
Вря-тстШ
_ е т » ------------------

на СФРЮ от 14 ф«ару 
1975 г. Издател

ство „Братство" е удо
стоено с Орден братст 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за нршюса в развити
ето на братството 
единство

арн

Н4РОДНОСТ ■ Са>^ ЮГОСЛ»вИ« » и
между

шите народи и наро
дности.
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ОЗНАМЕНУВАНИ11^ СЪРБИя ТЪРЖЕСТВЕНО

МИЛОШ МИНИЧ:

ОСЪЩЕбТЯВАМЕ ВЕЛИКИТЕ ИДЕАЛИ, 
ЗА КОИТО СЕ БОРИХМЕ

Днешното наше 
за братство/о

голямо събрание свидетелствува 
и единство/о на всички наши народи и 

народности, за сплотеността на нашите хора от всички 
поколения — 07 бойците на нар здоосвсбодителната бор
ба дс младежта и пионерите и решенсстта ни да пазим 
нс.орнч/сскиге придобивки на НОБ 
развяваме нашата социалистическа 
тзясайкн великите цели и идеали, 
ли_п н седсмс.отин хиляди синове и дъщери на всич- 
1СН илшд народи и народности дадоха своите 
истькиа в речта си Милош Минич, член на Председа 
юлствсто на ЦК на СЮК на голямото тържество в Ча- 
чак по повод 4 юли — Деня на боеца 
на „Паметника на революцията”.

и по-нататък да 
революция, ссъщес- 
за които един ми-

животи —

и откриването

Нашите мисли днес 
временно отправяме към 
чки паднали бойци в Наро-
доссвободителната борба и 
към другаря Тито, най-голя- 
мата личност ма съвременна 
та история на югославските 
народи и народности н на 
нашата велика социалисти
ческа революция — к?за Ми
нич и продължи: „Тито е 
от малцината народни вож- 
ди в освободителните борби 
и вожди на работническата 
класа и трудовите маси в 
града и селото в социалисти
ческите революции, които и 
след смъртта си присъству- 
ват и оказват влияние в ре
волюционните преобразовз-

съ'Ц>
вси

дохме и развихме нова феде 
ративна социалистическа са- 
моуправителна и необвърза
на Югославия, с висок авто
ритет в 
братството и единството, рав 
ноправието и все по-разви- 
тата солидарност на нашите 
народи и народности в из
граждането на 
стояще и нашето утре. Ние 
се гордеем с тези постиже
ния и нашето щастие е 
това,
Титовия 
то СЮК,
ду социалистическите 
на нашето общество, проби 
заедно с Тито.

ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ ПРОИЗНАСЯ РЬЧ В БЕЛА ЦЪРКВА света. Изковахме

НЕСТИХВАЩИТЕ ЮЛСКИ ОГНЬОВЕ
нашето на-

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ — 4 юли 
(Денят на боеца) и 7 юли (Денят на 
Въстанието на народа и народностите 
на Сърбия) тържествено бяха чествува- 
ни във всички краища и селища в 
страната и републиката. На хиляди вен 
цн и букети цветя са положени пред 
паметниците от НОВ-а, бюстовете на 
народни герои и бойци, паметните пло
чи на падналите за свободата на роди
ната.

на революцията и че сме осъществили 
всички велики цели, за които сме се 
борили. в

че продължаваме по 
път, по пътя, кой- 
като водеща .\геж-

По повод Деня^ . . на въстанието
Сърбия — 7 юли, в Бела църква се 
състоя голям народен събор, на кой
то произнесе реч Драгослав Маркович, 
председател на Скупщината на СФРЮ. 
акто изтъкна, че единството е гаранция 
на всички наши успехи.

в

сили

НИЯ. НАШИТЕ ПОСТОЯННИ 
ЗАДАЧИПодигнахме този паметник 

с дълбоко чувство ма дълг 
да запазим вечни спомени

На Десетите срещи на Съюза 
запасните военни командири в Чачак 
пред голям народен митинг в паметник 
парка , .Борба и победа” говори членът 
на Председателството на ЦК на СЮК 
Милош Минич. който изтъкна, че сме 
готови да отбранява.ме придобивките

Същевременно и в други селища, 
градове и исторически места се съсгоя 
ха събори, срещи и мигинги. където 
участници в НОВ-а и обществено-поли
тически дейци говориха за значението 
на историческите събития от преди 39 
години.

на
Укрепването на братство

то, единството н равнопра
вието на нашите народи и 
народности по този път е ' 
нашата трайна и най-пряка 
задача. Колко по-крепко е 
нашето единство, равнопра
вие и солидарност, толкова 
по-малки са изгледите някой 
да застраши нащата свобо
да и независимост.

Сред нашите най-належа
щи задачи — изтъкна по-на- 
татък Милош Минич — е да 
развиваме обществено-иконо 
мическата и политическа си
стема на социалистическото 
самоуправление, 
ни работа върху по-нататъш- 
иата демократизация на от- 
ношеинята между 
в-» в всички области.

Една от най-важните на
ши задачи е да поддържа
ме динамичното развитие и 
ускорения Ръст на стопан
ството, жизнения стандарти 
културата. Досегашните ре
зултати са дело на всички 
наши трудещи се и от пол
за на всички, и така ще ба,- 
Де и занапред. Понастоящем 
имаме трудности в развитие
то па нашето стопанство. На

за славните дни на Народо- 
освобздителната борба и за 
бойците, паднали в кея. Но 
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ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ:

Нашета единство - залог за всички наши успехи
НА ГОЛЯМ НАРОДЕН СЪБОР ВЪВ ВЪСТАНИЧЕСКА БЕЛА ЦЪРКВА РЕЧ 
ПРОИЗНЕСЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ — ДР. ДРА 
ГОСЛАВ МАРКОВИЧ Предстои

упорито сс бореха и гниеха 
заедно с бойните от всички 
народи и народности, иашир 
из Югославия, за свобода, 
за ново, по-справедливо, со 
циалистическо общество, за 
национално име и човешко 
достойнство.

На съшия Ден преди 34 го 
дими — каза по-нататък пре 
дседателят на Скупщината 
па СФРЮ — другарят Тито 
тук, в Бела цръква, говорей 
ки на народа от този край, 
каза: „Ние закрачихме по 
един нов път, но път на 
създаване па нова федера
тивна братска общност на 
народи, в която всеки народ 
ще 67,дс господар на свое
то, а всички заедно в една 
единна Югославия, силна об 
хцност, която ще зачитат 
всички наши съседи и всич
ки сводолюбиви народи в 
света".

Визионерските думи на 
другаря Тито, казани тога
ва, поставените п това вре
ме задачи се сбъднаха —

— За пръв път този въста 
нически ден, това историче
ско събитие — Деня на въс 
танието в Сърбия, — честву 
ваме без другаря Тито, без 
човека, който стоеше начело 
на Комунистическата партия 
относно Съюза на югослав
ските комунисти, начело на 
нащата социалистическа об
щност, в съдбовните момен
ти преди войната, през На- 
родоосвободителната борба 
и революция, в дългия пе
риод на нашата борба за из 
граждане на социалистичес
ката самоуправителна общ
ност, хуманен и щастлив жи 
вот за всички равноправни 
народи и народности в на
шата страна, 
международното положение 
на Социалистическа федера
тивна република Югославия, 
за укрепване на нейната пе 
зависимост и сигурност — 
каза в началото на речта си 
Драгослав Маркович, а след 
това призова събралите се 
на митинга граждани с ед
номинутно мълчание да по

четат паметта на другаря 
Тито и падналите в НОБ бо 
йни.

хората

Сбъднаха се Титовите ви 
зионерски думи

Драгослав Маркович елзд 
това припомни за Титовите 
думи от преди 34 години, 
„че синовете на сръбския на 
род останаха верни на тра
дициите на своите предни, 
борещи се с векове за сво
бодата на Сърбия" и продъл 
жи:

всички равнища предприема 
ме мерки и активности за 
преодоляване па тези труд- 
пости. Ние стабилизационна
та политика просто трябва 
да осъществим, понеже ня
маме друг начин да разре
шим съществуващите иконо 
мически и обществени проб
леми.

Милош Минич
— Това високо признание 

сръбският народ напълно за 
служи. От П7,рвата въстани 
ческа пушка, гръмнала тук, 
в Бела цръква, па все до 
освобождението на страната, 
огънят на Народоосвободите 
лната борба не изгасна. Вт,в 
всенародното стълкновение 
с фашистката сила — за то 
гавашна Европа, па и свят, 
военно безмерно мощна си
ла — най-добрите синове на 
сръбския народ храбро и

такива паметници ие биха 
значили това, което значат, 
ако не осъществихме основ
ните цели и великите идеа
ли, изписани ма нашите зна 
мена в народоосвободителна 
та борба и великата наша 
социалистическа революция.

Осъществихме всички глав 
ни цели, за конто се бори
ха Съюзът на комунистите, 
машите трудещи се, нашите 
цаооди и народности. Създл-

за укрепване

Ние това ще постиг
нем. защото работническата 
класа и трудещите се пое
ха тази политика, съзнател
ни, че те са нейни носите-

(НА 2 СТР.) (НА 2 СТР.)



„Слепотата вв един родоостъпнин“ДРАГОСЛАВ МАРКОВИЧ:

Нашето единство — залог за всички 

наши успехи Джияасовте 
приобщиха иТака К1М

текстове се 
буржоазните либерали, и ни 
” и дражевис

В КРТ.ТО

„Политика" не
се изнася >*с-Под горното заглавие вестник

” „Го, згег
Таиюг.

развитие и задълбоча 
автентичните опити

актн-

форбюротигс
титс, и устатите, 
нстс на мрачните полшичсс- 

сили, Джилас намери 
споите патрони и сьнегииии-
Няма антиюгославска *1алша_
ния пише по-иататък „Поли- 
ти1са" в КОЯТО Джилас да 

подправка .инструмент 
високоговорител на вся

ка неприятелска пропаганда 
срещу социлистическа Юго
славия с „авторитета" на ня- 
когатпен човек 
връх на Партията и държа-

(ОТ 1 СТ^
— С гордост можем да ка 

изтеклите 30 годи

на юто
нане па
па нашата революция, 
пираие и разприщваио

сили па ашлио-
жем, че
пи са период на постоянно 

Маркович, нлюстрн

папа китворческите
трудещ11 с° 11 гРажда-чрез

изтъкна 
райкн това с внушителните 
резултати, осъществени през 
изтеклите 35 години във иси 
чки полета на лошота и тру 
да. В този период промиш
леното производство в Сър
бия се увеличи повече от 12 
пъти, производството на еле 
ктрнческа енергия почти 60 
пъти, на стомана 40 пъти. 
Средните добиви на пшени
ца възлизат на четири хиля 
дн килограма на хектар, а 
на царевица — почти чети
ри и половина хиляди, 
укрепване и развитие на со
циалистическото самоуправ 
лепне. Съзнанието и необхо
димостта да бъдем ковачи 
н асобствената съдба е иде 
ята-пътеводителка, която, въ 
преки различни пречки и 
отпори, стана пътеуказател 
в нашето развитие 
по-нататък другарят Марко- 
вич.

пито
в нашата страна 

техно-го непосредствено уча
ствувало в решаването 
всички обществени въпроси. 
В досегашното ни развитие 
осъществихме много, по мно 
гобройии задачи стоят пред 

Съществува обаче само 
един избор и едни пъ’г: иря 
бва да работим и повече и 
по-добре, да стопанисваме 

трябва да

11И груб начин да атакува въ
трешната и външната поли
тика па Югославия.

Това разбира се той не го 
има сътрудни-

Миловап Джилас стана 
струмент или високоговори- 

па всяка неприятелска

мино
ме е 
илител

пропаганда срещу социалис
тическа Югославия — изтък 

в началото ма статия-
прави сам, а 
ци в страната, всред тесни
те кръ«>ве врагове на само
управлението, националното 
равноправие и демократично 
то социалистическо развитие 
на нашето общество, и в чу
жбина, всред реакционните 
кръгове, на които пречи пе- 

социалистичсска

ва се
та „Слепотата на един ро* 
доотстъшпик"
„Политика".

Вече години наред, се ка- 
статията.

пас. „от самия
вестникна

пата.
по-икономично, 
сс привикнем да изразходва 
мс толкова ковкото имаме, 
да сс отнасяме домакински 
и отговорно. Не съществува 
алтернатива на необходима
та дисциплина в изпълнява
нето на трудовите 
Всеки поотделно и 
заедно трябва да водим смет 
ка за разходите па произ
водството, стопанисването и 
труда ,за използуване па аб
солютно всички възможнос
ти за по-качествеиа работа.

Подобно на своите рабо- 
избира

зва по-пататък I»
Джилас, въпреки няколко 
присъди и отлежали 
запия през изтеклите 20 и 
повече години поради враже 
ска дейност — заговор сре
щу обществената система в 
Югославия 
да злоупотребява с демокра 
тпчпото търпение на нашето 
общество и не пропуска пи
то едни случай с*ъе свои из 
явления и писания главно 
за реакционните кръгове па 
Запада, а съш° така и за 
вестници на югославската 
фашистка емиграция, по най-

тодатели, Джилас 
моменти, когато счита, че 
със своята активност ще мо 
жс да нанесе ' най-голяма 
вреда на Югославия. В кам
панията си срещу 
страна дой се включва съ
гласувано, стремейки се въз 
основа на връзките с непри
ятелските кръгове в чужби
на да обедини противниците 
на пашата система и в стра 
ната. Среща се, кореспонди
ра и договаря с родоотстъп- 
ници и хора, които при раз
лични обстоятелства са се

изка
зан и си ма 

и необвързана Югославия-

Те са му открили текуща 
че храчизадачи.

всички
нашата

сметка, затова 
срещу своята страна и при
добивките, които тя завою
ва в своето революционно 
развитие, А затова че се стре 
ми тези придобивки да разо
ри — те му заплащат висо
ки хонорари. Освен това 
Джилас получава и висока

продължава

каза

Развитието на социалисти
ческата демокрация изобщо, 
а отделно н аделсгатската си 
стема, са резултат на постоя

С една дума преодоляването 
на много трудности е в на
ши ръие. наша пенсия-

стълкновили с политиката 
на СЮК и нашето обще
ство. Близки му станаха те 
— информбюровците и дра- 
жевистите, усташите и на
ционалистите, либералите и 
всички останали врагове на 
свободата и самоуправление
то у нас. Той ,.е всезнающ".

Осъщеотяваме великите идеали, ва които се борихме
(ОТ 1 СТР.) шения и взаимно полезно съ 

трудпнчество върху зачита
нето на независимостта, су
веренитета, 
ненамесата и неинтервенци- 
ите .решаването на споро
вете по мирен начин и ос
таналите принципи на'актив 
иото мирно съжителство.

На първо място е ангажи
рането ни в движението на 
необвързаните. Считаме, че 
то е от най-голямо значение 

възобновление на детан- 
та и изнамиране на полити
чески решения за съшеству 
ващиге международни кри
зи, да се прекрати полити

ката на сила, интервенции 
и намеса във вътрешните ра 
боти на независими страни, 
да се спре надпреварата във 
въоръжаването, да се тръгне 
към отговорно преговаряне 
за разрешване проблемите 
на световното стопанство и 
да се започне с изграждане 
на нов международен иконо
мически порядък.

