
Петър Новакович, секретар 
на първичната организация 
във Фабриката за защита 
на растенията.

ционни програми, 
трябва да бъДат завършени ки 
.тази есен. Носители на те 
чЗЦ програми са АИК „Лесно 
вац", „Делишес" — Влади- ни съществуват добри ус- 
чии хан и АИК „Прокуттие” довия (Босилеград, Църна

Прокупие. трава, Търговище' Куршум-
Обаче, изготвянето на \ лия).

В Републиканския фонд

съвместно 
време на време.

известна пасивност Най-добрият работник ^ — 
самоуправител в „Зорка” и 
секретар на основната ор
ганизация във фабриката за 

Павле Ланте-

Само с упоритото подтик 
ване ма тези нови процеси, 
които започват да живеят 
в практиката и да сломяват 
остатъците от старото, пър
вичните организации и ко
мунистите в тях могат да 
бъдат челници с примера 
си в доизграждането на 
самоулравителпо-. икономиче
ските отношения.

орга- най-лрограмите не върви 
добре отнооио както и до
сега; когато се касаеше засъоръжения 

лич изтъква, че оргаиизаци 
ята отне не е напълно ос- 
пособсна за

единствена за недостатъчно развитите.
Най- в Републиканската стопан

ска камара и в Изпълнител 
че нид съвет на Скупщината 

на СР Сърбия се твърди, 
ОСТ е много че няма причини да се съм

нява в осъществяването на 
тозн голяхм проект. Подго
товката и разговорите е , фи 
нансовите партньори от чуж 
бнна текат нормално. Следо 
вателно южната част на 
Сърбия, по-точно двадесети
ната най-неразвити общини, 
в следващид петгодишен 
план ще изменят своята сто 
папска карта и ще се доб 
лижат към средно развити 
те в републиката, преди вси 
чко по отношението на до
хода и настанените на ра
бота. Освен това, този про
ект ще създаДе условия за 
по-добра здравна защита на 
населението, идване на спе 
ци а листите, защото лшози- 
на земеделци ще видят сво 
ята перспектива в развитие 
то н& земеделското произ
водство.

селското стопанство, 
голяма трудност представ
лява обстоятелството, 
банките нямат пари, а аку
мулацията в

самостоятелно 
Тя е единна, 

чле-
• Драголюб Попович, 
ретар на -първичната органи 
зация в Лозофан, причини 

известния застой виж 
да в бавното отвикаване от 
практиката от фабричните 
центрове да се получават 
„обработени ” материали. По 
настоящем всичко е предо- 

способността на

сек* действуваме. 
наброява над стотина 
нове. почти всичките са ра

те за

ставено на 
ръководството на първична 
та организация, а помощта 
от Общинския комитет е
недостатъчна.

Временната пасивност 
Дра гал г Миркович

слабата работа
счита
обусловя и 
на професионалните служ
би в трудовата и сложната 

Неохотното оторганизация- 
нопгекие особено е последи 

нерешените отиоше- 
областта на разпреде 

на дохода и лични

ца на 
иия в 
леиието
те доходи, но налице е 
навикът да се ^чака инициа 
дивата ,>от горе”.

и

Ми-Сиоред мнението на
Иванович, член ца сек- 

Енергетика, съ- 
опасност от зат-

гелското стопанство: И покрай всичкн капиталовложеш1Я и селското С1ш общност, все още се изостава. Защо?лай 
ретариата в 
щесгвува

Развитието напо-широката обществено-политическагажиране па



4 Комунист
ПЪРВИЯТ ТЕЛЕВИЗИОНЕН ФЕСТИВАЛ НА НЕОБВЪР
ЗАНИТЕ КУЛТУРЕН МОМЕНТКРУШЕВАШКИЯТ

За по-справедлив 

информационен ред
Нови »вьпни«,

месеца, и на тази страна 
още подобни, значи много 
на плана на запознаването и 
даването на прдюи информа
ции от едни на други. Поп- 
раво на това се наблягаше 
в разговора около кръглата 
маса на фестивала: за се^е 
да се говори от собствен 
ъгъл- което ще рече по-вяр
но и по-справедливо, откол-
кото това правят големите Идеята за таканаречената 
монополистически системи, полицеитрична организация 
които режират и изпращат на културния живот с*ьоб- 
съответна картина на света разно процесите на пообще 
и за отношенията между хо- ствявапето на културата и 
рата според свой рецепт. на общеотвеяго-икономиче- турни 
Предпоставка за реализация ската позиция па култур
на този стремеж във всеки игате дейности, в община 

съще- случай е укрепването на на- Крушевац намери плодород 
в ционалиите телевизии и на на почва. Може да се гово

Бранна Чулич
ГРАДЪТ И СЕЛОТОИиформациопидт ред 

та, който се отразява и на 
политическо - икономически • 
културен и езиков план, без 
съмнение е монополистичес
ки устроен и с тенденция да 
задържи статус кво. към 
което водят често и на пръв 
поглед техническите и тех
нологически открития, как- 
вито са, например каблова- 
та и спътннческата телеви
зия. От друга страна, пове- 
чето страни имат неразвити 
и млади телевизионни систе
ми: в 103 страни телевизия
та е по-млада от десет годи
ни, или изобщо не 
ствува. Ако посочим, че 
тази група болшинството са 
необвързани страни и че 
много от тези, които нямат 
телевизия внасят 30 до 70 на 
сто от програмата- става яс
но, че неотдавна завършени
ят Първи телевизионен фес
тивал на необвързаните стра
ни в Херцег-Нови имаше 
много теми за обсъждане. 
Представителите на телеви
зията от необвързаните стра
ни размениха мнения и опит- 
като се опитаха да намерят 
отговор за най-важния въ
прос: как да се изгради или 
поне да се повлияе върху 
изграждането на по-справед
лив информационен ред в 
света. И — как в дадените 
обстоятелства

в ове- На границата между оценката на изминатия път я 
приемане и утвърждаване на дълго 

програма на културата. — Основна
сдружете

подготовката за 
срочната развойна 
та организация на 
щност като бази на културата

Твърде съдържателна е 
об и размяната на програмите 

и на таченето на братството 
жду града и селото, — за

сенчиш технически съоръже я®я®ат в крушевашката са- 
мия и оптимални сценични моуправителна общност на 
и акустични условия, таки интересите за култура. В то 
ва че с тях не могат да се ва отношение на ВДРВо мяс 
похвалят и съответните кул то се намират Народната 
турни институции в Круше библиотека (в селските цен- 
вац. Десетте централни кул трове на културата органи- 

домове с районните зира 60 изложби и редица 
центрове за културна дей сказки за книгата годишно), 
пост предимно развиват и , Крушсвац-филм (кинофи

гачат самодейното творчест цира 20 места с постоянни 
во и насърчават културно- дни на прожектиране на
художествената активност филми), Художествената га 
на гражданите в местните лерия, (която заедно с Юго 

сдружа общности. През година славската галерия на репро 
га един селски център за дукции на художествените

и културна дейност има два дела своите изложби съпът 
решаване десетина различни активно ствува и с отговарящи ин 

сти (организиране районни структивни прожекции и 
страни за културната поли- прегледи, съревнование на сказки по въвеждане в

тика е не само обществено- селата, театрални представ- изкуството) и Крушевашки
прокламиран стил, но все ления, изобразителни и сел ят театър (най-малко две
по-лрисъствува/ща практи- скостопански изложби, ре представления през сезона

виални програми, ознамену във всеки селски център на 
ване на исторически дати и културата). Тази действена
събития, сказки от областта форма е развита и в органи
на културата в движението, зациите на сдружения труд)

дейността на художествения 
салон на Дома на синдика
тите, на литературния клуб 
„Багдала”), а особено се из 
явява в оказването на кадро 
ва и техническа помощ.

Нито за момент тук не 
се забравя общественото оп 
ределение, че трудовите хо 
ра в сдружения труд, как- 
то и гражданите в местните 
общности да станат основ 
ни деятели вдв формиране 
то и осъществяването на 
културната политика. Зато 
ва са ясни стремежите що 
то основата на културното 
планиране изграждат сдру
женият труд и местните об 
щности. техните потреби, 
желания и инициативи.

труд и местната

МИЛОСАВ РАЙКОВИЧ

програмната продукция, как- 
то и обръщането на необ
вързаните едни към други- 
без посредници.

По пътя за осъществяване 
на целите, за които се за
стъпват представителите на 
телевизиите на необвързани
те страни има много препят
ствия. Като се почне от те
хническата и технологичес
ката зависимост от развити
те страни, па до невъзмож
ността да правят собствена

ри за това, че изграждане 
то на цялостна система на 
самоуправителното 
ване според интересите, об 
тестваното договаряне 
равноправното 

на всички заинтересовани

ка.

Носителите на таково дейпрограма, коет0 — знае се
— е много скъпо. Един от ствуване в културата са 
начините да се преодолеят самоуправителната общност 
тези трудности и да се про
тивопоставят срещу домина- 
цията на великите в сферата 
на информирането, разбира труд, които в нейните обя- 
се- е сдружаването на сили
те на „третия свят".

Безспорен е фактът, че ра
звитата телевизия е днес при 
вилегия на индустриално ра
звитите страни и това се 
изявява и на плана на меж
дународното общуване въоб
ще. отделно на телевизион
ното, разбира се за сметка лата територия на община 
на неразвитите. Актуалност- Крушевац и за подтикване 
та на анализиране ролята и 
позицията на необвързаните 
страни в това отношение ста
ва ясна, ако се знае, колко ните ценности в други сре
6 В™1™ето на телевизията ди. В тези нови „вълни” информирането, разпро-
страшгоането на истината и общност заема важ
ценностите, формирането и но Млсто и роля в създава 
развитието на съзнанието и 
вкуса и ти. Националните 
телевизии, без съмнение, тря 
бва да развиват 
та култура, което

агрикултурата, курсове по 
всенародна отбрана и граж 
данска самозащита и т.н.). 

Богатството на селските
на интересите и редица ор
ганизации на сдружения

домове на културата, относ 
но на отделните им секции 
се отчита и с дадените об 

Най- ществени признания (Кул
турният дом в Конюх е ла
уреат на Букова награда, те 
атралните самодейци от се 
ло Жабари бяха наградени 
на тазгодишния ФЕДРАС, 
селската художествена ко
лония на ДК „Живко Ми- 
чич” събира художниците 
от Крушевац и побратиме
ните градове Вараждин, Жа 
лец, Трогир и Травник, Кул 
турните връзки на местните 
общности вДворана и Вини 
ца (Вараждинска община) 
и местните общности Кон
юх и Марине (Трогирска 

нето на културните навици, комуна) са не само мани- 
особено в

телевизията
да стане инструмент на ра
звитието на националните 
култури, развитието и опаз
ването на националната не
зависимост, търсенето нана- 
национален идентитет и при 
това да не се затвори изклю 
чително в своите сфери.

В заключителния документ 
на Шестата среща на необ
вързаните в Хавана е запи
сано: „Развитието на нацио
налните средства на инфор
мирането и сътрудничество
то в областта на информира
нето, представляват съставна 
част от борбата на необвър
заните и другите развиващи 
се страни за създаване на 
нови международни отноше
ния Цялостно и отделно на 

международен информа
ционен ред''. Фестивалът в 
Херцег-Нови бе първият кон
кретен принос на този план, 
защото самият факт- че на 
едно място можеха да се 
видят 67 емисии от 
тина страни на

гия приемат и осъществя
ват своите програми, 
много е направено в създа
ване на условия и развитие 
на съзнанието, че за равно
мерното развитие и достъ 
пността на културата на ця-

на потребите за по-открове 
но комунициране с култур-

мев

Проблемът с кадрите е 
отделна област в сегашното 
състояние на (културата не 
само в община в Круше
вац, но и в 
Тревожи

нов фестации на размяната 
културни информации,

селските среди. на
републиката, 

обстоятелството, 
че незначително число 
фесионални

национална- ДЕЙНОСТИТЕ НА СЕЛ 
СКИТЕ ЦЕНТРОВЕ

но
и на таченето на братствотопредстав

лява една от възможностите 
за противопоставяне срещу 
прякото и косвеното

про-и единството, единението и 
не рядко мост на други фо
рми на сътрудничество,

театрални 
тисти е ангажирано 

на сцените във вътрешността. 
Крушевашкият театър, 
пример, няма нито 
школуван артист и още дъл 
го време няма да има та
къв. Крушевац има 25 ан
самбли за

арВ изтеклия период на те
кущия средноорочен 
на територията на община- п1Рво място стопанско.

