
Телеграма ш »Брнство« до президента на Републиката Йоомп Броз Тито
Скъпи другарю Тито, # гмо до рамо с останалите братски народи и 

народности, пОд знамето на СЮК 
върви по пътя, който Ти ни начерта и по 
който неотклонно крачим в изграждането на 
нашата самоуправителна, социалистическа и 
необвързана родина, братска общност на 
сплотени народи и народности.

На полето на информативната и книго- 
издателска дейност, благодарение дълбОко 
принципната марксистка политика на СЮК 
по национални^ въпрос, издателство „Брат
ство” пусна дълбоки корени и даде и дава 
своя принос към обогатяването на общоюго- 
славската културна съкровищница. От дву
седмичник през 1959 година „Братство” пре
расна в седмичен вестник от 
дина. Същата година започна да излиза и

детският вестник „Другарче”, а през 1965 го
дина и списание „Мост”.

Скъпи другарю Тито, в този тържествен 
момент, Ти обещаваме, че ще положим вси
чки творчески усилия за да претворяваме 
още по-пълно в живот политиката на СЮК, 
а като средство за масова информация ще 
настояваме навременно, вярно и обективно 
да информираме читателя*

Другарю Тито, желаем Ти още дълго и 
дълго да ни водиш към нови победи.

Чествувайки 30-годишнината на печата на 
българската народност в Югославия и 20-го- 
дишнината на вестник „Братство”, присъству- 
ващите на тържественото съвместно заседа
ние на трудовия
„Братство”, централният издателски съвет, 
сътрудниците и гостите Те приветствуват 

като изказват своята безгранична

твори и

колектив на издателство

сърдечно,
радост за постигнатите успехи под Твое ръко
водство. Щастливи сме и горди, че нашият 
юбилей се съвпада с 60- годишнината на 
СЮК (ЮКП), СКОЮ, революционните синди
кати и прогресивното движение на жените и 
когато отчитаме забележителни резултати

3 ноември 1979 год. 
Босилеград

От тържественото заседание на 
Съвета на трудовия колектив и 

централния издателски съвет 
на издателство „Братство”, Ниш

8във всички области на живота и труда.
Българската народност в Югославия, ра-

марх 1963 го-

Голямо тържество на 

значителен юбилейВрятстВо * С бурни аплодисменти присъствуващите на 
тържеството приветствуваха решението на Цен
тралния издателски съвет и съвета на трудовия 
колектив, с което на другаря Тито бе присъдена 
първата златна значка на Издателството * От тър
жеството бе изпратено приветствено писмо до пре
зидента на Републиката Йосип Броз Тито, а до
клад за 30-годишното развитие на печата и книго- 
издателската дейност на българската народност в 
СФРЮ и 20-годишнина на в. „Братство” произнесе 
заместник — директорът Миле Николов

ндроаност в са>н югоел*амя_^«СТИин и>
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ИЗДАНИЯТА ИА «БРАТСТВО.. УСПЕШНО 

ИЗПЪЛНЯВАТ СВОИТЕ ЗАДАЧИ По повод двойния юбилей 
на Издателство „Братство” 
— 30-годишнината на печата 
и книгоиздателската дей- 
нос на български език и 
20-годишнината на седмич
ния информативно-политиче 
ски вестник „Братство” — в 
прекрасната зала на ново
построения Културен дом в 
Босилеград на 3 ноемврит.г. 
се проведе тържествено съв 
местно заседание на съвета 
на трудовия колектив и на 
Централния издателски съ
вет на Издателство „Брат
ство”.

Тържественото заседание 
от името на президиума на 

Милан

ССТН;
член на Председателството 
на РК на ССТН и председа
тел на Комисията за инфор 
миране; Десимир 
член на Председателството 
на РК на ССТН и председа
тел на МОК на ССТН в Ни 
шки регион; Гойко Вукиче- 
вич, секретар на МОК 
ССТН в Южноморавски ре
гион; делегациите на общи
ните, в които живее българ 
ската народност — на Дими
тровград начело с Милчо 
Ценков председател на ОК 
на ССТН; на Бабушница на 
чело с Иван Митрович, пред 
седател на ОК на ССТН; на 
Сурдулица начело с Йован 
Петрович председател на ОО 
и Любен Величков, предсе
дател на ОК на 
града-домакин; Симеон За
хариев, председател на ОС; 
Гоне Григоров, секретар на 
ОК на СКС; Любен Арсов, 
председател на ОК на ССТН 
н Вене Велинов, председател 
на ОСС; представителите на 
трудовите организации от 
Димитровград, Сурдулица и 
Босилеград и всички остана

Богдан Ранкович,

— ЗАЯВИ ЖИКА РАДОЙЛОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА РК НА ССТН
то. Тази задача пое вестник 
„Братство". Въ® връзка с 
тези нови задачи на печата 
другарят Жика Радойлович 
каза:

— С увеличение на тези 
задължения растеше и опи
тът и способността на изда 
телство „Братство" и всички 
негови издания- Въпреки то
ва, че резултатите в изпъл
нение на тези задължения 
са известни, надявам се че 
така мислят и трудовите хо 
ра на това издателство, не 
трябва никога да се задово 
дим с постигнатото, трябва 
да се държим под ръка с 
времето и обществените тече 
пия. които са у нас сложни 
и динамични.

Йович,
на Съюза на комунистите в 
осъществяването на равно
правието на народите и на-

От името на Републикан
ската конференция на ССТН 
на Сърбия и свое име, с

на

двата съвета откри 
Величков, подпредседател па 
Комитета по чествуване 
редактор на „Другарче”, ка
то топло приветствува гос
тите: Жика Радойлович, под 
председател на РК на ССТН 
и председател на Комитета 
по чествуване на юбилеите; 
Лазар Вуйович, председател 
на Комисията за 
на междунационалните 
мошения при ЦК на СКС; 
Света Тадич, председател на 
Съвета за междунациоиални

и
ССТН на

КРИТИКА НА 
ОТРИЦАТЕЛНАТА 

ПРАКТИКА
Жика Радойлович говори на тържеството

Югославия,родностите 
покрай другото, без собстве 
на писана реч.

Със своето забележително 
ангажиране трудовите хора 

издателство дадоха

развитиеголямо удоволствие, привет 
ствувам всички присъствува 
щ и на 
ние, 
чителни

на деле 
новата 

копа на 
труд трябва да

С въвеждането 
система, 

и За

от-
гатоката 
Конституция 
сдружения

тържественото събра
с което бележим зна- 

юбилеи на българ- 
в Югосла-

(На 3 стр.)отношенияна това 
виден принос за навременно 
и обективно информиране 
на българската народност в 
Югославия по всички въпро
си на обществеяо-икоиомнче

и политическия живот 
както за населс

(На 3 стр.)
ската народност 
вия — тридесет години на 
печата и издателската дей

на българската народност
ност и двадесет години от окия

релевантен 
нието на тази народност, та- 

югославската обще 
— и то в едно вре-

формирането на издателство 
„Братство”. Позволете мило 
този повод специално на 

„Братство , 
членове на издател-

ка и за
ственост 
ме когато с иужна максимал 
на мобилизация на гражда 
ните и трудовите хора във 
всички материални отрасли, 

се оттръгне страната

ко
налектива на

всички
ството и на числените сътру 
диици през тридесетте годи 

да отправим най'съРДс- 
изразим бла 

за по-татаъш-

за да
от големите стопански труд- 

от годе
ни
чни честитки и 
гопожелания 
ни успехи в работата.

Като пръ® вестник на бъл 
гарската народност „Глас на 
българите в Югославия , 
орган на Народния фронт 
излезе, а след това и оста- 

издапия на български 
имаха изключително 

роля в развитието 
политическото и култур 
съзнание на хората от 

българската народност,
Това беше важно събитие 

и съвсем логичен акт в осъ 
ществяванего на политиката

пости предизвикани
военни разрухи и на

следената заостаналост.
мите

Говорейки за времето ко- 
нояви първият ве- 

българскатагато се 
сляик на 
родност, Другарят 
дойлович каза, че хората 01 
тази народност влагаха вси 
чки усилия за изграждането 
на овоя край и страната, с

; на самоупрдвлс 
по-засилеиата бар

на
Жика Ра

палите
език
голяма
на

развитието 
нието и
ба против бюрократизма 
лагаше нови задачи 
средствата на информиране'

но
па

Момент от заседаниетопред



<"| ОБЩЕНИЕ за посещението на делега
циятаНА ССТНЮ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ 
НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА II ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ®К ЙОС)^м^иИЯ 
ТИТО НАПРАВИ ОФИЦИАЛНО ПРИЯТЕЛСКО ПОСЕЩЕНИЕ НА С1 РУМЪ

ВЗАИМНО ЖЕЛАНИЕ ЗА РАЗВИТИЕ 
Н РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪТРУНИ- 

ЧЕСТВОТВ
Взаимна решеност за 

по-нататъшно сътрудни 

чество във всички ^области
ДВЕТЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗТЪКНАХА УБЕЖДЕ 

ИИЕТО, ЧЕ ПЪТЯТ ЗА КОНКРЕТНО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО И ДРУГАРСКИ ДИАЛОГ Е ЕДИНСТВЕ 
НО ПРАВИЛНИЯТ ЗА РАЗВИТИЕТО И УКРЕП 
В АНЕТО НА ДОБРОСЪСЕДСТ ВОТ О, РАЗБИРА 
ТЕЛСТВОТО И ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ДВЕ 
ТЕ СТРАНИ

* Изключително топло посрещане на пРо:“'я“,Т*уждесч>"||ен'държвпник за 
_ * Югославският президент пропъзгщ.сеп к^^ Ръ ^ дслсгацин отдешш сра- 
почетен гражданин на БукУРСш еСтво икономическите отношения на
щн са разгледали а«Я"»р^1 Готношснията между Югославия и 1умъ- 
^ГмоЛГда" служат нрн.мер на „ойросседство »7,в вс„ко отношение

НАКРАЯ на посещението 
иа СК на 

Отечествения

тел но и на съществуващите 
спорни въпроси. Социалис
тическият съю3 на трудовия 
народ на Югославия и Оте
чественият фронт на Бълга 
рия ще подтикват по-нататъ 
шното развитие и обогатява 
не на всички видове сътруд 
ни чество между техните 
страни.

Двете организации и зана 
пред ще подемат инициати
ви за сътрудничество между 
профсъюзните и младежки
те организации, организаци
ите на жените, творчески и 
научни съюзи, спортни и 
други организации и сдру
жения- Ще насърчава поб
ратимяването и сътрудничес 
твото между градове, ще 
подтиква преки контакти ме 
жду ръководствата на Соци 
алистическия съю3 и Отече
ствения фронт на градове-

на делегацията 
ССТНЮ на 
фронт па НР България бе 
издадено следното съобще
ние:

„По покапа иа Национал 
ния съвет на Отечествения 
фронт на НР България от 25 
до 31 октомври 1979 година

НР България пребивава 
делегация на Съюзната кон
ференция иа Социалисгичес 
кия съюз па трудовия на
род на Югославия, оглавява 
на от председателя Тодо 
Куртович.

Делегацията води разгово
ри с делегация на Национал 
ния съвет на Отечествения 
фронт, оглавявана от пред
седателя на Националния съ 
вет и член на Политбюро 
на Централния комитет на 
Българската комунистическа 
партия Пенчо Кубадински.

Другарят Тодо Куртович 
прие първия секретар на Це 
нтралнид комитет на Бъл
гарската комунистическа пар 
тия и председател на Дър
жавния съвет на НР Бълга 
рия другаря Тодор Живков.

Делегацията на СК на 
ССТНЮ бе приета от секре 
таря на Българския зе.медел 
ски народен съю3 и пръв

та изразяват мнение, че про 
по разоръжаваис- 

Хелзишки Рс 
ООН са основа 

за намаляваше па «лапреже 
името и създаване па атмос

ха членът иа Председател - 
СФРЮ п Предсс-

ЦК на СЮК то, духът па 
шепи ята на

От 3 до 5 ноември т. г.
СФРЮ 11 

СЮК, -наче-
блемнгеството па 

дателството на 
Петър Стамболич, членът 
Председателството иа ЦК на 
СЮК Бранко Мнкулнч, съ*о

президентът на 
председател на 
ло на югославска делегация, 
направи официално прид- 

посещенпс

па

нателско
СР Румъния по 
на генералния секретар на 
Румънската комунистическа 
партия и президент на СР 
Румъния Нпколае Чауше-

покама

ш
ску.

ТитоЗаедно с президента 
на посещение в Румъния бя

те.
Съюзната конференция на 

ССТНЮ и Националният съ 
вет на ОФ ще разменят сту
дийни делегации за взаимно 
изучаване на опитите на кон 
кретни въпроси на своята 
дейност. Ще обменят инфор 
мации, вестници и други пу 
бликации, които отразяват 
опитите на тези организа
ции, ще дават инициатива 
за сътрудничество между 
редакциите на вестниците

заместник — председател на 
Държавния съвет на НР 
България Петър Танчев.

Делегацията посети проми 
шлени предприятия, агропро 
мишлени комплекси, турис
тически обекти, исторически 
и културни паметници в Со
фия, Русе, Варна и Пловдив 
и води полезни разговори с 
окръжни и местни ръковод
ства на Българската комуни
стическа партия и Отече
ствения фронт.

Разговорите между двете 
делегации преминаха в дру- 
гарока атмосфера, при пъл- 

взаимно уважение, 
кровност и толерантност. На 
правен е обмен на мнения 
по много въпроси на сътруд 
ничеството .между двете об 
ществено-политически 
низации, както и между две 
те социалистически страни. 
Изразени са становищата на 
двете страни за обстановка
та на Балканите и 
ги международни 
от взаимен интерес. Конста 
тирано е, че по голям брой 
въпроси двете страни имат 
еднакви или близки 
вища, а изразени са и раз
ликите.

Делегацията на Национал 
иия съвет на ОФ и на Съюз 

конференция 
взаимно изразиха же 

лание за развитие и разши
ряване на сътрудничеството 
както между ССТНЮ и ОФ, 
като най-масови обществе- 
но-политичеоки 
Чии на двете страни," 
във всички области, 
то двете социалистически 
съседни страни могат и тря 
ова да сътрудничат. Подчер 
тано е, че развитието 
рокото взаимно 
ство

„Отечествен фронт" и „Бор 
ба”. Двете делегации се съ-

Тито на път за Румъния
С риз и врвзвдеста 

и С»НО вт 14 
вря 1В75 г. Издател

гласиха информативните ор
гани и останалите издания 
на ССТНЮ и ОФ с обектив-

фера на доверие в междуна 
родните отношения като ця-

зният секретар за външни 
работи Йосип Върховец, съ 
юзният секретар за външна 
търговия Метод Ротар и 
други личности.

Президентът Тито бе по
срещнат изключително тър
жествено. В разговорите, ко
ито са преминали в приятел 
ска атмосфера и в дух на 
взаимно уважение, бе напра 
вена обстойна и плодотвор 
на размяна на мнения по 
състоянието и перспективи 
те иа континуирано разви
тие на добросъседски отно
шения и всестранно сътруд 
«ичество между СФРЮ и 
СРР и СЮК и РКП.

В официалното съобще
ние след посещението се 
казва, че изхождайки ог 
принципите на равноправие, 
зачитане суверенитета и те
риториалната цялост и не
намеса във вътрешните ра
боти, изявена висока 
на сходноог на становищата 
по редица важни въпроси.

ло.стоят с О^деа 6*гг 
■ единство еъс 

сребърен петел, за ®со- 
заелути в ебя* 

стта аа информативната 
а графическа дейност

но осведомяване на обще- 
своите стра

на со-

Единствено чрез премахва 
не на употребата на сила, 
ненамесата във вътрешните 
работи, уреждане на споро
вете по миролюбив начин, 
могат да се потушат кризис 
тште огнища, които са пос
тоянна заплаха по мира в 
света.

Двамата президента издвя 
ват решимостта на СЮК и 
РКП да се застъпват за афи 
рмация и последователно 
спазване

ствеността на 
ни за постиженията 
циалистическото строител
ство на другата страна да 
допринасят за развитието на 
българо-югославските 
шения.

Двете делегации

■ за превеса в развлтя 
по на братството 
едкнегвото между наг^и

отно-V

ще на
сърчават издаване на произ 
ведения на класици и съвре 
менни автори 
страна и други издания от 
взаимен

те народя н наредвостн.
но от-

от другата

интерес. Особено 
препоръчват да се издават 
книги, които 
пехите в

•7 У' принципите(I на
л независимост, 

и ненамеса в отношенията 
в комунистическите, работни 
ческите и други прогресив- 

и демократически дви
жения- Това включва уважа 
•ваше ага разлш<1ите в 
новищата и интересите пра
вото на всяка партия само 
стоятелио да изгражда своя 
та вътрешна и външна по
литика, изхождайки от 
говорността пред .собствена 
та работническа класа 
род, да избира пътищата на 
борба за революционно пре
образование на обществото 
съглаоно условията в своя
та страна.

Накрая се изказва пълно 
задоволство от

равноправие орга отразяват ус- 
стопанството на 

другата страна, както идру 
ги взаимно

ВЕСТНИК НА БЪЛ
ГАРСКАТА НАРО 

НОСГ В СФР Ю 
СЛАВИЯ

Иализя вееш петък

й полезни изда- 
отправят покани

I III НИЯ. Ще 
за участие в разискванията 
около кръгли маси по проб 
лемите, за които са 
ресовани двете обществено- 
-лолитически

по дру- 
въпросиУрежда редакционна ста-

кояещ заинте-
Дирбстор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ степен
организации. 

Двете делегации са убеде- 
че пътят на конкретно 

сътрудничество и 
ски диалог е

стано-
от- ни,

редактор
МИЛЕ НИКОЛОВ 

I редактор 
НИКОЛОВ

В тази насока е изказана 
готовността за задълбочава 
не на отношенията между 
двете страни на всички рав 
нища: правилното решаване 
на националния въпрос, пло 
дотворното икономическо и 
междудържавно 
чество, взаимното договаря
не и размяна на мнения, ка 
то при това се изтъква, че 
неотчуждимо право на все- 

народ е самостоятелно 
да решава за пътищата на 
своето развитие.

Всестраното

на другар 
единствено пра 

вилният път за развитието 
и укрепването на добросъ- 
седството, разбирателството 
и приятелството между 
те страни, което е 
Рее на

и на-
Т

пататнгоБОГДАН на СС-
Телефоня: дирел.шр —
44454, Редакции 52-751 
Годишен абонамент 1М две- 

от инте- 
тдхното социалисти 

ческо строителство, мира на 
Балканите, в Европа и 
света.
гДР|«=едателят на СК 
ССТНЮ Тодо Куртович
кан** председателя «а ___
на ОФБ Пенчо Кубадински 
начело на делегация Да 
сети Югославия като гост 
на СК на ССТНЮ.

Поканата 
доволство.

Сътрудни- резултатите
ма това посещение и 
варите, които са водени, и 
убеждението, че тази среща 
ще даде нов значителен при 
нос и насърчение за 
Ряване и укрепване на 
ятелоките отношения и все 
странното сътрудничество и 
солидарност 
съседни

Т"«вйем!» разго организа- 
така и в

СДК —Ниш 
Печатница: ,3ук Ка- 
раджмч”, Ст. Пауновия

М п —
Ащрт

в кон
наки поразиш

НСпри-
на ширазглеждане 

на международната обстано 
вка бе обект на особено 
мание и двамата президен-

по-29 сътрудниче 
допринася за открива

не на пътища за
между двете 

социалистическивни
решаване 

въпроси, включи
страни. е приета със зана всички
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Изданията на »Братство« успешно 

изпълняват своите задачи
ТЕЛЕГРАМИ НА „БРАТСТВО” ПО ПОВОД 
ЮБИЛЕЯ

Принос нъм укрепване на 

братството и единството
По повод 30-годишшшаха 

гарскага народност и 20-годишнината 
то на в. „Братство” в издателството 
множество телеграми. Юбилеят на „Братство7, че
стити и председателят на Републиканската конфе
ренция на Социалистическия съюз Драгомир МИ- 
лОььиЧ. В нея се казва:

„През изтеклите

(От 1 стр.)
се задържи крачка с увели 
чение на политичеакото и 
културно съзнание на трудо 
вите хора, чиите изисква 
ния към средствата на ин
формирането са за по-свобо 
дно изтъкване на техните 
интереси на всички равни 
ща на политическото орга 
иизиране на обществото. 
Другарят Радойлович посо 
чи, че трудовите хора искат 
всестранна информация, обек 
тивна информация, която 
ще критикува отрицателна
та практика и носителите 
на тези явления- Той изтъ 
кна, че печатът в този пе
риод направи нови крачки 
за заздравяване на самоуп
равлението, изтъкна ролята 
на работническата 
във всички области на об 
ществения живот.

— Желая този път да 
изтъкна положителната ори- 
ентировка «а издателство 
„Братство” за отваряне към 
други среди и други наро
ди и народности в нашата 
страна, за обнародване на 
статии за резултатите в со 
циалистическото изгражда
не в останалите наши кра 
ища и обществено-политиче 
ски общности. Това е хуба

зване с останалите народи 
и народности в страната, да
ва се по-голям

на печата на бъл- 
от излизане-и новите страници на седми 

чния вестник „Братство ’, пе 
риодичното списание „Мост” 
и детския вестник „Другар
че и други издания, както 
и досега успешно ще 
няват и разширяват 
влияние на обществено-поли 
тичеокия и културен живот 
на българската народност 
Югославия, за укрепване на 
нейната национална самоби 
тност и култура и специал
но, за афирмация на иаселе 
нието от народността като 
самоуправители и строители 
на социализма и социалисти 
ческа общност на равнолра 
вни народи и народности.