готвим, като че ли утре ще 
бъде война".-

Сред най-важните наши 
предстоящи задачи е после
дователното следене на на
шата политика въз основа 
на принципите и целите на 
политиката 
ност. На основата на тази 
политика, ние развиваме от
ношенията ни със съседни
те, необвързаните и остана
лите развиващи се страни, 
със страните, числящи се 
към блоковете, отношенията 
ни с великите сили. Със 
страните, които това искат, 
развиваме приятелски отно-

ли и че тя е от техен на
стоящ и бъдеш интерес.

НИЩО НЕ БИВА ДА НИ 
ИЗНЕНАДА

Укрепването системата на 
всенародната отбрана и об
ществената самозащита съ
що е наша пряка задача. 
„Нищо не бива да ни из
ненада" е общеприет наш 
лозунг. Следим винаги акту- 
алната Титова поръка: „Да 
работим, като че ли сто го
дини ще бъде мир, да се

рав! юправиета.
Пътят на Джилас от бивш 

„всеотдаен" комунист До от
крит антикомунист и 
на нашата обществена сис
тема се движил по устано
вените насоки, 
за всички родоотстъпници в 
работническото и комунисти 
ческото движение, които не 
притежават ни най-основно- 
то патриотично чувство.

врагнеобвърза-за

характерни

Тази политика следим с 
дълбоко убеждение, че све- 
тът няма други перспективи 
за опазване на мира и си
гурността и осъществяване 
на по-нататъшен напредък.

за

(Танюг)

ЙОСИП БРОЗ ТИТО ЗА БРАТСТВО И ЕДИНСТВОТО на всички страни, а не зна
ехме дали ще получим при 
ятел и дали има хора 
света, които могат да раз- 
съдят и преценят тази вели
чествена крачка, която напра 
вихме. Но ние я направих
ме. защто трбяваше да я на
правим, понеже без това ня 
ма живот. Ние бихме били

ва, което ни дава 
сили. Ние сме на прав път, 
ние ще създадем свой по-ща 
стлив живот и утре през на 
шия плет някой °Ще 
жадно ще гледа и ще поис 
ка да дойде...

морални

1948—НАЙ-СИЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ АКТ НА ВАШИТЕ НАРОДИ на

как

НОВА ЮГОСЛАВИЯ 
единна в братството и в 
сплотеността е трън в око
то на мнозина и мнозина и 
ние никога повече не смеем 
да позволим нашето един
ство да се разбие. Всеки он
зи, който такъв бъде и в 
какъвто и облик да се яви, 
който пожелае да сее омра
за между нашите народи, да 
подценява другите народи, 
да изявява към тях недо
верие или презрение, трябва 
да бъде веднага в началото 
осуетен. Това е ваша дълж- 
ност, това е дължност на 
всеки почтен социалистичес
ки гражданин. Ние тъкмо за 
тази най-голяма придобивка 
положихме най-големи уси
лия в течение на Освободи
телната война, понеже без 
иея нямаше да има нова 
Югославия, нямаше да има 
социалистическа Югославия, 
нямаше да има щастлив жи
вот.

така лични завоеватели, 
различни поробители от стра 
на. А защо? Затова, че ви
наги се е настоявало отвън 
и отвътре да се разбият ре 
довете на нашите

срещу редове. Противопоставихме 
се срещу Сталин и срещу ос 
таналите, които извършиха 
атака срещу ни през 1948 го 
дина, не само атака срещу 
Ръководството на нашата 
страна, срещу ръководство 
то на Партията, но и срещу 
Комунистическата

Това са онези величестве
ни успехи на нашата велика 
Освободителна война и 
нашата днешна борба в из
граждането на социализма. 
Нима би могла която и да 
било друга система, 
социалистическата

днес зависими. Въпреки 
ние сме още бедни, още не 
сме богати, ние сами 
бе си ще създадем онова, ко 

ни трябва. Ние сме стро 
ители на своето бъдеще, 
и господари на своето соб
ствено бъдеще — и на наши 
те хора, нашите трудови 
ра, създават в тези 
дни чудеса от

че на
народи. на се

След четиринадесет века, за 
пръв път югославските на
роди, и сърби и хървати, и 
македонци, и словенци, и чер 
ногорци, и народа на Бос
на и Херцеговина, успяха да 
се обединят в една обща дър 
жава в една обща народил 
общност, в кодто всички за 
едно се чувствуваме като бра 
тя и която представлява мо 
щен фактор не само в тази 
част на Европа, но и в света. 
Без това единство, което е за 
лог и на миналите наши по 
беди и на всички победи в 
бъдещето, ние не бихме мо 
гли да се развиваме. Това 
единствао ни е потребно и 
т-Рябва да го пазим като зе
ницата на окото си. ,

сто
освен 

система, 
да създаде това? Не би. Ние 
след пет години тръгнахме с 
гигантски крачки напред. За 
що? Затова че вървяхме по 
пътя на социализма, то ест 
осъществяване на по-добър 
живот за всеки поотделно. 
Човекът при нас не е брой
ка, не е автомат. Това са хо 
ра със собствен живот, със 
собствени трудности и соб
ствени радости. И ние наме 
рихме правилния път. Най- 
правилното на този наш път 
бе, че напуснахме копиране 
то на чужда практика, поне
же никога не бихме могли

партия и 
срещу цялата наша страна. 
Противопоставихме

но
се, и то- 

победа 
най-нова история.

ва е втората велика 
в нашата хо-

нац-тру 
геройство, 

на коНие днес понеже 
още твърде близко, не 
же да видим 
чие на тази борба и 
зи крачка.

сме 
мо-

Цялото вели 
на та

строително геройство, 
ето се радва целия свят. Аз 
съм горд, че живея 
епоха, а вярвам, че и 
сте горди, че в нашия малък 
народ, коцто намери себе си 

най-трудните дни, 
дават такива

в тази 
виекоято направих

ме през 1948 година. Тя пред 
ставлява също така голямо 
нещо, каквато е и нашата 
Освободителна война, 
ще знаят да оценят бъдещи 
те поколения, това в истори 

ще бъде ознаменувано 
като един от най-силните ис 
торически

п се съз
прекрасни 

които така да се 
изникват почти от : 
потта и собствените 
Аз съм горд, 
такъв народ...

де-Това ла, каже 
нищо, от 

Ръие. 
че съм син на

ята

акти, които на-Какво ни показа нещаст
ното минало през история
та? Показа ни че никога на
шите народи не можеха та
ка да станат силни, за да 
се противопоставят на раз-

да въвирм по тоя път. 4 Но 
днес, когато ние даваме фа 
брики, огромни, красиви, но 

и стари, които поправих- 
на управление на работ 

ниците, когато работниците

шите народи 
беше ни лесно. Ние

направиха. Нс Нашата перспектива е 
тла и ясна. Ние знаем 
работим.

Днес, и след войната. свение
успяхме да се противопоста 
вим на всички посегателства 
отвън, които искаха 
бидт единството на

това теж 
ко преживявахме, ние бяхме 
осамотени, ние не знаехме 
повече кой ни е приятел. 
Знаехме, че имаме

какво
ние работим върху 

напредването по всички 
соки, ние виждаме резултати 
те на своя труд. Това

випода раз 
нашите ме.врагове е оно-
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-йЧИСои ЕН и зинвкина ихзазои зз ее еядвйх 'оахззьйоах охом 
-ьих" ен знеяейеи-ве знейижелне охомойигп-ои ИсЯмон ■ьзонИзй 
ЕХВМ31ГЗХВЙЕИ ИЙЦ —9 ХО И1ГОМ ИНХЕЬЗН ЕН Иос1о нзьшгзяЛ 
ис1и из Ехкиконоиеиф иеенве з*п „хзодо" зинезино

ухояул ун Иохни и киПусинухло нл

оц зГПо игсиУохдозн ез „хзои" и „знйвхЛсЦГ е^н "зххпНгаЕГ-з™”5» “« ■гмавгьтад «к5X3 Ж5ХГ5“ *т
ХИЗНОШЛГОМ Н91ГЗХИКЕНС ХЕяК1Га\зхзИ*3<111
ви Вцнейеи имьиоя
-ЗЙК’ ЕН

•„зьйвхЛс!#" ’я яЧ,я зяонийхз инваЛмийдЛи зьзя хо 
йоден он нийхз нийз он и енейеи зз зШ онтийох „вхжзв1 
-ЕЕ1У И ЗХИЙЗНОИН ЕЕ охих" ВХЕЛИНМ и „ояхзхвЯд“ ояхзйзхей 
-еи вн хзонИзй ехвмзкзхвйеи з ояхззьинйЛЯх^з я в ' охих ве 
ЗХИЙ9НОИП" шинм и зйвйеи 33 3^1 ЗЯОйЛс1х ИЙдой-ИЕН вн мин 
-йодз нзтийох еяейеи зз зШ внийох вмвзя ен" ВяЯмвн зхий 
-зхбхиь ен идзйхои и ззйзхни ВинзяВеи вн вяонзо е^я емии 
-хззя ЕН 2ЯОНЕ1Ш зхишпийох з хКнзьюсГц зз вй ХЕхок имис1дЛс! 
инггзйхо В '(зхимеек-Иви ее) 4 ,хзмАд" вхвмсГЛхийи з иПинбЯхз 

Иойд хкиПТвяЛяхззГпч.з иеенве зз зШ „зьсГелЛс!)}'"

а ‘ВМИХШГОИ ЕХВЯСК^ГЕМ Вн
__ V-* г х гт „оахзхЕйд*4 ояхоьгзхвйеи

охзнЕаКдозо^Гохз^е “Н^Н0^05* 10 Е1ЕЖ
'ОХЗНВЯВ ЙИГПЕЕ а

-4.30 и ехршпег! „ ЕхВ1™№еи ЕН зхнкеЛюйи знвяКяхззт
»чу 1 я ояхззьвм хзонзвмифз енхгЧ-ц-иен
ххг вядКйх зхийввн вн зинзяакзйиеи! охонашйхгя

И1ГОНГП ИМЗЗМШНГОЦ И ИХ1ШО ЕН нзкоо
зивявяидасЗи 'заоздЛн ■КингетаяЯз -ийвнттаз 

33 зГП ЗНЕЯКдозопЗО ОХОНИдИИ 
-зта^ягзЛ ве зяоъгия
3.1.3Я0М1Я ХО ИомКн ЕЗЙН

знаихзонвн я р
ИИШГВ1:

1 хва€ЛТ и ^ХКИНЕНЕ ЕН знвяляхзн
охв>1 вхКинЕне ен знвяЛяхзнзгпйч.ягзЛ Ее 

хзн ЗХИНПЕЯУОКЗ пйтт •м“1'»Х;>ивен<1Лж инззя ИНИСОХ 
ОХЗ„Ея“шГ ЕН^Йзз“11. ^ЕГк™“И<5и - “ ЗШ 
-ЗИЯ ЕН ЗНЕШ\1ГОНГПО'П' Е3с1ь 'ЕХРШитгпт Л ИНОЗЬД ЗХИГП-ЕЬЗНЕЗдо 33 В1Г 3 ЗХИПИН^АЙХ^з хо ХЕЯ
кпхкх и ИЙ#ЕИ ан931та14ГоГСИ«о^низИЕЕ'1 СЕ таиохоло11

•ВИНЕ^ЕИ ЗХШЛЯЕ’ ЕН ОХШ-1 -зс! шЛйЬ1 я
-1ГОЦ

'„ояхзхв^д“ ЕН охии 
ЗХИГТИНЕйХЗ ЕН ВиНВЕИШЗИГТЙЗКОМ знзЛноЕ' зз вя вяид ЗИ ИвиЛаз 
Я^МЕМИН д -ЕявдвЕ и йокАх ве вНииеЯхз ^зЯнепве и еявхо
ИЗ ВПИНВЯхЗ ВХЕН^ЗЯЗОЦ 'ВХХЗОН-ЯЛЛИЗ и ЕХИШВЕОКЕЗ ВИЗЯХ331П
-до 'внвйдхо ВН^ОЙВНОЗЯ 'вкзхзиз вхемзхелзнзй' ЕН ЕХХЗОНИЗ‘П'
ой1 зз иШВзенхо 'имиЯдЛЯ хвЯиеиггеЛхзге зз вь' з ок-иТГохдози 
МИНХЗЗЯ ИМЖ31?ВШ\- ВЯЗНИ1Г охвм и<Хх ‘внЛдиЯх ЕМЖЗ^ВЦ-К 0 

и^зЯЛзсГн зз вй1 внинейхз е хем жзййв 1т з оигийохдозн *вмм<зй 
-ЕКК '01ГЗЗ 'ЗИНЗЕЯЕЯиЛоКЧЗЗ и ОЯХЗНЕНОХЗ ее ЗХИ1ПИНЕС[хЗ И1ГИЕ 
-ЕНВЕ зз вхид -(ейинеЯхз вйохя ЕН) Вихид^з ЗХИНЙО с! ВII ЛйМСЗ IV 
ен йзшзсШ и Ва/вдой зз ваох к,сЬм охвм 'вминхззя е^а иНии 
-вЯхз зхияЯЧ-н ЕН ХЕЙ^д зГП 'зхиноилзЯ и зхиниШоо Я ЕХХЗОН 
-Изй хо изойн^а иняеЛхмв и охмем ‘„зен А и ехзяз оц вхВихйд 
-^о" '„ояхзхвЯд' а я^я имиЯдЛй зхинзйс1Я,яхА зьзд ехВинвйеи 
ен зхииПнзНном АхЯ^я ХВКИПЯ ей ихехзязй зхиояз кояхзйзйз 
-ОП зхиниШдо зь 'вмвх ХЕйикЯофз зз Ей вядВйх ихзяЧ.3 зхимз 
-йзхвйеи ох 'хзонйос1ен вмзЯвлг^д ЗЗ.ЯИМ< ОХОНИ-ИЕН охиом я 
'инишдо хеяиймон зз зь ‘вхмвф ен йзшо иноиазс1 имзяес! 
-оконжо! и имшин сн НХ00 1211 ииЦнзЯзфном зхюгзниЦюоЛй 
-жзр\1;( хвгпсГ^я ей „ояхзхвЯд" ояхзазхвйеи вн кзхвяоизо вн"виЦ 
-миАф ЗОЙИ^Я ВИХЕНЛИЙЯОН ЗЬЗЯ ИЯХЗЗШЯзо 33 Ей ЕедВЯх 
-<ЬЗ ИМЗЙЗХЕЙЕИ ХВИШГЕЙХНЗЦ и ОХМЕМ 'ОШГЗЙХООН ВинВЙЕИ 
-ИЗЯ ЕН ИХЗЯ^З ЗХИМЗЯЗХЕЙЕИ ХВас1лИ зШ ВиПзьнАф ЕНМСВЯ 'вяох 
ис1ц 'ИНЙЗхВИЙЯ-ОН И ИНЙ9ХЕМ31ГЯИЯи-ОП ЗЖОИГ 33 ОХОМЙОМ ХЕЙЯ-О 
Ей ЕХВИНВЙЕИ хвхоиг вй ве 'винзшзй имззьиихзх инзахзйзсЬ 
-онзи вн и охмем 'иьвйее зхиниеЯхос1п вн -охзн.еявьЛеи АхсГЪя 
ехВиПееинелйо вн зхимигв<3 я ихмздАз имьизя вн знвсГЕшшд 
-0»\г охзкю оясГ^н вн ВЯЗЮИЕИ ВЯОХ ВХЕЙЗСЬ ЕН хоятк нзяхз

вяох ийейвд
•ензп нзйзхвя 

вн анеквийц ее еянЯ.хоЕе аз зШ 
ИияУзйи

-оеейдо нзхзахоч-о 34.3 исИгем 
„00хзхсс[д" оаюнзхЕИеи

ея9Вйхавх°К^ йХЕн ^и^™Г^Изз=^з 
хадвйх ехкихкийнойзге и Кинзшзй зхиаосИг-вх!