_ пропа
гандно действуване на непри 
емливи тенденции и 
от всички видове. Но 
така. можеше да

напетдесе- 
третия свят 

като се почне от Индия, Ал
жир- Ирак, Венецуела, Ли-
ся и Югославия, __
имат развити телевизии — 
до Бенин, където телевизия
та е пеленаче от общо шест

план
натисци на-

също та, при 
се чуе на

тази среща, е необходима На местш1Те °бщности, 
ясна откровеност към целия Раб°та и
ниЯценн^^РСаЛНИТе ЮултуР поправени и обзаведени 22

обекта. Някои

единголямот0 участие Отделно 
тните
зациите на 
в таченето на

място имат мес 
общности и

които с органи-самооблагане са
сдружения труд

революцион
ните традиции ознаменува
ното на значителни дати 
нашата история, развитието 
на мемориалната 
Впрочем, в 
Слободище.

народни песни 
един профе- 

кореограф. Силни
ят размах на самодейността 
чувствува същинска глад 
за професионални кадри по
становчици, организатори
Ръководители на отделни 
ГРУПИ- Трудно ще се прео
долее този недостиг в ско- 
ро време, а това не може 
Да остане без последици.

и хора, а само 
оионаленот тях имат

Комунист от

култура.
обятията на

което не е 
мо паметник на мемориално 
то строителство, но 
теляа културна

са-ИЛГТАД, и—
• де«-

чч * **гмс 11,
и значи

институция, 
която при приемането на 
програмите за

А това1 са трудности, с ко 
та°,неУеТУ1раТа в тази общи 
” (не е да се заклю
пи, че н

своята актив 
вдъхновява 

поръките

ност винаги се 
от символите и 
на историята и 
чееката

в друпи) се среща 
изгради сис-с Усилията да 

тема насоциалисти- 
Революция. За културни връзки 

я която система 
по-отговаряща на 

самоуправителна

ор
ганизирането и
То на 
Фестации 
Ща" (край

и отношени 
би билапровеждане- 

мани- 
слободи-

таканаречените
нашата 
ктика. Но, 
"РОДсгавлява 
ва за

стна- Дългоорочна 
програма.

„малки пра 
постигнатотопаметника па пад 

се грижат съ
валите борци) 
ответните солидна

на по-цяло- 
развойна

осно
трудови приеманеоргавизации.
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ГОДИШНИНА НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ НА 

СЛАВИЯ И 35-ТА ГОДИШНИНА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ФАШИЗМА
ЮГО

ВИНАГИ ДА ПОМНИМ СВЕТЛИТЕ 

МЛАДЕЖКИ ЛИКОВЕ
В ГЕРОИЧНАТА борба на 

югославоките народи и 
родности срещу фашистките 
поробители и домашните пре 
д ат ели, която същевремен
но изпълниха всички задачи,
талистическата експлоатация 
и угнетяване, а — за равно
правие- братство и власт на 
работническата класа, 
дите на Югославия достой
но изпълниха всички задачи, 
възложени от другаря Тито 
и СЮК.

Длъжността на всички нас, 
възрастни и млади, е да па
зим светлите образи на на
шите млади герои- така как- 
то пазим най-ценните при
добивки от народоосвободи- 
телната борба и революция
— свободата, братството и 
единството на нашите наро
ди и народности- онова за 
което те се бореха и жертву 
ваха.

И младежите от босиле- 
градски край, заедно с мла
дите от всички югославски 
народи и народности от вси
чки краища на Югославия, 
активно участвуваха в кова
нето на днешната свобода, в 
разрушаването на старото
— мрачно и ненародно, в 
създаването на новото — 
прогресивно и хуманно.

По този хубав повод ще 
се опитам да кажа няколко 
основни данни за десет мла
дежи, родени в Босилеград
ска община, които проявиха 
виха изключителна актив-

загива на 17 годишна въз
раст партизанинът 
ГЛИГОРИЕВИЧ. Роден е в 
Райчиловци през 1924 г. В 
партизанските редове отива 
от ученическите 
на крагуевашката гимназия, 
където е бил ученик в тре
ти клас и активен скоевец.

Успехите на партизаноките 
в борбата срещу 

българската фашистка вой- Страцин край Крива Палан- 
ска в битката на Църноок ка през юли 1944 година.
(на 6 май 1944 г.) у младе
жите от този край още по
вече са вдъхновили любовта 
към справедливата борба на 
партизаните. С желание да 
станат партизани от горно- 
тлъмннскага махала -,Бара-

стир ТОНЕ Стаменов МИЛ
КОВ от село Жеравино ста
ва тунел ски работник в Кри- 
вопаланешко — Македония. 
През април 1944 г. е стъпил 
в редовете на III ударна ма
кедонска бригада и заедно 
с нея е участвувал в борби
те на Църноок. Загинал е в 
едно жестоко сражение сре
щу фашистките пълчищана

предатели. Загива от четниш- 
ка бомба при Каблар на 5 
март 1946 г.

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, 
роден през 1926 г. в Босиле
град- постъ-пва в Босилеград- 
ски партизански отряд през 
юни 1944 г. като ученик в 
гимназията. След освобожде
нието е назначен за учител 
в Божица — отделение в 
Златанова махала. Вслед
ствие на трудните жизнени 
условия, в които учи и дей
ствува по време на войната, 
заболява и умира през юли 
1946 г.

И ДАМЯН Илиев АНА
СТАСОВ, роден през 1926 г 
в Млекоминци, постъпва в 
редовете на Босилеградски 
партизански отряд през сре
дата на 1944 г. По-късно е 
бил младежки активист и 
работи върху създаване на 
младежки активи по селата. 
Член на СКОЮ става през 
май 1946 г. Нежното му здра 
ве не е могло да издържи 
в трудните условия и той 
умира на 30 април 1948 г.

Активността на тези и до
ста други младежи от Боси
леградски край не е доста
тъчно изучена и сигурно е 
че може още много да се 
каже за нея- Желателно е 
да се обадят всички, които 
разполагат с данни за актив
ността на тези младежи.

ност в революционното дви
жение и народоосвободител- 
ната борба.

СЛАВКО Ранлегов ДИНОВ 
е роден през 1920 година в 
Босилеград. Основно и не
пълно средно образование е 
завършил в родния си град, 
а през 1936 г. се записал в 
средно техническо училище 
— строителен отдел в Бел
град. Проявява се като до
бър ученик и младеж с про 
гресивни схващания и като 
такъв бива приет в редове
те на СКОЮ. Животът и ре
волюционната му дейност 
завинаги се прекъсват на 8 
септември 1940 година в Ко- 
шутняк- край Белград, кога- 
то ЮКП и СКОЮ бяха орга
низирали излет. Излета про
вали полицията на ненарод- 
ния режим на бивша Юго
славия и в настаналите стъл 
кновения жандармите между 
другите убиват и Славко.

ИВАН Андонов КОНСТАН
ТИНОВ от Радичевци е ро
ден през 1921 година. Майка 
му Ратка е била медицинска 
сестра- а баща му учител в 
Крушевац. При партизаните 
е заминал като ученик през 
1941 г. Згинал е като опитен 
боец в пълния разгар на 
НОБ в Босна през 1943 годи-

на- ИВАН

скамейки

мла-
единици

Група от 7 младежи от 
Неготиио на Вардар, между 
които е бил и АТАНАС Ме
тодиев СТОЙКОВ- роден през 
1926 г. в село Горна Лисина, 
а преселен в този край, е 
бил активен сътрудник на 

тарци’’ са тръгнали ученикът партизаните от този край- 
ЦЕНЕ Я-кимов БОЙКОВ, ро- ' 
ден на 1 май 1927 г. в село 
Горно Тлъмино и неговият 
по-малък другар ТОНЕ Сто
янов СТОЙКОВ, роден през 
1930 г. също в Г. Тлъмино.
За нещастие на местността 
„Съборище" ги срещат ча
сти на българската фашист
ка войска, за които предпо
лагат, че са партизани и без 
да се опасяват открито съоб-

Окупаторът и домашните 
предатели обаче откриват те
хните връзки с партизан
ските единици, арестуват ги, 
жестоко ги измъчват, а след 
това ги разстрелят и трупо
вете хвърлят във водите на 
Вардар. Това зверско убий
ство е станало през септем
ври 1944 година, когато Ан- 
танас имал 18 години.

На 18 септември 1944 г. в 
Босилеградски партизански 
отряд доброволно постъпва 
ДИМИТЪР Васев БОЖИ
ЛОВ от село Гложйе- земе- 

се делец на 20 годишна въз
раст. По-късно Димитър ста' 
ва боец на Пета дивизия на 
КНОЮ в Крагуевац и учас- 

В началото на 1944 годи- твува в повече сражения с 
на двадесетгодишният па- четници и други народни

щават желнието си да ста
нат партизани. Мечтата оба
че никога не им се сбъдна
ла- понеже вражеските кур
шуми безвъзвратно отнесо
ха животите им. Това 
случило на 7 май 1944 годи

на.
На 15 ноември 1941 г. в 

село Забойница, на 20 км 
от Крагуевац, в борба сре- 

окупатори

на.

Стоян ЕВТИМОВщу германските
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Младите във войната и революцията
са изпълнени с омраза и 
предизвикателство... 
два месеца пращят тук ре
волвери и горят нашите ка
миони. Не зная какво искат 
тези момчета-фанатици, ко
гато палят вестници по га
ражите, или когато извърш
ват атентати над фелдмар- 
шалите. Всички се оплакват- 
че ужасно лошо се чувству
ват в този град. С нетърпе
ние очакват кога отново ще 
полетим, дори и на Изтока".

гресът възложи по-нататъш- 
но развитие на единството 
на младежта, относно нейна 
та мобилизация в борба про 
тив окупаторите и домаш
ните предатели. С пълно пра 
во може да се твърди- че ос 
вободнтелната война и ре
волюцията (1941—1945) бяха 
не само ош1я обществено-по
литически явлеш1я> които в 
историческия генезис на на
шите народи внесоха ново 
младежко дело, но и това 
съдбовно стълкновение на 
световете водеше и към по
бедоносния край доведе мла
дото поколение. Младите на 
пашата Народоосвободител- 
на война дадоха творчески 
динамизъм- елан и непобеди- 

Революционната 
упоритост, всеотдацност и 
решителност на младите са 
втъкани в освободителната 
война и революция» всеоб
щите творчески сили и из- 
трайността на нашите наро-

,Когато отиват в борба хора, войска която 
държавата е създала, възрастни хора, тогава това 
е техен дълг към своята родина, тогава това е 
дълг на всеки гражданин и патриот. Но когато 
без мобилизация, доброволно, деца от дванадесет, 
четиринадесет, петднадесет и шестнадесет години 

борбата, знаейки че в нея може да за
гинат тогава това е повече от дълг към родината, 
тогава това е свръхчовешки героизъм на младите 
хора. които жертвуват сеое си, макар че още и 

навлезли съвсем в живота - за да могат 
да бъДат щастливи'.

мандири и политически ко
мисари, чети 
бригади, 
най-организирана, най-масо
ва и най-бойна част на пар 
тизанокия тил. На освободе
ната територия на хиляди 
младежи и девойки бяха ор
ганизирани в чети и брига
ди, които с трудовия си 
елан изиграха огромна роля 
в мобилизирането на мла
дежта за военни подделеиия 
и за оказване помощ на 
фронта, в политическата и 
културно-просветната рабо
та- в укрепването на брат
ството и единството па на
родите и народностите в 
Югославия. Младежите бяха

Вечебатальони и 
Младежта беше

отиват в

не са 
бъдещите поколения ТИТО

ви- които внесоха младежки 
Още в 

мла-
на югослав' Пренасяйки тежнщето на 

овоята акция върху парти
занските отрядII и на оово- 
бодената територия, Съюзът 
на комунистическата младеж 
на Югославия от началото 
па въоръжената борба мина 
към създаване на нови об
лици па масови младежки 
организации. Всичко това съ
здаде условия в освободения 
Бихач от 27 до 29 ноември 
иа 1942 година да се прове
де Първия конгрес на Обе
динената антифашистка мла
деж иа Югославия, на който 
присъствуваха 365 делегати, 
представители иа младите от 
военните поделения от поч
ти всички краища на стра
ната. Със създаването иа 
ОСАМЮ (УСАОЮ) окончател 
но и организационно единно 
бе създадено антифашистко 
движение, което под Ръко
водство на ЮКП и СКОЮ 
се разви в съю3 на борчес
ко братство н единство на 
младежта в Югославия- Ка
то най-важна задача Кои-

и силията
I ските комунисти още в 

годините в навечерието 
фашистката агресия срещу 

страна, около Съюза

елан и оптимизъм, 
първите стълкновения 
дежите в партизанските ча
сти проявиха изключително 
геройство. Един от безброй
ните подвизи на 
се намери и на страниците 
на първия брой на Бюлети- 

Главния щаб иа Иа-
родоосвободителните парти
зански отряди в Югославия. 
„Изразяваме наша призиател 
ност към партизанина —мла 
деж, който в престрелка с 
германските фашистки оку
патори с шмайсер уби 11 
фашистки войници и 7 на
рами. Този геройски подвиг 

иашия млад партизанин 
заслужава иай-голдмо приз
нание, което се отдава на 
пародиите герои". Такива и 
подобни примери през Наро- 
доосвободителната война и 
революцията 
тици. Защото над три чет- 

бойците иа Наро- 
войока 

От техните

на

нашата
на комунистическата младеж 

се обеди- главпа опора па органите па 
революционната 
лласт и възобновяването па 
опожарените села, настанява 
пето на лагери и отделно, в 
оттеглянето па младите от 
неприятелското влияние. На 
окупираната територия мла
дежта беше най-сигурната 
опора на организираните ои- 
ли на Иародооовободителио- 
то движение. От редовете на 
младежта бяха рокрутираии 
смели диверсанти, безстраш
ни и находчиви куриери — 
нелегални дейци, безстраш- 

бомбохвъргачи. За акци
ите на белградските нелегал
ни борци към края иа ав- 

1941 година С. Хелмут,

младежта ма сила.на Югославия да 
ндт най-широките, младеж- 

маси- дадоха по времена 
раздвижването и развитието 

въоръженото въстание 
против окупатора извънред
ни резултати. Въз основа 
програмата на Народоосво- 
бодителмото движение още 

- начало на въоръ- 
борба беше обедине- 

поколение. Няко- 
десетки хиляди членове

народна

ки иа ма
на

ДИ.