Осъществените резултати 
в още по-голям размер задъ 
лжават печата и издателска 
та дейност на издателство 
„Братство” да продължи с 
работа в направление и с 
целите, които ще дойдат до 
по-пълно изражение като 
принос на по-нататъпшото 
развитие на нашата страна, 
опециално за разширяване 
братството и единството на 
нашите народи и народности. 
Убеден съм, че и в бъдеще 
вашето максимално ангажи 
ране и активност ще бъде, 
както и досега, и ще имат 

— Досегашните резултати подкрепа от нашата общно- 
и работа в развитието на ст. 
издателство „Братство” да Жела* ви и по-нататък но 
ват реална надежда и ви успехи. — каза на края 
уверение, че новите броеве другарят Радойлович.

се получихапринос
на братството и единството 
на югославските народи и 
народности и разширяват 
хоризонтите за тяхното рав 
ноиравие и общност. Разби
ра се, такава ориентиров- 
ка на издателството не са
мо, че не довежда под въ
прос неговата основна насо
ка на развитие и поддържа 
не на националното и кул 
турно битие, на българската 
народонсг в Югославия, т.е. 
в Сърбия, на тази насоче
ност се гарантира класова, 
марксистка и интернациона- 
листическа позиция, на Съю 
за на югославските комуни
сти.

Говорейки за някои външ 
ко-политически въпроси, дру 
гарят Жика Радойлович ка 
за, че отношенията със съсе 
дна България трябва да се 
изграждат върху равноправ 
ни основи взаимно разбира 
телство и добросъседство.

ИЗПЪЛ
своето години вашият колектив, 

развивайки и разпространявайки печата и книга
та на български език, допринасяше към всестра
нния прогрес на българската народност в нашето 
социалистическо самоуправително общество и към 
изявата на неговите успехи, постижения и особе
ности. Особено важна и отговорна е вашата роля 
в укрепването и сближението на нашите народи 
и народности, развитието на революционните тра
диции, в изявата на нашата независима и необвър
зана политика и добросъседски отношения, все
народната отбрана и обществена самозащита, ка
кто и в осъществяването на основните принципи 
и стойности на нашето общество”.

В телеграмата на председателя на Изпълни- 
телниясъвет на СР Сърби я Иван Стамболич се ка
зва: „От името на Изпълнителния съвет на Скуп
щината на СР Сърбия и от свое лично име ви 
отправям най-сърдечни честитки. Резултатите, 
иго постигнахте в информативната 
телската дейност,

в

класа

ко-
и книгоизда- 

а отделно в осъществяването 
политиката на братството и единството в общно
стта да сбратимените и равноправни народи и на
родности в СР Сърбия и СФР Югославия, трябва 
да бъдат подтик за всички 
колектив за още по^всеобхватна г 
работа. Честитейки ви за постигнатите 
ви желая още много успехи във всички области 
на вашата дейност”.

Големия празник на издателство „Братство” 
честити и Момчило Баляк, изпълнителен секретар 
ЦК на СКС., В телеграмата 
казва:

трудещи се във вашияУКРЕПВАНЕ 
НАЦИОНАЛНАТА 
САМОБИТНОСТ И 

КУЛТУРА НА

и по-плодовита
резултати

в
во, защото чрез такава ра 
бота

му между другото се 
„Трудещите се в издателство „Братство” 

продължават с преданната си работа върху раз 
витиего и изявата на основните стойности и по 
стижения на народа и народностите в СР Сърбия 
като чрез информативната и книгоиздателска дей 

занапред обогатяват самоуправителния 
вот и културните традиции на българската

остава по-малко про 
за национализъм, от- 

се вратите за свъР
стор
варят

ност и жиГолямо тържество на народ
ност в нашата страна с нови хубави резултати” 

А в телеграмата на Комисията към Председа 
телството на Централния комитет на Съюза на ко 
мунистите в Сърбия за информиране и пропаган 
да се изтъква: „По повод 30-годишнината от осно 
ваването «а вашето издателство и двадесетгодиш 
нината от основаването на в. „Братство” ви отпра 
вяме сърдечни честитки. Вашата преданна работа 
Върху афирмацията и развитието на основните 
стойности на нашето социалистическо самоупра- 
вителмо общество”.

„По. повод 30-годишнината 
„Братство” и 20-годишнината 
..Братство” —

значителен юбилеи
към развитието на инфор.ма 
тивно-издателската дейност 
на нашата народност, които 
допълнително ще бъдат връ 
чени.

След това от името на 
Републиканската конферен
ция на ССТН, която е па
трон на тържеството, присъ 
ствуващите на тържественото 
заседание приветствува дру
гарят Жика Радойлович.

С бурии и дълготрайни ап 
лодисменти, избуяваши дъл
боко из сърцата и прочув- 
ствени с велика любов, при 
съствуващите приветствува 
ха решението на тържестве 
ното заседание, с което на 
президента на 
председател на СЮК Йосип 
Броз Тито се присъжда пър
вата златна значка на Изда 
телство „Братство”.

По повод юбилея на наше 
то издателство, в редакции
те на „Братство”, „Мост” и 
„Другарче”, както и па тър
жественото заседание, при
стигнаха голям брой ноздра 
вителми телеграми от изтък 
нати обществено-политичес
ки дейни, сътрудници и чи 
татели, между които и от 
другаря Драгомир Милое- 
вич, председател на РК на 
ССТН на СР Сърбия, дру
гаря Иван Стамболич, пред
седател на ИС на Скупщина 
та на СР Сърбия, другаря 
Момчило Баляк, изпълните
лен секретар на Председа
телството на ЦК на СКС и

(От 1 стр.)

ли присъотвуващи на тър
жеството.

В истински празнична ат
мосфера, в прекрасен амби- 
ент, който се създаде в из 
пълнената до последното мя 
сто зала многобройните го
сти, членовете на двата съ
вета, присъствуващите гра
ждани и ученици от Боси
леград достойно ознаменува 
ха тази велика дата в би
тието, обществено-политичес 
кото и икономическо разви
тие и в културния подем на 
българската народност 
Югославия- Този ден в Бо
силеград празнуваха и чита 
телите ,и сътрудниците 
„Братство", „Мост” и „Дру
гарче”, празнуваше цялата 
наша народност. Това беше 
истински празник на пълно
то и всестранно равнопра
вие на българската народ
ност в Югославия 
ската общност на всички на 
роди и народности в иея. 
Тържествуваха ценните при 
добивки на Народоосвободи 
телната борба, тържетсвува- 
ше принципната 
на СЮК, марксистки после
дователно решения национа 
лен въпрос си пр.

Доклад за тридесетилетно 
то развитие на печата и 
киигоиздателската дейност 
на майчин език и 20-годиш- 
ния развоен път на „Брат
ство” произнесе Миле Нико 
лов, заместник 
и главен и отговорен редак 
тор на „Братство".

Бе прието също решение 
то на трудовия съвет за по 
даряване скромни търже
ствени подаръци на 8 члено
ве на колектива, прослужи
ли 15 години в „Братство".

На края на тържествена
та част от заседанието бе 
изпратено поздравително пи 
смо до президента на Репуб 
ликата и председател 
СЮК — другаря Тито.

на издателство 
от излизането на в. 

се казва в телеграмата на д-р Во
ислав Мичович, републикански секретар за инфор
мация на СР Сърбия — ви отправя^ сърдечни че
ститки.

В телеграмата на секретаря на Републикан
ската културна общност Драган Драгойлович, 
жду другото пише: „Скъпи другари, по повод 
юбилеите на издателството и в. „Братство”, 
ито тържествено чествувате, приемете нашите' най- 
сърдечни и другарски поздравления с пожелание 
за по-нататъшна успешна работа”.

Юбилеите на „Братство” честити и предсе
дателят на Междуобщиноката регионална скупщи
на в Ниш Любиша Игич, като между другото ка
зва: „Много съжалявам, че нямам възможност да 
лрмсъствуизам на съвместното заседание «а Съве- 

трудсхвата общност н централния 
оки съвет на „Братство”. Възползвам

ме-
СФРЮ и копа

в Тържественото заседание 
продължи с богата култур
но-художествена програма, 
която с голям ентусиазъм и 
на високо рашшще изпъл
ниха членовете на Културно 
то самодейно дружество от 
Димитровград. Динамични
те шопски хора, традицион
ната албанска шота и игри
вите шумадииски хора в из 
пълнение па танцовия със
тав, гальовните вокални из
пълнения на пародии песни 
на Оливера Рангслова, Пал
ка Петрова, Златко Депчсв 
и Стоян Кръстев, както и 
безупречната музика на ин
струменталния състав под 
Ръководство на Шпиро Три 
чков дадоха значителен при 
нос тържественото заседа
ние да приключи като истин 
ско празненство, отразява
що всестранния подем на 
нашата народност в социа
листическа самоуправителиа 
Югославия.

на

та на издател-
се от слу

чая от името на Скупщината на регионалната об
щност в Ниш иай-съРДечно да ви честитя 30-го- 
диши ината на журналистическата и книгоиздател- 
оката дейност на българската народност в Юго
славия п 20-годпшипката от излизането на вестник 
„Братство”. През изтеклите години „Братство” на 
авопте страници какао и книгоиздателската дей
ност, афи/рмираха творчеството и постиженията на 
българоката народност и творчеството 
ггията ща другите народи и народности в Югосла
вия и овета, като даде н айчкон кретен принос към 
развитието на братството и единството 
дите и народностите.

Пожелавам ви много уапехш в по-иататъшна-

брат-

и постиже-
политика

на наро-

та работа”.
Телеграми до издателството изпратиха Заводът 

за издаване на учебници и учебни помагала, нзда- 
„Дечце ношше” от Горни Милаповац, „Вра- 

нске ношше”, „Збиваня” — Ниш, „Букурня копн- 
лар” в Панчево, колективите на основш!те учи
лища „Моша ПияДе" в Димитровград, „Георги Ди
митров” в Босилеград, д-р Марин Младенов, Дра
голюб Гаварнч, директор на „Нолнт”, Мнлорад Ге
ров от Белград, Мнрко Бнримов от Бор, Райко 
Рангелов от Скопие, Йордан Миалнов от Звонцн

(М. А.)

др.

На тържественото си засе 
да ние двата съвета приеха 
решение за присъждане на 
25 грамоти и 30 почетни ди
пломи на заслужили лица, 
обществено-политически 
трудови организации за дъл 
гогодишен плодовит принос

телство

идиректор
Кирил Георгиев 
Васко Божилов н много други.
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Развойният път на печата и издателската 

дейност на българската народност
МИЛЕ НИКОЛОВЗАМЕСТНИК— ДИРЕКТОРА

ИЗВОДИ ИЗ ДОКЛАДА НА ггяагалг:
вшцата на Съюза 113 кому
пистите, редакциите иа три
те издания, издателски)е сц 
ВСШ и трудовият колектив 
яа издателство ,Д>ратство 
постоянно се стараят неот
клонно да следят Гитовия 
курс, да бъдат верни гълку 
ватели и реализатори на та 

областта на

няколко прело 
може да ес 

каже, чс през последните 20 
години са положени оопови 
те па младата литература 

българската народност в 
Югославия*

книги и по 
Свободноност издателство ,Братство" 

изпълнява и образователмо- 
възпитателма и културна ро- 

з живота иа българска
«ародиост. Детския осст- 

17 годни ш с

„Бра-БССТПШС Да.— седмичен
тегло", ежедневно предава 

български език по 1 а- 
иеииадеовгдиеюен

Съвпадението па юбилеите 
ЗО-щцишшшана партията и 

та на печата и издателската 
дейност на българската на 
род ност н 20-годишшгната 
от излизането на първия 
брой на „Братство” колжото 
с естествено, толкова е и 
знаменателно, защото, 
бодно можем да кажем, ако 
не бе революционното дело 
на партията, която другаря'1' 
Тито подготви в навечерие
то на войната за револю
ция, ако не бе героичната 
борба на югославските иаро 
дп и народности, ръководе- 

СЮК п Тито, ако не

ие па 
дно-Ниш,
ТВ—журнал. Обаче пашите 
амбиции п достижения

н областта на

ля «
та на•пик вече цели 
своеобразен наръчник в обу 

основните учили 
по български 

по други пред ме

не
спряга само 
масовата информация» а съ 
здадохме първия детски ве 
сипне „Другарче', първото 
ашеанне за литература, на 

оО) I (остлени въ1 фсс*1

Няма съмнение, че в кяи- 
гоиздателоката дей»|ост

от лай-голс

че име то в 
ща мс само 
език, но и

Тачейкиг тради!доите

насво-
,.Братство" едно

начинания представля- 
тематичната сдиция от 

на другаря 
пет

иати. ми те
ука и
— „Мост", издадохме първи 

и оригинални
иа зи политика в 

масовото информиране, из 
дателската дейност и Д^1 * 
ския печат.

1 фоизведепията 
Тито. От планиранитете преводи 

произведения от автори па 
българската народност, съз
дадени аш майчин език. Иа 
чзшая от първите подготои 

„Глас па българите" 
ДО днешни «1111, нашето си 
цналистичеоко общество по 
лага всестранни грижи 
развитие и обогатяваше, за 
качествено 
на журналистиката ип, така 

кштгонздатслоката дей

досега изтакива книги 
лязоха две — „По национал 
ния въпрос" и „Социалисти 
чсокото самоуправление
Югославия”, 
три обхващат тематичните 
области — иеобвързаиостта, 
ролята па партията в соци- 

преобразова- 
иис на обществото и отно
шенията в международното 
комунистическо и работни

30-годишенИзминатият
„Глас на българите в 

Югославия” и 20-годишната 
дейност на издателство „Бра 
тство" ясно показва, че бла 
годарение 
марксисггка 
СЮК в разрешаването на на 
ционалния въпрос, 
ствено пълно равноправие, 
обезпечените материални и 
други условия в рамките на 
югославската социалистиче
ска самоуправителна общно
ст — българската народност

вна от
бяха великите придобивки на 
-НОБ — едва ли щяхме да 

това щастие да се

път отСледващитеки за

имаме
ползваме с правото на пъл
но равноправие да децетву 
ваме кат0 народност в съ»- 

братска общ!юст

за
на правилната 

политика наалистическото
узряване както

местната 
на югославските народи и 
народности и днес да че 
ствуваме този юбилей 
печата и издателската дей
ност — една от най-суншл 
ните II най-креатпвшгге изя
ви на националната самоби
тност. Ако не бяха тези ис 
торически факти и револю 
иионни придобивки 
гурно не бихме имали тази 
възможност.

осъше-п на 
ност. ческо движение.

па
. . .Няма съмнение, че 

едно от най ценните настоя 
ванпя на „Братство" е вина 
ги да стои на позициите иа 
Съюза на комунистите, да 
бъде верен тълкувател на 
идеите на другаря Тито за 
изграждано на все по-демо 
кратичен живот, за по-голя- 
лю укрепване на братство
то и единството на югослав 
ските народи и народности,

В структурата на книгоиз 
дателската дейност на „Бра 
тство" особено място заема 
и издаването на преводи — 
художествени и публицисти 
чии произведения — от ези
ците на другите югославски 
народи и народности. Досе
га предимно са превеждани 
произведения на детски пи
сатели и поети, а занапред 
трябва да намерят място и 
произведени^ за възрастни, 

литература, 
югославски 

марксисти, и прочитната ли. 
тература за ученика.

М. Николов е постигнала завидни резул 
тати в областта на масово
то информиране, издателска 
та дейност и детския печат 
на своя роден език. Пости
гнатите резултати предста
вляват гаранция, а същевре 
менно и задължение, за още 
по-големи начинания, за по- 
голямо разгръщане на твор
ческите ни сили, за увели
чение и обема, и подобре
ние качеството на издания
та. По този начин и печа
тът, и творчеството на бъл
гарската народност ще полу 
чават ново съдържание, от 
разяващо нашата социалис
тическа действителност и

НОБ и братството и един
ството, също както „Брат- 
ство" и „Мост" „Другарче” 
развива у младите си чита 
тели югославски патриоти
зъм. любов към социалисти 
чеока Югославия, към ней 
ните народи и народности.

си-

Благодарение на последо
вателната марксистка поли

ЙШ маркейчее ка та 
предимно отШ

Културната функция 
издателство „Братство” пре 
димно се осъществява, по
край „Братство” и „Другар 

чрез списание „Мост” 
и книгоиздател ската дейно 
ст. Благодарение ца полит

на
4;

ЩА.

. . .За всички досега поче стигнати резултати на 
стник „Братство", 
„Мост",

ве-
списание 

книгоиздателската 
дейност и детският вестник 
„Другарче", покрай редакци
ите
редно голямо значение

М ката на равноправие и ма- 
Щ термалната помощ на Репу- 
щ бликата — в лицето на Ре- 
Ц публиканоката културна об 
|| щност

>4 / \гсилията 
напредък на нашето социа
листическо самоуправително 
общество.

за по-нататъшен
; А и сътрудшщите, извън- 

имат
и ентусиазма на 

В| първото поколение литера 
№ туряй творци — ..Мост" още 
ЧШ от началото получи своята 
рШ ясна физиономия на омесе

но списание за литература, 
наука и обществени въпро
си. . .

м а 1
ИЗЛОЖБА НА „БРАТСТВО" В БОСИЛЕГРАД

Част от изпълнението на самодейците от Димитровград Интересна изложбатика и а партията по нацио
налния въпрос, която изхо
жда от началото, че борбата 
за преобразование на общест 
вото се води за социално 
освобождение, за доброто на 
трудовия човек и че нейни
те плодове трябва да са ед 
накво достъпни за всички

гаранция за по-нататъшния 
им просперитет, за все по 
крупни победи в развитието 
на социалистическото само 
управление във всички сре
ди и иа всички равнища, 
пълно развитие на делегат
ската система, на всенарод
ната отбрана и самозащита 
и пр.

Въпреки, че „Мост" 
дназначен за развитие култу 
рата на народността, той ни 
кога не е бил затворен в 
тесните й етнически грани
ци, а винаги е отворен към 
всички
създадени на езиците на юго 
славските народи и народ
ности.

В рамките 
нето на 
печата и

е пре на ознаменува- 
Двойния юбилей на
: книгоиздателската 

дейност на българската 
родност в Югославия, 
средствено пред откриване
то на централното 
ство на 3

те посетители 
особен проявяваха 

интерес към делата 
на авторите от народността 
понеже с повече 
пРъв път се 
изложбата.

Посетителите 
та имаха

на- от тях за 
срещнаха нанепо-

културни ценности, търже-
™ ноември в хола 

иа Културния Дом в Боси
леград, бе открита изложба 

- „и издателската дей 
ост на оългарската народ

ност Изложбата откри Бо
рис Костадинов .председател 
саВеЦеИТРаЛНИя изДателоки

на изложба- 
Възможност Първи

бгю - разглВДат празничния орои на „Братство", , дрЯ
тЙ™Г- поРазглеДДха пожъл 
телите страници на „Глас 5а

арите ’ комплекти ..Братство” и Мост” в кп 
ито са отразени у^ехите и
•ГГ» На “бщините, в
Рол5пп?ИВее българската 
Десетилетия63 ИЗТеклите

националности както по пра 
вата, така и по задължения 
та — та и българската на 
родност в Югославия закра
чи и в творческите дейно
сти.

Да

Когато говорим за 20-годи 
шния изминат път на „Бра 
тство”, трябва да констан- 
тираме, че от малката три
членна редакция през 1959 
год. — „Братство" бързо се 
развиваше в истинско изда 
телство, в което се излраж „
даха професионални кадри, иност. Първите книги, 
Покрай това, че кадри име лезли през 1959 год. бяха 
нно из състава на малката ПР0В°ДИ иа политически бро 
редакция поеха задължения шу,ри' а 1960 год.

издаване на

на печата
През изтеклите 20 години

се създаде и разви още ед 
на съвсем нова дейност за 
българската 
която ТЯ никога по-рано не 
е се занимавала. Става 
ма за книгоиздателската де

които потвърждават 
оделотворявзнето на тази по 
литика. Югославската соци
алистическа общност обезпе 
чаваше и обезпечава усло
вия за разгръщане на вси
чки положителни дейности, 
за творческа изява на вси 
чки полета като на равно-
правен член в семейството за създаването на „Другар- 
на нашата социалистическа че", списание „Мост ’ 
самоуправителна общност.

на
народност, с

Гостите
многобройните 
Босилеград
основното училище и Обоз
ЖГ* сегоТ?1оИвВ°“Ка

иие разгледаха изложените 
вестници, - 
снимки и 
бени 
тиненно 
чеокото

ду- на тържеството, 
граждани на 

и учениците на
на

из три
С

Дани и многобройните

лия периодНОСТ ПРе3 ПЗТеК_

нява „Братство" РазпР°стра- 
те издания останали
тителите 
МаЧия за

разгле-започиа 
оригинални про 

от автори на 
народност. От

приз
и изда изведения

телоката дейност, — от ре- българската 
дакционния състав на „Бра Д°сега печатаните около 60 
тство" бяха излъчени кадри заглавия, почти половината 
за първата редколегия на са оригинални произведения 
радиопредаването за българ стихосбирки, сборници от 
оката народност при Радио Разкази, повести, литератур- 
Ниш и за ТВ — журнала. ни критики, есета, романи и

пр. От двадесетина 
литературни творци 
колцина : имат вече 
три

книт, признания 
останалите излож 

материали, които кап 
представиха истори

и книгоиздателскатаП6ЧаТа 

мание посетителите
1-ха с ОКОЛО 60

издадени 
ство и

съдържанието

Началото на печата и тво 
рческата дейност на българ 
ската народност започва от 
„Глас на българите в Юго
славия”, чийто първи брой 
излезе на 17 януари 1949 го
дина. Днес след 30 години 
имаме твърде развити сред
ства на масова информация ст"

Дей- 
народ- 
и вни- 

сс запо- 
ззглавия. 