зинвкина О.Н1ГЗ«ТО 'вмихиаои ехеаой^Ге.м ен ихзязон
-охзСзйи я 1 еноих^й 'ех„о5 '!;3№ЙЗ оа«аахе№и Моийзн к„тк 
-накЛмо» и ии-.зкЛмо» зхииз^н11'1,33 ЕН ^ОИ и МО вн °1Ш 
-ои ехвяосйг.ен хо“^^

ОХОН ГП Ч.1ЕХВ Н - ОЦ
ес1х хщ\'и ей

31п

•ХОЯ
имь УМИХИПОЦ УЯОЛИУМ 1Л

I



бележки
УВОДНА ЧАСТ

япппа да излиза седмичникът „Братство" в тираж от™коло 
3000. екземпляра, а от 1962 година - излиза детският вест 
НИК „Другарче" на 20 страници, в тираж съшо от около
™ИЕЯР1' Д°КаТ0 ° 1965 година беше “„овано спи

1000 ’ КОеп° мзлиза Двумесечно в тираж от около1 000 екземпляра. През тези години са излезли от
°РИГИШЛИИ лроизведения на автори от българската народпос I, както и преводи на марксистка и 

литература на видни югославски 
Оттогава започва

печат и

политическа 
Ръководители и марксисти, 

развитие на издателската дец-и системното
мост при издателство „Братство”*

_ Вестник „Братство информира 
Съоития в страната, СР Сърбия, Нишки 
гном, както и за всички 
се и гражданите в ОСТ,

читателите за отделни 
и Южноморавски ре

акции и активности на трудещите 
- местните общности и общините в

които жвее оългарска народност (Босилеград, Димитровград 
и всестранно. Баоушница)- Информирането става всеобхватно

жи.в0т^иС?Д1;,оВДСТНИК ■'ДРУГОРЧВ'' покрай инфбрмации за 
живота и дейността на основните училища, в които българ- 

:зик е език “а обучение, е и своеобразен наръ™ик
прелметиТ°ВНе ?аМ° п° 0ъЛгаРски език. но и иоР другите 
предмети. Във вестника учениците нравят и първите твпоче 
ски стъпки със статии, вести и др. за живота и работата
гиТо^бна'вСЪПпТгИХОТВ?РеНИя И Разказчета. рисунки и тру- ■ ворои В Другарче се изредиха над 180 сътрудници от 
която над 3/4 са от редовете на българската

в

в

народност.
14
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'ЗНЗХЗ
-зн и зг\зс1я охонходвб вн знвяядоиеи онцвноиГшб се зхиПин 
-ходве! ян хзонвяоззйзхниве и зонисГн имззьсГоях 'хзонвсГижвхис 
исЬглиоо 33 ЗГП ЯНВХ 'зхиьядяе ЯН ОХЗНЯЯКяХЗЗШЧоо я ЗХИПИМ 
-хоояс! Ен язонисШ ян охзняс1иеияихмздо вакеи иьЛдон зШ зин 
-здзДзс!невс1 охонгпзс1хЧ.н ве ихнзкАмоД зхшшихя1\с1он

-зГПдо КцШооЗЗЯ ЯЧ„Я 0X3^14 ОНЖЕЯ-ОЦ ХЕКЗЕе ЯД ЕХКИНВДЕИ 
хЧ.ц ХКЙ31\ВН ЕД ШГИЗ ЗХЮГОЗЬИХШЮЦ-ОНЗЯХОзГПдо 3 ОНХОЗКЯЧ-З 
0 „СЯХЗХЕЙд“ ОЯХ31Г31ЯтГ я 33 ЗХИДтЗДЛсП ЕН ЯЬЕДЕ^

-иь си Иос1о квкодкш ОТ01Ш о -ингатКиня-ои И Инвжа4."щу™ 
ОТОШС ХЕНВХО еУ ВХВинвГСн ВЯМОИЕН вяох Росиобн гаоошйон 
ОМИ-ОПЗЯ1331ПОО ПЗГГЗШЬЯНе ОД ЯНЛИХЗ’ 33 ОХЗДЧ-Н ' ОЯЮХЕба"
о!а«>11Еж,т,^/И"“ЕИ °наш;л «аК^адообнева и“» 
ОЛ.ЗДЪ.1 КиПнДсбх ЕХЕПЗЬОЗОН ОЬЗЯ ДИйДЗЙП Я‘ ИцИе^И

•ЗХИНЕДЖЕЙЛ И 
ДЛбхИ инзжАбдз ян ДиРм 

_ _ з схкинвДеи :охондз1го ях
/гн оч, " а :1ЕХ °И '"С1ГСМ охтюокихоша-нЧЛж ви знвх 

111,ей ОН301НШПГОП-011И31ГИ II отгеиопоофоЧц вямзиеи от еоот 
• охопиош, п вке.швЙхЛо,, „ охояхосю.шхЛс! япхобц восЮд вя

■нтп11Лг1,н31"о ЗИС,жлс1л ВИ охкмпхшгоц ваВахозШооои оз вс . ипиш.ЛйхЧо знзоси зжеж оз охтшом хКобгх 30 Ег ‘хзонзбоях 
-не ВН 0ЯО1Г1Ш пмкнзп хгаВ,..01;03й„ „ В1Г вадВ(а

‘ППЬВН ПМЗОЬЙОЯХ II ПОЯХОЦ.хЬОЦОН 011 0НВЯВГПОС1
РП кЧгштП.-Л пЧ-“ 11 НЗЗЙЗХ1Ш ЗХ1Ш1ГЗХ1ЩСС1ЦЛ0КВЗ1.11 1\ м.тп.ильп КШ1НП1ЬЧ1МОКОД ЯН охонснкссбеп я хяяьонгчп
33 т‘ .....,Е1; ^чдоу-Ивн вп ехВнивх-еи вШпхЧц хвйиквнен з’т
зх1П1Нме1,зс1 ихвхорве! ви Кт,ве„нв.,ио онхонхоЧо Сос1ь ИЛхвс в" 
-т.ип 1Ш,гох,тис!,|Ло|*вз «и туотосП, зхинояхззтоо ви охзнвв 
-1мпзс1евс| п АIV ехк„„з>,(11X301, 'оохоотдо омозьи з.шттоГо! 
-ЗШШ, ВП ОХВМПХО „ ВХ.1.3011,10X3 хвймпбифв 33 31Н ояаохей^
вп кшит» зхпчх вн 0НВ1ГЖ0ЙЛ вн ухуммхшгои езаь

а
•ДттЕеияидяхз вхямззьшчономи

ЯН ЯХЯ^ИХИДОЦ охзнвнкдхззтчоо 3 ЕяС^я ЯНЗКх-Исн Я ЗД*1о оП7 
ядоход ян зинздзДзс1ияяс1 И ЗНЯЯ1ХЛС1хЯН се Ехямихидоц

■яхКиняДеи ЕН И ЕЯОХ 3 Я 'ЯДЛсГх ЕН ОХОЯХЗЗЬЕМ ЗНЕЯ 
-ягпияоц ц-ч.м зонийн хКихззьсГоях ЕйидеясГдон зз 'вххзонхипиф 
-зД ян Дздхо з 'яДЛс!х ян хоондзхидояеиос1н До^ ^ояхзхяс^д" 
ояхздзхядец Дн зихиясес! и знеязинвцохз онзвмифз 'вдЛбх 
ян яхюондзхиДоясиск1н зняяиз<1мА се КипянЛф а^а хяГ^д яд 
яядКс!х охзинздзДзс1ияяс1 яе яхкинзгпз^ 'яДЛбх хо зхихвхдЛсзс! 
01\Кс!нз охзинздзДзс!цеяс1 ян зхиниГгиис1н з зияхзхзяхо^з я ох 
-зинздзДзс1неяс1 и вДохоД вн яхз^с! ЛДжзк 'еДохоД и ш/Лс!х ян 
охояхззьям и яххзондзхиДояяиос^и ЛДжзиг ЯМЯЧ-с1я ЕЖСП-ДДОН 33 
ЯД яядКс1х вДохоД ян охзинздзДзс1нсяс{ д 'охзкк ондохиьвш; 
С1\'И вжяс!их ЯН ОХЗИЯЯВЬИДЗЯЛ ОХЗОМ ис!п 'иДОХИС1н ЗХИИ0Я13 
-доз ен охзинзьих^зяЛ ЛхсГ^я яс!ижел/е 03 зГП Е1/ОХОД вп ох 
-оинздзДзсГпеяс! и охзнвянЛс!хвн я ,(ояхзхпс!д" ояхздохядеи

зз 31иШодЛс1х вн зхнззс1зхии. , ЯН II
-пдф ЦЯ.П ХВДТ-9 зГТ1 нзиот стгЧ.и-ои

аХИЙИНХОЗУс! УН нзяохл винзншж и 
уИохой' ун аинадяИзсШЕУД и зиуяуУеч д апл

_ „опхддуаа"оахздахуКси ун ухкинуйеи•вяДяи И11Л/ГОП и)./
ВЯОКс1х 3МИ1Г ОНЧЗЮ.О оцВоя ВН ВХВЯИХЕИМИНИ охоом исГн 'вход 
-ссГ еняихмздом зД^мКоявн иьзнгздо 33 ВД СЯ9*си 'хзонбояол
-ХО ВНЯИХМ31/ОМ И ВПЬИД ЯН 01.3ИХИЯЯЯС1 Лхс1с^я И ЗНВЯКОХЗЗГП
-г^зо олонхкх яе вжис1л вхвнн-вохзои Лхс(9.я и охмвм 'входве! се 
ЗЯОНЕДЦ зхинзДс!^яхА онеиГюс1н Лхс!^я сявяонзодо зз зШ едж 
-Лх\з вхяШдо и ниГгмвДзс! имьизя ви входес! вп хТ-Дохз^

VII анухихмуйза щ

всГЛхвсКзхшг сш.иьос1н спдоьЛ и И1зизчс1вкг тю 
-тноохо, 1ш1;,п, в„ к„„о1Гоае„о(|ц ви ,и5о,.Уоавн и иУоавн ах 
ИНЗПВ1ОШ01 вн пипва хо Имшлг.теноЧц ви иИопоЧи 'Кннзйош 
щЧЛьвЧт ш Ев,/1,;, ,°1гес1,19Ч° :и“яЛа11' «■и-нхоттир,^ в!
-тс|Лт К, 30 40 гоотгобон кхимосЮлгЧо ви оханоу
-п! вп “ ЙаТ ! "",гешш1“Го КИ РиедеУсп еобь :вххзотгос1

11!ГГ^ГЛГТ- - *-вЯ8?5«Яш.0.1. п хоомИод ьхсмззксюих ви зшзавьб^зви Двс1вр читои
-вАмВрц“ зи1нпев(|1',,,« 1’" 3|,1шаорвй9° ‘ ихо5н.мюж1вк •вхвЧЛх ' или вн оханхноевс! ич-и и охмвм 'ихпоиУоавн и ттчвн
шгоЛл1.мч1л'Тв'|о',1ЕП р' охо'|-голк,в1ЛпоЧн п ихимЛим •кхвмпхлт, 

ч " " ®ххлв1гдо н о.тпхооьЧопх ви охоихпн
|М'Ч-Х1иш1-0“ II КзштЧиоУ от „хоои" опипани--) 

иД и вххзоДсш\ ин Ицо1^ Дояои ои избЛмиом ниДссЦ

•иДохисШ охинзяхздоз 
охмвм ‘Дипвдеи имьизя вн ежее!вн зивх!ид^з онзс!омзА 
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бележки
областта тюВ оп. „Мост" се публикуват текстове от

публицистиката, политиката, науката, култура- 
споменатите области от езиците па останалите 

в Югославия, където досега сътрудии- 
от конто от редовете на българ-

литературата, 
та, преводи в 
народи и народности 
чеха над 400 сътрудници, 
ската народност са пад 200 автори.

Кул I тур 11 ата фу 1 исц и ц 
но става чрез си. „Мост

Вече са печатани над 60 заглавия (стихосбирки, раз
дай романа, преводи на марксическа литература, кни

ги за деца и др.) На повече от половината от издадените 
произведения авторите са от редовете па българската народ
ност. Най-голям успех представлява тематичната поредица 
ТПТОВИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ („Тито по националния въприс" и 
„Тито за социалистическото самоуправление", а подготвя се 
— „Тито за външната политика и пообвързнапето”).

Всичките три издания па „Братство" имат свои редак
ции, конто сътрудничат с други редакции 
слисаш 1я като с „Народне новиие", „Наша реч”, „Враиске 
новине”, „Дечйе новиие",' си. „Градина”, „Мост“, „Нов жи
вот”, „Културен живот” и др.

Обществено влияние в изданията се осъществява чрез 
издателските съвети, отделно за в. „Братство", „Другарче” и

на издателство „Братство” лреднм- 
и издателската дейност.

каза.

на вестници и

си. „Мост” с издателската дейност, а съществува и центра
лен издателски съвет за цялото издателство. Доклади за рабо
тата и програмните коицеицн на изданията се обсъждат от 
Общинските конференции на Социалистическия съюз на об
щините основатели и съоснователи, както това е регулирано 
с нормативните актове.

Общо, в издателството са заети 19 души, от, които в 
общата слуба 4, а останалите са журналисти в редакциите и 
то: в „Братство” 9, в „Другарче” 3 и в „Мост” 2.

II. ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ ОСНОВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО”

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” в Ниш, всеобщото си дей
ствуваме и развойна концепция основава върху Програмата 
и политиката на Съюз на комунистите. Всички издания па 
„Братство”: в. „Братство”, „Другарче” и си. „Мост“ с изда
телска дейност се потвърждават като отговорен и самостоя
телен обществено-политически фактор на домоуправител ното 
развитие, преди всичко в борбата за осъществяване на дъл
госрочните актуални цели и задачи на работническата класа. 
Важни задачи в провеждането на Конституцията, ЗСТ, в ре
ализацията на Решенията на Х1-пя конгрес на СЮК, в сле
денето, изразяването и насърчаването на обществените дей
ности в духа на инициативата на др. Тито за укрепване на

4

2 П
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ДИМИТРОВГРАД

РЕГИОНАЛНИТЕ СИО В ЮЖНОМОРАВСКИ 
РЕГИОН ПРЕД ВАЖНА ЗАДАЧАТържествено и прочуветвено Да крепне свободната 

размяна на труда и 

средствата
Денят на боеца _ 4 юл,, 

в Димитровградска обши 
на бе отбелязан по най-тър 
жествен начин.

Делегации на 
бойците, на

твуващитс на тържеството бс
Филмът -’Бош- ™ ьуха . А пък утре ден на 

4 юли спортните срелци ор-
лиНбе3рнааХа °ТРеЛба с малока

на и революция. Тук присъ 
ствуваха обществено-полити
чески дейци от Димитров
град, членовете на извидни- 
чсския младежки отряд „Мом 
чил войвода”, тачещ тради
циите на Царибродския 
тизански
младежи и девойки.