П редседателството 
АВНОЮ отличи на 

1944

нав самото 
жената 18

година 
предложение на Вър- 

комендант Йосип

ноемврино младото полко
на, СКОЮ, революционни 
тузиасти, които обединяваха 
прогресивните маси, антифа
шистката младеж, бяха наи- 
-силната опора и най-масова
та база иа партията в осво
бодителната война. Тези мла
ди хора съчиняваха масата 
борци в първите партизан
ски отряди. Неравната и 

борба изискваше из
ключителни усилия и жерт-

на ХОВПИд
Броз Тито, Обединеният съ
юз иа антифашистката мла
деж иа Югославия с Орден 
народно освобождение. По- 
късно иа Шестия конгресна

Съюза на комунистическата
младеж па Югославия беше 
удостоен с Орден народен 
герой.

си

ни

густ
командващ в германския во 
ешю-въздушеи флот пише:

имаше на сто-

върти от
доосвободителиата
бяха младежи. " 
радици се рекрутираха

ГЮ--,Този град наистина е 
лудял- Погледите па хората

Боголюб ИЛИЕВ
тежка ко-

СТРАНИЦА И
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ПЪРВОТО ПЪТУВАНЕ ПО 

МЛАДЕЖКАТА ЛИНИЯ
МЛАДЕЖКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ

ИЗ ДНЕВНИКА НА ЕДИН СТРОИТЕЛ НА 
ШАМАЦ — САРАЕВО в часоветекакто " винаги 

ма почивка, започваме дълги
за нас и линия'1'3.

от дневника на единТОВА беше по-голяма тру
дова акция от предишните. 
Младежката железопътна ли
ния Шамац — Сараево по 
километри беше по-дълга от 
младежката железопътна ли
ния Бръчко — Бановичн. А 
колко пък повече от десе
тина хиляди 
всички краища на 
страна беше на ДЛъ>к 
цялата тази голяма строител 
на площадка дълга над 240 
километра, която се протяга- 

Шамац до Сараево...

откъс
строител на железопътната 
линия Шамац — Сараево, ще 
подсети за голямата победа 
на неговите другари, които 
29 ноември 1947 година

с издишаш чела, 
своето велико де

на Република-

приказки
Вървим на среща па пур- 

влак- който остана в 
гара Подлугони. Въ'вв«ямалката 

всеки от нае бушува радост, 
м желание, и не

търпение. Ето, първият 
ше мине по нашата линия, 

цялата нейна Дължина 
от Шамаш до Сараево! Се 

половина месеца ча- 
момент, от ден 

час. Седем

по
срещнаха 
горди па 
ло подарено 
та, за нейния четвърти рож
ден ден...

. .Полунощ вече отдавна 
превали ... По неравния пъ'г, 
който води от Сараево към 
Зеница бръмчейки сс извли
чат един след друг камиони- 

с младежи

и гордост- плод иа
ситусиаз^Та“ .огославс^та “младежп.тт:

младежи от 
нашата найки изхиъР^яшс парата, 

прозорците на купетата се 
развяваха оарячетата» а па 
стотина оригадири отпрати
ха композицията със своето 
оурио <,ура" — 
злат поздрав^
.младежки победи.

Само още няколко часа до 
Сараево, до крайната цел и 
отдавна очаквания 
По линията и от едната и 
от другата страна- във всич
ки места бяха изписани ло
зунги
нреоивавала и работила ед
на от многобройните младе
жки бригади. На 
железопътни гари насъбрали 
се селяни, с барячета и тран- 
спаренти, очакват първия 
влак. По полята се виждат 
групички хора, които тичат 
към нас. Всеки иска да ви
ди и поздрави първата же
лезопътна композиция на ли
нията, която до преди ня
кой Ден за повечето беше 
неосъществим сън.

След три часа по-късно, 
развълнувано и гордо, в зе
ленина. барячета и лозунги, 
приветствувана от десетина 
хиляди младежи и девойки 
и граждани на Сараево- ком
позицията на първия влак по 
младежката линия влезна в 
Сараево. Над града заехтяха 
топове.

Журналисти, 
тьори, сниматели ... Моливи
те бързо се движат по хар
тията, които оставят черна 
тънка черта, апаратите не
прекъснато щракат, а каме
рите на целулоидна лента 
попиват великите моменти на 
една незабравима победа.

пона железо! 1ъ'п штасградата на 
гара, па малко равно платно, 
около големите огньове се- 
дят младежите и девойките 

една бригада, която ра- 
наблизо. Посре-

дсм и 
кахме този 
па ден, от час в 
н половина месеца водихме 
непрекъснати, дълги и теж- 

битки за всяка количка 
земя» за всеки кубически ме
тър камъни...

И накрая — Подлуплзи. В 
тъмната пош светлят дссе- 

огньове. Песента отно-

ше от
Битката за линията бе теж 

ка, упорита, търпелива- дено
нощна. Работеше се непре
къснато, по страхотен есенен 
дъжд и мъгла, която се въ
вличаше под кожата, по сту
да, който вкоченясваше пръ 
стите на търнокопа и на 
ръчките на количката, а сту
денината навлизаше до кост. 
Може би тъкмо затова- ли
нията Шамац — Сараево на 
тогавашното поколение мла
дежи остана като най-скъп

на с този по-
ботеше тук 
щнали са пъРвия официа- 

и не поискаха да
на редицата11ге препълни 

девойки. Над стръмните пла
нини, конто се издигат вед
нага над пътя. се простира- 

мрачиото небе с хиляди 
звезди. Сноповете лъчи ог 
фаровете иа камионите остро 
пресичат тъмата- прелитат 
от единия на ДРУгия край 
на пътя и откриват, на мо- 

красотата на пре

ки
лен влак 
отидат иа спане. Дяла и°ш 
прекараха тук- край огъня, 
и приказваха спомени от ли
нията. Разговора лепрекъс- 
ваха пито тогава, когато към 
огъня се приближаваха чуж
ди. непозната хора или се
ляни от съседните села, ко
ито бяха дошли да посре
щнат първия влак. Единстве
но на някой непредпазлив и

момент.ше
тила
во отекна в поща- сега още 
по-весело и по-силно. Студе
нината вече не чувствуваме.
И тогава, ето първата 
среща с първид Влак.

Дългата композиция се про 
тегна пред перона, цялата
украсена съе зеленина и бар излишен въпрос, защо още

не спят, разговора на .мо
мент прекъсвали. Група от 
любопитни очи би погледна
ла в придошлия. Тогава ня
кой °т младежите, трудно 
изговаряйки мисълта, дума 
след дума, изговори:

— Остави другарю- ти то
ва не разбираш ...

И разговорът отново про
дължава. Трудно е да се за
пише всичко онова за което 
бригадирите на тази брига- 

както и на останалите 
младежки бригади на лини
ята, казали несвързано и не
опитно за живота- за рабо
тата и творчеството за тези 
два месеца колкото са пре
карали на линията. Да запи
шеш всичко
би да разкажеш една исто
рия за незабравимите дни 
на великите победи, за ту
нела Врандук, за камънис- 
тия масив Лашва, за мили
оните кубически метра земя 
и камъни, за великия насип 
па лявата страна на Сава, 
за 17-те мостове, за десет
ките хиляди младежи иде 
войки., герои — строители, 
които на всичко за седем и 
половина месеца през бос
ненските безпътица траси
раха пътя на своята Мла
дежка линия.

И това не беше 
но. Младежката 
само числата, тунелите мо
стовете ... Младежката 
ния е и първата радост на 
създаване, неизмерима и не- 

’ изказана, любов към ро
дината. Линията е и първи
ят невещ опит с молива и Н5ГМа ™ вече високо издигна 
другарство и общите лагер- ^ите °Рнгадирски знамена, 
ни огньове... И когато чо- 1 у1К-таме °Ше има по някой 
векът би могъл всичко това лозунг и това е всичко, 
да приеме и почувствува, да По течението на река Бо- 
съживи макар и в най-бледа 
светлина, тогава и това пак по 
върхностно, може би би

белези, че тук е
ниментн-

дивните босненски предели 
— дървета, скали, по някоя 
усамотена къщичка и долу 

сивата,

малките

спомен.
Днес повече от три десе

тилетия. когато днешното 
поколение младежи и всич
ки трудови хора на нашето 
самоуправително социалис
тическо общество посрещат 
Деня на републиката с нови 
трудови победи този малък

— в пропастта 
пенлива река.

Песните, които непрекъс
нато пеехме, млъкнаха. Въз
духът студен и остър. Сгу
шили се до самата кабина 
до шофьора, вмъкнали се 
под одеалата и шинелите

ячета. Край купетата от ед
ната и другата страна 
всеки десет метра- в поло
жение „мирно'' стоят мла
дежите. Пазяг своя влак ма 
своята линия. Вдясно от ко.м 
позицията купета, веднага до

на

ВЕНЕ ВЕЛИНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЛАВЧО
да.

менят и подобрят селското битие, по
лучавах впечатление, че Сотиров се 
превръща в друг човек. Беше непри
мирим към безделните и колебливите. 
Изискваше единно и сдружено да се 
решават всички проблеми. „ССРН е 
място за съществени договори за ак
ция” — често изтъкваше той-

реди петнадесет години редак
ционната колегия на вестник 
„Братство” ме изпрати за по
стоянен коресподент в Боси

леград. Тръгнах със скромни знания, 
но с пълен ентусиазъм и обич кьм 
журналистиката.

За мен Босилеград бе непознато

п
фоторепор-означавало

градче.
В тези топли майски дгш тук всич

ко ухаеше на свежест и на прелест.
Как да отпочна? — сблъсквах се 

със собствената си неопитност в жур
налистиката.

В непознатото за мен градче тога
ва се срещнах със Славчо Сотиров, 
тогавашен председател на Общинската 

организация на ССРН. От този момент 
и все до трагичната му гибел преди 
десет години той бе най-добрият ми на 
терена сътрудник. Насръчваше ме, ин
формираше за всички събития в кому
ната от значение за един журналист, нас
тояваше да отида и в най-отдалечното се 
ло. „И тук нишките нч живота ч.екат 
само, че трябва да ги почувствуваш!’ 
обичаше да каже. Така

Наскоро и нова лекция научих от Со
тиров. Този път някъде в отдалече .ите 
селища по склоновете на Бесна коби
ла. В компании бяхме с тогавашния 
председател на Общинската скупщина 
Стойне Иванов. Присъспвувахме 
лги събрания договори за работа. . . 
При завръщане стана доста късно. А 
то в иито едно село нямаше какво да 
се купи за ядене. „Я дс-неси малко си- 
ренце и хляб на моите гладни друга

ри!” — каза Сотиров на един познат. 
„За теб ще донеса, а за другарите ня
ма, защото се срамуват” — казваше ту 
сериозна ту на шега един плещат плаки 
нец.