нашето Издател-
нерядко надниквала 

им. Млади-

което на
ДЗДе Пълна ннфор 

Наши злач1ггелната роля
мирането* 5Г™иК В ННФ0Р' 
Ш»Р ИЗ страната НЦИ

посе-
активниЧрез детския 

»-Другарче”, описание
и книгоиздателската дей

вестник
„Мо не навпо две, 

и повече оригинални в

СТРАНИЦА 4 К. Г.
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ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА КОНФЕ 
РЕНЦИя НА СКС В БОСИЛЕГРАД КОЛЕКТИВНОТО РЪКОВО ДСТВО В ДЕЛО

ЖИЗНЕНИТЕ ПРОБЛЕМИ - В ЦЕНТЪРА 

НА ВНИМАНИЕТОПо1ледоват81но зачитане 

■а критериите Избрано председателство от 9 членове, а за 
ПВ^лиц1^еАСеДаТеЛ ° еднсгоАишен мандат избран Вене

та и начина на работа, за 
повишена ефикасност, отго
ворност и дееспособност на 
организациите и органите 
на Общинския синдикален 
съвет. ,

— Въвеждане на колекти 
вната работа и отговорност 
представлява по-нататъшен 
етап в демократизацията на 
целокупните отношения в ра 
ботата на Съюза на синдика 
тите т. е. крачка напред в 
укрепването на делегатска
та система. С новите реше
ния за организиране, мето
дите и съдържанията в ра
ботата, които произлизат 
от колективната работа. Съ- 
юзт на синдикатите в общи 
ната, като най-голяма обще
ствено-политическа организа 
ция на трудещите се, а има
йки предвид тяхната орга 
низационна вътрешна сила, 
все по-подробно ще осъще
ствяват своята роля 
черта Велинов.

На заседанието бе взето 
решение, с което работата 
в Съюза на синдикатите гла 
вяо да се организира в две 
основни области: в областта 

обществено-икономиче
ското развитие и текущата 
икономическа политика, в 
настаняване на работа, в 
развитие на доходните о™0 
шелгия в с амоупр авително- 
политическата система и в 
областта на политическо-ор
ганизационното и кадрово 
изграждане, идейното изди
гане, образованието, наука
та. социалната политика, жи 
знените и трудови условия 
и пр.

Не по-малка отговорност 
в бъдещата работа на Син
дикатите, както каза Ивано 
вич, трябва да бъде и съ
трудничеството с местната 
общност с цел да се подо
бряват жизнените условия, 
понеже на работното си 
място трудещият се проведе 
много по-малко време откол 
кото в .\гестната общност.

В. Б.

Инициативата
Тито за въвеждаме 
кпивна работа, решаване и 
отговорност с едногодишен 
мандат на председател на 2 
т. м. в Общинския синдика
лен съвет е проведено в де 
ло. На проведеното учреди
телно-изборно заседание, на 
което освен делегатите и 
представители на обществе
но-политическите организа
ции и Общинската скупщи
на присъствуваше и Мло- 
драг Иванавич, секретар на 
Между общинския съвет на 
Съюза на синдикатите в 
Южмоморавоки регион, бе 
избрано ново Председател
ство от 9 членове, а за пръв 
председател с едногодишен 
мандат е избран Вене Вели 
нов, досегашен председател 

Съвета и постоянен жур 
налйст на ТВ журнала на 
български език.

на другаря 
на коле

на работническото самоупра 
в лепне, 
икономическо 
иконом ическата 
ЦИя в общината. Покрай то 
ва осъществяване пропрама-

ЗА УСПЕШНО провежда
не на предизборните и из
борни заседания в първич
ните организации на Съюза 
на комунистите в Босилегра 
дека община съществуват 
всички реални условия. Всъ 
щност така гласи най-къс- 
ият рапорт от проведеното 
през миналата седмица за
седание на Общинската кон 
ференция на СК в Босиле
град. Тази констатация про
излиза от разискването вър
ху приетите изборни доку
менти съдържащи критери
ите, справочника за изготвя 
не на отчети за досегашна
та работа, програмите за ра 
бота в предстоящия период, 
доклад който трябва да бъ
де обоснование за идейно- 
политическите задачи, съДъР 
жащи се в програмите, как 
то и тези, които определят 
времето за провеждане на 
изборната дейност.

Изхождайки от приетите 
документи, според другите, 
главно място в изборната ак 
тивност трябва да получи ка 
дровата политика, което ще 
рече, че изборът и ангажи 
рането на предложените ка
дри трябва да бъде в уни
сон с отговорностите и при 
носа им в прилагането на 
принципите на СЮК. Крите 
риите трябва да се спазват 
като единни и цялостни на
чала. Това практически зна 
чи, че оценката за това да
ли един член изпълнява ус
ловията да бъде избран на 
отговорно място в организа 
цията, може да бъде обекти 
вна само ако е обоснована 
на това колко тоя член из
пълнява условията цялост
но, а не само частично. В 
целокупната изборна дей
ност трябва да се попречи 
на всички опити отделни ли 
ца, ръководейки се от кари 
еристични подбуди, да заси
лят отговорните постове в

първичните организации, ка
кто и опити на 
групи, разбира се ако таки 
ва съществуват, извън кри
териите да влияят върху ка
дровата политика.

За да бъде успешна избор 
ната дейност, трябва да бъ
де добре организирана и съ-

борба за по-бързоразлични
развитие в 

стабилиза-

гласно с принципите за де
мократизация на кадровата 
политика. По тоя начин 
чрез активно участие на ре
шаване, членовете в първич 
ните партийни организации 
трябва да обезпечат предла 
гане и избиране на най-до
бри кадри преди всичко на 
такива, които чрез своята 
работа и идейно-политичес
ка определеност са дали 
най-голям принос към поли
тиката на СК, на интереси
те на работническата класа, 
в развитието на социалисти
ческата ни самоулравителна 
система.

Предизборните събрания, 
на които трябва да се раз- 
висква върху отчетите за 
досегашната работа, крите
риите за издигане на канди
дати за секретари, членове 
на секретариатите и съот
ветни комисии ще бъдат 
проведени до 25 ноември. 
Изборните пък ще бъдат 
проведени от 25 ноември до 
25 декември и на сЪщите 
ще бъдат обсъждани и при
ети програмите и доклади 
за работа в предстоящия пе 
риод, както и избрани чле
нове на съответни комисии, 
секретариати и секретари.

За отбелязване е, че в 
първичните партийни орга
низации и на секретариати
те им са проведени заседа
ния и избрани работни гру
пи, които да изготвят отче
ти за работа в изтеклия, ка 
кто и програми и доклади 
за работа в предстоящия пе 
риод.

под-
на

ИНТЕНЗИВНА 
ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ В. Велинов

ната на социална защита в 
укрепване социалното поло
жение на трудещите се, за
якваме системата на сигур
ността и обществената са
мозащита и по-нататъшното 
доизграждане на самоупра- 
вителното организиране в 
рамките на само управителни 
те общности на интересите 
и много други са само едни 
от активностите в съдържа
телната дейност на Съюза 
на синдикатите в Босилеград 
ска община.

Обсъждайки отчета за до
сегашната едногодишна дей 
ност на Общинския синди
кален съвет и на неговите 
органи и тела от страна на 
делегатите бе константира- 
но че са реализирани почти 
всички запланувани задачи 
от областта на обществено- 
политичеежия и икономиче
ския живот на Босилепрад- 
ск а община.

Решавани са преди всичко 
— изтъкна Вене Велинов — 
въпроси из дейността «а по
нататъшното укрепване на 
социалистическите и обще
ствено-икономическите 
ношения в развитието 
самоуправителното оргапшзп 
ране в сдружения труд с 
отделни акценти върху из
граждането на доходните от 
ношения и личните доходи, 
осъществяване

С ВЪВЕЖДАНЕТО НА 
КОЛЕКТИВНОТО 

РЪКОВОДСТВО УКРЕПВА 
И ДЕЛЕГАТСКАТА 

СИСТЕМА

от-
>на

Промените с въвеждане 
на колективната работа са 
сигурната възможност за 
подобряване на съдържанияполитикатаВ. Б.

—-—— 1 =
НА СИНДИКАТИТЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНАИЗ ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА

Съгласуване на дейностите с изискванията
на времето

голям брой работници за 
решаване в делегатската си
стема.

Традиционната задача: Въ 
просите на социалната поли 
тика и жизненото равнище 
на трудещите се са 
обект на изключителен ин' 
терес в Съю3а на синдика
тите. Осъществени са реди
ца мероприятия за създава
не на условия за осъществя 
ване на материална и соци
ална сигурност на работни
ците и техните семейства. В 
ООСТ и трудовите общнос
ти са полагали усилия за 
реално планиране на лични 
те доходи, решаването 
жилищните проблеми, обще 
ствеиата прехрана, почивки 

рскреацията на работ- 
Бл а го дарение 

откриването на нови мо 
значително е смек-

лишка община осъществява 
през последните 16 месеца 
редица хубави резултати: об 
щият доход нараства за 21,6 
па сто .дохода за 2,6 число
то на заетите за 6 на сто, 
а средният личен доход въз 

общо 4239 динара 
или за 6,5 на сто е по-голям 
по отношение ма 
полугодие от миналата го

ди катите п обществото като* ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ ПРЕЗ 
ПОСЛЕДНИТЕ 16 МЕСЕЦА ИЗИГРА ОСОБЕНО ВАЖНА 
РОЛЯ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ЦЕЛИТЕ НА СДРУЖЕ 
НИЯ ТРУД

цяло.
Изграждането на система

та па доходни отношения в 
сдружения труд през изтек
лия период е била една от 
основните задачи па Съюза 
па синдикатите в общината. 
Направена е значителна кра 
чка напред в разработката 
и конкретизацията на доход 
ните отношения, както и по 

мобилизация- 
включването на работ-

били
отделено и на повишаване 
на жизненото равнище 
трудещите се, развитието па 
работническата 
ност, обобществяване на всс 
народната отбрана, сигур
ност и обществената само
защита.

Съюзът на синдикатите в 
Сурдулишка община през 
последните 16 месеца разви 
всестранна и оживена дей- 
ност, стремейки се едновре
менно с преустройство го си 
да отговори на съвременни
те изисквания.

Основните насоки на дей
на организациите и ор

на Съюза на синди- 
са задълбочаването

лиза папа
първотосол и дар-

дина.
Общинската 

организация 
жива дейност за пълноцен- 

заживявапе и действува
ме на делегатската система: 
коитииуирано следи работа
та на делегациите и делега
тите и няколко пъти анали- 

функционирането
система в общи

синдикална 
разви твърдеотношение па

та и
циците в процесите на са- 
моуправителното 
по въпросите на труда и 
резултатите на труда. Не 

всички основни органи- 
сдружения труд

поОт юни Т.г. особено зна
чение в работата на Съюза 
на синдикатите заема дей
ността по претворяване ини 
циативата на другаря Тито 
за колективна работа, реша 

отговорност. Всички 
се в Сурдулишка

решаване
ност
ганите на
катите
и развитието на самоуправи 

обществено-икономи 
отношения, осъщест- 

стабилизационни

във
зации на 
обаче са постигнати задово
лителни резултати:

ООСТ, които дори пор
не са съгласували 

Закона

назира
делегатската 
ната съвместно с останали
те обществено-политически 
организации. Оказвана е кон 
кретиа помощ: чрез семи
нар-съвещание 
ствено е вършен омбен на 
опит, съгласуване па стано- 

и оспособяваие на

телните 
чески 
вя®ане на 
мероприятия 
то и развойната 
укрепването на делегатска
та система, обединяването
на труда и 
укрепване на материалните 
основи на самоуправление- 

Не по-малко внимание е

те ивсе още ницнте и др.ване и
има натрудещи 

община дадоха широка под 
инициатива,

на стопанство- 
политика, щиости

чен и проблемът за заетост
та, тъй като броят на ра
ботниците постоянно расте.

мативно 
своите актове със 
за сдружения труд. 

Стабилизацията
крепа па тази 
защото тя е израз на по 
-•динамично развитие на са 
моуправлението и демокра 

отношения в орга 
на Съюза на сш

иепосрсд-сто-
панството е постоянен инте
рес на Съюза на си,]д|“^' 
тите. Стопанството на Сурду

на
средствата за Ст. Н.

вищатичните
низациитето. СТРАНИЦА Я

БРАТСТВО * 9 НОЕМВРИ 1979



АВТОТРАНСПОРТНА IА

ВИСОКА СТЕПЕН ИА БДИТЕЛНОСТТА И 
ОТБРАНА НА СТРАНАТАя-йй «извая»  „,ппий

НЕРАЗРИВНО ЕДИНСТВО НА НАРОД» 

И ОПЕРАТИВНИТЕ ЕДИНИЦИ
Положително
стопанисване

още са малки 
се увс-лич1ште доходи все 

материално в-дзироиводство
автомобилният парк

Макар че 
средствата за 
личават и сс

къде да се намира и било 
откъде да идва — изтъкна 
Драгомир Мшюевич, предсе
дател па Републиканската 
конференции па Социалисти
чсскпд съюз ша СР Сърбия, 
и речта си по повод успеш
ното завършване па опера
циите и добави:

— Учението показа, че на- 
исгоните въоръжени 
.неделима цялост. На

без дълбок анализ може да се 
това сложно уче

Вече сога, възобновява
потвърди, че основните цели на

осъществени. Още едни път е по- 
концепция

С 40,8 на сто.са увеличени 
От вкупките средства във 
фондовете, въ» фонда за ма 

възпроизводство 
Тази

Автотранспортното пред- 
Босилсград, пай-

ние напълно са
правилността на цялостнататвърдена

на всенародната отбрана н обществена самозвщп 
та, на Съюза на комунистите и другари Тпто, 
изтъкна Драгомир Милоевич, председател па 1 спу- 
бликанската конференция на Социалистическия 

СР Сърбия В речта сн пред участниците 
заключителните операции па

приятно от
старата трудова организация 
и общината, до преди само
непълна година стопаниада ~ргаяизацяя вече започва 

със загуби, но пр Р цъ3обновяВа автомооил- 
пия си парк. Набавени са 
четири автобуса, а трудещи 
те очакват още пет нови 

камиона

термално 
има над 307 хиляди-

ше деветмесечен 
показа добри

тазгодишния 
делов период 
резултати.

рода п 
сили са 
трудовите хора и граждани 
от тези краища, коит0 са 
вдъхновени оч
на нашата партия и другаря 
Тито, братството и единство 
то на дело, ог сремежа за 
опазваше па нашето социали 
етическо самоуправление и 
възможността за по-нататъ
шното му развитие, дължим 
твърде много за успешното 
развитие и завършване 
това учение.

Спрямо оценките па ръко 
водството на учението, обе
мът м задачите па участни
ците бяха твърде сложни и 
то надминава всички досега 
организирани тактическо-опе 
ратигани начинания с цел 
подготвяше за осуетяване и 
преодоляване на кризисни 
ситуации. Това бе още една

съюз на
и наблюдателите на 
учението, по доловете на Радан планина. ЧИЯТО

4 600товарни
стойност възлиза на 
хиляди динара, обезпечени 
главно чрез кредити и соо- 
ствени средства.

Общият доход сега въ-зли- 
34 245 хиляди динара 

по-голям от мииалого-

полпгикагавсички краища па терито
рията иа учението започнаха 
да пристигат съобщения за 
бдителността, моб! шюстта 
и високата стенен иа готов 
пост иа отбранителните еу 
бектн в осуетяването на вен 
чки опити на „сините”. Съо 
бщоннята от терена всеки
дневно бяха подкрепвани с 
примери па конкретни ак- 
цш1. В Ниш, Ле скован и Пи 
рот бяха намерени и уио- 
щожетш неприятелски! „ба
зи” и но този начин бе пре

Със съдействието 
ратниците единици,

Югославската народ- 
Те ритор! гаи шата

на опе 
Мнлп- за иа

и* е
дишния в съшия период с 
20,4 па сто. Ос-ъщсствен е 

10 257 хиляди и в

цията,
на армия,
отбрана н населението 
община Медведжа, със си
лен щурм, към края на гтре 

неделя на 4 по- 
платина Радан,

от доход ог 
сравнение е миналогодишно 
то деветмесечно, когато въз

9,32 на сто. И

За отбелязване е, че Авто- 
организация 

е 1покрай останалите си разхо 
ди заплаща и твърде висо
ки средства за станционни 
услуги, данък за 
на пътища и
ствата за станционни услу-

транспортната
хиляди.днпладне в 

емврн под 
в областта на Горни Гайтаи, 
в района на Малибот — 
та 819 — Равнище, бе уни
щожена и последната съпро 
тива на „сините*. Това бе 
голям финал на тримесечно 
то операт! гано 
учение „ЮГ — 79”, под опе 
раншно название „Нищо не 
бива да ни изненада”, в ко-

лизаше па
по-голям с 
чистият доход отчита видно 
нарастване. Докато в

същ период

на
- ползване 

наеми. Сред
но мина

логодишния
възлизаше на 6 631 хиляди, 
сега той числи па 7 694 хиля
ди дни. и е увеличен с 16 
на сто. За лични доходи са 
изразходвани около 6 968 хи в 
ляди динара и в сравнение 
с миналогодишния деветме
сечен баланс са увеличени 
с 12,7 на сто. Средният пък Белград за две помещения 

3 270

ги и пътния данък сега въз 
лизат на 2 083 хиляди дина
ра, а за наем за квартири, 

които нощуват работници
те на службените си линии 
досега са заплатени с над 
464 хиляди динара. Само в

късната връзката между „те 
рористите ’. Осуетяването на 
„стачка” в Тютюневия ком 
бинат в Ниш, като една от 
най-ооновните проверки 
бдителността в запазването 
на самоуправлението в 
чение на учението, залавяне 

дими*

тактическо

наето участвува населението 
от Нишки, Южноморавски 
и Тимошки региони, числя
щи се към териториалната 
отбрана и обществена само 
защита, специални едишщн 
на Милицията и Армията.

и потвърждение,проверка 
как в живота, в практика
та се провежда нашата еди
нна концепция на всенарод
ната отбрана и обществена 
та самозащита ,как борбата 
орещу вътрешните и външ-

те- месечно тази организация за 
плаща по 30 хиляди динара. 
Но и покрай всички трудно 
сти, с които се срещат тру 
дещите се в тази трудова 
организация, балансът обна 
д еж два и показва стабилни 
пътища на стопанисване и 
развитие.

изнасяличен доход 
дин. и ако имам предвид, 
че в края иа миналата годи 
на възлизаше на 3 187 дина
ра той не показва значител 
но увеличение.

„длверсанти ина
„Свобода , птровградска 

нишките ресторанти, Проку 
пие п Сокобаня и при при
ятели им в Алексинац и Ле 
сковашки край, извънредни 
издания на пиротска ,,Сло- 
бода ’ и „Лужнишки новини” 
в Бабушница, обнародването 
на двоезично възвание в Ди

ВСЕНАРОДЕН ОТПОР
Учението „ЮГ — 79” запо 

чна преди три месеци под 
предположение, че неприя
телят, подпомаган от най- 
реакционните сили на про
тивниците на социализма и 
самоуправлението на Феде
ративна република Югосла
вия е тръгнал с намерие в 
Югоизточна Сърбия, в реги 
оните Ниш, Зайечар и Ле- 
сковац да предизвика кри- 
зиона ситуация чрез пропа

ни неприятели прераства в 
всенародна, как трябва да 
се учим да работим така, че 
действително 
ни бива да ни изненада.

Драган Илич

За разлика от по-рано, се
га във фондовете има 640 
хиляди дан. и в сравнение 
с миналогодишните средства 
от същия период сегашните

нищо да

В. Б.митровград само са една 
част от всеобхватните акции 
на нашите граждани и на 
стремежите на трудещите се 
на дел0 да изяват своите 
яони определения, основата 
на нашата самоуправителна 
система, да покажат готовно 
стта ои, че нищо, никой и 
никога не може да ги изне 
нада. Конкретните резулта
ти на успеха на „червени 
те” преди всичко са ликви 
диране на 109 диверсанти на 
„синия’ и това 62 в селища 
та и 47 в блокади на тере
на, където всеки гръм и ка 
мък бе преобразен в заса
да. Ряха запленени 10 радио 
станции, 55 мини, 129 зака
нителни писма и 2 734 пози-

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКАТА КАМАРА В НИШ ствен с 92,88 на сто. В Ба- 
бушнишка община са пред
видени със средносрочния 
план на развитие към 260 
милиона динара, а са усвое 
ни към 270 милиона динара, 
или^ планът е изпълнен с 
приблизително 104 на сто. 
Трябва да напомним, че Ди 
митровградска община едва 
към края на 1977 година по 
лучава статус на 
ща община, което безспор
но се отразява и върху об
щата сума на усвоените ин
вестиции.

С оглед че на

ГРйЖИ ЗА ИЗОСТАВАЩИТЕ ОБЩИНИ
гаяда и .терористично-дивер 
сантско действуване и вне
се суматоха в общественено- 
политическия и 
живот.

В РАЗВОЙНИТЕ ПРОГРАМИ И ПЛАНОВЕ МЯС 
ТОТО НА ИЗОСТАВАЩИТЕ ОБЩИНИ ПРЕЗ 
ЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕН ПЛАН 
ОСОБЕНО ВНИМАНИЕ

ИЗТИЧА 
(1976—1980) Е ОТДЕЛЕНОстопански 

Същевременно, с 
решение на ръководството 
на СР Сърбия за народна 
отбрана и обществена само 
защита бе формиран щаб 
на отбранителните сили със 
задача да осуети агресора в 
изпълняването на запланува
ната цел и колкото се може 
по-рано да го унищожи.

— Основната идея на опе 
ративно-тактическото учение 
„ЮГ — 79” бе населението, 
трудещите се от града и се 
ло, Съюза на бойните, об
ществено-политическите 
ганизации, с една дума вси 
чки субекти на всенародна
та отбрана и обществена са
мозащита активно да уча
ствуват в унищожаването на 
неприятелските сили — под 
черта комендантът на опе 
ративния щаб на сдружени
те единици Виобрац Стано 
евич, републикански секре
тар на вътрешните работи.