В Тръиски Одоровци

съюза 
Общинската 

скупщина, представители на 
трудовите

на
пушка.

7 Юли Също 
ое отпразнуван богато 
жествеио. На 
място

по традицияорганизации, 
извидническия 

„Момчил Войвода” в 
навечерието на празника по 
ложиха венци и свежи цветя 
пред възпоменателната

чле- пар- 
граждани.

новете на 
отряд и тър 

историческото отряд.
„Изворище”, къ.цето е РАЗДВИЖЕНА Е ИНИЦИАТИВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 

ОСНОВНИ САМОУПРАВИТ ЕЛНИ ОБЩНОСТИ НА ИН
ТЕРЕСИТЕ

ча на загиналите в нов и 
револ ю цията. намираща 
на димитровградската
зия „Йосип Броз Тито”. 
що така цветя

Най-локазателен 
за това са самоуправителни 
те общности за 
изследвания, ПТТ-съобщени- 
ята и противградна защита. 
Този пък проблем се явява 
вследствие все още не зажи 
вялата
размяна на труд и средства, 
както и поради недостатъч
ното влияние на сдружения 
труд върху отделянето и ра 
зпределението на средствата 
за нуждите на общностите 
и върху целокупното креи- 
ране на политиката им.

ПО ВРЕМЕТО, кбгато осъ 
ществяваието политиката на 
икономическата стабилиза
ция и програмата на обще- 
ствсно-д I кон ом ическото раз
витие в прмключителната го 
липа от текущия средносро 
чеи план търсят пълна мо
билност па всички общест
вени субекти, всички акции 
в регионалните самоуправи- 
тзлпи обир гости на интере
си гс в Южноморавски ре- 
гнеп трябяа да бъдат насо
чени къ.м осъществяването 
иа стабилизационните мерки 
и Към по-нататъшиого разви 
тис на Сн.моуправителиите от 
ношепмя п делегатските ску- 
пщинм и делегатската систе 
ма въобще. Това е в същ
ност заключение от проведе 
мото неотдавна в Лесковац 
заседание па МОК на ССТН 
в Южноморавски регион, на 
което бс обсъдено развитие 
то па елмоуправителните от 
пошеипя и работата в тези 
самоуправителни общности/

В досегашната активност, 
поне при всички самоулра- 
вптелни общности на инте
ресите, а отделно при тези 
от областта на материално
то производство, е изтъкнат 
проблемът по обезпечаване 
на финасови средства за нор 
мално функциониране и реа 
лизиране на запланираните 
програми.

се пример
ги.мил

Съ геоложки
бха ноложе 

ни и пред бюста на Васил 
Иванов Циле.

Вечерта срещу 
по околните баири 
лагерни огньове, с 
почнаха тазгодишните 
тържества.

Главното

празника 
пламнаха 
конто за 

юлски

свободнаизцяло

тържество, по тра 
диция, се състоя в село Пе- 
трълаш, където 
меяателната плоча 
лите от това село в револю
цията
седателят на местна общност 
Петърлаш, другарят 
Манчев.

пред възпо- 
на загина

произнесе реч пред-

Поради недостатъчното вли. 
яние на сдружения труд, а 
отделно поради чувствуваща 
та се несъответна активност 
от страна на делегатите, в 
голям брой случаи се чув
ствува натрапвано на профе 
сионалните 
решенията, реализирането на 
програмите, както и върху 
укрепването на самоуправи- 
телните и делегатски отноше 
ния.

Васил

Пред насъбралия се 
бе прочетен доклад за 
чението на юлските 
ци, в който между другото 
бе изтъкнато,- че и двете да 
ти (4 и 7 юли) са едни от 
най-важните 
Събития в 
страната. Отделно за 4 юли 
бе казано, че след истори
ческия призив на ЮКП от 
4 юли 194* година за въоръ 
жена борба срещу окупато
ра, народите и народностите 
от страната са въстанали на 
борба срещу окупатора, 
това число и народът от на 
шите краища.

След това самодейците от 
димитровградското дружес
тво „Георги Димитров” из
пълниха подбрана култур
но-художествена програма. 
След програмата, за присъс

народ
зна-

празни

служби върхуреволюционни 
републиката и

Полагане на венци

бил сформиран 
скияг

Цариброд- Изхождайкн от това, 
трябва да се увеличи влия
нието на сдружения тРУД и 
трудещите се и гражданите 
върху креирането и осЪще 
ствяването политиката на ре 
гионалните СИО, както и по 
ради по-нататъшното разви
тие на делегатската система 
повдигната е инициатива за 
формиране на основни само 
управителни общности.

що сс състояха 
положени са венци и 
пред паметни плочи, 
чески паметници на 
ли през МОВ-а.

На тези две места в общи 
ната се състояха и народни 
увеселения, с партизански пе 
сни и пр.

тържества, 
цветя 

истори 
загина-

чепартизански 
„Момчил войвода” се състоя 
тържество, на което реч про 
изнесе Велимир Костич 
Баеж, член на Републикан
ския отбор на СУБНОР, кой 
то говори за развитието на 
партизанското 
хода на самобитната 
славска освободителна

отрядв

движение и 
юго-
вой Т. П.

ИЗЯВА НА БРАТСКА СОЛИДАРНОСТ
По тоя начин ще се създа 

дат възможности 
планиране и реалганране ин 
тсресите на сдружения труд, 
трудещите се и гражданите, 
което в досегашната практи 
ка не беше достатъчно при 
състващо, както в работата 
па СОИ от стопанските та-

КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКО 
ТО СИ

сами сават господари в тях, 
когато въпросът за растежа 
на тяхното жизнено равни
ще е тяхна собствена рабо
та, когато излишъкът на 
труда, онзи излишък, който 
не е нужен на цялата общ 
ност, иде в тяхна полза, днес 
това е икономическа подло-

за точносиреноВие, другари и другарки, 
дадохте тук богат принос на 
онази, най'гол яма и най-кол 
сива идея, която партизан
ските отряди от първите дни 
носеха на своите знамена — 
идеята на братството и един 
ството. Вие тук осуетихте да 
сс дойде до взаимна омраза 
и програми, вие знаехте кой 
с приятел, а кой враг, без 
оглед на националната при
надлежност, и това показва 
нашето високо съзнание. За
това другари и другарки, па
зете тази велика придобивка 
която спечелихме п нашата 
велика борба, пазете като 
зеницата на окото си и не 
позволявайте никой ДЯ 
подкопае, понеже тази при
добивка даде възможност зл 
това, което днес имаме, по
неже тази придобивка даде 
възможност да създадемс сд 
на наистина силил, монолит 
на общност на равноправни 
народи, която с големи уси
лия, но успешно 
своето по-щастливо бъдеще. 
Пазете я като зеницата иа 
окото си.

мгоррстео
га за единството на нашите 
народи... В днешна Югосла
вия и хървати, и сърби, и ма 
кедонци, и черногорци, и Бо 
сна и Херцеговина, и словен- 

имат пълна възможност 
да изграждат върху своето 
минало, върху своята култу
ра. Но от онзи момент, ко 

се обе 
заед

ОТ О Г1Е Р АТ И В Н 0 -11 ол и ти- 
чсския щаб на града-побра
тим на Димитровград, 
сандровац Жунски, до Общин 
ската скупщина в Димитров 
град и строителното 
приятис „Градил" тези 
пристигна благодарствено 
смо за оказаната помощ от 
страна на Димитровград 
дните след силното 
сснис, засегнало Конаоник в 
това число и Алсксапдронац 
Жунски.

ссгна и територията иа общи 
на Александровци, 
нно-политическият 
установяване, следене н коор 
диниранс на дейностите 
самарий на последиците 
земетресението 
но благодари на безкористна 
та оказана помощ за квалп 
фикацията на щетите и упо 
трсбяемостта иа обектите п 
преценка на щетите, което 
успешно
от специалисти".

ка и избънстопанските дей
ности.операти 

щаб заА лек В. Б.
ци, за

п ред- 
дни

от В НЕДЕЛЯ. НА 13 ЮЛИ 
ПРИ КРИВОДОЛпан-сърдеч-

11II
гато така стоманено

ние всичките в Граиичен
събор

динихме, 
но създаваме нова обща ис
тория, нова култура, социали 

култура, в която

зсмстрс

гиетическа 
няма партикуляризъ-м, но съ 
щсствува единомислие и еди 
нодействие. Нова Югославия 
е обединена на по-висока сте 
пен, обединена

оказа вашият екип

Именно, група строителни 
специалисти, непосредствено 
след земетресението, са про
карали десетина дни в пре
ценяването на щетите от зс 
мстресеиисто, като по тоя 
начин пряко С7,действуват за 

изгражда възстановяване иа нормален 
живот в засегнатите селища

Димитровградска община
след земетресението изпрати 
и шатор, в който с поместе
но едно основно училище, а 
изказа готовност дейно 
подпомага всички акции, 
ито ще допринесат за ускоре 
ното премахване иа последи- 
тс ог земетресението, с то

върху съ»- 
върху общ 

Следовател-
местен труд, 
творчески труд. 
но, при нас няма повече опа 
сност някой дя ни разбие 
това народно единство, а ои

Дя На 13 юли тази година, 
при соло Долни Криводол 
п Димитровградска община, 
Щ'- се състои граничен съ
бор иа населението 
тс страни на ю’ославско-бъл 
гарската граница.

ко

товяЗИ, КОЙТО би сс явил 
да опита, ще срещне сънро 
тивата доле, при самия

вя още веднаж се потвърди 
на дело братството 
ството

от днена- и един- 
между народите и 

народностите в страната.

13 благодарственото 
между другото сс казва: „По 
повод земетресението от 18 
май 1980 година, което

писмо
род.

Из речта п Рума, 27 есп 
темп ри 1053 год.

Из речта в Крапина, 10 май 
1052 год. Съборът ще бъде открит в 

6. а ще сс закрие в 18 часа.
за Ст. II.
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ПРИНЦИПЪТ НА ВОЕГЗИСТЕНЦМЯКОНГРЕС НАГОДИНИ ОТ ЕДИНАДЕСЕТИЯДВЕ
СЮК

Продължаваме Титовото ПРОМЯНА НА МЕТОДА НА РАБОТА
Какво за лае представлява прип

ни,мът па косгзистеиция? Мисля, че не 
е необходимо пред този ФОРУ** Д® °°' 

■ яендвам какво този принцип значи . 
нас _ гой пе представлява никакъв ие- 
угрализъм. вещото днес иеутралдамт,т 
в същност ИС би представлявал нищо 
,,гц,|,0 но бягството от попрището ма СИ1 
ката за мир, докато косгзистепцията 
представлява май-активпа борба за 
п международно сътрудничество.

Разбира се, комунистите носят голя- 
„•„■оворпост. Лъжат се ония, които 

мислят, че комунистите еа доживели 
неуспех и че сега е дошло друго вре
ме Не) Комунистите в новите условия 
трябва само да променят метода на ра
бота, но тяхната отговорност и нрава 
са още по големи, без оглед на това, че 

н няма командуваяе. Комунистите нико
му няма да допуснат Да разрушава 

което дадоха животите си те- 
което паднаха 1 ми-

ма

Д1Л0
МО,На днешния ден преди две към когото в сегашния

«"конгрес04,ш СЮкГкои1 бе'казано па ^аседа^

Т^с“ ГКЙ последоватешюто н еноргп 
подготовките. Редица зпа чио провеждане на икономи 

чнтелнц решения за по-на ческата стабилизация-
развитие на об За стабилизацията ее ю 

много н на Единаде
сетия конгрес. За тона 
черпателно говори п другар 
ят Тито, и в доклада си н 

закривайки 
Трябва да мобп 

п лпзираме всички сили за да 
кои

посведа мир

онова, за 
хнитс д 
лион и

значиПолитиката на коезистеиция 
активно застъпване всички междунаро
дни проблеми, дори и опия най-слож
ните и пай-изостаиалмте, ония които 
представляват главния извор на между
народното напрежение ,да се решават

гари ,за 
хиляди жертви.%на

татъшиото 
ществените и производител ворц
иите

Но комунистите трябва да бълат на 
своето място. Когато те правилно схва- 
щат своята роля, не трябва да се боим, 
че може да се стигне до вътрешни 
разногласия- Тогава ще дойде до още 
по-пълно сплотяване на прогресивните 
сили, които смело гледат напред, към 
изграждане на общество, в което няма 
да с'ьшествува никакъв вид на експло
атация на човек от човек, 
рата ще получават според своите 
треби. Това е бъдеще, към което вър
вим и което ще доживеят поколенията, 
които идват. Но всички ние, без оглед 
кое поколение ще доживее, трябва да 
работим и да се борим за това бъдеще.

(Тито на Косово и Метохия, „Кому
нист", 1967 година)

113-КОИТОотношения.
прие Десетият конгрес 
СЮК, разработиха на Еди 
надесетия конгрес 2283 
легата и договаряха се 
да. ги претворим в дела 
трудови резултати.

на

водна ж.ощеде
ка к конгреса:

отстраним слабостите,
са от обективно сето не

тество. Трябва, например, 
да предприемем всички мор 
кп. за да пе дойде до1 ес
калация па инфлацията, до 
иеоиравдателно 
па цените, защото това зае 
яга стандарта \\л 
трудещи се и пряко 
рязва върху общото 
тнчсско положение. Трябва

Всс още в ушите ии звън 
ят Тйтовпте 
думи от 
буна: „Благодаря също та
ка на всички ви за

в което хо-заключителнп
И'>конгресната три

покачванечув-
коотоствата и доверието. нашитеи с решениеми оказахте 

то в Устава, което се касае 
за мене. От това място аз 
обещавам, че ще направя 
всичко, което с и 
ми, . физическа и умствена, 
това доверие да оправдая- 
Трябва да кажа. че това при 
знание ме възбуди и Дълбо 
ко - трогна. Защото, 
такова признание, че човек 
би бил щастлив, когато би 
могъл още педесет

се от 
поли

в силата да се придържавамс към до 
говорените решения 
отношение па инвестиране 
то и свеждаме към догово
рените решения по отноше 
ние на инвестирането и све 
ждаие и личното и съвмес 
ното и общо иотребле- 

години ние в границите иа наши 
боти. Благодаря ни на хе възможности. Тук все 

още има пробиване иа гор 
нала граница. Строят сс 
фабрики, които вече имаме. 
Съществува някое тежнение

по
ПЪТИЩА НА БОРБАТА

Изглежда, също така, че опитите на 
освободителната борба на народите да 
сс подхвърлят измислени

това е
характерни 

черти, за да се оправдаят стремежите, 
към свобода и независимост. В същото 
време има и случаи на освободителната 
борба на народите да се гледа от-_хеге- 
монистически и студеновоенни позиции. 
Народите, които се борят за свобода и 
независимост имат право сами да 
избират пътища в тази борба, а Дъ-тг 
на всички свободолюбиви страни е да 
помогнат на народите, колкото най-мно
го е възможно, и морално и материал

но мирен начин, чрез преговори. Тя 
изисква активно международно сътруд
ничество и премахване на причините за 
това напрежение. Тя признава факта, че 
в света съществуват разлики в обще
ственото и политическото устройство, 
че съществуват различни идеологии. Тя 
пе допуска тези разлики да станат 
причина за международни разногласия

да ра 
това!"