на дъ-

* *
Тези дни младежката ли

ния видоизмени своя изглед. 
По-точно — самата линия се 
съживи: на воички гари се 
срещат композиции с широ
ки релси. Но по линията, 
къДето само месец преди то
ва владееше бурен живот, се
га е тихо. Лагерите опустя 

напуснаха ги бригадири
те. На масите за обед 
е паднал тънък слой сняг-

достатъч- 
линия не

Но най-важната за мел лекция бе 
насърчителната и мобилизираща актив- 
пост, с която Сотиров се отнасяше 
всеки жизнен въпрос. Той не обичаше 
канцеларията. Често изтъкваше, че чо
века се отчуждава от практическата 
политическа дейност ако не е непре
къснато всред трудещите се и гражда
ните.

се отнасяше 
и към всички колеги, които за първи 
път идваха в Босилеград.

Сотиров пленяваше

ЛИ-
К'ь:и ха.

със своята про- 
стосърдечност. За него най-святото бе: 
човещината и труда. Всякз среща с 
него оставяше ми дълбоко впечатление 
в съзнанието. Ог него имаше каквц да 
се научи.

Първата лекция научих 
Т лъмино

вече

г.,г«.Т остана все до трагичната му 
гибел през едно прохладно октомврий
ско утро преди десет години. Заедно с 
още 13 души той загина па Бесна ко
била, когато автйбус пъле„ с пътници, 
катастрофира в една пропаст. Загива 
стоически, изпълнявайки служебна за- 
й™- Я?еД събрание, което провел 
Долна Лщбата той тр7,гнал за Белград 
по покана на Републиканската коифере 

нция на ССРН.

в Горно 
едно от най-отдалечените 

в босилеградско село. Със Сотиров при- 
съствувах на събрание на ССРН. Той 
познаваше всекиго. Дори и личните им 
проблеми. И с дълбоко уважение се 
отнасяше към тях. Съчувствуваше, на
пътстваше. охрабряваше. А когато за

сна вече не се чуват детона
циите на мшш и заглушител- 

мо- 'ното треперене на компресо 
гъл да възприеме тази про- ри. Изчезнаха машините, бул 
ста и велика дума — линмя. дозерите и валяците. Няма ве

че веселите бригадири, 
ха им и песните. 

Бригадирите отидоха 
Остана

в сме-
почнаха разговорите за разрешаване на 
обществените проблеми, които да из-

* *
Тяхното дело.

Добривое Попович
В зори влакът тръгна 

Сараево. Локомотивът
към 

пище-
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ИЗГОТВЯНЕТО НА НАСРЕЩНИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН БИБЛИОТЕКИТЕ 

ЧАКАТ КНИГИШирока акция
Библиотечният фонд на книгите в учениче
ските библиотеки не съответствува на нова
та програма.

Неспорно е, че книгата ка 
то културно звено има голя
мо значение, «е само за ли
чното ни издигане, но и це
локупната културна полити
ка. Но като такава тя все 
още е недостатъчна в учи
лищата в Босилеградска об 
щина.

Библиотеките в петте осно 
впи училища и в образова
телния център, различно са 
снабдени с книги, различен 
е и бродт на тези, които са 
печатани на сърбохърватски 
и български език. В бистъ- 
рокото оановно училище 
учениците разполагат с 1 800 
книги от които 800 са на 
български език, а останали
те на сърбохърватски. От 
1 200 книги колкото има уче 
ническата библиотека в го- 
рнолиоинокото основно учи 
лище 950 са на български 
език. В училищната библи
отека в горнолюбатското ос 
иоовно училище от 3 700 кни
ги 2 900 са на сърбохърва
тски, 100 на руски и 700 на 
български език.

За отбелязване е, че в по 
вечето подведомствени учи
лища книги въобще няма.
В много от тях учениците 
за други книги освен своите 
не знаят.

За отбелязване е, че голя
мо число от целокупния 
фонд на книгите в учениче 
ските библиотеки не е под
ходящ зз ползване т. е. не 
подлежи на новата учебна 
програма. В босплеградско- 
то основно училище, както

Намираме се в края на 
предпоследната година от 
настоящия 
план, а това значи въ® вре
ме, когато воички субекти 
на нашето самоуправително 
социалистическо общество 
трябва да дадат оценка за 
постиженията ни в досегаш
ната реализация на плана и 
да се договорят за мерките 
и акциите в заключителната 
година, така че средносроч- 
ният план успешно да бъде 
реализиран. Заедно с тези 
твърде важни задачи пред 
гражданите и трудещите се 

местните общности и тру
довите организации стои 
още една, не по-малко зна
чителна задача: изготвянето 
на насрещния средносрочен 
план за период 1981—85 го
дина.

Планирането в социалисти
ческото самоуправление е 
едно от основните условия 
за устойчиво стопанско- 
-иконо.мическо развитие през 
определен период и изисква 
широка и на време пред
приета обществена дейност 
на всички организационни 
равнища. Затова планът 
трябва да бъде реално отра
жение на най-съществените 
потреби и реалните възмож
ности на всяка конкретна

среда, което ще рече носи
телите на планирането в из
готвянето на плана обезател
но трябва да изхождат от 
своите и обществените 
термални и финансови въз
можности и да съгледават 
най-напред основните потре
би.

Както е прието, в нашата 
самоуправителна практика- 
планирането на целокупното 
обществено развитие в крат
косрочен- средносрочен или 
дългосрочен планов период 
е задача на воички социали
стически сили, организирани 
в най-широкия фронт на 
ССРН начело със Съюза на 
комунистите. Всъщност, де
мократическото ангажиране 
на всички политически субе
кти в изготвянето на плана 
е предусловие за обхващане 
на всички общи и отделни 
обществени интереои и най- 
-ефикасно средство в борба
та срещу етатистично-бюро- 
кратичните, технократичните 
и останалите антисамоупра- 
вителни сили, които в такива 
моменти се опитват да сло
жат на преден план някои 
свои лични или трупни ин
тереси. При това Социалис
тическият съюз особено тря 
бва да насърчава и насочва 
активността на делегациите

и делегатите в процеса 
планирането към обективно 
разискване върху интереси
те както на

на
ни запозна Пенка Радовано- 
ва, има 5 000 книги на сър
бохърватски и 4 000 книги на 
български език, но всички 
вече не могат да се пол
зват. Голям брой книги и 
тези изпокъсаните се отчи
тат като книги, а те в съ
щност не са това. Това е 
така не само в босилеград- 
окото. но и в долнолюб&т- 
ското училище и в образова 
телния цеитъР- Даже въ® 
воички, защото книжният 
фонд не се възобновява до
статъчно.

Отделно мдсто и отделен 
въпрос за решаване са кни
гите на български език, ко
ито все още са недостатъ
чни. Ако имаме предвид, че 
часовете по български език 
са повече от тези по сърбохъ 
рватски то и материал, ко
йто трябва да се усвои е 
по-обширен. Естествено, тря 
бва и по-голям фонд на 
книгите. За това тук проб
лема на недостатъчния брой 
на книги е и по-изразителен.

Занапред, е нужно учили
щата повече да се ангажи 
рат и обогатяват ученичес
ките библиотеки с нови и 
качествени книги. Що се 
отнася за книгите печатани 
на български език е нужна 
съвместна обществена ини
циатива. В случая носители 
на инициативата са всички 
субекти отговорни за разви
тие на културната дейност 
и учебното дело.

средносрочен
своята така и 

па другите среди. Именно, 
процесът на планирането чу® 
ствително се забавя ако 
делегатските скупщини, в ко
ито ще се разиоква върху 
бъдещия план, делегатите от 
една структура, например, 
настояват техните интереси 
на всяка цена да получат 
предимство в плана- при кое 
то често не се води сметка 
и за интересите на 
среди и структури.

Понастоящем, съвкупната 
активност на ССРН и Син-

ма-

в

други
в

диката е съсредоточена към 
стабилизацията, което тряб
ва да има свое отражение и 
в изготвянето на насрещния I 
средносрочен план. По-точно, ! 
целокупното самоуправител- : 
но договаряне в процеса на ! 
планирането трябва да даде | 
принос към изготвяне на | 
средносрочен план, който ще 
обезпечи стабилно стопанско 
развитие в предстоящ ия пе
риод.
^ В Скупщината на СР Сър- I 
бия вече е прието решение ' 
за изготвяне на обществени
те планове за период 1981— 
1985 година и определена ди
намиката на активността и 
сроковете. Според това 
шение до края на 1979 годи
на е нужно критически да 
се обсъди досегашната реа
лизация на плановете във 
всяка среда, да се разкрият 
всички възможности за по
нататъшното
-икономическо и стопанско 
развитие, в резултат на кое
то трябва да се ,-роди" една 
визия на предстоЯщия сред
носрочен план. Активността 
след това продължава с из
готвяне начертания и пред
ложения на самоуправител- 
ни договори и споразумения 
за основите на плана, чието 
предначертаиие трябва да 
бъде готово до оредата на 
идната година. Втората поло
вина ла 1980 годила ще бъ 
де време за съгласуване и 
публично обсъждаме на пла
новете и начертатшето па 
средносрочпия план. Към 
края на годината средиосроч 
мия план за период 1981—85 
година ще бъде приет- а то
ва значи, че почти от пър- 
вия ден на предстоящия 
средносрочен планов период 
социалистическото развитие 
в местните общности, трудо
вите организации, общини
те, регионите, републиката и 
федерацията като пяло ще 
се провежда планово.

Значението па въпроса 
изисква от воички субекти 
в Социалистическия сью3 
пълно ангажиране, обектив
но съппедаваие ма всички (и 
ма всеки го) интереси, потре
би и възможности и па вре
ме раздвижена, лесокваща- 
широка и съДъР>кателиа ак
тивност в изготвянето на 
средносрочпия плат и про
веждането 
СЮК и заключенията на не
говите органи в тази значи
телна област. Само с обща 
акция ще изготвим 
план за използваме на всич- 

и обезпеча-

1

ре-
ДИМИТРОВГРАД

По-голяма активност 
на младежта обществено- В. Б.

Тъкмо затова е необходимо, 
както бе изтъкнато, да се 
направи критически анализ 
върху досегашната работа, 
постиженията и успехите, но 
да не се „забравят" слабос
тите и пропуските- които са 
налице. Всичко това е необ
ходимо- за добри изводи за 
по-нататъшната дейност.

Като констатация, може да

През изминалата седмица 
в Димитровград бе проведе
но отчетно-изборно заседа
ние на Общинската конфе
ренция на Съюза на социа
листическата младеж- на ко
ето освен делегатите на Кон 
ференцията присъствуваха и 
представители на Републи
канската и Междуобщинска- 
та конференция на Съюза 
на социалистическата мла
деж и на останалите обще
ствено-политически органи
зации в общината.

За задачите на общинска
та организация на Съюза на 
социалистическата младеж в 
Димитровград- за осъщест
вяване инициативата на дру
гаря Тито за колективна ра
бота, решаване и отговор
ност в обществено-политиче
ските и самоуправителни ор
ганизации говори Цанко Ко
стов, председател на Конфе
ренцията. В уводното си из
ложение Костов изтъкна, че 
всички тези ин-яциатшзи да се 
проведат в дело е 
активност от страна на всич
ки и че всичко това пред
ставлява една 
пред в развитието на социа
листическата самоуправител
на система и социалистичес
ката демокрация изобщо, в 
развитието на делегатската 
система и делегатските отно-

1птетопат

Люба Иванова Гогов
V

На 16 октомври 1979 годи
на се навършиха пет години 
от смъртта на нашата мно 
гообичана майка, баба, тъ
ща и свекърва

ЛЮБА ИВАНОВА ГОГОВА 
от с. Каменица, 
Димитровградско

се изтъкне, че постигнатите 
резултати въ® всички облас
ти са добри, но не на нуж
ното равнище, че не може 
още по-добре да се работи, 
и че постигнатите резултати 
не би могли да бъдат още 
по-добри. Всичко това може 
да се постигне с още по-го- 
лямо ангажиране въ® всич
ки области: в разрешаване
то на проблемите, отнасящи 
се до обществено-икономиче
ското положение на младите 
в обществото- участието и 
приноса им ® сдружения 
труд и тем подобни.

В многобройчитс и обстой 
ни разисквания младите го
вориха за постиженията и 
задачите в образованието- 
трудовите акции, информи
рането, производството, кул
турата, спорта...

На заседанието бе избра
но и ново Председателство 

Конференцията наброява
що 11 членове, а за щ>рв п?,т 
за .председателствуващ на Об 
щинската конференция на 
Съюза па социалистическа
та младеж в Димитровград 
бе избран Цанко Костов, до 

на Кон-

Скъпа майко, 
твоят мил лик вечно ще 

пазим в нашите сърца.