Атакувайки със светкави
чни нападения в началото на 
учението агресорът успя тук 
таме да прояви своята прово 
кираща дейност чрез подмя 
тане на афиши, изпращане 
на заканителни писма до по 
литичеоки и стопански ръко 
водители. Обаче вълната на 
изненадата бе спряна и раз 
бита преди да отчете успехи 
и замах. Два дни след на
шествието на агресора от

Обсъждайки задачите 
осъществяване на средносро 
чния план на развитие

Нишки ре
гион за период 1976—1980 го 
дима, е

по дени значителни 
вложения. Това е и основа
телно, тъй като от 15 общи
ни — Ю общини 

все 
развити.

Изхождайки

изостава-капитало-
иа

стопанството в се считат 
още недостатъчноза

изтъкнато между 
са постигнати

териториите 
на изоставащите общини съ
ществуват недостатъчно про 
учени залежи на минерали, 
със средносрочната програ
ма на развитие е предвидя- 
но финансирането на изслед 
ване на

другото, че 
сравнително добри резулта- 
та. Общият доход в юрая 
па сродмосрочеинд план бе
лежи увеличение от 13,8 об
щественият продукт от 14,2 
доходът от 14,5 на сто. Съ- 
щевремеино средствата 
фондовете

об-от това 
стоятелство в средносрочния 
план ООСТ на територията 

изоставащите общини са 
предвидели 118 
нми

ви.
ЖИВА ВРЪЗКА

Отстъпвайки от населени
те центри диверсаитите же
лаеха да установят връзка с 
резервните сили от осемде
сет души, специално подгот
вени за борба в планински 
условия. За тяхното унищо
жение бяха ангажирани спе 
циални сили на Милицията 
и Армията, но най-значител 

роля в заключителните 
операции имаше

на
инвестицио- 

програми на стойност 
от 3372 милиона 
което

находищата, 
шест програми и участието 
на Фонда с около 9,2 ми
лиона динара. Планът на ге
оложките изследвания обаче 
на териториите на изостава
щите значително е надми
нат: вече са реализирани 29 
програми, а Фондът е отде 
лил над 16,7 милиона

динара, за 
Републиканският фонд 

за насърчение равитието на 
изоставащите е трябвало да 
обезпечи 1237

заор- във
22нарастват за 

иа сто, износът за около 20 
па сто, а вносът за около 11 
иа сто.

Тези данни
милиона динара.

ОсЪществяването 
стициите в

_ показват ста-
оилни и устойчиви темпове 
на стопанското развитие в 
Нишки регион. Естествено, 
се проявяват и някои отри
цателни тенденции 
шение на

на инве 
изоставащите об 

■чини през изтеклия период 
се движи доста неравно,мер 

през първата година се 
реализират само около 6 на 
сто от

на
местното 

население, където неприяте
лят потърси временно убе
жище.

— Онова,

дина-но: Ра.
по отно 

производителност 
та на труда, рентабилността, 
себестойността на продук
цията и други качествени 
показатели, които говорят 
за необходимост от ангажи
ране на всички основни ор
ганизации на сдружения 
Т,РУД за качествено измене
но стопанисване.

В Нишки регион особено 
място се отделя иа изоста
ващите общини ,ОТНОСНО ТаХ 
ното ускорено стопанско 
звитие, за което

Тази
има свое 
лагат^се усилия изоставащи- 
те общини в бъдещото си 
развитие да ползват 
суровини, което е най-пра- 
®,™НИяТ пъ,т за стопанското 
укрепване на изоставащите.

1 Рябва да напомним на- 
*фая, че Стопанската кама- 

°РсъДи и задачите и дей 
тгостите на стопанските субе 
кти по осъществяване 
дносрочни — 
телната

тенденция безспорно 
оправдание

което за всички 
нас е отделно ценно това е 
показаната готовност 
шите трудови хора и граж 
дани, техните

цялата област, където 
иието бе

инвестициите, за де- 
ветмесечието 33,7 на 
Общо досега са 
ни 86

поето, 
осъществе- 

програ 
за на

на на-
и нвестиционни

ми, за които фондът 
сърчение на развитието на 
изоставащите общини 
Към 865 милиона

местниорганизациив уче
проведено, полити- е дал

п - динара.
Димитровградска обши 

иа, като изоставаща са би- ра 
предвидени инвестиции в 

Размер от около 341,8 
на динара а досега’са уово 
ени към 317,5 милиона дина 
ра, или планът е

ческото съзнание,
То на патриотично чувство и 
готовност за сътрудничество 
и помощ на нашите борци в 
разплата против агресора, в 
съвместната задача за • 
етяване на неприятеля, било

развитие- В

ли
милио на оре

% план в заключи- 
1980 година.

Ст. Н.

осу- Ра-
са преден

ооьще-
СТРАНИЦА 6
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!
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Год. XXXVII 
9 ноември

1979
Белград

Орган на Съюза на югославските комунисти и на С' комунистите на Сърбияна

В селското стопанство зашила осъществяването на плака за 1980 година. На снимката: сеитба в селскостопанския комбинат „Белград”
(Фото: Г. Куджерски)

Пфициалното обнародване рамките на 
I* икономическата политика за следваща- СЕНКИ можност да видят как някой е изпатил по

литически и други санкции, поради несерио
зното му отношение към планирането и към 
съвместно утвърдената икономическа поли
тика. Този вид отговорност е твърде рядьк, 
почти и непознат.

Поради това, поради известния навик на 
неизпълнение на плановите задължения веро
ятно не би било реално да се очаква щото 
държавните органи, без оглед колко били 
енергични добронамерни и убедителни, сами 
да се изборят за по-инакво схващане на пла
на и нашата икономическа действителност, 
която не може да бъде съвсем пощадена от 
ударите на пазарното стопанство, но може 
по-успешно да Облекчава и неутрализира уда
рите от този вид. Защото стопанството и сто
панисването имат нещо, с което други не 
могат да се похвалят — самОуправителна со
циалистическа система, в която хората масо
во, ако са добре осведомени и ангажираш!, 
участвуват в премахването на всички труд
ности. Все пък ако тук таме не върви както 
трябва и както сме планирали, било заради 
това, че участието на сдружения труд в пла
нирането и съдействието на работниците в 
решаването още не. е навсякъде достатъчно 
и истшюко. Като пример бихме могли да 
вземем тъкмо онези области, в кОито „сен
ките” са най-големи — потреблението, инве
стициите II СТИХИЙНИЯТ ВНОС На ВСИЧКО И 
всякакво. Ето защо често чуваме: когато би
ха решавали работниците, не би било така. 
Сигурно — не би било. За тяхното по-голдмо 
участие в решаването, а с това и за по-после- 
дователното осъществяване на икономиче
ската политика на първо място трябва да 
се изборят членовете, организациите и ръко
водствата на Съюза на комунистите. Прие
мането на резолюцията за осъществяване на 
оредносрочния план (1976 — 1980) за 1980 го- 
дина е нов удобен момент за засилена по
литическа активност, която с гласуването на 
този документ няма да завърши.

та година, което ще бъде оформено в 
резолюциите на делегатските скупщини във 
федерацията, републиките и автономните об
ласти, в обществеността не привлече внима
нието, което макар и прибилизително тря
бваше да отговаря на предявения завой в 
ндкои основни процеси на стопанисването и 
разполагането с дохода. Например, в обста
новката на дълготрайно по-високия внос от 

натрупването на дефицита във вън
шнотърговската размяна, Съюзният изпълни
телен съвет предлага през следващата година 

6 на сто, а вносът ВЪРХУизноса и

износът да нарастне с 
на възпроизводствени материали и суровини 

Купуването на съорьже- 
широко потребление в

с 3,5 на сто. 
ния и стоки за 
чужбина трябва да намалее с няколко про
цента, което ще допринесе за намаляване на 
Общия ВНОС. Потреблението също така би 
трябвало да се „сведе в нормални рамки , 

ще рече по-бавно да се увеличава от 
обществения продукт, кой' 

5 на сто. Предвижда се 
да нарастне

ПЛАНАкоето
увеличението на 
то ще се увеличи с 
производителността на труда 
с 2 а числото на новите работници с 3 про- 
цента. Тези предпоставки ще доведат до ус- 

жизнените разходи, 
биха нормално подобря-

възбу>кдат. Липсва диалог и 
пОя", колко това измеренията на предявения 
завой заслужават. Защо? Поради сигурността 
в себе си и в осъществяването на планове
те или поради известния навик понещо от 
планираното да не се изпълни? Да не на
лучкваме, касае се очевидно за второто, до
някъде сме свиквали с разрези между пла 
тираните и действителните ходове в нашето 
стопанство. Вече с години в резолюциите за 
икономическата политика и в плановете пра- 

или подобни „завои”, а сетне 
по старому.

„чупене на ко-

покояване на цените и 
относно обезпечили '

жизнения стандарт на трудовите хо-ване на
ра.

са из-Няма съмнение, предвижданията
икономическа и обществена 
кажем нужност. Такъв за- 

така да се каже по-

раз на нашата
реалност, да не 
вой, по отношение на 
словичното „буйствуване” на потреблението, 

В'/, шп пот-ь рговск ата размяна 
е един-

вим такива 
в действителността вървим
Оттам не е изключено съзнателното или по
дсъзнателното размисляне в стила: нека вле- 

резолюнията и така; сетне ще ви 
дим. . . И какво става по-късно — видяхме 
и виждаме: платежният дефицит се увелича- 

способност на стопанство

дефицита в/, в
и стагнацията на производителността

най-сетне да се спрат нега- 
по-бързо да се тръгне по 

стопанството. Но 
завой,

зне в

ственият начин
ва, акумулативиата 
то намалява, производителността стагнира...тивните ходове и

стабилизация на
все "пак, без оглед на този предявен 
нашата общественост, политическите и

фактори творчески много не се

Това са сенките върху плана, които до
принасят, че трудовите хора по-малко да вя
рват в плана, особено като не са имали въ3

об

ществени



СЕКРЕТАР НА2 Комунист ШГ1ИРО ГЛЛОВИЧ,
РАЗГОВОР с

чрез сдружаване рДЦОТД, КРИ 

на средства
ЛКТУАЛНО

До целта
първичната организация е

политически въпроси на
__ Обръщане къ»* пъРви

начин да 
про-

Укрепвансто на 
от съдбовнитемножество другиността и 

фактори, затцото бъдещите 
договори цс би трябвало л11 

доведат в подчинс- 
по отношение ша

лшш. Например — това мо 
жеше да сс чуе на заседа
нието на Председателс тво го 
па ЦК «а С1С па Сърбия (2У 
октомври) — електростояпн 

СР Сърбия и I 1 
Черна гора успешно разме- 
ияват електрическа енергия, 
а наскоро трябва да со оча

един
Съюза на комунистите, 
чната организация на

в СРПреди една година 
Сърбия бе вледена по-се- 
рнозна рестрикцпя в ветре 
бдението на електроенергия 
та. По всичко изглежда, че 
до подобни ограничения ще 
дойде и тази година. Но с 
този недостиг не се оре ща 
само СР Сърбия или само 
Югославия, но и много дру- 

света. Трябва

СК е единственият 
действителните обществени

ангажиране в развитиет
кого да 
па позиция се бъде в досег с 

блеми. — Недостатъчнодругите.
Покрай това,

Iюдютошеата следващи
те оредиосрочпи

сивата в в рамките
система.на делегатската

на
развои-
периода голямото разнообразие 

в ор- 
СК на Сърбия-

Без оглед ма наистина 
за които тази

плановепп
есен се разиоквагодина,1981увсличе- отква и значително и а темите,

ганилациите и ръководствата 
техният общ знаменател все повече става ьР
ГСХ Я Щ СК. По този повод в рс-

СР Сърбия

сдру-ги страни в 
да се подчертае, че СР Сър
бия се намира в много по- 
благоприятни условия за да 

да реши този проблем 
— и това за по-дълъг срок. 
защото множество анализи 
и убеждавания от слепнали 
стите показват, че в централ 
ната част на Сърбия, в САО 
Войводина, а особено в САО 
Косово съществуват големи 
резерви на почти всички ви 
дове енергия- Например, 
установените в Косово за
лежи на въглшца са 
кова
гли да се пзчерпаят 
следващите 100, дори и 150 
години.

В разискванията, водени 
през последните дни в Пред 
седателството на ЦК на СК 
на Сърбия, в Републиканска 
та стопанска камара и на 
други заседания се стигна 
до единодушната преценка, 
че само със съвместни ка
питаловложения могат да 
се използват всички тези 
потенциали. Освен това уча 
стниците в разискванията 
се съгласиха, че в електро- 
стопанството досега е -имало

организациите и амие ла деловото сътруднико

Ч*- • ' ■ -• Лт".; ~ паличната организация
„Комунист”, изданието за

31 октомври) разговор с другаря
може

дакцията па
сс състоя (на _
Шпиро Галович, секретар на Председателство о н 
ЦК на СКС. Разбира се, първичната организация 

основа за разговора, вСК бе само изходната 
който Галови ч изл ожи 
други актуални въпроси

/ма
своите гледища и въРхУ 

— метода на работа, роля*

СК, задачите на комуни-ната па ръководствата
Социалистическия съюз и развитието натол-

стите в 
делегатската система.

големи, че не биха мо- 
през

С новата практика срещу остатъците на старото: ко
мунистите в „Зорка” подтикават доизграждането на са- 
моуправителните икономически отношения

ПЪРВИЧНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СК НА 

ДЕЛО№. жения труд, особено големи 
те потребители на електро
енергия трябвало би да пла
нират и тези свои потреби. 
Всички, които изграждат 
мощностите с голямо потреб 
ление на електрическа енер 
гия трябвало би да отделят 
и финансови средства за сво 
ето участие на новите енер 
гийни цехове, въз оонова на 
което по-късно ще имат пра 
во да се снабдяват с тази 
енергия. Разбира се, органи 
задните на сдружения труд 
и за това би трябвало да

ство, когато стане активизи 
рането на новите мощности 
в Алуминиумовия комбинат 
в Титоград и в новата ТЕЦ 
в Плевля- Подобно сътрудни 
чество
македонското 
пакството, 
на косов оките термоелектро 
централи с организациите в 
Хърватско и Словения во
дят разговори за сдружава
не на средства за построява 
не на нови обекти в Косо
во. Освен това, през изтекли 
те три години са сключени 
повече самоуправителни спо 
разумения 
сътрудничество на електро- 
столанството и организации
те в машиностроителството, 
строителството, 
и стокооборота.

Разбира се, без да се на
мали значението на всички 
тези и подобни акции, все 
пък трябва да се подчер
тае, че до съществени проме 
ни, поправо до нови обще
ствено-икономически отноше

може
заседа-

важни въпроси не 
още на изборното 
ние да се даде пълен и при 

отговор. Но, необхо- 
такава 
която

П олитическото 
за укрепване на първичната 
организация на СК е тясно 
свързано с позицията, отго
ворността и ролята на основ 
ните самоуправителни орга
низации и общности в на
шето общество. Ако лодчер 
тахме ролята на ООСТ и на 
местната общност и прокла 
мирахме такава система на 
обществена интеграция, коя 
то почива върху пълното им 
самоуправление 
Шпиро Галович — тогава е 
необходимо да укрепваме ро 
лята и отговорността на пъР 
вичните 
СК.

изискване

емлив
димо е да се изгради 
програма за работа, 
ще изразява решеността на 
организацията, че всеки от 
тези
срок да се разгледа сериоз

е осъществено и с 
електросто- 

а представители

въпроси в определен

твърде много таканаречена 
държавна регулатива и че 
е настъпил моментът много 
от тези работи да поемат 
самите производители и по
требители на електрическа
та енергия- Това, разбира се, 
няма да бъде лесна задача, 
защото има доста дилеми, 
но се вярва, че те не са не
решими. Например, необхо
дим е договор за това в кой 
сразмер да се изграждат 
ТЕЦ и ВЕЦ, кога да се за
почне с подготовката за яД- 
рени електроцентрали. След 
това. по кой начин да се 
определят съответни цени 
на -въглшцата и електриче 
ската енергия и подобно.

Гаранция, че всички тези 
и други работи ще бъдат ус 
пешно завършени гтредстав 
лява досегашната делова и 
самоуцравителна свързаност 
на организаците на сдруже 
ння труд в електростопанс- 
твото © централната част на 
Сърбия и косовските елек
троцентрали с множеството 
колективи от другите репуб

но и всестранно.
Правило е, че с пасивно

стта на първичната организа 
ция върви и пасивността на 
самоуправителните органи, 
или зад привидната им ак
тивност се скрива технокра- 
тическото господство над 
труда. На пръв поглед пара 
доксално е в сферата на 
самоуправителните органи

заяви

държат сметка оШе днес, а 
не грижта за това да предо 
ставят на другого или на 
„държавата”, която е длъ
жна да обезпечи ток. Спора
зумяването с производители 
те въз основа иа самоупра- 
вително сдружените средст
ва е условие за правото на 
всеки потребител или общ- вична организация* която си 
лост на потребителите без

за дългоорочно

организации на

Задачата по укрепване на 
първичната организация на 
СК Шгшро Галович вижда 
като борба за активна пър-

монтажнте

повече да се намесва орга
низацията на СК, която по- 
малко работи. Такава орга
низация се събужда и ста 
ва на крака едвам когато 
проблемите се изострят до 
конфликт. Тогава организа
цията трябва да настъпи с 
такава решителност и опре 
деленост, с която в някой 
вид се суспендират самоу- 
правителните и делегатските 
тела. Планомерната и орга
низирана работа на първи
чните

стематично изгражда осно
вата за действено участие 
на комунистите в делегат-

оглед на коя територия се 
намират, 
ние всички потребители на 
електрическа 
югославския пазар 
да бъдат равноправни, 
унисон с това самоуправите 
липите общности на интереси 
те в областта на електросто 
панството трябва да се афир 
мират като място, където с 
договор ще се уреждат мно 
гобройните отношения меж
ду производителите и потре 
бителите иа електроенергия.

В това отноше -
окото решаване и развити
ето на самоуправителните 
отношения. Върху активния 

В 011 курс в обществената пра 
гайка тя изгражда своите 
заключения и задължава ко 
мунмстите в самоуправител 
ните и делегатските тела да 
се борят за това та станови 
щата иа Съюза на комунис
тите да станат мнение и ре 
шение на мнозинството. Раз 
бира се, това застъпване на 
комунистите за своите 
новища не е диктат и моно
пол. То преди всичко 
стояване да се развие де
мократично обсъждане, кое
то може да хвърли и нова 
светлина върху становището 

организацията на СК. 
Действувайки 
организирано на

ния
тепърва трябва да се стиг
не. На тези промени трябва 
да предшествуват някой вид 
разграничаващ баланс, кой
то не би се свел

в електростопаиството енергия на 
трябва

иа про
ста счетоводителско-матема
тическа операция. В тази ра 
бота покрай икономиче
ски <г резон, трябва да се 
периода от 1981 до 1985 го- 
държи сметка и за солидар

организаци е съще
ствена предпоставка за твор 
ческо участие на комунисти 
те в работата на самоутхра 
вителните и делегатски 
ла, техния Действителен при 
нос към решаване на

те
ста-

Комунист теку
щите и Дългосрочни пробле 
ми. В

е на
организациите, които 

действуват така, по правило 
и културата на работата е 
на виеше равнище. По-мал
ко време се храчи за отегчи 
телни и безплодни 
ния-

Във всичко 
ролята на отделния 
комунист?

Ако

Председател ва Издателския съиет 1а
■сички издания на вест ши „Комунист“: 
ДР Алтов Врат у—.

Адрас ва рад : БЕЛГРАД, Пда 
щ»д Маркс > Вкгклс 11, телафаш, V.

530-1*4, НОВИ
БЕЛГРАД Була
627-793.

па
планомерно и заседа-Нв Издателския съвет ва „Комунист“ 

м СърБяд: Иарад Тодорови*.
д Леам ПО-ДъЛъГ 

срок в своите първични ор 
ганизации, комунистите 
стигат до истинската г 
ст на положението и до 
най-добър избор на въпроси 
за обсъждане 
яизации. Така 
не опасността 
работата

това къде е 
човекДиректор в главев ■ отговорен ре-

■сичкн издам* в* „Комунист":
трудова оргията ще

овя „Комунист“.
Печата се на прбек^ритин, 

ва хърватскосръбсп (вцминца и 
ц»), ва словенски, 
в в съкратени 
гарски, 6 до)

СЪщНО
относно

заседанията са форма 
лни и вървят по 
ботата

Радо един, а ра 
и решаването по дру1' 

тогава на

македонски н албанскина изданието на .Комунист*' в своите орга 
ще се избег-СР Сърбия 1 Сам Кършавац (главен и ток,оъговорав редактор), Жвмрц Джордже ПО-ДъЛъГ 

срок не може да се разчита 
на активността 
член. Само 
ба и

в метода на 
организациите да

ез!от,
Излиза ■ ат*. 
С указ 

от 22 дене]

Мина ние Ковач, 
сина

се връщат назад.
Изборната

на всеки
с постоянна бор- 

планомерна работа пър 
■вичната организаци* 
же да постигне, че

активност, коя

ганизация .критически да ос
досега™а работа. Разбира се, на всички

1М4 години, „Комунист*е>«е ще мо-* С указ от а Ш4 с Орден
Т1ЧТ ^ всеки не
ин член да бъде активен 
щото на дело ще се

за-
л показва,

че от онова. коет0 всеки от
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нито е раздвижен с цялата 
широчина на своята органи 
зационна структура. Множе
ство обществени въпроси 
остават без по-широко обще 
отвено-обсъждане. 

ффф такива обсъждания се про
веждаха главно по някой 
конкретан повод,

е оправдана. Затова пандко 
га се случва, критиката са
мо формално да се приема 
и от критикуваните и от 
мнозина наблюдатели.