Все още тежко се примиря 
ваме с мисълта (която ни 
се струва повече нереална 
отколкото неумолима), че то 
ва бе последният конгрес. 
Когото Тито

си
всеки да има всичко, както 

от_ и оня другия. С това трябподготвя, 
крива, ръководи с неговата 
работа. И все още тежко съ 
знаваме как не се осъщест 
ви хубавото желание Тито 

4 да ни предвожда поне още 
педесет години.

ва да се прекъсне, защото 
то нанася вреда на цялата 
наша общност”, каза, меж 
ду другото, Тито зкрпвайкп 
Единадесетия конгрес на
сюк.

От критическите преценки 
на Единадесетото 
ние на ЦК на СЮК произ
хожда, че тази задача па 
Единадесетия конгрес не 
с.ме напълно изпълнили. Въ.в 

" встъпителната реч на Весе
лин Джуранович се намира 
и тази мисъл: „Безспорно е, 
че и по-нататък са силно из

но.Тя изхожда оттам, че общественото 
и политическото 
държава е резултат иа нейното вътре
шно развитие и че с оглед на различ-

устройство на една
(Из речта при провъзгласяването на 
другаря Тито за почетен доктор на 
Алжирския университет, 21 април 
1965 година)

ТРУДЕН ПЪТ

иите условия, в които се развиваха, 
трябва да съществуват и разлики в об
щественото и политическото устройство, 
които са отражение на това развитие. 
Зачитането правото на всяка държава 
па свободно и независимо вътрешно 
развитие, съдържащо се в политиката 
па коегзистенция, не е в действител
ност нищо друго освен признаване на 
факта, че в днешния свят тези и та
кива разлики съществуват, 
неизбежни

Все още е трудно спокой
но и рационално да оценя 
ваме всичко онова манифес 
тиране за съзряване на съз 
нанието и чувството на от 
говорност на всеки наш 
трудещ се човек по време 
на Титовата болест, деня 
на национални^ траур 
всички тези дни. Няма граж 
данин в тази страна, който 
не иска да покаже и дока
же, че продължава Титово 
то дело. Желанията за вли 
зане в Съюза на комунисти 
те са само част от това об 

що настроение. Тъкмо

заседа-

Нашите материални сили са скром- 
са далеч от 

неограничени, но

ни. а нашите възможности 
това за да бъдат 
шите морални сили

на-
са огромни, и това 

огромно значение, 
нашите

че те са днес има извънредно 
Не самои че те не .могат да се пре

махнат ,инто това пък е необходимо 
за международното сътрудничество. Тя 
следователно, се основава върху зачи
тането суверенитета и независимостта 
и забранява намесата във вътрешни ра 
боти на друш страни, 
представлява нарушаване на техния су
веренитет и отричане на тяхното право 
на самостоятелно въртрешно развитие 
Тя изисква

народите на 
но и общественото

страни,
мнение във всички 

света очакват многоразени мегаломанските ии 
вестиционни амбиции и всъ 
щност идейно-политическо
то неприемане стабилизаци 

през тези дни бе публику- опната политика ,в областта 
вано

части на 
Техните от нас. 

Към нас с 
нашата

очи са отправени
изчакване и доверие. И второ, 
доора воля и решимост 
сили и способности 
жба на по-доброто 
страна и за

защото това
всички свои

Да сложим в слу- 
Утре, за

сведението, че Съюзът на инвестиционното потреб 
на югославските комунисти лсние, с благонаклонността 
наброява милион и 950 хил 
яди. членове,. че от Бдинаде 
сетия конгрес, се увеличил 
с 330 хиляди.

равноправие в междунаро
дните отношения, защото само равно
правни членове на една общност могат 
в течение иа по-дълъг период от време 
да коегзистират мирно и активно."

нашата 
който живеем, 

препятствия.
света, вна съзнателните политичес

ки фактори или техния опор 
тюнизълг или тяхното куму- 
ване".

нямат граници ни

Когато тръгнахме по независим път, 
не приключвайки се към 
на страните в двата 
оори и когато 
политиката на

(Из речта, произнесена в универсп- 
в Рангун при провъзгласяване

то му за почетен доктор по юриди
чески науки, 16 януари 1955 година)

РАВНОВЕСИЕ НА СТРАХА

групащште 
противоположни та-Нарастваше и гордостта, 

че живеем в така единна, 
стабилна и равнопрвна общ 
пост, която се ползува 
голям
Доказателствата за

'гетаОстава ни добросъвестно 
да се наемем с работата и 
че и тук да доведем неща 

с та в ред. Защото, от после 
дователността и енергично-

се противопоставихме на 
разделение на света и 

със 
път.

отхвърлихме
себе си

равнове- ®се пак* имахме 
осъществено този 

опасно равнище на 
г л техника фактически всеки
ден все повече губи своя смисъл Тотп 
равновесие не носи сигурностКак™ 
искат да ни уверят привържениците 
Съответна политика. Напротив то се 
превръща в състояние на пълна неси
гурност и постоянна омъртна опасност 
за човечеството.

всичко, което носи 
ние избрахме труден

сили да тръгнем по

авторитет в света.
този

тя —*
Днешното така наречено 

сме във въоръжаването, 
на така високо и 
военната

сгга в провеждането «а ста 
наш авторитет, за значени билизационната 
ето на Титовите мисли и

път и да издържим 
повядацки и

политика 
ще зависи много и нашето

по него, про-
провеждайки една програ- 

коезгистенция. който
дела, все още ни пристигат 
всекидневно от всички мери укрепване на социалистичес

развитие — икономическото 
кото самоуправление и ук
репването на цялата построй 
ка на нашата политическа 
система, 
почива.

ма на мира и

В света е известен и признат,' а
На КОЙТО иие бяхме в съ- 

стоямие да даваме и постоянно да уве
личаваме своя принос към общото де-

по-нататъшно обществено

диани. на

Покрай всичко това, тук 
са и преценките и задачите 
приети на- последното, Еди 
иадесетото заседание на ■
Централния комитет на
СЮК, Централен въпрос

-V)която върху това
(Реч, произнесена(Реч на 15-та в генералното съ
брание на Белградската конферен
ция на необвързаните 
тември 1961 година)

с€сия на Генералната 
скупщина на Обединените нации 
Ню Йорк на 22 септември 1960 год.)

В. Слийепчевич
страни, 3 сеп-
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тшго-'Ав°с№дулицаЦЕНТър >йосип броз
Из ДЕЛЕГАТСКАТА ПРАКТИКА В ДИМИТРОВГРАДСКА И БАБУШННШКА ОБЩИНИ

Нагледно обучение ДЕЛЕГАТСКАТА СИСТЕМА - ОПОРА НА
САМОУПРАШЕЛИИТЕ ОТНОШЕНИЯв природата

укрепването на делегатската 
система.Сурдулишкият образователен пент.и като такъв в стпанатя ЧентъР, единствен

СКО стопанисване Годишните^83 каДРи за планин- 
лизат над 2 милиарда ди"араШ3™ °Т П°Р°И 
техник по водно стопанстпгчР „ 3 специалността 
съществува голям ГепЛ /Г"”'™. теРС1,п 
писване са записани 32 ----- я сРок за за_

Развитието на делегатските отношения търси 
търпелива и систематична работа, и изнамиране 
на нови форми на действуваме, а базата трябва 
Да стане съществен субект на инициативи

Но въпреки и, постигнатите 
значителни резултати 
още се чувствуват слабости, 
чието премахване все 
ие е достатъчно 
Това пък има за последица, 
че делегатската 
някои среди в общината 
е цялостно заживяла в прак
тика. Все още не задовол
ява сътрудничеството . меж
ду делегациите в местните 
общности, а не съществува 
нито цялостна свързаност ме 
жду делегациите » местните 
общности с делегациите 
сдружения труд. При 
все още не задоволява и от 
ношението базата — делегати 

делегациите 
щините, а възвратните инфор 
мации не винаги стигат 
базата. Но значителни

все

още 
ефикасно.ученика ФАКТ с. чс по-нататъшно 

то функциониране и 
на делегатската 

в непосредствените 
вени

щини (общини в Нишки ре
гион) са изготвяни 
анализи и същите говорят за 
успехите и слабостите, с ак
цент че последните търсят 
решения.

разви-
систсма

повече система зтис
Образователният център

„Мосип Брзз Тихо” в Сур- 
дулнца, единствен в 
та, вече 18 години

необщсст
отношения е дълбоко 

с всекидневното 
укрепване позициите 
лещите се и гражданите, пре 
ди всичко в

тп клас, всички са завърши 
ли с успех. Както 
доми Никола Аврамов, 
ректор на училището, за та
зи специалност 
голям интерес. За това 
детелствува и първият срок 

са за
учени ка, което 

пд.к говори че свободни ме
ста няма.

ни освс- свързанострана- 
школува 

млади кадри за специалнос
ти в полупланинското 
панство. Затова в това об
разователно ведомство всяка 
година се оспособявпт 
няколко стотици млади спе
циалисти. които 
борят против 
бедствия-

ди ма тру

сдружения труд 
нови

сто- НУЖНО Е ОСПОСОБЯВАНЕ 
И А ДЕЛЕГАТИТЕ И ДЕЛЕ 
ГАЦИИТЕ

съществува 
свп- ><ъдето се изграждат 

производствени 
Т-ькмо и затова

о гношения. 
делегатската 

пълно разви
ла самоуправитслните от 

ношения в основните 
ил обществото т.с. 
тс общности и организации
те на сдружения труд. Затова 
и борбата на социалистичсс 
ките сили, организирани 
Социалистическия съюз тряб 
ва да осъществи всекидневно 
и последователно влияние ка 
кго върху делегатската база 
така и върху работата 
делегатите, делегациите и де 
легатската система като ця-

впо товаза записване, когато 
писани 32

. система търси 
тиссетне се 

природните
Ма различни заседания на 

делегации, на Координацион- те 
мото тяло по делегатска и по 
литичсска система при ОК 
на ССТМ и в общинската 
скупщина в Димитровградска 
община с обсъждана работа 
на делегациите в местните 
общности, организациите на 
сдружения труд и обществе
но-политическите организа
ции и самоуправителните об
щности на интересите. На 
всички от тях е изтъкнато, 
че делегатските отношения 
в Димитровградска община

клегки 
в мссгни скуп-

Думите на другаря Тито, 
когото през 1958 година по
сети делегация на училище
то, са постоянен пътепока
зател и вдъхновение. Тогава 
другарят Тито покрай друго
то изтъкна: — „Добре е, че 
е открито училище с така
ва специалност и на такова 
място, защото проблемите от 
ерозията и полупланинското 
стопанство не може да ре
шаваме чрез бюджета, но с 

* кадри, които на научна 
нова ще работят и* раздви
жат пелия народ в тези 
краища за подобрение на 
полупланинското 
ство.”

Районът около Сурдулпцл 
и Владичпи хан. кълсто съ
ществува и работна органи
зация занимаваща се с вод
но стопанство, предотвратя
ване и защита от порои, в 
която учениците провеждат 
практическото обучение е бо 
гат с природни редкости, ко
ито са в приложение на уче 
иическото обучение. Гърде- 
лшнката клисура се счита 
за една от най-ерози вийте те 
ренн в Европа. Покрай това. 
познатото свлачище в село 
Йоваи, се счита за природен 
феномен. Всичко това. с око 
лнпте поройни потоци слу
жи на учениците за наг
ледно обучение.

— Нашите ученици в иай-

са
които имат 

помещения за 
мате 

число -
-делегатите се чувствува недо
статъчната им оспособеност 
за работа.

и трудностите, 
делегатите с 
работа, р претрупаните 
риали, а при известно

в

на

Общинската конференция 
на- ССТН разисквайки за 
по-нататъшното развитие на 

са приети както неотчужди- делегатската система в об-

лост.

Изхождайки от това, че ос 
новната цел на делегатската 
система е трудещите се и гра 
жданитс да овладеят с вли- 

целокупии-
общсствсни отношения 

то и делегатската система 
трябва напълно да стане раз 
движваща сила. Колко 
това с била през изминалите 
шест години, в 
градска и Бабушнншка

щината е застанала на ста
новище, че всички субекти в 
делегатската 
ва да се ангажират за оспо- 
собяване на делегатите, да 
се - формира конференция на 
делегациите, цялостно да се 
оказва професионална по- 

„мещ от страна на професио 
калните служби, особено 
СОЙ, ■* базата непосредствено 
да бъде свързана с делегаци 
ите и скупщините и пр. При 
това различни форми 
действуване трябва занапред 
изцяло да заживеят в практи 
ка. особено секционният на 
чин на работа.

ос намо право и задължение 
трудещите се и гражданите 
да решават по всички въпро 
си отнасящи се до развитие 
то на обществото. В досега 
шната си работа делегации
те и делегатските скупщини 
на практика са показали, че 
развитието ма самоуправител 
ните отношения се дължи на

система трдб
янието си

тестопан-

тяРелефът на нашата стра
на е предимно планински. 
Тези огромни пространства 
вследствие на 
година тъРпят щети. Но и 
поради недостиг на вода 
сушния период същите не 
са малки. Средните годишни 
щети възлизат над 2 мили
арда динара и то само ако 
П2 се взимат щетите, преди-

Димитров- 
об-

в
порои всяка

в
наголямата си част от време

то провеждат в природата. 
Гърделишка клисура и мио- 
гобройните потоци шг слу
жат като учебна стая. защз- 
то най-силии са тези зна
ния. които са доказани на 

тази спсциал-

Кратки новини от Босилеград
★ През изминалата седмина основните органи

зации на сдружения труд бяха много
всяка организация в общината се провеж

активни, по-
ПОВЕЧЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИЯ 

МАТ ПРОГРАМИ ЗА РАБО
звчкани от суша.

Образователният център в 
Сурдулица е съвременно об 
заведен. Обучението се про- 

нзй-мно

чти във
даха заседания па работническите съ«етп. 

Ето НЯКОИ новини от Тя^’ 
Работническият съвсг на

ТАпрактика, а 
пост дава големи възможпос

ООСТ „Слога” избра 
отново Васил Таков за директор па организация
та Васил Такев с роден 1945 година в Босилеград. 
През 1967 година с завършил икономическия нн- 

в Скопие, член па СК е от 1968 година.

В Бабушнншка община де
легатите са установили опре 
делени отношения с делега
циите си. 
чс в делегатските 
ния в общината са постигна 
ти завидни успехи, но че в 
още присъствуват определен 
брой проблеми както обектив 
ни така и субективни, кои 
то спъват ефикасното укреп 
ване на делегатската систе-

ти за практическото й вери 
фициранс — казва Аврамов.

Бъдещите техници ще по- 
лучат работа веднага . след 
завършеното школуване. Ед 

от тях шс се заемат ма 
работа в „Ерозия" във Вла 
ЛИЧИ!) хан, а останалите п

вежда в кабинети, а 
го в природата, която в то
зи край има всички условия 
за така нареченото нагледно 
обучение. Покрай специално 

полупланинско иму-

Обща е оценка.
отноше ■

-стигут

I ООСТ „Услуга” изРаботническият съвет 
бра Райко Стойнев, дипломиран юрист за дирек 
тор Роден е през 1953 година в село Църнощпиа. 
'В момента работи в Сурдулица като секретар в 
авто сервиза „Пети септември”, ООСТ „Първена за 
става” от Крлгуевац.

па

нистта за 
щество тук се шкояува и 
първата генерация техници

Сурдулица и местата, от къ 
дето са дошли.