ОПЕЧАЛЕНИ:
Син Спас, дъщери: Кая, 

Ката и Олнвера, внучета, 
снахи и зетьове.

.нужна

На 24 октомври 1979 годи* 
на се навършиха десет го- 
дшш от смъртта на нашия 
баща и свекър

крачка на-

Стратко Петровна

наполитикаташегния-Делегатите, присъствуващи 
на заседанието, бяха запоз- 

че и Общинска
та организация на младеж
та в Димитровград предприе 
ма значителни крачки- така 
че колективната работа и 
отговорността да станат ос- 
повеи принцип в работата на 
всички лървич/ги организа
ции на Съю за "а младежта.

бивш ТЪрГ°веЦ от 
Димитровград

нати с това-
реален Дългите н печални годи

шни изминали оттогава не за
личиха нашата обич към 
него.

сегашен председател
фереицията.

Бяха избрани и прсдседа- 
комисиите към 06-

1си перспективи 
пане иа стабилно и дишам ич- 

целакугшо развитие пана 
шата страна.

Борис Костадинов

тели иа 
щинската конференция на 
младежта.

но
Семейство Петрови

Т. Петров
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СРЕЩИ СЪС СТАРИ ПЕЧАТАРСКИ РАБОТНИЦИ

ЧЕТИРИДЕСЕТ ГОДИНИ С ОЛОВНИЯ НАБОР
т ДУШАН СТАНКОВИЧ— ДУДА направи свързване аз&л, Искаха да направят

нТп Бпатство” хуба33 асс™к' И иие гРафи,,а в- "ьрат 1 ' ческите работници, които
Спомени от печатницата — отпреди 20 години вече бяхме работили върху

оформление на вестник им 
давахме кураж. Зная, че за 
първите броеве имахме го
леми тРУДиости около загла 
в ни букви и затова бяхме 
принудени да правим бълга 
реки букви като изсичахме 
сръбския шрифт. Така пра
вехме Ю, Щ, Я,. . . Българ 
ски шрифт, колко си спом
ням печатницата имаше, а 
по-късзю получихме от „Бор 
ба" понотип за ръчен набор 
и заглавни букви.

в печатницата да види ка
кво има ново, купува 
тници, а всяка събота 
ка в печатницата първите 
броеве на „Свобода , мес
тен вестник на Пиротската 
община. Той ие то чете ка 
то обикновен читател 
гледа и техническите греш 
к/и в оформление на вест
ника.

Не с случайно, че за юби 
лея направихме разговор с 
графическия работник Ду 
шап Станкови ч — Дуда ог 
Пирот. Той направи първо 
„свързване” ат „Братство” и 
през пялото време докато 
„Братство” се печата 
чатпица „Графика” в Пирот 
гой работи иаа вестника и 
даде ценна помощ иа пачи- 
паюигнтс журналисти въР 
ху оформлението па вестни

вее
ча

ав пе-

Дуда пръв прие ръкописи 
те на „Братство” и пръв за 
почна заедно със своите ко 
лети Душал Йованович — 
Басарац, Мирко Велкович, 
Станимир Чирич — Дани- 
ло, Ненад Манойлович, Ми 
одраг Йо1гич да прави на
бор иа вестника и да прави 
ръчен набор и свързване.

— Спомням си като днес, 
когато Марин Младенов и 
Тодор Славински, първи ре 
дактори на „Братство” дой
доха в печатницата с ръко
писите. Първите крачки бя- 
хиа много трудни. Те нямаха 
никакъв опит, в тази рабо
та, но имаха голям ентуси-

ка.

Дуда вече няколко годи 
ни е пенсионер. Намерихме 
го в 'неговия дом па ули
ца „Обиличева” агомер 17 в 
Пирот. Малка къщичка, ка 
квито Пирот имаше между 
двете вой™, подновена с 
желязна ограда и приветли 
во уредна. В стаята му то 
пло, уютно. Той е сам със 
съпругата си. Синът му е 
войник в Скопие. А в ста
ята много вестници. Дуда 
не може без тях. Четириде
сет години той работи вър
ху печатането им в Пирот. 
И сега всяка сутрин отива

Спомням си. че след из
лизане на първия брой в 
„Национал” се почерпихме. 
И не само тогава, почти 
след излизане на всеки брой 
от печат отивахме в „Наци- 

и „Сърбия” и тамопал
„заливахме” първите брое
ве. Годините и другарите с 
които работехме когато за
почна да излиза „Братство” 
няма да забравим. Същес-

По време на свързване на първите броеве на бра
тство”: Душан Йованович, свързва вестника, То
дор Славински, редактор на ..Братство”, крайния 
ляво, Джордже Клисаревич, гл. редактор на „Сво
бода” (Пирот)

твуваше голямо другарство 
между журналистите и пе
чатарските работници. . .

Б. Николов

^тре на юбилея на „Брат- 
и те ще бъдат празство

нично настроени. Празнува 
колективът на „Братство” сС печатарите 

на „Братство“
Десетина години вече „Бра 

тство” се печата в печатни
ца „Вук Караджич” в Ниш. 
През това време печатница
та постигна значителни ре
зултати в своето развитие. 
Освен, че се увеличи число 
то на работниците, печатни
цата получи и нови печатар 
ски машини. Само през ми
налата година печатницата 
изхвърли около 70 на сто 
стари печатарски машини.

Сега се вършат подготов
ки за откриване на цинко- 
графия- Когато тя започне 
да работи ще даде възмож
ност за още ио-бързо и по- 
качествено издаване на вее 
тника.

Печатница „Вук Карадж
ич” няколко години има 
овсет печат, а се вършат 
подготовки за въвеждане на 
най-съвременна печатарска 
техника- въвеждане на фо- 
тослог.

гато наближава времето той 
да излезе от печат, а все 
още пред Любиша Живано- 
вич, словослагател, на рега- 
ла се намира по-дебела 
зка несложени материали.

Тези два-три дни, обаче 
всички работници и техните 
Ръководители поради излиза 
не на тържествения бройна 
„Братство” по случай двой
ния юбилей, бяха по сери
озни в работата. Всички вла 
гаха максимум усилия вес
тникът да излезе на време.

И ет0 на читателите за 
пръв път представяме хора 
та които печатат вестника.

въР

На снимката:

1. Крунослав Кръстич ви
наги работи втора и трета 
странична. Неотказва да при 
еме и други.

2. Аца Симонович с 
лия екип на малък разго
вор. От ляво на дясно са 
работниците: Драгослав Та- 
сич, Драголюб Митрович, 
Драгослав — „Буца” Стойко 
вич, Йован Миленкович Дра 
ги Йованович.

3. Слободан Рашич.
4. Любиша Живанович.

це-

С работниците на печатни
цата другаруваме много го
дини. Радостни сме когато 
вестника излезе от печат, и 
то в твърде непрегнато по
ложение 
се печата. Понякога дори се 
идва до бурни разправии ко

докато вестникът
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Изповед КОГАТО ТИТО ГОВОРИ...Прости ми 
тамо е топло 
тамо е тихо 
тамо се мълчи.

Прости ми
отивам там, за да те забравя 
да си почина, да те обичам 
такъв, какъвто в блянове само 
може да бъде човек-ьт. . .

Прости мм,
че късам дял от живота 
и знам. че раните ще кървят.

Има думи, които преместват векове цели, 
Жадувани думи, избуяващи като ръж. . . 
Избистрящи хоризонти от облаци потъмнели 
И плиснали, като топъл пролетен дъжд...

Когато Тито говори — меч сякаш сече, 
Открояват се истините познати!
Когато Тито говори, ся|каш че 
Мощно ни носят сили крилати. . .

!• <
Неговите обикновени слова са куршуми. 
Екнали изстрели по всички врагове. . . 
Те са нашите широки, асфалтови друми. 
Мечтата недосегната, дето зове. . .

Милка ХРИСТОВАПРОСТИ ми. шI тш.
М1дг

№'В живота ! н

Работникът ведро в бъдещето се вглежда 
И се обляга на рамо на мечтания идеал, 
Като развигор пабуява желана надежда, 
Със която Тито бе съкровено мечтал.

В ЖИВОТА още не зърнал, 
от дома ме пропъди беда!. . .
Но аз пак там бих се върнал, 
зарад онази свобода, 
която остана в горите 
през всяка пролет да цъфти, 
която зеленей в леските 
и по росните лъки лъши- • •
Която в отсрещните долини 
лудува с бистрите води, 
и по пъ.теки сред малини 
записва за ешки следи. . .

Която с песен на жетвари, 
разказва ни сред летен жар 
за любовта между овчари 
и за Стоян млад шилегар. . -

Която петли по плетища 
огласят с песенен вик. 
която мълчи по стърнища 
и по тревясал ечемик. . .

Която орли белоглави 
носят по храсти и скали, 
която по сена и по отави 
кръстосват щурци и пчели. . .

Която със спомени стари 
по нашите следи върви. . .
. . .А от моите първи другари, 

никой гнездо не сви!. . .

ЯЖ

■ Щ{ши
ЙОСИПБРОЗТИТО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 
В ЮГОСЛАВИЯ

.V Когато Тито говори — топли ветрюве духат. 
Стопяват най-силните, сковаващи студове. . . 
Когато Тито говори — сещат вече разруха 
Всички прикрити и отворени врагове.

На падналите духом Тито възвестява 
Една зора — мамеща и величава.
Със ласка слънцето по-топло засиява,
Тито на воички с дела и с думи се раздава.

б ВО

И неговите думи, изстрадани и тежки, 
Натежават като истина за XX век, 
Водят уверено пътя ни човешки 
към ума и сърцето на всеки човек!

Стефан НИКОЛОВ

РУСАЛКА ТАШКОВА

ГЛЕЗАНКА
Стойне ЯНКОВтам говаря с майка си по този 

въпрос. Майката угрижена 
поклати глава.

— Мамо, не искам тази 
супа? — пак се разглези 
Глезанка, когато вечерта 
седнаха на софрата.

— Че кой те кара да ядеш! 
— с мъка изговори Катери
цата.

Глезанка се изненади от 
отговора на майка си, раз
сърди се, обърна гръб и 
излезе навън.

си ръцете и сядай да ядеш. 
Направила съм вкусни оре 
хави сърми.

— Не иока-а-а-м! — капри 
зно отблъсна тя чинията.

— Чащо, мила така 
каза, че сърмите са мною 
хубави!

— Дай ми нещо друго!
— Вземи си тогава от ки- 

лера кифлички с лешници!
— Ами! Кифлички ще ям!
Замисли се майката. Ка

кво да прави с капризното 
си и глезено дете.

— Мамо, защо се кахъР- 
иш? — попита я Опашанка.

ти

'1*6'
- ^ IV.

/
№ На другия Ден пак се 

втори същото- Едва вечерта
по-

:
I на третия ден, прегладняла и 

Глезанка орамеж-отмаляла, 
лмво каза:

— Майко, дай ми желъ
ди м. . . солчица.

Майката се усмихна довол 
на и с признание погледна 
мъдрата см ДъщеРя 
нка.

— Мисля, мисля и от акъл 
излиза. Какво да прастарата Катерица беше 

майка. Скътала
НС ми
вим с Глезанка? Нищо не й 
се угажда, нищо не яДе-

грижовна 
беше богата зимнина в дъл- 

себс си На Опашанка й стана мъ- 
, Щом сме я разглезили, 

трябва да я лекуваме , по
мисли си тя* И веднага раз

боката хралупа за 
и двете си дъщери. чи ю. Опаша-

Опашашка 
майка си

По-старата —
■ помагаше на

всякаква работа, а мал- 
обича-пуа

ката Глезанка
играта и по цял ден по

клон на клон, 
А когато

ше
докачаше от 
от дърво па дърво, 
изморена 
дома
глезотиите си.

се прибираше у
ставаше •непоносима с

— Милинка, къде ом Д°‘ 
за обяд исега? Чакахме те 

прегладняхме. Хайде, измий
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ГОДИНИ НА ТВОРЧЕСКИ ПОДЕМ (КЦГ-МИ II допиши99
4

У*,ЧГ -В ОБ 0 Д Анародност. От тогава книго
издател ската дейност ма 
, Братство” въдам с възхо
дящи темпове. Развиха се 
и израстваха творци от бъл 
гарокагга народност: Марин 
Младенов в областта на про
зата, поезията, литературна
та критика, Миле Николов 
— Прнсойски в областта на 
прозата и литературната кри 
тика, Стойне Янков, Алек- 
самдъР Дъиков, Борис То
доров, Стефан Николов, 
Милка Христова, Снежана 
Илиева в областта на пое
зията, Прокопи Попов, Дст- 
ко Петров, Хараламгш Ива
нов и др. в областта на нро 
зата, Властимнр Вацев в об 
пастта па литературната кри 
тика и др.