Трябвало би носителите 
на определени отговорности 
в Съюза на комунистите и 
неговите органи да раздви
жват дискусии в секциите 
на Социалистическия съюз, 
да се включват в разисква 
нията в подготовката за те 
зи разисквания и в предва 
рителната невидима работа, 
от която зависи качеството 
на заключителното обсъжда 
не на отделните обществени 
въпроси. Ако бихме всекидне 
вно имали интересни и съ 
държателно ценни обсъжда 
ния, всестранно застъпване 
за стойностите на нашето 
самоуправително социалисти 
чеоко общество — върху ши 
рокия фронт От комунални 
те дейности до образовани
ето, защитата на човешка
та среда, информирането, 
тогава бихме имали по-ясно 
отношение и към публични 
те полемики, които сами по 
себе се явяват. Понастоя
щем на тях често се прида 
ва голямо значение, без ог
лед на стойностите, за кои
то се застъпват полемисти- 
те; без оглед на съдържа 
нието им, те понякога ста
ват събитие с първо-степе
нно обществено значение. А 
такова значение на тези по
лемики може сега да се раз 
бере, тъкмо с оглед на опре 
делената празнина, в която 
се явяват.

Мисля, че пътят за твор
ческо и конструктивно обсъ 
ждане е този, към който на 
насочва Едвард Кардел в 
своята книга „Насоки на ра 
звитието. . .” а това е Со
циалистическият съюз като 
обществено поле, в което 
се развиват обсъжданията 
на множество въпроси от 
обществения живот, поле 
където се развива, тачи и 
насърчава обществената кри 
тика. Голяма е отговорно
стта на Съюза на комунис
тите да се избори за така
ва работа и оживяване на 
такъв проект на Социалис
тическия съюз 
края на разговора Шлиро 
Галович.

ТИКА, ТВОРЧЕСТВО Досега

нас работи до голяма 
пе« зависи и общото 
вщце, решение и 
в Действителните 
ния- Само

когато
трябваше да се обяви кри
тическо становище поради 
някое несполучливо 
ние в обществения, а най- 
често

ПРЯКО УЧАСТИЕ В 
РАБОТАТА НА 
ПЪРВИЧНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Ако искаме да се избо- 
рим за действително присъс 
твие на всяка първична ор 
гаиизация в борбата за раз 
витие на самоуправлението, 
тогава това трябва да пока 
жем и с прякото участие иа 
членовете на органите и фо 
румите в нейната работа, в 
редовните й заседания- Тази 
ориентировка дойде до по- 
широка изява след XI кон
грес на СЮК и бе потвърде 
на на последното заседание 
на ЦК на СЮК.

сте- 
отано- 

напредък 
отноше- 

така и въпросът 
за отговорността ще 
ставя с необходимата опреде 
леност и конкретност.

от долу. По-развитата така
ва работа дава по-широки 
възможности за изява на 
способността на хората, ко
ито допринасят и помагат в 
намирането иа решения и 
не свеждат ангажирането 
си иа повтаряне на фрази.

Застъпвайки се за разви
тие на критиката от долу, 
Шлиро Галович посочи и 
няоки недостатъци в схва
щането на критиката и ней
ното практическо изразява-

реше-

в културния живот, 
когато се изчерпваше някои 
важен артикул на пазара и 
т. н.

се по-

ТРУДНОСТИТЕ НЕ 
ОПРАВДАВАТ 

НЕСАМОУПРАВИТЕЛНОТО 
ПОВЕДЕНИЕ

Секциите на Социалисгиче 
ския съюз са правите ме
ста за разискване за множе 
ство институции, тяхната ра 
бота и насоченост, за произ 
ведения и явления в обще
ствения и културния живот. 
Може би

СК не са само неговите 
организации. СК са 
ки комунисти отделно, 
то работят на различни 
ста, в нашите самоуправител 
ни и делегатски институции. 
От всекидневната им работа 
много зависи 
нето им в обществените от 
ношения на курса и ориен
тировка на СК. Самоуправи 
телните отношения не могат 
да се изграждат с просто 
повтаряне на 
сановища. Те изискват го
лямо творческо усилие и 
способност, че в една опре 
делена обществена обстанов 
ка да се намери и изгради 
онова решение, което отго 
варя на общия курс на на
шето развитие, което няма 
да ни спре, нито ще ни вър 

назад, но дългосрочно 
ще ни води напред.

и всич- 
кои 
ме

не.
още докрай не 

схващаме огромното значе
ние на тази работа. Считам, 
че единствено така ще отво 
рим път за по-голямо при
съствие иа критиката, която 
същевременно

— Критиката не е само 
осъждане на непр ашглности- 
те, узурпациите, мощта, ка- 
кто днес често се гледа на 
нея- Тя е и творчество, из
граждаше на нови отноше
ния- Е нашето съзнание и 
всекидневното ни поведение 
нещата често виждаме до 
определена точка и се спи
раме върху критическите 
забележки, не търсейки из 
ход и решение. На Съюза 
на комунистите в много по- 
виссхка степен е необходимо 
критическо съзнание, което 
надминава простото негатив 
но определение към някое 
положение, становище или 
отношение. Надминава я в 
този смисъл, че ведно води 
към изход и към такова ре 
шение, което открива пер
спектива на развитието въ 
рху самоуправителна основа 
в определена среда. За то
зи вид критика нашите чле
нове, организации и органи 
не са още напълно оспосо 
бени.

потвърждава В такова обръщане към 
основната организация виж 
даме и правата възможно
ст, че ръководствата на Съ
юза на комунистите да бъ
дат в допир с действнтел 
ннте обществени проблеми 
е едно от условията, че в 
практиката да намалява не
потребна част на форумна 
работа, слаби заключения и 
ялово повтаряне на иринци 
пните становища. Изключ
вам, следователно, необходп 
мостта от каквото и да е 
директивно настъпване на ра 
ботните групи и отделните 
лица от общинските и вис
шите органи към първична 
та организация- Те идват да 
окажат помощ, а не да да
ват уроци. Така проблемите 
трябва да се решават в са
мата първична организация- 
Но, насърченията са необхо 
дими за да се мобилизира 
организацията като Цяло и 
в организацията да заякнат 
силите, които теглят напред. 
Необходимостта 0т този вид 
помощ и направляване е 
постоянна.

изгражда, 
предлага и търси потвърж
даване за тава което пред
лага. Като развиваме практи 
ката на публично обсъжда
не на много въпроси от об
ществения живот,

принципните
Съюзът

комунистите ще държи 
инициатива и ще допринася 
към богатството

и а
и демокра 

на обществото. 
Разбира се, комунистите ще 
навлизат в диалог и с онези 
мнения, които не съвпадат 
с техните становища. В та
кива разисквания ще се 
твърждава ценното — било 
да се касае за някоя обще 
ствена 
Й> било' за

тизацията

не по-

Все още се случва, че под 
натиска на обществено-и ко 
но.мическите трудности се 
избират такива решения» ко 
ито по-право теглят назад. 
Това се обикновено оправда 
ва със сериозността на поло 
жението, сякаш самоупра
вител ните отношения са да
дени само за добри условия, 
идеални обстоятелства и об
ществени положения- Напри 
мер, с известни администра 
тивни мерки, най-меко ка
зано се бавят а понякога и 
спират тъкмо започналите 
процеси на сдружаване на 
труд и средства, съвместно 
т0 планиране и свързването 
на производителите в съблю 
даването на дългосрочната 
развойна перспектива.

служба и работата 
културна или 

информативна институция, а 
критически ще се осветлявя 
онова, което заслужава кри 
тика. По такъв начин на 
видело винаги ще излиза и 
позицията, от 
някоя критика. Само 
кива

която идва 
- в та-

разисквания ще можем 
да изграждаме и висша сте

ОБЩЕСТВЕНАТА КРИТИКА 
И ОТГОВОРНОСТТА НА 

КОМУНИСТИТЕ пен на демократическите от 
ношения и културата на пу 
бличния диалог, културата 
която включва и способно-

— Съюзът на комунисти
те в практиката още недос
татъчно се потвърждава в 
самоуправителните и делега 
токите институции. Все още 
липсва необходимото съдър
жателно, и временно схож- 
дане на обсъжданията, кои
то се водят в Съюза на ко
мунистите и обсъжданията 
в делегатските скушциши, са 
моуправителиите 
па интересите и т. н. Мне
нията и становищата на Съ 
юза иа комунистите бавно 
се пренасят в самоуправи 
телилите институции. Затова 
в разискванията за осъще- 

имициативата 
на другаря Тито, които се 
водят в общините, региони 
те и в град Белград, нодчер 
таваме необходимостта, 
във всяка среда делово и 
творчески да сс съгледа до
сегашната практика, 
органите и организациите на 
СК развиха върху линията 
на заздрявдване на отговор 
иоотта иа Съюза на кому 
листите, относно характера 

съдържаншего на реше
нията в делегатската систе-

г
Всички би трябвало по то 

зи начин повече да се зами 
маваме с оспособяванего на 
първичните организации, а 
особено така би трябвало 
да действува общинската 
конференция на СК. По то
зи начин ще преодоляваме, 
да видимата свързаност на 
функционерите в Съюза на 
комунистите с деловите фа
ктори. Случва се, впрочем, 
че те заедно с директорите, 
се заемат с решаване на ня
кои въпроси от сферата па 
стопанството
помагат при намиране оред 
ства за инвестиции, сключ
ване на ло-големи сделки и 
т. н. Не споря, че в опреде 
лен смисъл функционерът в 
Съюза на комунистите тря 
бва и за това да сс грижи. 
Нито може от това да се 
дистанцира. Но, най-важна
та наша задача е да раздай 
жваме организациите на СК 
за работа и развитие иа са 
моуправителиите отиошеии я, 
в които всичко което рабо- 
тят деловите фактори ще 
бъде предходно потвърдено 
и осна жено в демократиче
ското обсъждане.

стта на някоя критическа за
бележка или становище да 
се отхвърли. Защото очевид

каза на

но е, че всяка критика не

Това посочвам като при- ПРЕКАЛЯВАНЕ В ТЪРЖЕСТВАТАобщностимер, не толкова за да кри
тикувам такива мерки, ков
кото да изтъкна липсата на 
систематична и планомерна 
работа на органите ва СК, с 
които би се изграждала обще 
сгазената основа за решаване 
на определени обществени въ 
проси. Понякога организаци
ите и органите на СК са в

наблюдатели и

Основните въпроси, пред които се намират 
организациите на Съюза на комунистите, преда! 
всичко са онези, които се отнасят до борбата за 
производителност ш труда, за по-голяма ефикас
ност, отговорност, дисциплина и по-добри стопан
ски резултати. Впрочем, икономическата стабил
ност схващаме като съществен елемент на обще
ствената и политическа стабилност във всяка сре
да. Застъпваме се за по-нодчертана делова ориен- 
тирапка във всички среди, където се произвежда, 
работи и създава. Това застъпване съдържа и 
борба срещу всичко, което хвърля сянка и което 
й пречи. Това ие са само боледуващата, отсътвия- 
та от работа и други прояви на недисцштлима. 
Трябва да се изяви критическото отношение, да 
кажем, и към црекалешгте тържества при ознаме
нуван ет0 на деловите резултати, един вид 
нездравата гуляиджийска атмосфера, която ни се 
явяоа на много места. Ако оставим на страна, 
колко средства сс дават за това и погледнем ко
лко сили и време отнемат такива тържества, я0110 
става че някои наши постъпки са в разрез с про- 
кламациите, че преди всичко трябва да работим, 
творим, допринасяме.

Разбира се, с това не изключвам потребата 
делово и тържествено да се ознаменуват някои 
значителни моменти в нашите фабрики, общини 
и във всички среди. Обаче, црекадяваяюто в това

нужно да
стаяваше

по
зицията на 
критици на определени мер
я/и— а при това не схващат, 
че тези мерки са дошли и 
в резултат тъкмо на недо
статъчната им работа. По
някога се държим като пар 
тия в опозиция — изтъква- 

това или онова ре

че

която

ме че
шекие или състояние е в 
разрез със самоуправление
то, а тази критика е лишена 
от необходимия самокрити- 

аспект. За да се пот-

в
ма.

чески
върждават конгресните ста
новища 
практика, въ® всяко конкре
тно решение, необходима е 
значително по-голяма после 

и решителност

Не схващаме още в пълна

— «=-х
ските отношения в С-ьюза ствеи въпрос - в Социали- 
на комунистите, критиката етическия съюз, в обществе- 

Такова вия съвет, в делегатакия ор
ган. Ето защо, Социалисти
ческият съюз действува та
ка оживено, както желаем,

във всекидневната

дователност 
на комунистите и оргаииза- 

згначително лоциите им,
развито демократическо 
съждане като единственият 
път Да се стигне до реше-

и самокритиката, 
включване в работата 
първичните организации ще 
открива пътя иа критиката

об
ла

нието.



4 Комунист

НЕ ХАРЕСВА »Парергон«поводи

И ЗАЩОКОМУ е съвсем проОьщяосгга
Авторите иа сноменахи- 

се страхуват от
онези,иа

който .“този'вестник стоят 
зад обявените текстове.-'

людпошшто време, изправен 
„ред всички онези слоиони
] гротиоорочвости, КОНТО ТО
ЗИ многовековен процес бе 
наслагал пад неговата егзи-

ста.
та статии 
истината, от публикуваната 
и която тепърва ше се пуб 
ликува. Изхвърления лозУ 
нг за „анулиране иа история 
та" представлява действите- 

удар върху онова, което 
е в основата иа „ГГарергон : 
обективната, на документи 
обоснована картина за слу

ка предателството от 
отделни личности

текстовеСу1и11 иоимте
(втора серия понастоящем 
се публикува в „Оовобожде 

”) стана ясно, че разказ 
ването па автора започва да 

по начин, които

паЗлатко Днздаревич

Съвсем е известно, че пу 
бликувапето на поредицата 
изводи от литературно 
документалното про изведе -

писателя Дервиш Су- 
„Парергон" във вест- 
„Оовобождение”

септември и октом-

СЪЩНОСТТА Е СЪВСЕМ 
ЯСНА

ние
Тези 1 иротмворсч и яСТОПЦМЯ-кулмилшраха в кризата 

]швспитуц‘иите, които имаха 
претенции да бъДат автвити 

застъпници ма пол птиче 
ико1 юмютеските и кул 

интереси и а мюсю-

се тълкува 
пс оставя пространство за 

„от къде духа

ща
публику- леннне на 

шич 
шие 'мг

не” НС дсмантира -пише- на‘ 
падайки всичко написало от 
Дервиш Сушич в „Парср- 

— обобщавайки станови- 
затваряи 

които

съмнението 
вя * ъРъ * "• В щервозното ре
агиране па онова „мнение , 
което просто наричаме чар- 
щля, а което сс учередяво по 
седенкште чрез ^проверените 
вести, които ис са за публм 
чност” в „иоихюлогияга рс- 

— казала", можеше да

през чии
август,
ври, като малко кое друго 
дело от този В1ид, е послужи 
ло като повод за .раздвиж
ване на редица разисквания 
па изключително

теми, но беше и повод 
на множе-

оките,
женететуриито 

лмашите, обаче — с оглед чс 
ближаваше пропастта 

стара Югославия
ставаха своя само- 
общата содшолопиче 

която

страна на 
от буржоазните мюск>лман- 

къргове., Очевидно, иа 
личности е трудно Да 

че .написаното е 
много

гоисс при и оценките,щата
ки очи пред фактите,

им отговарят, авторите 
— ” излизат с

— все скииазначител- НДКОИ
признаят,
— истина, което е 
„по-добре от яловото настоя 

да се личи историята 
по-иовата (разбира

повече 
цел, по
ска закономерност, 
забележиха и самите буржо 
азпи мислители след Маркс, 
опознавайки как в капитали 
етическите общества в това 
време съвкупната логика иа 
тяхното историческо разви
тие, върху устоите на наем
ния труд и капитала, води 
към отчуждаване
лация- • •”

кла
сс познае лмшнята па разгра 
иичавансто. с която сс оре 
ща Съюзът на комунистите,

ненит е
за разоткриваие

малко или повече при 
крити, обаче заради това ни 
най-малко обуздани страсти 
становища, тенденции.

на ,/полемиката 
основната теза: написаното 
„ „Освобождение , дредста 

анулиране на ислям- 
минало на мюсюлма

ство,
ванеа към която шито досега не 

е могъл да бъде равноду
шен.

в лява 
ското
нитс, това е „забождаме на 
трън в здрав крак", това е 

извън хубавото вх-зли 
това „разорява

човека, неговата 
това

в случая 
се) — тежка, сурова, кърва 
во платена и на просторите 
на Боона и Херцеговина 
и със сръбски и хърватски, 

мюсюлмански и еврей-

Вече след първата серия
СЪЩИНСКИТЕ ПОВОДИ 

НА РЕАГИРАНЕТО
„■нещо
та::ие”, чо-

и с
ски, и ромски жертви — и 
с жертвите на всички проти 
вопоставяли се срещу Фаши 
зма. А в това хоро не е ис 
кало да се хваща огромното 
мнозинство мюсюлмани — 
верници и атеисти”.

Факт е, че днес „Възраж
дане' своите становища про 
карва като своебразна линия 
на разграничаване, върху 
която хората трябва да се 
определят за това, кой раз 
бира се — наблюдавано от 
техния ъгъл — е „същински 
мюсюлманин”, а кой не е 
това. Със всичките квалифи 
кации, които къ-М това ще 
добави някаквато си чар- 
шия, със своя вече известен 
тр адицион ал изъ м, консерва- 
тивизъм и неприкрит страх 
за собствените интереси, дя 
лата приказка — поне що 
се касае за .мотивите — ста 
ва закръглена. Че при това 
нито най-малко не се отстъ 
пва от своите намерения по 
казват и случаите, какъв то 
е верският събор в село По- 
риче край Бугойно, където 
отговорният редактор на 
„Възраждане” и белградски 
ят муфгия се опитаха откри 
ването -на новата джамия Да 
претворят в политическа 
трибуна. Тяхната теза как 
„всички ни обижда писане 
то на Дервиш Сушич” -се 
възвърна като бумеранг в 
познанието, че това — „вси 
чии ни” — се отнася само 
на отделни личности и тех
ните съмишленици.

Острото, принципно и еди 
нно осъждане на опита, тцо- 
то верското убеждение «а 
гражданите от това село да 
се използва като параван за 
прокарване на идеи, отживе 
ли своето -време, дойде по- 
право от тези честни и тру 
дови хора, които своята съд 
ба отдавна свързаха с то
ва общество и истинските 
човешки отношения в него.

вешкото у
любов и хуманност ,

смисъл „може от-
(И маиипу-

Поради какво „Парергон” 
бе повод за раздвижване — 
как това тези дни написа 
д-р Фуад Мухич — на „ше- 
потещото обществено мне
ние”? Къде се действителни
те причини за необикнове
ното нервозно реагиране на 
информативния ислямски ве 
стник „Възраждане”, който 
още докато течеше първата 
серия на изводите от делото 
на Дервиш Сушич, се огласи 
дори с три коментара, от ко 
ито .второстепенно дело” 
представлява уводникът на 
цяла страница, причините за 
допълнителното писмо на 
главния редактор на този 
вестник X. Неимарлия до 
„Освобождение ’? Да поста
вим, и въпроса: къде се на
мират действителните причи 
ни за редица други събития, 
изказвания и реагирания, от 
които става ясно в какво то 
ва „Парергон” съществено 
посяга?

Окончателно, какво е на
писал Дервиш Сушич и въз 
основа на какво, 
представлява 
смит 
това:

срещу престъпленията, а съ 
щовременно поддържаха ус 
таигкпя режим, на повече 
места ясно говори за реак- 
циошерите от редовете на 
свещенството, обаче тяхното 
предателство никак не при
писва на всички верски слу 
жители, на всички числящи 
се към Илмия, но ясно гово 
ри и за голямото число ис
лямски верски служители, 
които са се борили и гина
ли на страната на народоос- 
вободителното движение.

в краен 
рицателио да действува въР 
ху младите”?! Кратко каза
но, основното възражение 
на „Парергон” е че изобщо 

публикуван. В сегашни
те условия обаче, ясно ста- 

значи това. Конкре

ТРИ ДОМИНИРАЩИ 
ОРИЕНТАЦИИ

с и„. . . Не искам да прилагаме 
никакъв 
схематизъм, но по непос-ред 
ствен начин да изтъкнем об 
стоятелството, 
ването на буржоазния свят, 
като негов основен модус ви 
венди, в условията на тога
вашните полуколониални ка 
питали — отношения и вели 
кодържавието на монархии
те, което след разпадането 
си като кърваво .недоносено 
дете недоносче ще породи 
сепаратистичеоко — иациона 
листическата НДХ творение, 
по отношение на мюсюлма
ните конкретно се манифе- 
стираше като разцеп между 
автентично 
чувство (подчертал Ф. М., 
което под предпоставката 
на по-инакъ® ход, от онзи 
по който се осъществи в 
Кралство Югославия и през 
време иа войната, бе вече 
узряло до национален тигдел 
титет), и трите доминиращи 
ориентации (подчертал Ф. 
М.), просръбоката, ггрохър- 
ватоката и автономашката 
— които в течение на Втора 
та световна война, когато се 
отнеме неуопелият опит за 
възобновяване на първата, 
непосредствено ще се изя
вят като лроусташки, относ
но профашистка. Съществу 
ването на този разцеп — за 
ключва д-р Фуад Мухич — 
имплицитно подразбират и 
онези историци, които под
чертават егзистеицията на 
изворния национален мюсю 
лмански сейшмент, 
прилично елегантно минават 
през дейностите и определе 
иията на мюсюлманските ре 
литиозни и културни инсти
туции в течение на инкорпо 
рира-нето на Босна .и Херце 
говина в рамките на държав 
ночправиия порядък ва т. 
нар. НДХ”,

методол огически
ва какво 
тно, значи да се застане в 
отбрана на онези отделни 

от върховете на 
мюсюлманска

че отчужда-
личности 
югославската 
организация и Ислямска об
щност, за чието 
ство съюз и с врага в на
вечерието и по време 
Втората световна война го
ворят документите. Тълкува 
нето на становището, че то 
ва което е написано за тра
гедията през която нашите 
народи и «ародности мина
ваха, благодарение и «а оне 
зи, за които писа Сушич ,дю 
же отрицателно да действу
ва върху младежта” ::- 
глежда, че не е и потребно.