стопанство в еро- 
От 32, кол-

по водно 
зивните терени. 
кото^ор сс школували в тре

* Работническият съвет в Здравния дом и Ьо- 
избра Дспча Димчев, лекар мо обща пра- 

Деичо Д1
ма.С. Ми пич силеград

ктика за директор.
1947 година в село Плоча. Дипломирал па

па СК е от 1973

пшев е радей през 
медп- Активността на поотделим

делегации е различна, но 
най-незавидни резултати се 
чувствуват в делегацията на 
индивидуалните 
папски производители. Но 
при това повече от делега
циите нямат изготвени прог 
рами за работа.

ципския институт в Белград, член
година.

селскосто-* Работническият съвет и Аптограиспортиото 
предприятие от Босилеград прие останката на до 
сегашния директор Славчо Николов, а за изпълня 
ваш дължпосттп директор избра Иван Арсоп, ди
пломирани юрист, досегашен секретар в органпза-

В. Б.пията.

Работническите с-цветн вп»и всички основни 
училища и средношколския образователен център 
„Иван Караиванов” от Босилеград проведоха свои 
заседания, па които разгледаха успеха па края 1,3 
учебната година, реализацията ма плама п програ
мата като констатираха че спицата е осъществена. 

•Обсъдени са н слабостите п тазгодишната работа-, ра 
згледаиа подготовката за бъдещата работа, разписва 

конкурси за вакантни места и други въпроси 
отнасящи се до работата па тези просветни ведо
мства.

не

поток се урежда 
начин

през Сурдулица 
най-съвремененМинаващият

СТРАНИЦА 5
11 ЮЛИ 1980БРАТСТВО *



ДИМИТРОВГРАД .

ЕДИНСТВЕНА ДМОНСТРАЦИЯ ИЛ 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ
НА СК В СУРДУЛИ111КА ОШЦИНА113 ДЕЙНОСТТА

ПОСТОЯННО ОРГАНИЗИРАНО Н 

КЛАСОВО—СОЦИАЛНО УКРЕПВАНЕ бс следена и 
индиниду 
■ щюи 

жино се и и

демонстрацията 
от многоброни

селскостопански
ПА 2 ЮЛИ, и. Смиловско 

ОТ Димитро» 
Ос проведена досега не

демонстрация, 
машини.

поле, недалеч ални
чиодитсли, 
тсрссуваха та 
пата работа,

коитоград,
провеждана

на селскостопански
Индустрията та про-ЙА СН машините, тях 

цените им.и та
Именно

СТАТУТА 14 ЮТОПА
11Р1ШИ11ЛВЛНР. ПА КОЛЕКТИВНА РАе ПРИЕМЛИКТО НА ИЗМЕНЕНИЯ И 

РЕШЕНИЕ СЕ УСКОРЯВА ПРОЦЕСА КЪМ 
НОТА И ОТГОВОРНОСТ
★

село—град) не 
ги могат да приемат

11о » С'1»трудничсс- 
с младежката органита- 

общсстне-

нина
помиграциисоциално-класоиата структура 

на СК, иъиреки че топа про 
тича доста Ранно. Работници 
те са

ВЪПРОСЪТ ЗА ОГ1РЕСЯ 
ВАНЕТО на редовете на СК членове.е нови членове съвсем не е 
чисто „организационен" 
прос. В себе си той съДъР*

тно
цин и останалите 
но-политически 
на село, следва и тук да се 
подобри положението.

Посочвайки тези данни на 
се Об

нлй-чиоиеиата група м 
9(58 комунисти. Този

въ-
СК организации

жа класово-социални особено показател свидетелстнуна

неотдавна състоялата
конференция и (щинскатл 

СК, както и спестраино раз 
глеждайки защ) и дадени I

- ИЛКО I (Х'НО'ПГ'1 ОрГ.1
па сдружения труд

среди 
шпации
и и местните общности

се изнамират най 
подходящи облици за дей* 
е тупане на СК, Общинската 
конференция прие 
пия, е които се цели не са 

числено увеличение броя
3.1СЧЛ

Механизирано113

село не е главна предпоставка 
им. Така на*

коетонзводство ма селскостопански 
машини „Змай" от Зсмун, ко 
•л \ о от неотдавна сътрудни
чи е американската фирма 
„Хссгъь" от Кан зае, демон 
сг])ира ча присъствуващите 
I:’й различил машини за ко 
сс:ге и балиране на трелз.

На рядко вижданата де
монстрация, която се про
веде па площите на ООСТ 
„Сточар" от Димитровград, 
крнсъствуваха многобройни 
заинтересуващи лица.
ДУ които представители от 
СР Сърбия, СР Македония,

за купуването 
пример „Сточар" стана купу 

самоходния силажен 
който

ЗаКЛЮЧС-
нач на
комбайн зд косене, 
струва 2 милиона и 300 хил 
яд и динара, което никак не 
е евтино. Ако се има пред
вид обаче, че този комбайн

мо
на комунистите, но и 
пане па тяхната дей част в
дадена среда.

— Всички паши усилия 
трябва да допринесат иървчч 
нитс организации на СК да 
се озоват в центъра на об 
щестпсно-икопомичсскитс *. и 
политическите Събития, да 
разглеждат актуалнитс въпро 
си, изнамират плй-прогреси 
вни решения и обединяват 
дейността на всички общсс 
твсно-иолитически и самоуп- 
равителии субекти в ООСТ, 
трудовите и местните общ
ности — изтъкна между дру 
гото в уводното си изложе
ние секретарят нл ОК на 
СКС Констатин Момчил овчч.

С приемането на изменени 
я.та и допълненията на ста- 
тутарното решение иа СК е 
общината, всъщност на дело 
се провеждат последните до
говори за въвеждане на ко-; 
лективна работа, отговор
ност и решаване на СК. По 
този начин сс обезпечава пъл 
на демократичност, р авнопрз 
вие иа членовете в правата 
задълженията и задачите, от 
говорност за политиката ка 
то цяло, за становищата и

замества петстотин работни
ка за един ден то тогава се 

които ще 
него ■ бър 

възвърнати.

вижда, че парите, 
бъдат дадени за 
зо ще бъдат 
още повече ако се знае, че 
на ,,Сточар". относно органи 
зацията му за селскостопап-

меж

- •
Костадин Момчилович: Да се развива дейността в 

първичните организации

необходимостта 
ни грижи да се обезнечава 
работническо мнозинство 
СК. Една бт причините за от 
носително бавното 
ние на участието на работ
ниците в СК е недостатъчно 
организираното 
на определен брой първични 
организации на СК по отне

сти. Оттук произтича задача 
та на всички първични пар
тийни организации система
тично да работят върху под 
готовката и приемането на 
нови членове, като при това 
особено ударение се сложи 
върху приемането на млади 
хора, идейно определени за 
линията на СК, а по-специал 
но на млади работници от 
прякото материално произвол 
ство.

В Сурдулишка община в 
тази насока са постигнати от 
носително добри резултати: 
през 1977 година- е имало 41 
първични организации, д о 
като днес техният брой въз 
лиза на 68 първични органи 
зации. През този период са 
приети в редовете на СК 944 
нови членове, от които 228 
жени, относно 526 младежи 
и девойки на възраст до 27 
години.

ОТ ПОСТОЯ)!

в

увеличе-

дсйствуваис

шенис на приемането на ра
ботниците в СК. Също така 
не навсякъде са уеднаквени 
критериите за тяхното прие 
мане, а има несъответни ме
тоди и съдържани# на рабо 
та на пръвичните организа
ции. В други пък првичци ор 
ганизацйи все още не с про 
никнало съзнанието, че тряб 
ва да се осигури работниче 
ско мнозинство, считайки въ 
проса за второстепенен.

Оттук произтича задачата г.,~ 
да се осъществява работни- „авителш^и™™--“3 еамоуп 
ческо мнозинство във всич-

Новите машини предизвикаха особен интерес
решенията, които приема Кон 
ференцията на СК.

А Конференцията занапред 
— според думите на К. Мом- 
чилович „много

САП Косово, 
стДвите ли

както и пргд- ско производство „Нишава”, 
един от най-големите проб 
леми представлява 
на работна ръка.

Освен споменатия 
ден силажен комбайн, кой 
то стана имущество на ООСТ 
•Сточар" от Димитровград, в 
Смиловско поле бяха демон
стрирани и други 
самоходен 
косач,
транспортно
сено,
селскостопански машини.

на института 
животновъдство от Зе.мун и 

• .„Сточар". 
Никак не може да се каже. 
чеСмйлЪвско поле бе ' избра 
но.'съвсем случайно. Напро 
тив. Всъщност организация 
„Сточар" от Димитровград, 
която бе домакин, притежн 
на най-много тревйи площи 
в СР Сърбия, които са засе 
ти' оч. изкуствена трева и* ес
тествено те са и

по
липсатапредставители наповече ще

отделя внимание за 
та дейност на СК при осъ
ществяване на

успешна самохо

делегатската

делегатските 
институти в самоуправителпо 
то споразумяване и 
твено

ки среди, като при това се 
действува планово и. издига 
съзнанието на младите 
ботници.- Това с една от ак- 
туалните задачи на СК в ця 
лата община.

В селските местни общнос 
ти, наброяващи 19, има 28 
първични организации с об 
що 557 комунисти, ог които 
113 членове 
скостопаиски 
и 210 комунисти иа възраст 
до 27 години. Обстоятелство

машини •
общес

договаряне, в' еамоуп» 
равителното обществено 
ииране в 
във

Един кратък поглед назад
ще потвърди, че е направе 
но доста, но не толкова, кол 
кото е трябвало да се нап ' 
равщ или колкото може да 
се направи, с оглед че работ 
ническата класа на общината 
е твърде млада. Така напри
мер в края на 1976 
организацията на СК в общи 
ната наброява 1357 членове 
с процент на работници 
38,54 на сто. В края на юни. 
тази година (1980)' броят на 
комунистите е 1905 души, ка 
то при това от чпрякото ма-

косач, 
намОтвач за 

средство

влечящ 
сено. 

за
ра-

пла
труд.сдружения.

всестранното обществено- 
икономическо 
общината.

подходящи 
за подобни демонстрации. \_ 

Трябва да отбележим,
..процесор и други

, развитие 
в стабилизацията 

и иитензивираие иа 
егвото и

на Г. Петров
сгопач- 

стоианскитс проце
си... Осъществяването па по 
лигиката па икономическата 
стабилизация Т])ябва 
сдии от основните 
при оценка на 
па работа на 
ти".

година
частни ссл- 

производйгелн
Да бъде 
крл герип 

резултати ге

от

то, че в организацията 
СК- в общината само 6,9 ма 
сто са

на
всичкл кзмуиис

селскостопански про-.. 
изводители говори за недос 
гатъчен брой

Очевидно,. с приетите злк-
ЛюченОК на екс зпн-щ 

сслскостопан ред далеч повече ще инт»;г 
ски производители в СК. Без . зивира целокупната ~ ’
спорно, тук има и обективни 
ТРУДНОСТИ: малобройни пър
вични организации с иеблаго 
приятна възрастова структу
ра (вследствие засилената ми

терйално производство про
центът възлиза на 51 
сто, 46 иа сто са млади на 
възраст до 27 години и ?1 
на сто са жени.

на

счоя дей 
поеме от 

за разч пм»
пост и напълно из
говорната задача 
Т° на съвкупните отношения 

Сурдулишка община.С численото увеличение 
на членовете се подобрява и

в

Ст. н.
на новите машини
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ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ,

КОМУНИСТ
И НА СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕ НА СЪРБИЯ

Брой 1218 
Година XXXVIII 

11 юли 1880

Г

ДЕНЯТ
коЙго
нам

:рачка напред

:динцц могат да
гт по-нагатък 
тя п-ьт неговото 

■^ло да увеличават с

по

и* Ви дела.
На >графията: дру- 

сред свои 
в Новате сър

варош пу оди

!

Г

I

пример ,като несъмнително най-пряка моментна и дълготрайна ико
номическа и политическа работа, подразбира по-голямо ангажиране 
и известно жертвуване почти на всякого от нас, без оглед на 
областта в която стопанисваме н на формата на участието в раз
пределението н потреблението на онова, което създаваме. В из
граждането и функционирането на самоуправнтелния организъм, 
така как то е начертан в Конституцията и Закона за сдружения 
труд предстоят ни още много твърде важни задачи, защото рязка 
е разликата между прокламираното и действителното. Да не гово
рим за другите също така важни работи, които ни очакват.

Това са, ето, нашите битки в конто се изявява борецът днес. 
Всеки ден, във всяка организация на сдружения труд, на редовно
то място или със становището си при приемането на самоупра- 
вително решение, а сетне и в неговото изпълняване, доказваме (или 
демантнраме- действителната си принадлежност към великия Титов 
фронт на борба и труд за по-хубаво бъдеще на сегашното и бъ
дещите поколения.

За такава идея струва да се ангажирам. Затова тазгодишният 
празник па боеца и премина в знак на по голяма подчертаност на 
критериите, според конто се познала борецът днес.

Този ю™> в Деня на боеца, без малко четири десетилетия
безкрайният и непресъхващслед въстаническите юлски пушки, 

фронт на борбата и труда е по голям и по-сплотен от когато и да 
било. Това бойците от освободителната война и на социалистиче 

изграждане ръка под ръка, старо и младо, с еднаква ре-
!

ското
шимост да изтраят по Титовия революционен път, изпълняват за- 

към революцията и Тито. Революцията продължава да трае 
в мислите и делата на милионите стари и нови нейни привърже
ници и участници в битките за свобода и нови социалистически 
самоуправителни отношения между хората. Колкото повече са бор
диХе __ толкова по-успешни са битките. Колкото по-големи са ре

__ толкова по-силна е привлекателната мощ на револю-

! вета

I

зултатите 
ционното преобразование.

В тази огромна маса на строителя на новото общество и са- 
познаваме и бойците, участницитемоуправителни отношения ние 

легандарниге битки които не се
свободата ,която платихме с

измориха, и младежите и девой- 
милиоии човешки 

пазители на свободата,

в
ките, узряли в
жертви. Всички те са борци за свободата и

националното равноправие на нашите народи и на 
политиката на необвързвалето,

поборници на
родности, дейни привърженици на

битки за ио-голяма и по-качествена про- 
опюшенията в обще-

у частници в съвРеменните
стабилизиране на стопанството и 

върху принципите на самоуправлението.
дукция, за 
ството

следователно, значи да бдиш над при-! Да бъдеш борец днес,
добивните на освободителната борба и социалистическата револю- 
ния да участвуваш във великото самоунравитслно преобразование 

допринасяш към укрепването иа отбранителната

I

В този брой:
“ос^Гиа0' "ашата страна,

стопанисване и раз-
Тито в Сърбияи самостоятелен пъ'г. на

допринасяш за по-рационалното
богатства, да укрепваш братството и единството 

в Югославия, да се за-

симост
постоянно Да ЗАЕДНО ПРЕЗ РЕВОЛЮЦИЯТАполагане с общите СТР. 2националното равноправие

на необвързаните, за икономическо и 
за останалите автентични нрин-

като основа на 
стъпваш, чрез движението 
политическо равноправие 
ципи на това движение.

! Разговор в редакцията: ходовете на революцията 
ИЕУНИЩОЖИМОСТ НА ИДЕАЛИТЕ

в света и

СТР. 3бойните редици има за всекиго, който дей- 
сгяително иска да се бори. Стабилизацията на

Битки И МЯСТО в стопанството на I
___ *.