ле. Така описанието създава 
ше свои творци. Днес те са 
повече от двадесет. Активно 
допринасят къ** развитието 
на оригиналното творчество 
на българската народност.

С цел да насърчава към 
по-богата изява творческите 
възможности „Мост" всяка 
година провежда награден 
конкурс за поезия, разказ, 
новела, есе, научна и пуб
лицистична статия* Иачн- 
ная от 1978 година, покрай 
традиционния творчески ко
нкурс се провежда и младо 
жкм. който вече показа до
бри резултати, особено в за 
плаването на народим неон и, 
приказки и обичаи.

«* «»
.ННЛгДО " . 5

■

|1Ц I. 1Л> ХЧ1ТА-. ‘>Г I . Я1-. ■ I ' к

ОДЛО НАПРЕД! успешни НАЧАЛО
ч 1* ищ |-| «V. к'**-*• ••

• пи «*•» м ■* * .............  « 7 »'
'яя»ит ьн+т*** <* !'Г': • :-'"Г:!:

.............ь » /
Факсимиле от в. „Свобода”

Само за кратко време след 
спирането ла „Глас на бъл
гарите в Югославия" в Г1и-

роля в информирането на 
българската — - 
бившите Димитровградска и 
Звоиска общини.

„Свобода" още от първия 
си брой изцяло се ангажира 
в претворяването в живота

народност в

рот, като притурка на сед
мичника редактирана от То
дор Славииски , Свобода" за 
почна да излиза вестпиче 
на 8 страници — „Свобода”, на самоуправлението, в бор 
„Свобода” имаше за задача, бата за развитие на селско- 
както пише в първи# й 
брой. „да бъде факел на вси 
чки българи, живеещи в Пи 
ротския край, разсветлява- 
йки редица въпроси от наша 
та външна и вътрешна поли 
тика, като запознава читате 
лите редовно с най-актуал- 
иите политически и култур
ни събития.

В условията на новата ко 
мунална система, която вече 
се провежда в дело, „Сво
бода” ще мобилизира всич
ки българи от Пиротска 
околия на творческа работа риали Иван Караиванов, Бо- 
и активно ще подпомага бо 
рбата за пълно осъществява

Още от самото начало „Мо 
ст” се отличаваше с постоя 
нио Търсеше на нови съдъР 
жания и ценности. Стараеше 
се постоянно да следи най- 
актуалннте събития в обще 
ствения, политически, 
паноки, културен живот ка- 
кто на страната 
своята среда. Своята упори 
тост в постоянно търсене на 
нови ценности и сътрудни
ци „Мост” успешно осъще 
ствява благодарение на своя 

отвореност към всичко

Несъмнено едно от най- 
значителните начитания па 
издателство „Братство” е из 
даването

Делко Рангелов то стопанство, а даваше мя* 
сто и на литературното твор 
чество. Поместваше и мате-ЛИТЕРАТУРАТА на бъл

гарската народност в Юго
славия, която съществува 
вече 20 години, и Издател
ство „Братство”, което тези 
дни чествува значителен 
юбилей — 30 години печат 
и издателска дейност на ро
ден език — свидетелствуват 
за пълното равноправие на 
всички югославски народи и та 
народности и дълбоката 
марксическа и последовател 
на политика на СЮК. Свиде 
телствуват за създаването на 
оригиналната литература и 
култура на българската на
родност.

произведения 
Йосип Броз Тито. От пред
видените пет досега излезна- 
ха две книги: „По национал
ния въпрос” и „Социалисти
ческото

на риали от нашето революци
онно минало, за дейността 
на младежките организации 
и литературни материали за 
най-малките. Вестникът да
ваше място и за хумористи
чни и интересни материали. 
С една дума — съвсем за 
кратко време той стана че
тен и любим вестник на вси 
чки читатели. На страниците 
на „Свобода” печатаха мате

сто-

така и в
самоуправление в 

Югославия”. „Братство” из 
даде и книгите: „Борбата и 
развитието на ЮКП 
двете войни" и „Шестде
сет годиш* 
борба на СЮК 
Броз Тито.

между

революционна
от Йосипценно.

„Мост” представлява дей
ствителен мост за просмук
ване на различни по индиви 
дуалност и език, а общи по 
съдържание и дух култури, 
които

гдац Николов, Спас Сотиров, 
Никола Георгиев, Цветан 

не на самоуправлението и Еленков и неколцина учени 
социалистическата демокра- ци от дилштровградската ги 
ЦИя* • • за задълбочаване на мназия. С литературите твор 
югославския социалистиче- би на страниците на „Свобо 
ския патриотизъм. за вне- Да” се представиха Марин 
дряване на социалистическо Младенов, Прокопи Попов 
съзнание, а срещу всички 
чужди на нашата действите 
лнсст схващания и реакцио
нни течения в литературата 
и изкуството”.

Значителна част в книго- 
издателската дей-ност на 
„Братство” заема и превод
ната литература, конгресни 
и други значителни матери
али, превод на изтъкнати 
югославски детски писатели, 
публикуване на научни тру 
дове от автори на българска 
та народност и прочие.

създават останалите 
югославски народи и народ- 

ШЛ ТГШ т*#г я П1пгл»ц. ности. По този начин той 
МПМАВтГмШтГ. допринася към по-близко упо

знаване на всички югослав 
ски народи и народности и 

тю-*" зкпто »< «««V. *», ! за развитие на братството и
Г.нте народи мотат яа-0ъдатГ му ^
ЖОЙНИ и да насочат усилията списанията: , Градина” от 
рмреализираненатежненията Ниш, , Мост"' от Мостап 

м всестранното си развитие „Нови живот" от Нови сад!
„Културен живот” от Ско
пие и др.

5--

и др. автори, които по-къс- 
но продължиха своята пло 
довита литературна дейност 
на страниците на в. „Брат
ство”.

споменем
С разцвета на социалисти 

ческата ни .страна, расте и 
се развива и културата и 
литературата на българската 
народност в Югославия, ка
то неделима част от общата 
югославска културна съкро
вищница.

И наистина Вестник „Свобода” беше 
сигнал, че са назрели усло
вията за основаване

тази про
грамна насока — изнесена в 
първия брой на „Свобода” 
вестникът спазваше от пъР- 
вия до последния 
брой. И макар 
ствува

$1
И

3 Щ1
- , 1Й | Ш’ ГоЛям ш‘1теРес „Мост" по- 

• \ казва и към изобразително-
ТО изкуство. Още ОТ ПЪРВИ- 
те си броеве той донасяше 
репродукции на художници 

. и скулптори, както от бълга 
роката народност, така 
останалите югославски 

'3 ДИ и народности.

на са
мостоятелен вестник за насе 

(осмия) лението от българската на- 
че просъще 

няколко месеца — 
той изигра наистина голяма

родност в Югославия, което 
стана три години по-късно.

М. А.т ? ш.

Делегация на ССРНЮI-
&:-~г и от 

наро.•Ш&} вЧудата власт и просветното Осъществявайки решения- 
. та и становищата на СЮК, 

„Мост”
ла В БОСИЛЕГРАДСКО

По покана на Националния 
съ®ет на Отечествения Фронт 
в няколкодневно посещение 

НР България беше

и занапред ще вла- 
да бъде още по- 

ангажирано списание и дей 
ствителна трибуна на култу
рата на българската 
ност в Югославия*

И в областта на книгоиз- 
дателската дейност, Издате
лство „Братство” осъществя
ва завидни резултати. Излез 
лите досега над 60 заглавия 
наижрасноречиво 'свидетел
ствуват за творческия подем 
на българската 
Югославия.

Младата

га сили
Надсловна страница на в. 
„Глас на българите” на .. деле

гация на Съюзната конфе
ренция на Социалистическия 
съюз оглавена от

народ-
1965 година означава пре 

ломен момент в развитието 
на културата на българската 
народност в Югославия* Име 
нно тогава започна да изли
за списание , Мост”. Българ 
ската народност получи свое 
спиоание за литература, на 
ука, публицистика, своя три
буна за изява

председа
теля на Съюзната конферен 
ЦИя на Социалистическия съ 
юз Тодо Куртович. Още 
от първия ден на пребивава
нето на нашата 
София делегация в 

са водени разговори. 
Тодо Куртовичнародност в

говори
Соц^сХе^100™ ”а

аспекти на югослав
ското вътрешно развитие и 
външна политика на СФРЮ.

в продължение на разго- 
ворите говори председател- 
теАа °ТечесТвеви!г фронт и 
К ХЪТ на Делегацията на 

ългария Пенчо Кубадинскн.
секРетар на ЦК 

на ЬКП и председател на 
Държавния съвет на НРБ 
1одор Живков црие Тодо 

■Куртович. Те разговаряха п0 
■въпросите 
българските

на творчески литература на на- 
шата народност започна да 
живее през 1949 година 
страниците на вестник „Глас 

изпъ на българите 
литературната му Появиха 
насърчителния си 

характер „Мост” успя да 
привлече всички желаЮщи 
от редовете на нашата 
родност Да се занимават с 
литературна дейност. Всяка 
книжка на списанието 
ставляваше

те си възможности.
„Мост” започна 

само с няколко литературни 
творци, които редовно 
лняваха 
част. Но с

съюз и за■някоиживота си на

Югославия”, 
се първите творци 

на стихове, проза, публицис 
тичии статии от българска
та народност. От 1959 годи
на, през 1962 и 1965 година 
когато започнаха да излизат 
„Братство , „Другарче" и „
„Мост се създадоха в7;змо *:азговоРи между делегации те На ССРНтг, 
жности за по-богата изява Отечествения фронт ССРНЮ и
на творците от българската

в

на

пред
среща с нови 

имена на литературното по-

на югославоко- 
отношения.СТРАНИЦА 16
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БАБУШНИЦА

ЖИВЕЕ И ДИШЕ С ОБЕКТАЕДИННИ И СПЛОТЕНИ
На (неотдавна проведеното 

заседание на Общшкжата 
конференция на Социалисти
ческия съюз в Бабушница 
за пръв председател «а но
воизбраното 
ство с едногодишен мандат 
беше избран ИВАН МИТРО- 
ВИЧ, а за секретар с двуго 
дишен мандат ЛАЗАР СТЕ- 
ВАНОВИЧ.

Не разтурят вече семейните огнища 
боггинчани така както бяха започнали 

предл десетина години. В прегръдките 
на Сува планина и последните 
нения на власиноките планини, къде- 
то се е сгушило Велико Болници, днес 
по-лесно се дише много по-хубаво се 
живее.

най-пълно участие в приема 
нето на средносрочната раз 
война програма в периода 
от 1981 — 1985 година. При 
това ще е необходимо да 
се даде отделно място и вни 
мание на самоуправителни- 
те общности на интересите 
и местните общности.

(Вече в идната година, ка
кто се очаква, в Бабушни- 
шка община ще се раздвижи 
нова акция за въвеждане на 
ново местно самооблагане за 
изграждане на пътища. Във 
връзка с тази акция Ми- 
трович подчерта, че до

сегашното седемгодишно 
местно самооблагане за 
изграждане на пътища е 
дало добри резултати и че 
се предприемат необходими
те мерки за въвеждане на 
ново.

Активността на Социали
стическия съюз, както посо
чи Митрович в скоро време 
ще бъде насочена и към 
провеждането на избори в 
местните общности за нови, 
тела и органи на Социалис
тическия съюз и че в тази 
важна задача ще е необхо
димо пълно участие на вси
чки членове на Социалисти
ческия съюз.

разкло-

Председател-

Засега всички очи са отправени към 
„Балкан ’ — металообработващ цех иа 
„Ястребац” от Ниш.

Не търсете Йордан директора на 
„Балкан” у дома му. Няма да го наме- 

или е на новостросщия 
обект в с. Велико Бонмнци. чиято първа 
фаза трябва да бъде завършена до края 
на годината, а втората 
или е в командировка.

— Борим се да създадем по-добри 
условия за настаняване .на хората от 
този край на работа тук. Да спре пресе-

рите се

Матея
Андонов

през идната

можехме да си поприказваме, защото 
при него постоянно идват хора. питат 
за едно за друго, интереоуват се как 
вървят работите с новия обект. Влезе 

и представител на самоуправителната 
общност за геоизследваиия в Ниш. Ми
лен кович го погледа озадачено:

— Какво става, другарю Петрович?
Петрович извади от чантата си па

рче глина и като въздъхна, каза:
— Май. трудно ще върви. . . Ето 

сондирахме на дълбочина от 11 метра, 
но се появи тази мастна глина, която 
е непропускаема.