предател-

: ; аОТЧУЖДАВАНЕ И 
МАНИПУЛАЦИИ

„Огромното мнозинство 
мюсюлмани и в Народосх- 
вободителната война и в до
социализма на дело показа, 
че решенията за всички 
свои въпроси, от онези ос-

националнотоновните, жизнените, до оне 
зи от най-суптилните сфери 
на т. нар. надстройка, ви
жда, доживява и гради са
мо върху началата на които 
се зароди, бе създадена и 
оживотвореяа 
СФРЮ”

— из-

Авторите на становището 
на „Възраждане” към „Па
рергон” просто и едностра- 
ночиво настояват да 
мизират с историята, жела
ейки две неща. Първо — да 
я анулират в частите, в -ко
ито им тя не отговаря, и 
второ — от други търсят да 
мълчат, когато сс касае за 
тези части от историята.

а какво 
истинският 

съл на реагирането на
а?

съвременна 
— пише между дру 

гото Дервиш Сушич.
поле-

Преди всичко, „Парергон" 
изобилствува с факти, 
за пръв път излизат пред 
лицето на обществеността в 
името да се узнае историче
ската истина за времената 
и хората, досега главно пре
ценявани от различни ъгли 
и по различен начин. Фейле 
тонът искаше да покаже, и 
показа, по документиран и 
аргументиран начин, към ка 
кви кървави криви пътища 
водеше националната и вер 
ската изключителност и сля 
пото вярване на самозвани 
те представители на вярата 
и народа, и да подтикне към 
по-сериозни историографски 
разглеждания на някои по- 
малко осветлени събития в 
миналото.

Отговаряйки на предход
но поставения въпрос „ка
кво писателят Дервиш Су
шич действително е

които

казал,
в предговора на „Парергон”, 
проф. д-р Фуад Мухич ка
зва: Начинът, по който всичко 

това се прави 
чен и тежък. В -неподписа
ния редакционен текст 
подмята перфидна инсимила 
ция. че шито на „Възражда 

много от тези неща не 
са ясни, шо мълчи, пък за- 

„многобройни 
читатели ’, които ето масово 
пишат до редакцията, -съве
тва -не съвсем от верски по 

се отнесат

е прозра-
„Според нашето впечатле

ние, а вярваме и според впе 
чатлешието на онази част от 
обществеността, която 
блдга към сензационализма, 
но към сериозното аналити 
ческо размишление — -няма 
нищо съблазнително’.

се

ме на
пе

това своите
обаче

„Парергон” — изтъква Му 
: — с литературен патос 

и с авторовото субективно 
вдъхновение, е тръгнал 
простото познание, че мюсю 
лманскидт народ в Боона и 
Херцеговина, в чиято генеа
логия се стичат елементите 
на богумилството, православ 
но-католошката

хич зиции, да 
„Освобождение ’': до

заповядай
те, лишете, критикувайте, 
давайте забележки, 
ако ви -се ще да хвалите!- 
Но оставете „Възраждане” 
на опокоствие, за име бога! 
И научете един път -реда. 
Обръщайте 
адрес! Псувайте 
мдето, когато -сте 
храбри!

от

хвалете
„Парергон”, няма съмне

ние, допринесе и на мюсул- 
манокия национален иденти 
тет, който спечели овоята 
афирмация в течение на На 
родоосвободителната борба 
и социалистическата рево
люция на народите и народ
ностите на Югославия-

С таковаконверзия 
към исляма така наречения 
„балилука”

гледане на неща 
та, на самия „Парергон” и 
много повече на необикнове 
1го жлъчните реагирания 
чаршията, „Възраждането", 
а в последно време и 
някои служители на събра
ния на верииците, с това се 
хвърля нова по-пълна свет-

се на правия 
н на друго 

- толкова
•и населяването

на неславянско 
кло от различни

поте- 
ислямски 

земи, с постоянно присъс
тващото (макар репресивно 
потиснато) тежнение към ис 
торическа диференциация и

на
Ако авторите на статиите 

във „Възраждане”
. че по ’ този начин ще 

привлекат честните

на
А-вторът на „Парергон” в 

анализа на политическите 
спекули на бившите мюсюл 
манеки буржоазни структу
ри и отделни личности от 
високите верски върхове, ко 
ито подписваха резолюции

са вярвали
хора да 

се солидаризират с техните 
едностранчиви 
миналото

липа.национална 
на своето битие и

кристализация 
своите

погледи на 
— излъгали са се: 

нашите трудови хора и 
ждани знаят да мислят 
сеоя глава.

Как изглежда това, наблю 
давано през добре изгланцу 
ваната призма на „Възраж-

традиции 
предреволюционното ’ и рево

-се намери в гра-
със
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ГОРНА ЛЮБАТА
НА 31 ОКТОМВРИ Т. Г. В ДИМИТРОВГРАД СЕ ПРО 
ВЕДЕ XII СЪВМЕСТНА СЕСИЯ НА ВСИЧКИТЕ СЪВЕ 
ТИ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАОТКРИТА ЗДРАВИА СТАНЦИЯ
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ЖЕТВАТА 

НЕ ЗАДОВОЛЯВАТ
През миналата седмица в 

село Горна Любата в дриоьс 
твие на граждани, ученици, 
представители на Общинска 
та скупщина, общинската 
СОИ

потребителите й, тази защи
та да се намери по-близко 
до дома на болния, в случай 
на необходимост навреме да 
му помогне. С дохаждане 
здравни работници 
среда .ние правим още една 
крачка напред в подобрява 
пето 
село

и още една, миого значител 
на роля в здравното 
— в нея ще бъде застъпена 
профилактиката: 
чии
навреме откриване на боле 
сти и прочие.

дело

системати
ка прегледи, ваксинаци и,за здравна защита и 

представители на Здравни о 
дом в Босилеград по търже- 
ствен начин бе открита здра 
вна станция, 
предаването на употреба на 
здравната станция от страна 
на местната общност и с 
пресичане на

в тази В последния ден на окто
мври в Димитровград се 
проведе съвместната сесия 
на Общинската скупщина, 
на която между бройните 
въпроси вниманието на де
легатите се опря върху ин
формацията за тазгодишна
та вършитба и жътва на те 
риторидта на общината.

В тази информация между 
другото се константира, че 
работите на комбайнирането 
тази година са значително 
закъснели поради многоброй 
ни причини. Между тях има 
и обективни причини, които 
повлияха на хода на жетва
та, — съществуващият фонд 
селскостопански машини на 
кооперация „Сточар", не са 
били подготвени навреме да 
започнат с работа. Също та
ка влияние е оказало и ло 
шото време пре месец авгу-

за поправка на развалените 
машини, и да се обезпечат 
заеми за купуване на нова
механизация-

Взето е решение на вси
чки трудови организации и 
частни лица, които изкажат 
желание със свои машини 
да провеждат жетвата и въР 
шитбата на територията на 
общината, да им се даде 
такава възможност за то
ва. За това Общинската ску 
пщина ще приеме решение, 
с което ще се регулират дра 
вата и задълженията на 
всички участници в тези ра 
боти, а се препоръчва и въ
веждане на колективно оси 
гуряване на посевите в об
щината.

Отделно внимание бг обър 
нато и на проблема, който 
се отнася до снабдяването 
с минерални торове. По то
зи въпрос, който и побрано 
е разглеждан, бе казано ин
дивидуалните селскостопани 
да се снабадват по-рано с 
торове.

на човешкия бит на 
— изтъкна лекарят 

Драган Андонов, изпълняващ 
длъжността директор на 
Здравния дом.

За отбелязване е, че здра
вната станция разполага със 
170 м2 използваема

Всъщност, с
площ

за изграждането и техниче
ското й обзавеждане са из
разходвани около един ми
лион и 200 хиляди динара. 
Средствата са обезпечени 
от страна на републиканска 
та, регионалната и общин
ската самоуправителми об-

лентата от 
страна на най-стария и за
служил работник в Здрав
ния дом. стоматолог Атанас 
Божилов здравната станция 
започна с работа.

— Откриването на здрав
ната станция има голямо 
значение за Здравни* дом от 
Босилеград, защото той по 
гоя начин изпълнява една 
от най-важните обществени 
задачи, а това е здравната 
защита да се доближи кол- 
кото е възможно повече до

Откриването 
то с работа на

и започване- 
здравната 

станция е от голямо значе 
ние не само за населението 
от Г. Любата, но и за жите 
лите от Мусул, Барйе и 
Плоча. Тук те всеки ден ще 
имат възможност да тръсят 
здравни услуги, понеже все 
кидкевно ще работи лекар 
по обща практика, стомато-

щности на интересите за 
здравна защита, а местната 
общност в селото е обезпе 
чила място за строеж, про
карала водопровод и елек
трически ток..

лог и медицинска сестра. 
Според думите на Андондв 
здравната станция ще има В. Б.

НАШИ СЕЛА ст.
Представителят на „Сто- 

чар", изтъкна че и проължи 
телните дъждове през месец 
август са виновни за закъ
сняването на жътвата.

Освен технически неподгот

Яз историята на село Звоици
Село Звонци е разположе 

но в планинската Дерекул- 
ска котловина. В миналото 
то е било едно от първите 
села на Дерекула, по сво
ето икономическо, просвет
но и историческо значение, 
което може да се каже и 
за сегашното време.

Заобиколено е от всички 
страни с висока планинска 
верига. На изток от селото 
се издига връх Гребен, на за 
пад — Църни връх, на юг 
— връх Руй, а на север — 
прочутата Влашка планина. 
Тази величествена природна 
картина се допълва от река 
Блаташиица, която проряз- 

през
Звонското ждрело стърмогла 
во се спуща към Одоров- 
ски манастир и настигайки 
река Ерма се влява в нея- 
В тази планинска котлови 
на в миналото се е пазело 
много добитък, но днес мо
гат на лърсти да изброят 

животно-

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 
РАЗЛИЧНИ ИНФОРМАЦИИ

вните машини, се явяват и 
субективни причини — нес
пазване на плана, самоволие 
на отделни .комбайнери и 
други.

Като последица на всичко 
казано дотук, е 
конто се засяват с пшеница 
от година на година ,намаля- 
ват.

От селскостопанските про 
изводители и специалисти 
можеше да се чуе, че по- 
време ща жетвата и вършит 
бата е било разпърснато 
над 10% жито (или общо 
около 12 вагона), което на
истина е прекадено много. 
Поради тази причина е взе
то решение да се формира 
комисия оу специалисти, 
която да установи действи
телната стойност на щети-

Освен това, че бяха раз
гледани резултатите от же
твата и вършитбата, делега
тите бяха запознати с ана
лиза на водостопанокото по
ложение на територията на 
Димитровградска община и 
с предприетите дейности на 
сочени за усъвършснствува- 
нето му.

Бе разгледана н Информа
цията за положението и про 
блемите на оигурността на 
движението на пътищата. 
Също така бе разгледана и 
информацията за движение
то на престъпността на те 
риторията на Димитровгра
дска община за първото по 
лугодие на 1979 година.

Констатирано бе, че броят 
на нарушенията, по пътища 
та постояно се увеличава и 
достига около 400 годишно. 
Материалните щети възли
зат на 2 милиона и 168 000 
динара.

площите

минавава селото,

Село Звонци

села на Дерекула: Куса вра
на, Одоровци, Нашушкови- 
ца, Пресека, Берин извор,

стрократи. До 1900 година 
населението използувало ле
ковитата вода при самия из 
вор и на открито. Оттогава 
народният учител Дилберов 
се заел на проучи предани
ето, като започнал разкоп
ки близо до извора, които 
се увенчали с успех. Открит 
бил басейн и то напълно 
запазен. Възстановената ба
ня отново започват да из
ползуват, масово търсещите 
излечение, болни хора, а съ 
що и селяните от Звонци и 
околността му.

Тук е минавал главен път 
от Рим за източните преде
ли на пространната импе
рия.

Поради географското си 
местоположение и будното 
население, село Звонци от 
винаги е било центъра 
Дерекула. Тук е била и об 
щината. Звонското училище 
отвинаги е било основен из 
точиик, пърскащ просвета 
в цялата тази котловина.

За непокорството на хора 
та от Звонци говори и по
къртителната история иа дя 
до Григорча. Той бил 
изгорен, а жена му насече 
на късове и то 
щото не е изкал да прежло 

глава пред поробителите 
— еничари и турци.

Не по-малко интересна с 
и историята на останалите

те.
На сесията бе взето ре

шение за да не се повтарят 
такива грешки и през идна
та година, ОСТ „Сточар" на
време да предприеме мерки

онези, на които 
въДството е главен поминък. 

И днес старите хора раз- 
в турско

Ракита, Ясенов дел, П окров - 
ци и В у ад дел.

Т. П. Т. Петровощеказват, че 
време са идвали търговци 
от много 
на Отоманската империя, за 
да купуват оттук добре от
гледания добитък. . .

Освен
доста От жителите са се за 
нимавали с търговия. за коя 
то още съществува преда
ние, че селото е имало го- 

икономически

далечни краища

ДВАДЕСЕТИЛЕТИЕ 1974

Проведен Десети конгрес 
на СЮК. Приет Закона за 
сдружения труд, с което бе 
шс означена нова страница 
в развитието на работшгче- 

самоуправление

животновъдството ти Димитровград. В Босиле
град започна строежа на 
Културния дом. а също бе
ше открит и Културен цен
тър. Асфалтирани са улици
те в Димитровград. Започна 
строеж на основно училище 
в с. Пресека. Акция по еле
ктрификация в Забърдиего 
в Димитровградска община.

1970

Електрифициране на нес- 
локтрифнцираните райони в 
Дим итровградска общиг I а 
(усилена подготовка). ското

нас.
Ууспех,лям

благодарение на своите се
демдесет бакалници, 
са задоволявали нуждите на 
целия Дерекул. Що се

земеделието в този 
е било

които 1971
1976ка- Гердаи в действие. Милен- 

ко Бояиич в качеството на 
председател на Изпълнител
ния съвет иа СР Сърбия по 
сети Сурдулица. Електрифи 
пирати селата в район Ви
сок в Димитровградска об
щина.

1972

сае за 
край, то отвинаш 
слабо.

Пета конференция на не
обвързаните в Коломбо. Др. 
Тито — доктор на военните 
науки. Интервю на президен 
та Тито пред „Вестник". То 
получи пълна подкрепа и в 
общините, в които живее 
българска народност — Ди
митровградска 
ска, Сурдулишка и Бабушнп 
нжа. Електрически ток в 
Долна Любата и Спортен 
център в Босилеград. Овце- 
ферма с републиканско зна 
чение в Липннци.

на
1973богатства,Природните 

състояити се от вековни го 
ри, каменовъглени залежи, 
разни руди и др. не са ряд
кост за околността.

Но своята популярност се 
лото Д7>лжи на минерална
та си баня* датираща още 
от римско време. За нейно
то съществуване е имало 
предание, според което тук 
са идвали да се лекуват не 

този край* но и ог

Сто учебника иа българ
ски език. Мир над Виетнам. 
30 години иа СФРЮ. Започна 
разплата с либерализма и 
укрепване на доверието в 
СЮК. В Долна Любата и 
Бистър започнаха да рабо
тят интернати. Започна из
граждане на акумулационигб 
то езеро в Горна Листна. 
Пътят Бела палатка — Пи
рот беше пуснат в движе
ние.

Босилеград-
жпн Излезе Писмото на дру

гаря Тито. То силно тласна 
развитието и активността иасамо, за-
Съюза на комунистите на
пред. Драгослав Маркович, 
като председател иа Скуп
щината иа СР Сърбия посе

нисамо от 
далечни селища и градове.

В село Звонци са летували 
римски военачалници и ари

(СЛЕДВА)
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тя».1.т,1ЛН 'чгРш> \ нултуш
МИЛОРЛД ГЕРОВ

РОДИНОМИЛЕ НИКОЛОВ — ПРИСОЙСКИ

НЕНАДЕЙНИ ГОСТИ земя)югославската(Химн на

ГОРДЕЯ се е теб, земя 
б-лрзоструйни пролетни

Създавани с трудодни 
и пазени от хиляди стремителни

свободна,
води-лъчп!

паПАРТИЗАНИТЕ навлязоха в Тсрзи- 
източната страних, от към Р'ь1 
щом прехвърлиха ръ^лплата 

махалата и егрецнте кучета упо- 
Но когато влязоха в лея. 

кучетата съвсем млъкна- 
В много домове оьрзо светнаха 
и газеничета. Други- останаха 

изненадани от неочакваните но- 
очаквайки да си заминат 

похлопаха

на волята народна 
очи!йока от 

дината, 
от към 
рито залаяха, 
повечето от 
ха. . 
лалдаи 
неми,,

Гордея се с храбрия ти св?тч^еи!

на разбунтувани и неспокойни дни. 
Гопаея се с твоите деца прекрасни 
с поколението младо, боево строителство, 

бъдещето свое гледа ясио 
създава изумително.

ЩНИ ГОСТИ,
нататък. Обаче партизаните

всяка къща, за да проверят какин 
заварила в махалата, ьна което 

и твоя ликхора нощта е
къщи се оказа, че са само жени, 

излязоха и мъже. Като раз- 
мъжете, по-често по-

много Гордея се с твоята душа велика, 
създаваща ни мир и земна красота;

света. . ,
Чс твоето име, име е славянско!

расиала всред прах и дим!

а тук-таме 
питаха къде са 
лучиха отговор, че отишли да спят на 
егрект, другаде пък М7,жът бил за
пас. . . На места жените бяха смутени, 
слисани; обясняваха за мъжете. а гле- 

страни. Бойците доловиха. ^ че 
укриват мъжете, плашейки

— Ама сте даокало вика борили сте 
стане общо — имот, стока, 
жените да билат общи. За 

ама това за
се сичко да
къщи, па и
пмото и стоката върви, 
жените не ви го аресусм — рече лял» 
Алекса като слушаше обясненията па 

положението -па фроито-

Че винаги си 
Чс твоето сърце е пак сърпе балканско 
и твоят дух е дух — несъкрушим.

даха в 
тези жени 
се партизаните да не ги закарат с тях.

— Не се безпокой^- Няма заш° 
да криете мъжете, гарантираме че нп- 

лошо да строиме. Ни 
не искаме от вас, само една 

каквото има да

Балкански за
— Така било V Русия, така иска- 
вие да го направите тука.

— Даскалът ви е излъгал много, 
комисарят Пиргов.

вете. 
те и

кому няма нищо
намеси сеДяДо л ,

—. За имота и добитъка с вярно, защо
то чорбаджиите пито обработват имо
тите си, пито отглеждат добитъка си 
сами. Всичко им работят аргати и чз- 

които заплащат ка-

що друго
вечер а, да ни дадете

— успокояваха ги партизаните. 
След тези убедителни обещания 

една или друга жена изчезваше зад 
вратите из къщата или към кошарите 
и току виж мъжът се появяваше голо- 

бос, както оеше избягал от легло- 
. Партизаните разпитваха

КОПНЕЖхапнем

мекяри. слуги, на
си решат. Право ли е т-и ЦЯла 
да обработваш имота на един

к го те
година
чорбаджия, а гой да не ти даде жито 
да прехраниш семейството ои? Разбира 
се, «е е? Земята е на всички и тя тря
бва да бъде обща, да храни всички, а 
не онези, които я обраоотват, надни
чари и изполичари, да гладуват, а чор-

. Това

глав, 
го. .
войска или полиция, но отговорът на
всякъде беше един и същ — няма. То
гава в много домове между бойците и 
домакините се завръзваше разговор за 
реколтата, за кърските работи, за ре
квизициите. войната. . . Установяваше 
се сърдечна атмосфера. Домакините 
разправяха за реквизицията, за ллячко- 
сването на властта, за все по-тежките 
иззимаш.я, а бойните за положението 
на фронта, за партизанското движение, 
за наближаващата победа, за неизбе
жното пропадане на Хитлерова Герма
ния и нейните съюзници. Като разбра
ха, че партизаните нямат лоши намере
ния, че приказват и се интересуват за 
същите въпроси, които и селяните из
мъчваха, хората отвориха сърнета си 
— изнесоха шишета ракия с мезенце 
израз на гостолюбие и се разприказва
ха кат0 с близки. Разпитваха подробно 
как върви войната, истина ли Хитлер 
имал някакво тайно оръжие? Заопла-

има ли
ПЕКЪТ ме болка и тежка жал, 
защото нивите на Рид пустеят, 
години на ред съм ги орал — 
сега жетвари там не пеят.

баджните да живеят в разкош. . 
пък за жените съвсем е лъжа. Нито 
в Съветска Русия жените са общи, ни
то на нас хрумва да правим такава 
глупост. Напротив, ние се борим же
ните да бъдат равноправни на мъжете, 
да се ползват със същите права, ко
ито имат и мъжете. С нас има и ня
колко другарки, които мъжете-партиза 
ни уважаме и почитаме като свои се
стри. Туй е истината и не зпая дали 
ти харесва или не.

Баща ми тук сееше ръж 
или пъ1К косеше сено 
и вярваше планинският мъж 
в селата на зрелото зърно.

Нареждаха се сноп до сноп 
и ръжен кръстец до кръстец.

Разгонвахме коне по гумното, 
разхлаждани от тих ветрец.