2 Комунист

Тито в Сърбия

Заедно през
дада ггдай» |Р™—.
пито революционно насочване. В Сърбия народите и
решение за започване па въор;ьжената реююППг и
народностите на Югославия. Сетне __ изграждането
късно във всички етани на революцията Югославия —
социалистическа самоунравителна и нео *ЪР комунистите,

инициатор той СР^рбия, в
ЧИСТ От СВОЯ живот.

снега, които се борятТито принадлежи на всички хора в 
за свобода .равноправие и правда. Народите и народностите 
Югославия го считат за свои. Сърбня се гордее, че Тито в пея 
сред комунистите «работниците, сред числящите се на всички наши 
народи и народности — намери свои последователи в борбата за 
същинските идеали на революцията, че беше между тях в прелом 

моменти на нашата история. Още като млад работник Носни

жепис в тозина

по
наните

Броз се запознава с идеите на творците на социалистическото дви
жение в Сърбия — Светозар Марковнч. Днмнтрне Туцович, Душан 
Поповнч, Радован Драговнч, Филип Филиповци и други. А когато 
и сам се озововава в Белград и Смедсревска паланка (1926—1927)

ка

то главен 
работническата класа, народа 
която прекара и пан-голямата

Военното съвещание в Столица сс С7,сто- 
няколко дни след Титовото приста

на св бодната територия-
бяха основното, Белград, ис 

че тук се намираше ръководството, 
но поради големия брой кадри, беше така 

от който се даваха

ВЪСТАНИЕТО И РЕВОЛЮЦИЯТА « както кадрите 
затова яло само 

ганеВъ« втората половина на февруари 1941 
година Тито се завръща в Белград, по повод 
събитията, конто са съпътствувалн решение
то на правителството Цветкбвнч — Мачек 
във Виена на 25 март 1941 да подпише про
токол за пристъпваме на Югославия към 
Тройния пакт. С помощта на комунистите — 

- пилоти на 28 март вечерта Тито е със само
лет се прехвърля в Белград и среща с чле
новете на ЦК на ЮКП Лола Рибар и Раде 
Кончар.

партийното съвещание в Сто 
от нашите най-зна- 

на което бяха приети и

„Военното и 
лице аз считам като едно

да се каже, центърът 
директиви п изпращаха хора па терена 
работят по организиране па въстанието. По 
отношение па кадрите Белград твърде много 
даде па нашата освободителна борба. Друго

да
чителии съвещания. 
най-значителни решения. Тук вече решихме 
да създадем Върховен щаб. По-рано това 
беше повече инак, а тук решихме да се съз- 
дадат главни щабове на Хт,рватско, Словения 
и т.н. Тук бе направен анализ на цялата въ- 

политическа обстановка въобще, пък

важно обстоятелство с, че Белград като град, 
въпреки много пострадал даде най-гол яма 
съпротива па окупатора. Неговите граждани, 
членове и снмпатизери па партията, патрио-

трешна
колкото знаехме и на международната 
становка. Тук, съш°. така, имаше много ра
зисквания за краткотрайната и дълготрайна
та война. Тук мнозинството вече тогава, а 
това бе прието от всички, считаше: че вой
ната ще продължи по-дълго време ..

Спирайки се върху безпримериата по ге
роизъм 1941 година Тито изтъква:

об-
През първите дни на април Тито зами

нал от Белград.

Тези дни прекарани в Белград непосред
ствено пред войната били последните „мир
ни” дни на Тнтовото действуване в Белград 
и Сърбия-

тнте и младежта, оказаха жестока съпротива 
на врага, което разбира се в политическо 
отношение имаше голям отзвук и извън Бел
град. Така Белград за нас беше центърът, 
от който както това обикновено бива в та
кива велики моменти и революционни пери
оди, лъчеше новия дух новата идея па дви
жението. Това беше Белград. И Белград за

Единствената политическа партия в стра
ната, която ннто-за момент не се колебаела 
решително да каже НЕ на фашисткия завое
вател била Югославската комунистическа 
партия. Тя призовава народа на тежка и 
честна борба. Действителният вожд и стра

на Югославската комунистическа партия 
бил Тито.

„Това бяха жестоки борби, а сръбският 
народ с векове ще се гордее с онези геро
ични дела, които неговите синове извършиха 
на бойното поле ..."нас винаги това остана, по време на цялата 

Народоосвободнтелна борба, въпреки че тя.
УЖИШКАТА РЕПУБЛИКА — ТИТОВА 
ПАРТИЗАНСКА ДЪРЖАВА

след оттеглянето на нашите части, ме са раз
виваше повече в такива размери в по-тясната 
територия на Сърбия както в Босна и Хър- 

, Лика, Далмация, Словения и Черна

тег

.Размахът на народната революция тър
сеше нови пробиви — военни и социални. 
Преминаването на-Върховния щаб в Ужице 
означава нов връх на революцията.

„Когато се настанихме в Ужице, започ
нахме сериозно да мислим и за създаването 
па народна власт. Ние не можехме вече да 
се опираме на председателите на общините. 
Нашата първа цел беше въобще да се уни
щожи старата власт...”

„В Ужице ставаше всичко, което имаше 
далновидено значение за цялата ни страна. 
Ужице и цялата тази свободна територия 
ричаха „Ужишка република”. Аз считам, че
това не е без причина. Всичко ----- "

Понеже, действително, тук народната 
власт и революционната войска растеше, тук 
вече и нашите партизански отряди бяха не
обикновени групи партизани, но хубаво по 
войнишки обучени баталиони, 
довед е картечници, с по някое топче и дру-

В окупирания Белград Тито пристигнал в 
началото на май 1941 година.

ватско 
гора...

г„Белград тогава даваше поразително Мъ
чителна картина ... Белград изглеждаше ра
зрушен повече отколкото

Другарят Тито обичаше да изтъква госто-, 
любието и смелостта на гражданите на Бел
град, в който прекарал около четири месеца. 
Благодарение на доверието, което имал 
тях, той могъл почти всекидневно да се дви
жи из града, а да не бъде открит. Пазели 
го, по най-добър начин, белградските 
писти и нелегални.

поправо беше. Раз
рушените ^къши страхотно действуваха. Гра
жданите бяха ..тъжни” — спомняше си по- 
Късно Тито за тези дни. в

След Възванието на ЮКП от 22 юни 
зина изтъкнати членове на партията напу
скат Белград и отиват сред народа. Подго
товката на въстанието тече бързо. Народът 
приема призива на партията. Борбата трябва
ше да се води не в градовете, но във въ
трешността на страната. Тито наблягаше 
ху това.

мио-
кому-

на-Тито напуска Белград ма 16 
освободената

септември
1941 година. До територия го 
придружавали белградските нелегални борци,

партизани. 
Народоосвободителиата бор- 
па свободната територия в

това оешевър- точио.
а там го посрещнали валевските 
Р7>ководството на„Селячеството, провинцията. това беше

нашата линия. Това беше онзи елемент, кой
то може да носи дълготрайна борба на сво
ите плещи. Това тогава беше у нас узряло 
и ние за наше щастие, изпращхаме нашите 
хора вън, а това ни после даде възможност 

онова бързо увеличение на партизанските 
отряди.. "

ба се намирало 
Сърбия. роти и взво-

Титовата 
ва да се почне

надежда, че с въстанието тряб- 
Западиа Съ-рбия 

пълно се осъществява. Тито бил безкрайно 
щастлив поради това. Повече

за точно в на- „Атаката срещу небето” 
пролетарии бе охрабренне за народа 
чки краища на страната.

на ужншките 
във всиотколкото ус- 

иародиата революция, във 
всички краища па страната, 
го лема сила на визионерите

В Белград е прието решението ръковод
ството на въстанието да отиде на свободната 
територия.

пешно началото на
„Ужице имашевлива още по- 

_ . мечтателите и
оорциге, вкоренява в тях оптимизъм като

огромно значение за во- 
страна.на борбата в цялатадене

това беше общоизвестно нещо, 
морал на хората. Още повече, 
където нямаше

защото 
това вливашеСтратегията 

на и далновидна. На 
зионер Йосип Броз Тито 
вот и й дарява мобилизаторска 
мощ. Възванието на ЮКГТ 
е до сърцето на хората, определя

на всенародната борба е яс- 
същата великият ви- 

вдъхва сила и жи-
титеза на всички изкушения и неволи. и в краищата 

нищо можеше бързо да се 
още хората не могат да 

оценят огромното значение именно 
ужишки период 1941 година."

създава... И днеси преломна
е ясио, близко на този

целта.

с освобождението на -Сърбия и Белград 
главния град след четири години война се 
връща героят, върховният комендант

з4Р“8Л °- 3‘™Рьша се в града, в който 
запоша. въоръжената революция. да честву- 

н“иния победоносен край.

ТОВА БЕШЕ БЕЛГРАД

11
„Белград изигра огромна роля в непо

средствената подлотовка на народното въста
ние. По силата на комунистическото 
ботническото движение.

и ра-
И през 

изграждане не
както и по разви- Цялото време на следвоенното 

мина година, а Тито да не 
посети някой от краищата на Сърбия, да
П.Г613"' ДЯ УКаЖе на -РОЦуските. Ра
ботниците и народът на Сърбия
щите си с Тито като свои велики

тостта на партийните организации. ние то
гава имахме повече силни центрове, между 
които най-значителни. бяха Белград, Загреб" 
и Любляна. Подготовката за

на-
въстанието гла

вно се вършеше в тези градове. Обаче, тЪй помнят сре- 
празщщн.Славко Прица: Революционни знамена

V
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-РАЗГОВОР В РЕДАКЦИЯТА: ХОДОВЕТЕ НА

РЕВОЛЮЦИЯТА

НЕУНИЩОЖИМОСТ НА ИДЕАЛИТЕ
™ет°с?ТСТВО " авт°Ритета Ъна се Югосля^“ социалист™ското самоуправител-

на човека да направи не,,Г,' ВИя радва в света ~ Щастието е теже-
о ранище в днешната младеж _ р ‘, аа друг,"е- — Идеята на патриотизма

-----~ТПТЦЦИ»М п младеж.- Разговор на Пуниша Перович и група младежи

морал съдържа в себе си и някои недоста
тъци. Трудът би. трябвало да бъде 
вата на новия морал. Тито — казва Мезна- 
рич — често изтъкваше, че младите са със 
сърце приели ^завоюванията на революцията. 
Трябва да се борим за тяхното по-нататъшно 
развитие.

Пуниша Перович добави, че е добре де- 
то проблемите които са измъчвали предиш
ните поколения ,,е се поставят пред днеш- 

млади хора. Преследванията, мъченията 
п пожертвсваността на комунистите предста
вляват вдъхновение за днешното поколение 
в същата мярка, в която са били източник 
на сила в революцията. Защото само човек, 
който с убеден в идеята може да се жер- 
твува. Нашата революция даде хиляди таки
ва борци. В течение на войната това число 
постоянно се увеличаваше. Свирепо измъч
вани''преди, и в течение на войната ние не 
издавахме нашите другари, не искахме 
издадем идеите и идеалите на социализма.

в осно-е на

§_ 
г Щ• та

■■■■'

3

ш3 ннтс

Яукович, Драган Мезиарич, Татяна Неделкович, Катарина^Но- 
вакович

В
Пуниша Перович, Станка

П 4. юли в редакцията на „Кому-
I | нист поканихме Пуниша Перович _

носител на Партизанска
В7;,в всички етапи на нашата революция — 
подчерта Перович.

МОРАЛЪТ
От Пуниша Перович младежите иай-ма- 

пред искаха да чуят нещо повече за морала 
на борците и революционерите в течение па 
нашата Народоосвободителма борба. Той ка
за, че моралът с категория, съществено обу
словена от обществените обстоятелства: Вся
ко поколение има свой морал; ние имахме 
революционен морал, който ни вливаше не
виждана двигателна сила през цялото време 
па революЦИята- Същият не беше абстрак
тен, защото нс беше измислен. От историче
ския опит ние извлякохме най-положителното 
и това афйрмирахме. Многоброните приме
ри говорят за високия морал на нашите бой
ци и воепи поделения- Борехме се срещу 
насилието. Където и да пристигахме ние ус
тановявахме ред, мир и човешка топлина. 
Моралните начала на нашите борци бяха 
твърде строги. Това ни издигаше авторитета 
сред народа. Изграждахме братството между 
нашите народи и народности. Идеалите за 
които се борехме вдъхновяваха борците и 
от тях съ3Даваха компактни личности. Тряб
ваше да се придобиват хората, защото рево
люцията не може да победи без народа.

да

_Л„1Т „ - споменица. на
роден героц, виден обществено-политически 
раоотник, публицист и член на Съвета на фс- 

' Дерацията — и група млади хора: Станка 
Яукович, Драган Мезнарич, Татяна Неделко- 

-- Катарина Новаковнч. На Перович мла
дежите поставяха въпроси и обратно — Пе
рович питаше младите хора, а те отговаряха. 
Разговаряха за предвоенното, 
военното и днешното време, 
морала, за човешкото

ЧОВЕШКОТО ЩАСТИЕ

СТАНКА ЯУКОВИЧ от Електронната про
мишленост в Земун заявява, че човешко ща
стие е да бъдеш млад в свободата. За Ка- 
тарина Новакович щастието е в скромност
та и задоволяването с малки неща. Щастие
то е Също така и в човешкото познание, че 
се осъществяват целите които си е поставил 
пред себсг. Татяна Неделкович изтъква, че 
човешко щастие е човешкият стремеж да 
направи нещо за себе си и другите. Щастие 
с това, че младите хора имат условия да 
живеят и работят по собствен избор, да из
пълняват работа която обичат, да живеят 
свободно. Драган Мезнарич привежда Карде- 
ловите думи, че щастие на човека не може 
да донесе мито държавата, нито систе.мата, 
пито политическата партия. Щастието човек 
може да завоюва единно самият той- Трудът 
в свободата е първото условие човек да мо
же да бъде щастлив. Щастлив е онзи човек, 
който може да избира една от повечето въз
можности и заедно с другите да решава как 
да изменя света. Щастлив е онзи човек, кой
то — както говореше Тито — умее да побе
ждава салшд себе си.

Пуниша Перович подчерта, че човек не 
трябва да очаква държавата да го направи 
щастлив. Основното е човек да има свобод
ни условия за работа, да бъде в състояние 
да управлява с производството, свободно да 
разпределя и да господствува над своя жи
вот. Свободата е условие за по-щастлив жи
вот. Не можем да се задоволим с постигна
тото, казва Перович. Нашата система даде 
максимални резултати, обаче в нея има и 
противоречия 11 недостатъци.

вич и

военното, след- 
за идеалите, за 

съзнацие, за образа 
на комуниста, за героите на нашето време...