— Търсим ..техническа вода” — ми 
пояони Миленкович и се обърна към 
Петрович:

— Ах, дано я има тази пуста во
да. . . сега тя ни измъчва. Нали ще 
пуснете сондите на още няколко ме
ста.

Иван Митрович

Взимайки думата след про 
възгласяването му за пред
седател на Общинската кон 
ференция на Социалистиче
ския
община, Иван Митрович ме 
жду другото изтъкна:

— За пълно претворяване 
инициативата на друтаря Ти 
то в живота налравюсме пъ
рвата крачка. Пред всички 
обаче стоят занапред сери- 

отговорни задачи. На 
първо място Социалистиче
ският съю3 трябва най-дей- 
но да се включи в по-ната
тъшното изграждане на си 
стемата нз. социалистическо 
то планиране и да

Социалистическият съюз 
ще трябва още повече да 
се разширява и укрепва 
своя фронт на обединените 
социалистически сили в раз 
решаването на всички жизне 
ни въпроси. По такъв начин 
той все повече ще се превр
ъща в деен фактор в наше
то по-нататъншото социали
стическото изграждане и на 
дело ще провежда живот
ворната сила на инициатива 

другаря Тито за колек 
тивно ръководство и 
ворност.

съюз в Бабушнишка

— Непременно. От утре , се прена
сяме’' на друго място. Надяваме се, че 
ще намерим вода, макар че и на ге 
оложки карти е внесено, че тези пре
дели са почти безводни — добавя Пе-

озни и

та на тровим.отго-
— Само дано по-скоро намерим во

да! — въздиша Миленкович и след то
ва, с известно стеснение, дава нащос- 
ловнп данни за себе си, като настоя' 
ваше да не пишем много за него. а за 
обекта, в който ще има още много но
ви работни места, прострорни и хубави 
помещения, защото сегашните са твър
де неподходящи, в което и сами се уве
рихме „на място”. Миленкович работи 
в .Балкан” от 1958 година, а седем го
дини е директор. Роден е през 1928 го
дина в с.
} \ зрсдоосвободнтелната война. Досега 

подучил Орден за военни заслуги 
през 1973 и Орден иа труда със сребъ
рен венец през 1977 година.

Йордан Миленкович
М. А.вземе

лването им, защото в иякон села мно
зина отидоха във вътрешността па 
страната. И сега — казва Миленкодич 
— остава още малко да се завърши 
строителната част на обекта. Инак ма
шините и съоръженията и вносните 

м домашните, пристигнаха и наскоро 
ги поставяме. Новия г

П* 0*011^ ЧЛ1А1Г.Н11. С'.Т1->ЛИЧИМ И 
- ЧДС-.. М-Д*г|ЛК'-1 "А

,1,-аш'Ч! :к
>*.: ч г

П ДЛМ1"* „Г.Г*1Ч'П»0"'

яде започнем да 
цех ма „Балкан” ще приеме на работа 

160 нови работника атка че в „Бал
кан” ще бъдат настанени около 300 ду- 
щи. За целта ще се изразходват 7,5 ми

В. Бошлнцн. Участвувал е в
ЧЕТВЪРТИ И 

СЕДМИ ЮЛИ

--------- 'ХЛСЯ22-
... И,
.. ,, ИК К>ки •- -

с
лиарда динара.

— Ще произвеждаме части за пре
чиствателни уреди и за транспортьори, 

бъдат изнасяни за Китай ч 
казва Мп-

които ще 
някои онропсйскт страни — *
лен жович.

Ако нещо два пъти не усп»зе 
трети път ще сполучи — казва народна
та мъдрост. В случая с „Балкан’ е ста
нало дори И по-трудно.

----
Защо тези родове посвещаваме и 
„Балкон", и та Йордан? Защото име- 

„Балкап" е неделимо от Йордан. 
Тези дни внезапно се наложило да 

бъде опериран от аиендист. Операция
та излязла утешил, по никак Йордан 
ме искал да остане да лежи в болни
цата.

па
1 |||.ип,|| . •. .............. то па — Успяхме едва е четвъртата про- 

Миленкович. Но акоа I. * .ши, ,«• ... , .. ............ ..
Чс г,,|||. , "I"',.

N1 АкШ 'I*

грама — разказва „
не бяхме се сдружили с „Ястребац в 
Ниш — и този път не щеше нигщо да 

Никак не можехме да обезпе- 
необходими условия, за получава

ше можехме да намерил! 
ни помогне да за- 

Ми-

пзлезне. 
чим— Не мога — вика той. Имам ра

бота. . . И е линейката — напрано го 
обекта. Там се успокоил, 

всичко върви както е 
«ио. . . винаги възникват и 

които трябва

не на кредит, 
партньор, който Да 
крачим по-бьрзо напред 
лепковнч. А с години наред тук във 
Велико Боншщи с тъга гледахме как 
постепенно изчезва леярство™. “™ъх- 

славата на прочутите маистори-лея- 
ри от този край- Но ето, че успяхме. 
Над всичко ме радва — казва 
че животът тук отново се връща. Ето 
вече се строят петнадесетина нови кь 
ши, а когато завършим фабриката 
ще никнат още много ношт _ . Вадио 
С това ше се оъздадат и по-добри усло 
вия за и“в подем иа В. Боншщи и «кол-

казва........ закарали ма 
като видял, че 
предвидено,

‘непредвидени трудности 
да се решават бързо и срочно.

Йордан «е иска нищо да мине, без 
той ,/на място” да се уведоми,_ да се 
постарае да направи всичко иаи"ДОбре 
и по-скоро, ако се може.

Асфалтово шосе до 
Радейна

Проектокон- 
ституцият* - 
единна осиова 
ма обществено 
политическата 
и стопанска 

система

ва
т~ ССГ11

Проектоконституциите - иа
преден план «■ВЯ *

ШИРИ Посетихме го в канцеларията на 
„Балкан", която се намира недалеч 
стария чех иа предприятието. Трудно

Стр, 3
ните села. . .

А. К
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СА МЕЖДУ ЖИВИТЕТРИМАТА, КОИТО НЕ

„ДРУГАРЧЕ“ ДРУГАРУВА 

С 17 ПОКОЛЕНИЯ
РЕДАКТОРЪТ МИНИ 

НЕЙКОВ
научно-лопудя ш от негови-КОГАТО днес цялата стра 

на живее под знака на юби 
лепната 60 годишнина

юноши,
четива, статии и пр. и 
на майчин език.

Чрез материалите, 
помества, .Другарче" създа
ва у децата: трудолюбие, 
любов към хората, искре
ност, дружелюбие и пр. Съ
що така подготвя младото 
поколение за включване 
обществения живот чрез ра 
звпване и тачене 
циОниите традиции ат НОБ, 

югославския

во да лроучават 
те статии.

Затуй днес» когато честву- 
30-годишиина не печат 

на българската народност и 
20-тодини на в-к , Братство 
с нужната почит си спомня- 

и за този радетел на пи
па българската

В двадесетгодишното си 
съществувание в-к , «Брат
ство" загуби трима свои съ
трудници: редактора Мики 
Нейков и външните сътруд- 

Цветко Бояпич и Ка-

ТО

ОТ
коитоЮКПсъздаването 

(СЮК), СКОЮ и революци
онните синдикати, българска 

и издателство

ма ваме

иици 
мси Гюров.та народност 

.Братство" от Ниш, парале 
този велик юбилей, 

чествуват и юбилеите — 35- 
годишшша от освобождс- 
нието ма нашите крашца от 
фашизма, ЗО-годишшш.а ма 
печата и книгоиздателската 
дейност на майчин език и 
20тодишнина от излизането 
на първия брой 
„Братство”.

В рамките на печата 
книгоиздателската 
на българската 
на майчин език и детският 
вестник „Другарче” вече пъ 
лни 17 години заема достой 
но място. Вестникът се ро-

ме
самата реч 
народност.

Ш-

лно с Мики Нейков е едни от 
основоположниците ма в-к 
Братство". В онези дни, ко

гато редакцията укрепва и 
сс развива, неговото влия
ние върху оформящия се ко
лектив е твъРДе голямо. Ме
жду най-добрите познавачи 
на български език и журна
листиката изобщо, той оказ
ва безспорно влияние, особе
но върху младите, начеващи 
журналисти.

За него и днес по-възраст- 
нитс колеги си спомнят като 
за ,-душата на вестника". 
Той е автор на няколко ру
брики, които привличаха по 
начина на описването: ,-Об
ществена хроника", „Малка 
реплика" и пр.

в
роволю-

Ж?1Щ
развиване ц« 
социалист! гчеоки патриоти
зъм и хуманизъм, любов 
към родината СФРЮ и 
СК>К. начело с другаря Ти 
то, постоянно афирмнраие 
на самоуправлението у нас 
като основа ма нашата об
ществена система, развива
ше на братството и единство 
то на народите и народнос 
тате в машата страна, като 
основна гаранция за запаз
ване независимостта ма Юго 
славил. На децата—читатели

ж
А шМилан Величковна вестник . *

и
/м.' -у-дейност мост с децата от останалите 

нации и народности, за обмен 
на опит, гостуват на страни
ците си с материали, раз
движват различни инициати 
ви в областта ма детската 
преса.

„Другарче" организира и 
други литературни конкурси 
с цел още повече да раздви
жи детокото творчество. 
Всяка година (вече 15 годи
ни наред) следи фестивала 
„Братско хоро" на 14-те ос
новни училища на народа 
и народностите в СР Сър
бия и автономните области, 
в които участвува като ос
новоположник и димитров
градското основно учили
ще. „Моша Пияде".

За постигнатите резултати 
в работата си „Другарче" 
през 1971 година получи по
хвална Грамота от ОС в Ди 
митровград през 1975 годи
на. Диплома от Съвета за 
възпитание и грижа на де
цата в СР Сърбия и др. 
признания-

Седемнадесетгодншният 
опит на „Другарче" създаде 
добра основа за още по-го- 
леми уопехи. Убедена в ши 
роката обществена подкре
па, съзнателна за своята от 
говорност, важността Ц бла 
городността ма функцията, 
която изпълнява редколеги 
ята на „Другарче”, по повод 
юбилеите обещава, че ще 
изпълни задачите си и в 
следващия период.

народност ш
нади заради недоимъка 

учебници, прочитна литера
тура и наръчници на бъл
гарски
ше и днес подпомага обра- 

като

то предлагаше и предлага 
материали, които разширя
ват техните знани* в различ 
ни области — науката, тех 
никата, изкуствата, запазва
нето на жизнената среда, 
професионалната ориенти- 
ровка, всенародната от
брана и обществената само 
защита космонавтиката, ме 
дицината и др.

Вестникът информира за 
самоуправлението в учили
щата, за работата на сек
циите и дружествата в из- 
вънкласовата и извънучили
щната дейност, за дейност
та на класовите общности 
като основни клетки на 
ученическото самоуправле
ние.

език, а подпомага-

зоваиието и служи и 
допълнително четиво в обу 

Но, „Другарче” ни 
абравяше и възпи

Мики Нейков винаги има-чението.
Мики Нейковше „време и настроение" 

всекиму да помогне във вс
яко отношение — без оглед 
дали се касае за •,поправка" 
на статия, или пък за на
пътствие как да се съберат 
-данни в дадена област и в 
дадена община.

Мики Нейков дълги годи
ни работи като -.обикновен 
журналист", но всъщност за 
всички ни той е ,-неназначе- 
ният" редактор, който оказ
ва всестранна помощ- 
сърчава или пък упреква за 
неизпълнена задача. Негови
те „забележки" обаче --

кога не з 
тателната си, информативна 
и забавна роля, специфич
ни за един детски вестник. 
През целия период на изли 
зане, в рубриката си „През 
последните 15 дни” „Другар 
че” непрекъснато отразява
ше великите Титови мисии 
на мира, неговата борба за 
самоуправителен социали
зъм и за запазване изворни 
те принципи на движение
то на необвързаните стра
ни. Вестникът вярно тълку 
ваше политиката на СК)К 
за установяване на по-доб 
ри отношения в овета, без 
намеса в чужди работи, за 
по-щастлив и по-добъР жи-

Бихме били несправедливи 
да не споменем и нашите 
външни сътрудници Цветко 
Боянич и Камен Гюров, ко
ито макар и нещатни с чув
ство на високо съзнание из-
пъ-тняваха поставените за
дачи от страна на редакци
ята.

Цветко Боднич, милицио
нер, в Димитровград, винаги 
ни осведомяваше навреме, а

някой
ше -,на терен" там той беше 
дясна ръка — помагаше все
отдайно. Същото може да 
се каже и за Камен Гюров- 
който ни осведомяваше от 
Звонски район и който на
ред с учител ствуването на- 
мираше време и желание да 
пише и за вестника.