На Рид веч нишите лустеят 
и чакат с насълзени очи 
отново класили да сзреят 
и песента да заечи.

— Харесва ми, щом е така. Пра
ви сте — съгласи се дядо Алекса и за
почна да разказва как през Първата 
световна война в неговата рота имало 
един комунист, бил също селянин, та 
от него пръв път чул за такава идея. 
И. нему. на дядо Алекса, се харасала, 
ама това за отнемане богатствата на 
чорбаджии и търговци му се виждало 
невъзможно 
им се изземе и да се даде на сирома
сите.

Александър ДЪНКОВкваха се, че реквизициите кожите им 
смъкнали, не оставало и за домашните 
потреби, властта била бездушна, няма
ла милост и не разбирала какво значи 
— няма. По-приказливите и по-възрас- 
тни жени полюбопитваха към партиза
ните имат ли ои родители и фамилии, 
съжалявайки майките им дето си ми
слят и се кахъРят за тях. Партизани
те обясняваха, че борбата търси бойци 
и ако народът не се бори, свободата 
няма да дойде само по себе си.

къде ще позволят да

Да свършим 

пволедката игра
— Новата революционна власт ще 

го изземе чрез закони и реформи — 
стъпи в действие и Балкански. — Вла
стта ще бъде народна, ще бъде това, 
което народът селяните, работниците 
решат, а богатите ако вдигат глава ще 
напипат затвора.— Дайте на момчетата нека хапнат 

по малко щом са гладни, по пасле сго
твете вечеря — рекоха домакините.

В поечето къщи жените изнесоха 
хляб и сирене, квасено и прясно мляко. 
та партизаните си хапнат. Там където 
нямаше хляб, поискаха от съседите в 
заем. И докато бойците яДеха, отказ
вайки да пият ракия, на огнищата 
кипнаха котлове за чорба, качамак, 
някъде замеоиха пресни погачи, та по- 
скоро да изпекат хляб. Щом като пар
тизаните търсят само вечеря, нека до
бре се нахранят. . . Излезе, че властта 
заплашвала населението с небивали 
застрашвяпги приказки, че плячкосвали 
каквото намерили търсили пари, къде- 
то не им давали — убивали и палили 
къщи, закарвали моми и невести, мъ
жете избивали. . . а то те нито поглеж
дат, нито посягат към женско. Тръгна
ли момчетата да се борят за правдина, 
за човещина, срещу богатите и властта, 
за доброто на сиромащията. Нека им 
е с късмет и здраве!

Челядта и съседите на дядо Алекса 
бяха обкръжили двамата партизани и 
стареца и слушаха със захлас интерес
ния разговор. Тъй като всички бяха от 
долната категория по имот селяни, на 
тях де поправи смисъла на

Да свършим последната 
защото слънцето се скри зад Гребен 
и орлите се вият над Дупна Стена 
тъ.рсейки овоите домове.
Сами птичките 
за нас ще просят от зората 
хубост за утрешния ден!

си игра,

партизан
ската борба. Та по-малкият оин на дя
до Алекса и сега слугуваше у чорбад
жи Андон, а двете му дъщери и по- 
старият му оин повече работеха по чу
жди ниви, за да искарат малко жит0 и 
някоя пара, та някак си да свържат 
краищата.

и цветята

Защото слънцето се скри зад Гребен 
и орлите се вият над Дупна Стена 
търсейки своите домове.

— Ти, момче, с какво си се зани
мавал ио-рано? — попита дядо Алекса 
Балкански.

Вечерта довтаса и обади 
да црестаиат всички игри. 
Затова завърши свирката си 
за тоя ден ясенавия кавал!
Защото слънцето се скри зад Гребен 
и орлите се вият над Дупна Стена 
търсейки своите домове.

Преди ли да стана партизанин ?
— Е така де.
— Учител бях. Учех и деца и възрастни.
— А другарю ти? — 

Пиргов. посочи той

Борис ТОДОРОВ
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Новк учебнмц! на 

бъягавсни език

ОТ МЛАДЕЖКИЯ СЕМИНАР В ЗВОНСКА БАНЯ

Полезна форма на работа
Двудневният семинар за 

членовете на председател
ствата на общинските кон
ференции и активистите ла 
Съюза на младежта от Ди
митровградска,

а Ьелолаланашка и Бабушшпи 
наръ ка общини и тази година 

беше на завидно равнище. 
Чрез изнесените сказки и 
проведените след това рази 
екващия, младежките дейци 
от Горно Панишавие имаха 
възможност да изпишат но
ва страница в марксическо 
то си образование и да об
менят опит взаимно.

И наистина и темите, и 
добре подготвените лектори, 
предизвикаха интерес. Така 
Любисав Лилич с популярно 
то си изложение за Шеста
та конференция на необвъР 
заиите в Хавана успя да за 

(Сърбохърватски интересува слушателите, ко 
2 ито след това му зададоха 

още редица въпроси.
Интерес предизвикаха и 

темите „Задачите на Съюза 
на социалистическата мла
деж в политическата систе 
ма на самоуправително раз 
витие”, която изнесе Горян 
Велев от Димитровград, „Съ 
юзът на Социалистическата 
младеж и всенародната от 
брана и обществената само 
защита”, на Джордже Си- 
мич От Бабушница и „Ко
лективната работа и 
ворност’. която - 
ле Илич от Ниш.

Прекараните два дни 
Звонска баня младите изпол 
зваха и за взаимно запозна 
ване размяна на опит завръ 
яваме ла нови приятелства 
и договор за съвместна ра
бота занапред.

— Считам, че ползата от 
такива семинари е голяма. 
Използваме ш за полезен 
обмен на опит. Особено ние, 
които работим в младежки
те организации на село, без 
много опит, от такива семи 
нари научаваме наистина 
много полезни неща. На мен 
най-много ми хареса сказка 
та за Шестата конференция 
ла необвързаните в Хавана. 
И самата тема е много ин 
тересна, а и лекторът е 
много добре подготвен, а 
при това е и добър оратор. 
Считам, че такива семинари 
трябва и занапред да се 
практикуват като форма на 
идейно-политическо изднга-

дежките организации на се 
ло. Инак тук научих нещо, 
което надявам се, ще ми 
бъде от полза в работата.Заводът_ за издаване

учеоници и учебни помагала 
в Белград въз основа на Об 
ществекия договор като един 
стаен издател на учебници 
и учебни помагала 
ците ст основните училища, 
следователно и за ученици 
те от бълга|рската народност 
в нашата република.

С издателския 
1979 година е предвидено да 
бъдат издадени 45 заглавия 
изворни и преведени (всред 
учебниците 
като учебниците по история 
например, които трябва да 
бъдат допълнени със елеци 
фични съдържания из исто 
рическото минало на българ 
ския народ).

От предвидените 45 загла 
вия обезпечени са ръкописи 
за 42 учбеника и наръчни
ка. Досега са излезли 18, а 
20 се намират под печат, 2

на паралелно ще се подготвят 
и издадат и на сърбохърват 
ски и на български език),
13 заглавия са главно 
чници за различни видове 
допълнително обучение. Яс
но е, че и за тези 26 учебни 
ка и наръченика ще бъдат 
обезпечени средства от само 
управителната общност за 
основно образование.

Въз основа на плана необ 
ходимите учебници за учени 
ците от българската народ
ност за I и II клас от съв
местните основи (I фаза) на 
оредното насочено образова 
ние трябва да бъдат обезпе 
чени 13 учебника и Българ
ски език и литература — 4 
заглавия
като немайчин език 
книги; по история — 2 учеб 
шжа; по изкуство 1 учбеник 
и по география — 1 учбе
ник), които според Обществе 
ния договор (с оглед че ста 
ва въпрос за средното насо 
чено образование) обезпеча
ва „Научна книга ’. Трябва 
да подчертаем, че учебници 
те по история, география и 
изкуство трябва да бъдат 
допълнени с допълнителни 
програмни съдържания по 
история, география, музи
кално образование и изку
ство на българския народ и 
българската народност, коя 
то живее в Югославия- Ос
вен учебниците за тези три 
предмета, всички други уче 
бници са изворни.

Сигурно пред книгоизда
телите, преди всичко пред 
Завода за учебници, стои го 
ляма професионална и орга 
низационна работа, както и 
значителни материално-фи
нансови средства. Обаче об 
щността в този случай, ко 
гато се касае за учебници 
за насочено образование, са 
моуправителните общности 
за насочено образование, със 
значителни материални оред 
ства ще субвенциоиира из
даването на учебници за 
средно насочено образование 
на български език.

Драган РАНКОВИЧ

Диротска, Гордала Банкович, ученич 
ка в Образователния центъР 
„Ьук Караджич” в Ьабушни
ца:за учени — Семинарът по мое мне 
ние беше успешен. Считам 
обаче за необходимо, че тря 
бва да водим повече разго
вори и диокусии във връз
ка с действуването на деле 
гатоката система като по та

план за

къв начин ведно да се за
познаваме с нея и да я вне 
дряваме във всички пори на 
живота. Семинарът беше 
удачен момент и за обмен 
иа мисли и опит в младеж 
ката активност, които вина 
ги са добре дошли.

има и такива,

не.

Драгиша Глигоров от с- 
Звонци и един от организо 
торите на семинара също 
счита за полезна тази прак 
тика на младежкото идейно 
политическо издигане:

— Наистина — ползата от 
семинара е значителна. На 
мен най-хубаво впечатление 
ми оставиха темите за Ха- 
ваят и по всенародна отбра 
на и обществена самозащи-

Драган Миленкович, сътру 
дник при Общинската кон
ференция на 0ъюза на мла 
дежта в Пирот не е напъл
но съгласен с видяното и 
чутото на семинара:

— Считам, че трябва да 
се внасят някои новини в 
работата на подобни форми 
на работата. Именно, класи 
ческият начин ца „предава
не” да се замества с диску 
сии по отделни теми, по ко 
ито слушателите, естестве
но, предварително да се под 
готвят. Така, по мое мнение, 
ползата от семинарите ще 
бъде по-голям а, и те ще 
станат по-оживени дискусии 
и полемики. Подготовката 
на подобни семинари трябва 
да поемат върху себе си ко 
мисиите ло идеологическо- 
политическо издигане 
общинските конференции на 
Съюза на младежта, които 
могат много да съдейству- 
ват делегатите да дойдат 
много по-лодгогвени на се
минара, а оттук да заминат 
с много повече знания и 
опит.

ръкописа са на техническо 
уреждане, един е на дообра 
ботка при автора, а един на 
рецензиране. Обаче още не 
са пристигнали ръкописите 
за три учбеника, защото кон 
курсът не успя и то за ЧИ 
ТНКА по български език и 
литература за VII клас, ГРА 
МАТИКА по сърбохърватски 
като немайчин език за V и 
VI клас и ГРАМАТИКА по 
сърбохърватски като немай
чин език за VII и VIII 
клас. Естествено, Заводът 
настоява колкото се 
по-скоро да обезпечи необ
ходимите ръкописи.

Освен професионално-орга

та.
I

Деса Чирич, работничка в 
конфекция ,Свобода” от Ди
митровград изтъкна:

— Считам, че такива семи 
нари трябва по-често да ор
ганизираме, защото са поле 
зни и интересни форми на 
работа. Разбира се, не е зле 
ако се потрудим да наме
рим (И някои други форми 
на марксическо издигане, за 
да можем повече и по-до
бре да се запознаем с марк 
сическата наука, която като 
на младежки активисти ни 
е необходима във всекпднев 
мата работа. Изнесените те
ми бдха интересни, а лекто 
рнте добре подготвени.

Аца Станоев от с. Желю- 
ша, работещ в „Градня”» 
председател па младежката 
организация в селото, спо
дели:

— Считам, че семинарът 
е полезен и добре арганизп 
раи, но бих желал да има 
повече за дейността на мла

отго- 
изнесе Ми-

в

може

при
низационните и материални 
усилия, които се полагат от 
страна на Завода за реали
зиране на този книгоиздател 
ски проект, по-широката об 
щносг за издаването на тези 
45 учебници и наръчници 
трябва да обезпечи около 
1 милиард и 900 милиона 
стари динара.

До началото на учебната 
1980/81 година Завдът за из 
даване на учебници трябва 
да обезпечи още 
вия и то 13 учебника и наръ 
чника за VIII клас (които

отПопитахме неколцина 
участниците в семинара за 

какво мислят за изне
сените сказки, имат ли ня- 

забележка и какво

това

каква
считат, че би трябвало да 
се цромени в бъдещата ор
ганизация на подобни младе 
жкн форми на марксическо Марнсла Здравковнч, рабо 

тничка от „Тнгър” 
рор е доволна от наученото 
на семинара:

— Не ми е за първи път 
да участвувам в работата на 
семинара в Звонска баня, 
който е традиционен и го 
смятам за полезна форма на 
работа. По мое мнение, тук 
вършим полезна размяна на 
знания с другарите от други 
те общини в Горно Пошпна 
вие, като виждаме как ра
ботят те, докъде са стигна 
ли в отделни области на 
младежката дейност и пр.

Пи-издигане.

Миролюб Чирич от с. Ре 
сник в Бабушиншка общи 
иа главно е доволен &т се 
мипара. Той сподели:

26 загла

ИЗЯВА НА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ
ли и дават възможност за 
пълна творческа изява и 
осъществяване па плановете 
им.

ко Крале”, в скромната сту 
дентска квартира иа 
ФАН МАНАСИЕВ. Тръгвай
ки по следите па този ек
земпляр, и ние пристигнах
ме в същата стая, с намере
ние да чуем едно мнение за 
нашия седмичник, който та
зи година чествува овоя 20 
рожден ден. Не беше ни 
трудно да осъществим цел
та, понеже заварихме Сте
фан тъкмо да чете „Брат
ство" и беседата ни за вест 
лика започна неусетно, есте 
ствеио...

На пашите редовни чита
тели може би и не трябва 
да представяме иашия усъР 
ден събеседник — точно 10 
години той е редовен сътру
дник на „Братство” и спи
сание „Мост”. За останали
те: Стефан Маласиев е млад, 
талаитилив поет ог босиле- 
градското село БистъР/ по

настоящем студент на моди 
цинокия факултет в Скопие.

— Стефане, какво чувство 
у теб възбужда юбилеят 
на печата и киигонздателска 
та дейност па нашата на
родност?

СТЕ-

— Колко години другару
ваш с „Братство”?

— През 1969 година в руб 
рижата „Албум па младите 
поети” бе печатано първо
то мш стихотворение „Да бъ 
де мир" п от тогава редов
но чета „Братство” и „Мо
ст” и сътруднича в тях. Пе
чатани са ми 45 стихотворе 
мия, 20 „портрети*', срещи 
и разговори с нашенци и 
също толкова статии по дру 
ги въпроси. Спечелих и ня
колко награди на творчески 
ге конкурси. Подготвям и 
първата сбирка стихотворе
ния под заглавие „Майски 
листопад”, която също ще 
излезе в издателство „Брат
ство”.

Драган Нешнч е ученик 
от Образователния центъР в 
Бела паланка. Той пръв път 
участвува в работата на се 
минара в Звонска баня:

— Аз смятам, че от таки
ва семинари можем да нау
чим много. Онова, което ни 
заинтересува по-дълбоко, мо 
жем по-къоно да доразработ

— Безсъмнен по, чувство 
па творческо насърчение. 
За мене юбилеят на „Брат
ство” е юбилей иа негови
те читатели, сътрудници, по 
ети и писатели — иа цялата 
наша народност. Това е ви
сок резултат иа пълното ра
вноправие на нашата народ
ност в социалистическа Юго 
славия. През тези три десе
ти легия печатът иа майчин 
език е бил и ще остане ва
жен фактор в целокупното 
развитие па народността, а 
мен особено ме радва, че

ваме като ползваме литера 
тура по марксическо образо 
вание. Важно е> че като ви 
дим докъде са стигнали дру 
гарите в другите общини, 
правил! заключение и за 
овоята работа и виждаме 
къде трябва да съсредото
чим усилията си повече за
напред.

Към края па всяка сед
мица едии 
„Братство” редовно присти- 

бутелска улица „Мар

на младите поети и писате
ли „Братство”, „Мост” и 
„Другарче*' винаги са дава-

екземпляр ла в.

М. А.К. Георгиев
га в
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РЕМЕТО И ЗАНАЯТИТЕ
АКЦЕНТИ

Воб още мдостатъчю отимулмрлнв 

на занаятчийството
НАЙ ДОБРИТЕ - В 

НОВИТЕ РЪКОВОДСТВА
Тези днн започна предиз- което ше значи много в1но- 

борзшта активност в Съюза добруването на Дееоносооно 
■на комунистите. С пея сс стта .па Съюза ма кому 
откри всенародно обсъжда- тнте.
не на постигнатите досега ус Явно е, че при изб ф. 
пехи, обсъждане на допусна на новите РъКОВОДОМа 
тнте слабости и извличане първичните организации, 

необходимите поуки. На- секретари и членове ма се- 
стоущите избори в СК за- кретариат № ^ ®
почват в годината, когато брани маи-деипитс Р

за развитие ма социалисти 
чеокото самоуправлсашс и 
внедряване па делегатската 
система във всички пори па 
живота. Ще бъдат избирани 
най-добрите работилщп-кому- 

които с личното си

650 динара. Малко остава 
когато покрием облаганията. 
Перспективата на занаятчии 
стлюто виждам в сдружава
ме на задаятите в занаятчии 
ски кооперации или в скоро 
откриване на услужеи Деи 
тн.п в обществения 
каза Стефан Костов, предсе 
дател на сдруженото 
частните занаятчия.

частните работилници, 
работа. Ну- 
в обществе-

Много по-бързо се закриват
по добри условия за 

не се оказват иотколкото се съ-‘Да1ШТ
занаятчийски услугина жиито 

пия сектор
достатъчно високи. В Боси 
яелрад сега има две обущар 
оки работилници. Но цикои 
повече при нас и не дохаж- 
да да прави нови обуща, а 
лък и младите бягат от за
наята ии — казва Дене Ве
лино® и, лепейки „шгротски- 
те" обувки, добавя» че след 
иякоя година ще остани иг 
лата и чукчето също така, 

оставил много

слаба техническа об 
частните за-

па Със
заведентост на 
иая'гч!Ийс1СИ .работилници и 
с недостатъчни условия за 
работа занаятчийството в 
Бооилеградока община ог го 
дина в година бележи упа
дък- Той внезапно сс явЯ'па 
от 1968 година насам. Ьсле- 

това голям брой 
изчезнали, ЛРУ1™

сектор

60-годишпишата 
ЮКП

начествуваме 
от създаването на 
(СЮК), и провеждането на 

Титовата инициатива 
за въвеждане на колективно 
ръководство и отговорност.

При такива обстоятелства 
предизборната и изборната 
акт1шност 
на Съюза «а комунистите 
получава още едно ново -из
мерение.

Преди воичко и над вси
чко въвеждането на 
кттшна работа и отговорност 
в първичните организации 
на Съюза на комунистите 
изисква и постоянно нзграж 
дане на колективния дух на 
работа, непрекъснато подо
брение и усъвършенствува- 
•не метода на работа — н 
над всичко отчитане на ре- 

от прилагането

дело
ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ НА 

ЗАНАЯТЧИЙСТВОТОлисти,
поведение ще служат за при дствшс на 

занаяти са 
са пред изчезване, докато те 
зн които са останали, ако 

ле сс положи по-

За по-нататъшно укрепва 
не на занаятчийството е ну 
жтго да се изготви Дългосро 

и всички необ

мор.в оргатшзащште както те е 
ло-рано дървените 
за праве1ге на обуща.

калъпиза избиране 
ръководствата па първични 
те организации на Съюза 

комунистите са ясни: те 
не допускат прокарването 
на лични интереси или пък 
някаква възможност за сск- 
танство и др. чужди на па
шата партия литни.

Те изискват по-нататъшно 
укрепване па работническо- 
класовия характер на наша
та партия, като авангард на 
работничеоката класа, 
собна да изпълнява водеща 
та роля в нашето социалис
тическо общество.

Критериите
па време 
широка обществена грижа, 
сигурно ще сс намеря'1 под 
ударите на времето.

чна програма 
ходими анализи, които ще 
покажат мястото му в соци 

отношения- 
дребното

За това, че са още големи 
говори 
шивач

от Босилеград, който е за
крил работилницата и 
нал да работи при Стефан 
Костов.

наколе- данъчните облажа 
и Стефан Николов, алистическите 

Проблемите на 
стопанство, в чийто рамки 
е и занаятчийството, трябва 
да се премахват ангажира
но от страна на всички об

сипи в общината.

че паЗа отбелязване с, 
територията на общината ве 

съществуват грънча
ри, кожухари, колари, часо 
вничари, стъклорезачи» пле
тачи, сарачи, калайджии, те 
лавичари, нямз работилница 
за химическо чистене и пр. 
За тези услуги хората от Бо 
оилеградска община са прину 
дени да отиват в Сурдулица, 
Враня и други места. Занаят
чийските работилници, 
то пъК сега съществуват, са 
съвсем малко и о-р година в 
година на тях 
увионали катанци. Ще взе 
мем само няколко 
мера. През 1970 год. в об 

12 шиваш 
пет годи 
сега

ми-

че не

щесттвени 
Очаква се в Босилеград да

— Нямам кадри, а пък и 
за работа е трудно. От дру
га страна в Босилеград до- 
хаждат различни 
ри” от други страни и про- 

лроизведенията

бъде изграден услужен цен- 
тъР и работите около 
готвяане на техническата 
документация са в течение. 
Занапред чрез системата на

спо-зултатнте 
•на приетите решения и зак
лючения- Това нещо ще 
представлява едно ново ка 
чество в работата на партий

из-„майсто-

си.дават
Още по-болезнен е въпрос 
са за помеядЖения за рабо
та. Съществуващите 
щения ни служат и за рабо

М. А.ните организации занапред, кои- данъчната политика и с ре 
шаване на материалните, ка 
дрови и други въпроси за
наятчийството следва да се 
популяризира и между мла 
дите. За това съществуват 
и нужди, и условия.