С една дума — редакцията 
загуби трима свои сътрудни
ци, но тяхното присъствие 
в журналистиката на народ
ността не може д'а бъде ни
кога заличено.

на- от нас отива-когато

са та
кива, казани с такъв начин, 
че никога никой не може да 
се обиди. Неговото изказва
не винаги е принципно, 
затуй и най-приемливо.

През последните 7—8 го 
дини „Другарче" развива тя 
сно сътрудничество с „Деч- 
йе новине" от Горни Мила- 
новац. Тези две редакции 
всяка година организират 
викторина в чест Деня на 
Републиката и литературен 
тематичен конкурс по по
вод Деня на младостта и 
рождения Двн на другаря Ти 
то. С тези начинания допри 
насят за сближаване на де
цата от българската народ-

вот на всички хора на зем 
ното кълбо. па

Откакто излиза „Другарче” 
другарува със 17 поколения 
нови ученици в училищата 
на българската народност в 
Югославия. Като другарче 
на всички е предлагало сти 
хове и разкази от югослав
ски, български и оветовни 
поети и писатели за деца и

В журналистиката на бъл- 
народност Мики 

Нейков остави трайна сле
да: неговите статии винаги 
с интерес се посрещаха и 
четяха- а изследователите на 
журналистиката на народно
стта наистина ще има как-

гарската

Ст. Н.
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съчетание на две обсто

ятелства се превърна в пряк 
повод за няколкото следва
щи редове. Именно, както и 
миналата, 1978 година, така 
и тази- 1979 година лауреати 
на Октомврийската награда 
на град Белград, между дру
гите, получиха и учени био
лози — изследватели на Ди
митровградско. Миналата го
дина това бе др Милика 
ПЛяКИЧ автор на моногра
фията ,-Таксономоко-биогео- 
графически отношения на 
примитивните евол-ютивни 
серии ка низшите омиско- 
идеа от Югославия отделно 
на каверниколните елементи 
от фауната на Сърбия" (СА- 
НУ, ОПМН 46, Белград). Ви
сокото признание на град 
Белград д-р Плякич получи 
затова, защото първа между 
учените посочи, че карстови- 

особено в Източ-

разуването на този или оне
зи растителни съ общества. 
Най-сетне „тази планина ни 
дава картината на развитие
то на вегетацията през раз
лични периоди и фази" в ми
налото.

Посочвайки тези два тру
да, които обхващат и тери
торията на Димитровградска 
община- искамо още веднаж 
да възобновим старите идеи 
за написване на 
монография за Димитровгра
дско. До днес са 
ГОЛдМО

на друго място в света. За 
нас е важно- че Плякич, 
професор от белградския Уми 
верзитет, редица нови видо
ве и подвидони низши рако 
образни намери в пещерите 
на територията на община 
Димитровград — Стара Пла
нина, Гуленовци, Поермието. 
За съжаление този храбъри 
предан на изследователското 
дело естествоизпитател 
отдавна почина.

Тази година Октомврийска 
та награда, по случай годиш 
нината от освобождението 
на Белград, бе присъдена на 
цяла група биолози — осем 
учени — автори на излезна- 
лия през 1978 година 
мист труд „Растителните об
щества и мястообитанията 
на Стара планина" (САНУ, 
ОПМН- снига 49). И тези ав
тори, ученик от Белград — 
В. Мишич, Р. Йованович — 
Дукич, М. Половин, Л. Бо- 
рисавлевич- М. Антич, А. Ди- 
нич, Й. Данон и Ж. Бл 
чич — са също отлични по-

знаватели на димитровград
ските краища и природата 
на Югоизточна Сърбия. Ста
ра планина са посещавали 
цели 14 години последовател
но, от 1961 до 1974

нето на огромно количество 
пръст и камънаци при село 
Завой през 1963 година, 
то събитие стана 
известно. Ерозията по Стара 
планина е взела застраши
телни размери.

Разбира се, че тук има мя
сто за жалене. Защото, как
то твърдят авторите. Стара 
планина -,може да послужи 
като модел за разрешавана 
на редица проблеми от об
ластта на фундаменталните 
и приложни научни 
плшщ и практиката (преди
мно леаничеоката и земедел
ската), както и в областа по 

оре-

кое- 
световно

година.
Самият този факт — изслед
вания и наблюдения- които 
станали в продължение на 
повече от десет години — е 
от особено значение. Автори
те имали възможност — как 
то никой досега 
откъслек от време да 
статират необратими проме
ни всред растителните обще
жития на Стара 
Причината на тези

комплетна
не- натрупани 

количество данни, 
бр°ят на обнародваните ■ 
дове е внушителен. И нуж
дите на стопанското 
тие

в този 
кон- тру-

дисци-
разви-планина. на общината изискват 

един по-задълбочен всеобхва
щащ научен подход. Въпро
сите за защита на природа
та. благоустройството,

промени 
е човекът. Факт, който дей
ствително трябва да опазване на човешката 

да".обе- загри-
всекиго. До преди петде

сет години — казват 
рите — на Стара 
действително съществуваха 
девствени фитоценози и не
докоснати гори. Днес за пър- 
воизворна природа вече 
може да се говори. Послед
ствията вече се чувствуват. 
Най-добър пример е срутва-

жи Учените подчертават, че 
Стара планина е 
пример на вертикално 
лечение на вегетацията, 
то се среща в учебниците, 
по характерно за тази 
от Балкана. След 
ху Стара планина 
се следи и влиянието на зе- 
•меповърхните форми за об-

разви-
тието на туристическото сто 
панство и пр. изискват неза
бавно да се пристъпи към 
една всеобхващаща инвента 
ризация на природните бла
га и богатства, с които об
щината разполага.

авто- 
планина клаоичен 

раз- 
кое-те предели 

на Сърбия, са не само убе
жище на древни животни, 
но са същевременно и огни
ще за създаване на нови 
форми каквито не се срещат

частне това, Вър- 
може даажен-

Д-р Сп. СОТИРОВ
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Момчило АндрееЬич:
аба Пена, бог да я прости, че
сто п^ти говореше на моите 
родители: дайте детето да учи 
за поп, най добре ще мине в 

живота. . . За какво бе харесал на ба
ба ми свещеническия дълг — не зная» 
но аз това не станах. След като опитах 
няколко професии, един ден ме извика 
току-що назначеният редактор на ве
стник ,,Свобо'Да” в Пирот и ми каза:

бър ученик, но се. върти око 
ло журналисти и може да 
се развали.

Сега може да кажем, че 
това момче Матея и него
вият класен преподавател 
Никола Стефанов станаха 
журналисти. Изглежда че 
им повървяло да се избавят 
от това зло.

Почти по същото време на 
улиците ме спира един ден 
и Анка плетачната:

— Искам да попитам за 
Стевчо — каза тя- 

Стевчо е неин син и аз 
веднага си помислих и тя 
щс се сърди на мен, защото 
Стевчо, също така правеше 
опити да стане журналист 
още като ученик.

— Научих се, че при вас 
Братство" има място за 

журналист. Може ли да взе 
мете Стефан? — каза спо
койно жената.

Бях изненадан от въпроса. 
Чудно, бащата на Матея се 

- сърди, че го правим жур 
налист, а пък тя иока ней- 

Богдан НИКОЛОВ ният син това да стане. Се
тне разбрах, че тя има пе
тима синове и един 
спокойно да даде за журна 
лист...

Ето таКа- числено се -уве
личихме като журналисти.

Б хумо
рескаНасочено образование

— При мен има едно ва
кантно мдсто. . . Ето ти ша
нс да станеш журналист, ако 
иакаш. . .

След това ми разказа ка
кво трябва да работя- Спо
ред казаното, работата мно 
го ми приличаше на свеще 
ническите задължения, за 
което мечтаеше баба Пена 
— затова се съгласих. Още 
същата вечер той ми муш
на папка с ръкописи и ми 
каза:

— Разпитай се в печатни 
цата какво трябва да се на
прави, но утре трябва вест
никът да излезе...

Цяла нощ работехме върху 
ръкописите, правихме шпи- 
гъл, лепихме и разлепвах
ме шпалтите но ншцо не 
излезе. На утре ден занесох 

печатницата. Ко-

в

\

можеги младежи се опитваха да
станат журналисти.

Едиц ден в чаршията в 
Димитровград ме срещна 
бай Филип. Неговото дете 
се учеше в гимназията. Бе- Похарчихме тона хартия и

печатарска боя през това 
време, докато дойдохме до 
юбилея- Имаше много и до
бри и лоши работи но да 

много ПЪТИ

папката в
гато работниците видяха 
дготовките, разбраха с кого 
имат работа и, без да се 
съРДят, взеха и започнаха с

по-

ше, мисля, в осми клас.
— Слушай, даокале — об 

ърна се той към мене мал
ко рязко, ти лъжеш моето 
дете и го караш да стане 
журналист. Недей това да 
правиш, 
пари и искал! да стане чо
век!. . .

Сетне разбрах, че се ка
сае за неговия син за кого- 

преподавател 
Никола Стефанов- казал на 
родителска среща че е до-

прелома. . .
А аз от този 

тах вече, че съм станал жу
рналист. . .

Тогава, преди 
двадесет години, 
нямаше радио (мисля на бъл 
гароки), а да не говоря за 
телевизия. Затова журнали- 

печата бяхме на це

ден счи-
си призная 
през тази години си спомнях 
за баба Пена, дето предлага 

ми да
повече от 
все още защото аз харча

ше на родителите 
ме дадат за свещеник. Тога
ва бих имал 
поне веднаж на някого 
чета молитва а така цял жи 
вот други на мен 
литви. . .

възможност
да

стите от 
на. А още повече когато се 

с фотоапарати, 
чанти. Затова и дру-

то класният четоха мо
накитихме 
жълти

Затопляваня ’79
БАСНИ

Лисица и \ар\аЗй

/Ь—.
ТИ,ва красив като перата 

сигурно ще запееш на ня
кой фестивал.

— Гаргата широко отвори 
човката си за да покаже сво 

качества

ЕДНА ГАРГА стоеше 
дърво и в човката си ДъР- 

шофьорска 
Стоеше си тя така и кърве- 

по всички категории от

натт книжка.I жеше■ л\1 ше IIите музикални 
шофьорската книжка й из* 
падна.

Лисата я грабна, тръгна 
бегом, по на магистралата 
я сгази едни камион.

НАРАВОУЧЕНИЕ: Не из- 
лнзпйте на шофьорски изпит 
с ходотайствуване.

1 А до Ф.
Минаваше случайно тук 

лисицата, която вече дваде
сет пъти излизаше напразно 

шофьорски изпит и като 
дървото обади

Г иII М. АндреевнчIII на
Лисица и 

риби
м застана под 

па гаргата:
— Ах колко си красива! 

Още гласът ти да е толко-

Богдан Николов: ДЬе жаби Като видя от далече риба
ри, които се върщаха от лов 
с пълна кола риби, лисица
та се престори на умряла и 
легна на пътя-

Рибарят, виждайки я мъР- 
тва, хвърли я в колесницата 

кошниците с риба и

пресъхне ще може ли да 
се отървем оттук? — отгово
ри по-старата 
да попълва формуляра като 
пръв гарант.

НАРАВОУЧЕНИЕ: Води
кого си гарант,

Две жаби живееха спокой 
двустайна барич-ио в една

През свободното сивре- 
попълваха формуляри за 

а натовариха 
си живот с нави

II продължи
ка.
ме про-кредит, 
кисналия 
борчове. Но барата пресъх
на и те тръгнаха да търсят 
нова, с по-дълбока вода. Из 
пътя за Да прекратят 
бойното си време, та да взе 

пътни и дневни- ходеха 
попълваха фор- 

този път за бански

върху
продължи, радостен че ня>ча 
да купува на жена си бун- 
да в Турция-

сметка на 
недей утре да не може да 
се отървеш.

лисицата се наяде риба- и 
даже започна да изхвърлд 

пътя защото беше Чула. 
че ще поскъпее рибата, и 
най-сетне окочи от колесни
цата. Тръгна две-три крачки 
и падна мъртва.

НАРАВОУЧЕНИЕ: Преди
да почнете да яДете Рн^а* 
проверете каква е реката.

ово-

намат
.кротичко и 
муляри* 
кредит. Стигнаха така до ед
на дълбока вода и по-млада-
та рече:

— Хайде тук да се хвър- 
тази вода е дълбока?лим,

__ Ние лесно ще скокнем
когато тяв тази вода, но
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