поме-

Конкурс на Издателството заи като дюкянчета 
продаване на произведения
та. А нямам и стимулация 
за работа. Като пример ще

та,се виждат

приме
Издателство „Братство'* обявява конкурс за 

предлагане ръкописи за издателския план за 1980 
година.

щината е имало 
кн работилници, 
ни по-къоно - '
1970 година е имало шест 
дръводелски работилници, 
1977 три — сега само две. 
И тенекеджийските работил 
ници рязко намаляват: от 
11 през 1970 и четири през 
1975 сега само три. Подобн' 
е състоянието и с обущар 
ските. Единно майсторите 
строители донякъде дър
жат крачка с времето.

посоча, че за правене на ед
ни дрехи са ни предвидени 
32 часа. а за това взимамСпоред утвърдената програмна концепция от 

Издателския съвет издателството ще приема ръко
писи за печат в идващата година от следните об
ласти:

4 В. Б.

1. ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ АВ 
ТОРИ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ:

а) стихосбирки, поеми, сборници от разкази 
и новели, повести, романи от автори на българска
та народност, които пишат на български език,

б) публицистични трудове, в които се обра
ботват въпроси от областта на марксизма, обще
ствени, политически, стопански, образователни, ку
лтурни и други въпроси от живота на българската 
народност в Югославия, както и от общоюгослав 
ски и по-широки размери,

в) научни и научно популярни трудове от 
всички области,

г) художествени произведения (стихосбирки, 
сборници от разкази, повести, романи) и научно 
популярни трудове за деца и юноши.

ФУТБОЛ

В ОСМИЯ КРЪГ ,ДСЕН БАЛКАНСКИ'* ДОЖИВЯ

Нокаут в НишВИСОКИ ДАНЪЧНИТЕ 
ОБЛАГИ

Игрище „12 февруари”. Зрители около 100. 
Време: студено. Терен: неравен и 
игра. Съдия: ДобрицаРанджелович

През последните години на 
самостоятелното занаятчий
ство е оказано определено 
внимание. Според думите на 
Симеон Глигоров, началник 
на Службата за обществени 
доходи и Сотир Сотиров, на 
чалнзик за стопанство в Бо 
оилеградска община, чрез 
данъчната политика са по
лагани големи усилия да се 
открият повече занаятчий
ски работилници в Босиле
град и селата. Според Гли
горов съществуват големи 
данъчни облекчения за де- 
фицитарните занаяти, какви 
то са: часо©ничарокия. авто 
мехашичарокия, радио и ТВ 
механичарокия и пр. Но все 
пак това не е достатъчно. 
Създадени 
ставки
витие на занаятите, нов не 
са използвани всички 
можности те да действуват.

— Общинският данък за 
разлика от понрано не е го 
лям. Миналата 
го заплатих 1000 динара. Но 
все още задълженията за 
пенсионно осигуряване, 
кт0 и задълженията от стра 
на на самоуправителните 0б 
1ЩНОСТИ на интересите са

много лош за 
от Долевац.

Голмайстори: Велоич в десетата минута, Николич 
в тринадесетата, Петкович Р. в шестдесет и деве
тата минута и Петкович в седемдесет и първата 
минута. Оценка на играта: 7.

2. ПРЕВОДИ ОТ ЕЗИЦИИТЕ НА ЮГОСЛАВ 
СКИТЕ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ:

а) преводи на произведения от югославски 
се разработва югославският 

път към социализъм и социалистическото самоу
правление,

марксисти, в които

„Асен Балкански”: ВиданоВич, Марков, Вели- 
чков, Пейчев, Марков 3. Тодоров, Голуйов, Каме- 
нов, Ставров, Иванов, Тоцев.

бе да не се
на домакините, но топката 
винаги отиваше извън очер 
танията на вратата.

Тази загуба не трябва да 
подейства деморализиращо, 
а напротив, тя дойде в мо
мента, когато е потребна пъ 
лна мобилизация» защото до 
края на първенството оста- 
ва още много, и ако се иска 
завоюване на челна позиция 
тогава трябва и по-сериозно 
да се работи. Физическата 
подготовка играе 
най-важните роли в модер
ния футбол, а тя много, мно 
го липсва на футболистите, 
конто носят фланелките на 
„Асен Балкански”.

б) преводи на художествени произведения ог 
изтъкнати писатели и поети на всички народи и 
народности на Югославия,

г) преводи на художествени произведения — 
стихосбирки, разкази, повести и романи за деца и 
юноши от югославски автори.

3. СБОРНИЦИ от народни умотворения — 
приказки, народни песни, предания и легенди от 
нашите краища (изключително от изворен харак
тер).

В наистина коректна бор 
ба футболистите на „12 фе 
вруари” от Ниш, като дома: 
кини, нанесоха едно от най- 
високите поражения, които 
„Асен Балкански” е доживял 
в последно време.

улучат вратата

В победоносния поход към 
димитровградскитеУСЛОВИЯ НА КОНКУРСА: ; _ 

бва да бъдат написани на български 
шеща машина раздел тройка: на издателство „Бра
тство , да се доставят три екземпляра на пред
ложените ръкописи до 30 ноември 1979 година.

Ръкописите трябва да се изпращат на след-

са само предпо- 
за по-стабилно раз-

върха, 
футболисти

Ръкописите тря- 
език на пи- претхрпяха теж 

ко поражение от по-добрия 
противник. Загубата на двете 
точки не боли толкова 

колкото

въз-

мно-ния адрес: го констатацията, 
че нападателите от „Балкан 
оки”

НИРО „Братство” (за издателската дейност) 
Кей 29 декември АФ8 
18 000 Ниш година за не една отпоказаха, че неефикас- 

ността е най-толемият проб
лем на футболистите 
зи отбор. От такива

С авторите, чийто ръкописи влезнат в плана
за печатане през 1980 година издателството ще 
сключи договор. от то- 

положе 
«ия, каквито футболистите 
на „Балкански” 
да вкарат голове, по-трудно

ка-Издателство „Братство” 
Ниш

не можаха
Т. Петров
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ОГРЕПЕР104РАНДД1ММТРОЕ- 
гмдското шиш Творчески награден коикуро на „Мост“

С цел да насърчава творческата де
йност на творците от българската на
родност в областта на литературата, пу
блицистиката и науката, списание „Мо- 
ст ’ обявява творчески награден кон
курс за 1979 година и то за следните 
жанрове: за стихотворение, разказ, но
вела, есе, научна статия и публицисти
чна статия. За посочените творби се 
предвиждат следните награди:

I. ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ:

УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА:
С цел за по-добро информираме 

онези, които редовно гледат филмите в димитров
градското кино даваме репертоара на големия 
екран за месец ноември:

В началото на месеца любителите на седмото 
изкуство ще могат да наблюдават три италиански 
филма, ..един американ оки и един френски филм. 
Първият италиански филм носи заглавие „Моше
ник 11 категория'’, ,а вторият „Блефьори'1 докато 
третият филм носи заглавие „Спалната стая на 
Ьискупа".

Американският филм, къде

1. Право на участие в творческия 
награден конкурс на списание „Мост 
имах всички граждани на СФ1*гО.

I. Творбите трябва да са написани 
на български език — по възможност на 
пишеща машина раздел тройка или 
четливо на ръка и да бъдат означени 
с шифър (ооозначение). На редакция
та се доставят по три екземпляра от 
предложената творба за награда, а 
името на автора трябва да е сложено 
в отделен затворен плик, върху който 
тряова да е написано същ°тб ооозначе- 
шхе, както това на творбата.

3. Изборът на темата е свободен.
4. Тъй като тазй година е юбилей

на — би годишнина на СЮК и 35-годи
шнина от освобождението на нашите 
краища от фашизма и победата на со
циалистическата революция 
те и публицистичните статии би тря
бвало да бъдат посветени на тях. В 
споменатите статии могат да се разгле
ждат теми от областта на НОБ, соци
алистическото строителство, народната 
власт, комуналното устройство, учебно
то дело, културата, здравеопазването, 
селското стопанство и пр.

5. Обемът на научните и публицис
тичните статии може да бъде най-много 
до 20 страници на пишеща машина ра
здел тройка.

6. Наградените творби, оценени от 
специален жури, след печатенето в спи
санието ше получат и съответен хоно
рар според съществуващата тарифа.

7. Последен срок за доставяне на 
творбите за награда е 15 НОЕМВРИ 
т. г. Ръкописите трябва да се изпратят 
на адрес Издателство ,.Братство" — за
творческия конкурс на „Мост".

•на всички \

то главна роля 
играе известния артист Тони Картис, се казва „Че
рния щит на Полверт”.

Френският филм „Авантюрите на четирите 
мускетари” (I част) не трябва отделно да изтъква
ме, защото той е известен на димитровградската 
публ

900 дин. 
700 дин. 
600 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

II. ЗА РАЗКАЗ:
ика.

Петият филм, който ще се прожектира е всъ
щност втората част от филма „Авантюрите на че
тирите мускетари".

Със западногерманско — американската коо- 
продукция свършва първата част от репертоара, 
а именно с филма „Змийско яйце”.

През втората част на месец ноември Дими
тров градчани ще могат да гледат следните филми:

„Йеоения” (френски), „Агент номер едно, от 
тайната служба” (английски), „Под знамето на Му
хамед" (либийско-кувейтски), „Капан за невиди
мия” (американски), „Револверът” (италиански) и 
с американския филм „Отмъщението на бялата 
светкавица” се изчерпва репертоара за месец но
ември.

2.300 дин. 
2.000 дин. 
1.500 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда научни

III. ЗА НОВЕЛА

2.500 дин. 
2.000 дин.
1.500 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

IV. ЗА ЕСЕ:

2.500 дин. 
2.000 дин.
1.500 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

V. ЗА НАУЧНА СТАТИЯ:На зрителите препоръчвахме филма „Под зна
мето на Мухамед", който трае 182 минути, а съ
държанието му е историческо. Да спомием и то
ва, че в този филм играят Антони Квин, Ирена 
Папас и други известни артисти. Този историче
ски спектакъл не трябва да се пропусне и заради 
това, че бт него може много да се научи и за 
раждането на Исля-ма на Арабския полуостров.

2.500 дин. 
2.000 дин. 
1.600 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда

VI. ЗА ПУБЛИЦИСТИЧНА 
СТАТИЯ:

Резултатите от творческия конкурс 
ще бъдат съобщени чрез вестник „Бра 
тство".

1.800 дин. 
1.500 дин. 
1.200 дин.

първа награда 
втора награда 
трета награда РЕДАКЦИЯТА НА „МОСТ”Т. Петров

Да защитим отделни видове дивеч
В ловно дружество „Со

кол” от Босилеград преди 
известно време е въведено 
колективно ръководство, 
за пръв председателствуващ 
ка деловия съвет, като из

пълнителен орган на Скуп
щината е избран Пенко Най 
денов, референт за гостилни 
чарство в ООСТ „Слога”.

За това какво е заплану
вано в по-нататъшната рабо 
та на дружеството, отнесох 
ме се до Найденов, като го 
помолихме да ни осведоми 
за моментите 
след въвеждане на колектив 
игото ръководство.

— Въз основа на ловносто 
папското развитие в общи
ната, прието на Скупщина 
та ца дружеството и на по 
следната сеоня на Общинска
та скупщина, изготвихме вси 
чки нормативни актове, от 
които и план на ловостопа- 
нисването за тази година. С 
цел да защитим отделни ви
дове дивеч от безразборно 
изтребление, какт0 и да се 
увеличи бройното състояние 
на защитите днви живот
ни взехме и съответни ре
шения-
ловджии могат да бъдат са
мо тези, които са издържа
ли изшгг за това, а лова е 
позволен само в събота, не
деля и по време на държав 
ните празници — казва Най 
денов.

За отбелязване е, че лов
ците могат да отиват в лов 
са/мо в групи и че едни ло
вец през настоящия сезон 
може да убие само 3 заека, 
повече полски яребици (ло
ва на каменярк-ите е забра 
пен), гълъби и вредни жи
вотни, каквито са лисицата, 
язовците, златката и пр.

Да отбележим и това, че 
за всеки повече убит заек 
дружеството е взело реше

ние въз основа на което 
същия се заплаща по 2 хил
яди динара. На друга пък 
страна дружеството влага от 
делни усилия за изтребле
ние на златката. За всяка 
убита златка следва награ 
да в стойност от 200 дина
ра. Също така, с цел да се 
унищожават вредните живо
тни, ловец който не е убил 
поне по едно От тях, в след
ващата година заплаща по- 
гол ям членоки внос.

Отделно място 
Найданов — в нашата дей
ност имат сърните и глига
ните. Лова яа тях е позво
лен, но само от страна на 
съчинена група ловци и то 
с предварително позволение 
от деловия съвет. За всяка 
сърна убита по непозволен 
начин се заплаща глоба от 
5 хиляди динара.

— С цел да не нарушим 
ловджийската етика и зала
зим полезните животни, в 
една пета част от територия 
та на общината лова е за
бранен и със същото реше
ние са запознати всички 330 
членове на дружеството. За
дачата на^воички е да спаз 
ват нужната дисциплина. 
Всъщност, за да контроли 
раме същата формирахме 
изпълнителнш съвети в го- 
ргюлюбатокия, долнолюбат- 
скн, горнолисшшки, босиле- 
градаки, бранковскн и гор- 
пютлъминокн районни — из 
ткъиа нашия събеседник.

В. Б.

а

Кадър от филма „Под знамето на Мухамед

„Вълци" щурмуват в село 

Нашушковица
произлизащи

казва

раи от видяното, а може би 
и от страх, вдига своята 
брадва и убива едно куче, 
което веднага пада ма земя 
та, обаче другото се нахвъР 
Ля върху него, но и то до
живяла същата съдба като 
първото. „Драмата" с куче
тата приключва, по кой 
знае как ще приключи съде 
бпото дело, защото овчарят 
ще иска да му се заплатят 
закланите овце, а ловците, 
чиито са кучетата, обещете- 
пис за тях.

Епилог от всичко това ще 
се получи в най-скоро вре
ме, по дали такива „вълци'' 
мс заклаха и овцете в Дра- 
говита и още много други 
села?

Като заключение ма всич
ко казано до тук, можем да 
кажем, че е крайно време 
да се поведе сметка ог стра 
на на сопствемиците, които 
притежават кучета, да поч
нат най-сетне да ги върз- 
ват, а на местното населе
ние да поръчим: 
СТРАХУВАЙТЕ 
ВСЕ ПЪК НЯМА!

овце. Как е станало всичко 
това?

Преди известно време 
село Драговита „вълците” бя 
ха заклали петнадесет овце, 
обаче неотдавна от село На 
шушковица се чуват 
ве, че „вълците" ~ 
ли и в този край!

Но този път, за разлика 
от Драговита, „вълците" бя 
ха заловени и насечени 
късчета ... Звучи като при
казка от рода на Червената 
шапчица, но истината може 
да започна само така:

Когато от село Драговита 
кожите,

в

В началото на месец ок
томври от овчарника на бай 
Нако „изчезнаха" три овце, 
които и до днес не се наме 
риха. Тъй кат° търлата на 
овчаря Нако се намирала в 
местността Опалямац /гой Ре 
шил да премести стадото си 
по-близко до къщи и го 
докарал в местността Колар 
лица ... Една сутрин бай На 
ко отива да провери стадо
то си, от 25 бройки, но ко
гато (наближил до обора 

- той чул кучешко завиване 
и топот на овците, които се 
намирали затворени в обора 
На стария овчар станало яс 
но, че в неговия обор се 
.случва нещо и с брадвата, 
която носел със себе си, 
влязъл вътре... И ето, че 
вместо „вълци", както ло- 
раио бе предпочитал, той за 
варва две ловджийски куче
та, и единадесет овце, кои
то вече били заклани и ос
тавени тъкмо до малкото 
прозорче, което се намира
ло на колибата.

Храбрият старец, револги

^ гласо- 
се появи-

па
Спрямо решенията

овчарите донесоха 
които бяха намерени по ра 
зличните краища на Гребен 
планина, никой не се съмия 
ваше, че това е „дело" на 
вълци, защото овците могат 
да бъдат заклани само от 
тях. Но истината най^вероят 
но е съвсем друга, а „вълци 
те" ло всички показатели са 
ловджийските кучета, които 
вместо да пазят добитъка —■ 
го колят. До тези твърдения 
се стига поради това, че от 
село Нашушковица пристиг
на ин

си,

НЕ СЕ 
ВЪЛЦИ,нформация, че стопани- 

Нако Делчев убил в 
кои-«ът

своя обор две кучета, 
то били заклали единадесет Т. Петров
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Оди бай Вене доби овия Дънове чудно иисмс 
вас:реко айде да га прочстим пред 

„Бая Манчо,
сечаш ли се йоще за старата гонетка за круша-

удоволствие Да се запозная 
с твоята тъ^да.

— Това според теб удовол 
ствие ли е?

— Защо трябва да му Г° 
казваш, той го знае отдав-— Еди ар д — пита учите

лят. — Защо вчера ле беше 
ша училище?

Семейството «и се уве
личи с един член.

I — Честито. Братче или се- 
стриче?

— Татенце. 
се омъжи.

шаро?" па!Кво йе на бай Вене? Он ли йс толкова ос- 
ватнл старосту йод рукутарел ели мисли да сам я

йе акълат заръджавел? Кико нема Да се 
сечам за старете гонетйе кита сам Ьн толку пути 
распрадл на унуците. И за крушаротога знам. 1а- 

1зу деда: йедно време у ЙОДНО село 
ютро до мрак трчали на ньиве, 

тай кру

- -цуу ~г

— Да, дори изпитах ща
стие, че тя не е моя тъша—

* * * *та ми

Между двама приятели:
— Снощи имах голямотоспраяше ми

сви селянье оди
ливаде, у градине, иа вршнтбу, йеДън

дън отодил само до под крушуту, Мама отновошарът — свак 
по цел дън се нзлегувал у ладовинуту и чекал да 
му падну зреле круше. Ловил Би и привечер Би 
продавал на уморннте селянье за скупе паре. Бео 

оратим кнко йе убав

Народни мъдрости* * * *
мош малечак и на децу ми

на крушаратога и добро йе Да си _КРУ" 
отсече дека смо Бу оправили

Който е посял зло, ще пожъне разкаяние.

АЗЪРБАЙДЖАНСКА
В разгара на семейна раз 

правия жената казва на мъ
жа си:

— По-добре да се бях 
омъжила за самия дявол!

— Но това е невъзможно 
— браковете между близки 
и роднини са забранени!

животът
шар, ама кита ми он

станем кико тия крушар, упалиработуту ако и я 
дш се дзвезда дека това нейе убаво.

Продлъжи да четим писмото:
,Д1ри нас крушовите дрвчета остарея, нови 

садиме та круше се не раджаят, ама Крушаре 
си има. Само се меняваят временята — меньаваят

Малко зло — и то е много.

АРАБСКА

Зло търпи» зло не струвай-ловатВече се «е исплача дасе и крушарете. 
круши, по-арно йе да им падне некойе арно пла- 

по големшка и по-меЬечка ди- БЪЛГАРСКА
местенце патено

ректорска вотеля, па тека и од некоя вункциичка 
нема да им се слоша. Итри са си они. Прво здра- 

додека уловат първата „круша”, то
ва им дръжи влага за втората, после им заблагнее

* * * * Всеки лош човек ще дочака лошия си ден.
вата запнат ИСПАНСКАЖена се оплаква на мъ

жа си:изучили како без мука да ванатса сеи вече Злото преминава, но злият човек остава.третата „круша”, а после йе лъсно — ем мислат 
да са заслужили и четвръта,
я уловат. Ловат „крушите”, ама се не ватат за ма- 
тика да поокопат крушата, да я напоят, да ву на
ранят корено, та да се раецъвти и да роди 
коджа круши и да има и за друБи.

Ама Манчо я се клънем у колективното ру- 
ководенье. Тия що са се залепили у ладовината 
че мора да се поразмрдаят, и друБи „крушаре" 
нема да може да легнат пОд „крушата”. Само те- 
шко че биде с ньи, че измислат друг колай- Гле-Й 
дам Би лъжа им се чини, па си мислат пак че 
си ватаят „круши” — тая година тука, догодина 
тамо... Че узокаят това йе ново, требе да го поч
нат тия кои са искусни и сигурно сега си претра- 
жуят по документите да видат колко годин са би-

— Карл, все пък е срам
но, че детето на Гретхен се 
роди преди сватбата. . .

— Няма ншцо срамно. От 
къде то би могло да знае 
кога ще бъде сватбата.

пета... ем знаят да КАРАКАЛПАКСКА

По-добре сам, отколкото между зли.

НЕМСКА

Който води към ямата, той пръв ще падне в нея-
* *

ФРЕНСКА
Момчета внимавайте, мо

же би тук наблизо се на
мира целият скелет на 
ДИята 
лят на работниците.

— Едва ли, сеньор Родри- 
гез, останалите части са се 
спасили с бягство.

Раната зараства, но белегът остава.
съ-

АСИРИЙСКАказва ръководите
ли директори, па колко вункционери, къде и що 
и како, па нема да биде презиме и име, но име 
и презиме и додека му наредат какво бил никой- 
нема да се сети що йе уработил — и тай йе най- 
аран.”

Лошото на ритника е не болката, а обидата.

ГРУЗИНСКА
С обида злобата няма 
няма да загасиш.

да уопокоиш, с масло огъняТека си йе бай-Вене, ама ми се чини дека 
сега че удару с главу у дебелецът. * * * *

хЛи^ОЬОС/ ! | МОНГОЛСКАЖена споделя пред своя 
приятелка: Да се обиди обиден — двоен грях.

— Разбрах, че мъжът ми
РУСКАизневерява. Да му кажа ли?

1Я-ЛЖ5ЕОН' й