ИДЕАЛИТЕ

Първият въпрос, отправен към 
Перович се отнасяше до идеалите, 
носили неговото поколение. Перович каза, че 
е имал щастието да принадлежи на револю
ционното струдентско движение в Белград
ския университет по времето когато този 
университет представлявал едно от най-голе- 
мите революционни огнища в Югославия и 
Европа. Белградските студенти, изтъкна Пе
рович — от 1931 до 1941 година даваха хра
бър отпор на монархо-фашистката диктатура. 
Отпора ръководеше Югославската комунисти
ческа партия- Хиляди студенти участвуваха 
в демонстрациите и стачките; хиляди минаха 
през затворите. В тази борба укрепваха и 
партията и студентското движение. Борбата 
която водеха белградските студенти, заяви 
Перович, имаше голям отзвук в цялата стра
на. След манифестациите и акците в Бел
градския ениверситеТ последваха подобни ак
ции навред из страната. Студентите се боре-

на Бел-

другаря 
които са

След това младежите запитаха Перович
начала.какво мисли за сегашните морални 

— Моралът доживява еволюция, приспособя
ва се към новото време. И днес са валидни 
.моралните начала, от които се. ние ръково
дехме в революцията: честен живот и застъ
пване за по-нататъшна афирмация на социа
листическите стойности. Трудовата дисципли
на е морален, но и политически въпрос. Касае 
се за съзнателно изпълняване па собстве
ните задачи, за борбата против различните 
явления ма кримимал, разсилничество, спеку
ли, мито. Против тези явления трябва да се 
бори днешното младо поколение. Елементи
те па този морал мис трябва още да раз
виваме.

ха заедно с работническата класа 
град. От Белградския 
революционни идеи. Партията отгледа плеяда 
отбрани револк)ЦионеРи- Във вътрешността 
на страната създаваха скоювеки и партийни 
организации, обединяваха и предвождаха на-

университет лъчеха

КОМУНИСТЪТ ДНЕС

Членуването в Съюза на комунистите за 
тези млади хора е честен дълг — Комунис
тът е човек, — твърди Татяна — който раз
мишлява за новите начини на работа н за 
новите възможности на своето ангажиране. 
Според Станка Яукович комунистът е човек, 
който постоянно се бори за развитие на са
моуправлението. а срещу онези които позо
рят авторитета на Съюза на комунистите. 
Драган подчертава, че се гордее че е кому
нист в Тнтовата партия- Комунистът трябва 
да действува преди всичко с личния си при
мер.

шите.
— Идеалите на студентската младеж не 

се различаваха от идеалите на партията и 
работническата класа. Въодушевени от соци
ализма като идеал ние бяхме готови за наи- 

Величието на този идеал ни 
оцелеем във всички тортури и 

поднесем безпри-

Перович по-нлтатък изтъкна, че на морал 
пата физиономия на нашия човек участвуват 
и други, тъй като моралът нс е класово хо
могенна категория. Елементите па старото 
общество ис са престанали да влияят па съ
знанието и поведението ма отделния човек. 
Борбата между стария, консервативен и но
вия морал още продължава.

големи жертви, 
помогна да
полицейски програми, да 
мерни жертви и страдания- 

— Не може да се говори 
заявява Перович, а ,да 
циалистическага революция- — ^ъс самоуира 

нашата революция получи нови им- 
форми. Така както ръководството 

другаря Тито, има-

за войната,
не се говори за со-

ВЧЕРА И ДНЕС Какво е герой? — питаха накрая младе
жите Пуниша Перович. — Всъщност героят 
не се различава от хилядите други борци, 
които не са получили това звание. Героят на 
дължеи да остане последователен и верен на 
идеалите за чисто осъществяване се е борил 
пъ» войната и революцията. В мирновреме
нните условия на изграждането на социализ
ма той трябва да бъде пример на борец за 
развитие на хуманни обществени отношения 
—- каза Перович. Всяко време 
рои. Това сд, според Перович, най-добрите 
работници във фабриките .инженерите, уче
ните .педагозите. И днес има хора конто 
дават изключителен принос 
ма социализма.

влението
КАТАРИ НА НОВАКОВИЧ, средиошколка, 

отбеляза че младото поколение може би по 
размишлява за идеалите в обичайния сми
съл на думата, обаче същото има свои идеа
ли, които но съшипата си ис се различават 
от идеалите ма военното и следвоемото поко
ление. Младежта се бори да се пазят и раз
виват придобивките на революцията, заявява 
тя. ТАТЯНА 
школка, казва че днешното поколение съз
нава авторитета на нашата страна в света и 
стойностите па нашето социалистическо са- 
моуправителмо общество. ДРАГАН МЕЗНЛ- 
РИЧ, студент, изтъква чс всяко време има 
свои идеали, така както има и свои пробле
ми. Според .иего всестранното и цялостно 
развитие на обществото е идеал, който би 
трябвало да вд7,хновява и движи днешната 
младеж. Според него, младият човек трябва 
да работи върху всестранното изграждаме 
па своята личност, защото само така ще 67,- 
де на равнището ма идеалите на предишните 
поколения. Мезнарич заявява, че най-важно
то с младият човек да има свое мнение по 
който да е обществен въпрос. Днешмият

пулси и
на революцията начело с

масовата подкрепа от народа, така и са- 
израз на жизнените иите-ше

моуправлението е 
реси на работническата класа.

Говорейки за изминатия чът« Перович ка
ча- — Видях, че се осъществяват великите 
итеали, на които посветих своя живот; чс 
тотемите жертви в НОБ нс .бяха напразно, 
че нашата революция е нещо ново в .«сто- 
рическия процес на движението т човс ;с- 
егвото към социализма и комунизма.

За революЦиопсРа няма по-голямо лично 
V ювойствие от това. че Югославия - *<оято 
& Незначителна страна във всяко отпоше- 
^е - привлече искреното и нескритото вни
мание на всички прогресивни сили в света.

НЕДЕЛКОВИЧ, също срсдно-
има свои ге

на развитието

Младежите и девойките пожелаха да чуят 
от стария революционер и някоя дума за 
Днешната .младеж. Той каза, че младите хо
ра са много по-образовани 
поколения и достатъчно са съзнателни за об
ществото в което жнвеят. Идеята на патрио
тизма е живо присъствуваща в съзнанието 
на днешната младоц. Последната е готова 
да брани придобивките на революцията и 
еиободата па страната.

- &= “ зядамта
има днес в света е резултат 

борба и на специфични
те пт.титпа на нашето социалистическо раз
витие Първостепенна заслуга за такъв авго- 
питет на нашата страна има другарят Ти го. 
?ой е успех търсеше и намираше отговори

от предишнитение се
то Югославия 
на нашата геройска



Поети на въстанието

Поете, знаеш
знаят всичките тайни на но 

исичкитс

няма да бъДе полесра 
Ше за-щи 

които дюс 
поръчва по

и пепелища ще 
Августип Стинчевич и 

както герой"

вече
жение, а строеж. 
таваме сводовете, 

сами —

РазвалиниЛОЗУНГИ МАпвдиитв -
СВОБОДАТАМИЛОСАВ МИРКОВИЧ опеят

Шимс Вучегич
зшцитана Кадиндча ще

меандри на 
ле саезидта,

поезията. Пъргави, а 
въобразени; далновидни

едвам да са 
но наизуст зна

троихме
ста.

„ВОЙНАТА е тема за бос- 
Филип Кумба- 

е го как се на

ската
отбрани Славко Вукосавлсвич 

стих
С революционен лозунг е 

вдъхновена и Пазоровата по 
ема „Титовото Напред”. Вку- 

словенска ба

а нецл", пишеше 
товнч, но 
примерите на постите на юго 
елавените народи п народно 

тезис

с поемата с кристален Ганза пише, че сега 
е буря коя 

снета.", а Адем

са съзнателни,- 
взели пушка, 
ят азбуката на РсволюЧиЯта

Матс
„всяка целувка 
то разваля 
Гайтани стои 
червената зора в

нашето бъдеще . И 
Радован Лав-

и стихосложеиис.еът на старата 
лада се протака в стратсги 
ческа поема на всенародния военни

коза-
Въстаническите и 

години, игмаиската, 
рашката, похорската, срем- 
ската, годините на събудени 

бомбаши, бой

сти този романтичен 
разширил, увеличил, надрас* 
нал
на въстанието, 
та на Народоосвободителнатл 
война, създателите на побе
дата над фашизма и контра 
революцията, как поколение- 

поетите е писало иос-

в центъра на 
която сеизваи»а

за паметника на
нървобоец. ПоповичПавлеучастницидаровитнтс прости думи 

бащите па бойците: 
„Отиде съвсем просто 
както кога отива в

революЦпя- „смсс 
тази червената.Матей Бор храбро гледа 

в очите на моторизирания 
Джингис—кан и 
господари и глвапи. Инат, 
гордост, бунт и метеж 
сиирират старите и пови по
ети; постите крайно са опре 
делени, формирани.

те пролети ри, 
ци, нелегални, подвижници и 

се разклоняват в
щоспохожда токуловски

отлетялото полесражение кь- 
дето аромата на роза иатдел 
ява мириса на оръжието. 
Иван Цекович вдъхновено, с 

инат псе: ,,Никой ия 
отнеме знамето”.

па всички
въстаници 
поетичните бележки, тстрад- мелница

11II - оставяйки след себе си
празен въздух..."цигарики, па кутиите от 

под поде, писани на поляни 
сред гори или на старите 
бачила, носени в ход, но вре 

Великата митическа балада л,с 1,а маршировки. 
псе Сксидер Куленович. „Ста 
яика майка Кнсжомолка” е 
съдбовна майка на вссвъз-

то на
тичния летопис на нашата по 

от косато инова, по-бурна 
да било история- Въстанието 
на всичките си горящи нътс 
показатели и посоки не е 
с паметник съзидан само от 
едно поколение бойци. но то 

сиг-

детски 
ма да ми

И зет Сарайлич, тинейджер 
но, а босокрак вика една мла 
дост която загиваше от Ко- 
зара до Белград, от Шид до 
Истарското крайбрежие и не 
ейки баладата псе и 
дествявансто, което 
по-нататък все ио-тържсствс-

а Весна Парун привиква пра 
любов в свободнатавото на 

страна 
откритие в корите на 
дърво".

През май 
гора па Баняща Алексан
дър Вучо срича поемата „Мп 
стодопти”, а Душан Матич в 
Мрачи ата о ку п ато река 
изняпа
песен за загиналите, 
нямат повече от двадесет го 
дини."

19-12 година в ло
и знаейки че „чака 

всякоотъж- 
ни е ис непресъхващ червен 

нал па поетичната тема 
всички наши. все по-млади

можнн жертпувани деца.на
нощ

елегията Приспивна„Кървава байка" от 
санка Максимович, 
ждава високите етични 
ности на тези които не са не 
дорастнали да носят 
но нзрастнали п една сурова 
антична нощ.

Де
иотнъР

стой

но
Нова Югославия, социалис„Вечерта за тях ще обичаме. 

Имаше ги 28.
Имаше ги пет хиляди и 28. 
Имаше ги повече отколкото 
Било кога в една песен е 

имало любов. 
Сега би били бащи. Сега 

ги вече няма...”

които
тически роден край. расте 

нейни-
Значителната дата на нашата 
революция 
нидт юлски ден с повече: 
сложна, повечеезична мстафо 
ра, която не слиза от устни 
те на поетите на нашия век.

4 юли, черво иашир и височина-. 
те паметници са в хората пре

пушка.
Скосвскм вдъхновени още 

по-младите поети: Ристо То 
шович. Слободии Маркович. 
Ацо Шопов, Петър Лсвсц, 
Мира Алечкович, Блажс Ко- 
нески, Юре Франичсвич — 
Плочар, Есад Мскули педт 
на въстанието когато победа 
та с на праговете па нашите 
къщи, нашите градове, на 
шите села и махали.

пълни със спомени, в под
растващото поколение, кое
то тепърва ще се обогатява 
съ с спомени. Въстаническите 
оппьове не изгаснаха, а бор 
бата за работническата кла 
са както най-голя-ма хума 
ност е още по-задължителна, 
по-осветлена. На братството 
и единството като обща пз 
триггична действителност и 
чувство, леят талантливи не 
пресъхващи от Десанка .Мак 
симович и Юре Кащелан до 
Радован Павловски и Адем 
Гайтани. Пеят на старите, 
балкански езици, езици, кои 
то се избориха за поезията 
на далечните векове 
преди три десетилетия- Ези
ковата свобода се влива 
свободата на поезията. И 
свободата и поезията растат 
съвместно, като близнаци. 
Надреалистнческия лозунг, 
че поезията ще пишат всич 
ки, преведохме на харта, че 
свободата ще изграждат всич

С непреходните балади щс 
даде свой горящ ламент Го
ран Ковачич: със съвършен
ство на поетическата форма 
той издига най-голем памет 
ник на жертвите на военна 
та стихия-

Поет. знаеш своя дълг — 
възкликва в зората на въста 
нието Отон Жупанчич. Пла
мъкът на въстанието на 
върховете напланините е не 
достъпна програма на пое
тите. Бащината сърцевина и 
майчиния лик ще развием 
както знамена, и ще бъдем 
по-добри и по-силни от тдх. 
добавя старият бард.

Бранко Баньевич не 
тига птицата на спомените, 
не настига профила на роди 
телите
бок глас на съзрял младеж 
вика: „Татко мой. чело 
червения баталнюн на свобо 
дата, татко мой. е голямата 
петолъчка вместо лицата чу 
вам как пука главата на твоя 
батальон и твоя глас над 
борбите..."

пас-

бойци, но с дъл-

наЗад робските жици, плен 
нически Милан Дединац от 
далече предугажда въстани 
ческите огньове и юмруците 
на бунта в Белград, в род
ното място, в разпокъсана 
Югославия- Над неговата тъ 
жна глава е птица, една без 
тегловна, безименна птица, 
която ще носи неговите по 
Ръчения на надежда и бди
телност.

БАЛАДИ НА БЪДЕЩЕТО

По-младите бойци тръгна
ли във въстанието, които са 
вече били дораснали за Ре 
волюДия, по-млади от поети 
те които вече са научили зат 
ворническатл азбука, Титови- 
те, Мошините, Долините, мор 
зеовскитс таблици, Рочковитс 
поръчения на тъмничните и 
ропски стени, Давичовите 
килийни балади, които пеят 
за бъдещето на самото гъР 
ло на източника идват с пес 

представляват

Заварен пред Гундуличевия 
паметник в Дубровник, 
тът Оскар Давично развъл
нувано, по скоевски буйно, 
в пролетнйя диалог със своя 
другар от затворената килия 
из Сремска Митровица,
Ръчва че: „Страната на стра 
данието търгва тази сутрин 
в хайдутството."

Томислав Цветкович е по-пое решителен, по-остъР в про
екцията на борческата смърт, 
етичната смърт на своя ба 
ща, на когото трябва памет 
ник да се издигне с чупли 
ва инечуплива материя, на 
поет който желае да разгър 
не бъдещето и силата на по 
езията изобщо

само
по- В същата тъмна нощ пое 

тът Душан Костич пее че щс 
има партизански колони, ко 
ито в неговите очи израст 
ват в голяма победоносна ко 
лона.

в
,,На моя ба

ща командир на Орашка че 
та на II Шумадински отряд, 
обкръжен от германци 
нал

ните, коитоРадостта на пролетарския 
поет, която бърза в колона 

бойци
прониква в десетина пес
ни и поеми на Йован Попо
вич. Пролетарският патриоти 
зъм спонтанно отеква в тези 
песни, в които ръката до ръ 
ка никога не е била по-близ 
ко, нито човешката дума до 
думата на човека с пушка.

оста-
в борбата без муниция 

самоубийство... а
паметници и списъци • на тък 

слаби и не извършвамо дорастнали. 
обучени, а събудени, с пое

та на пролетарите Юре Кащелан пристигна 
на метафора — планина, оте 
кваща на всякъде наоколо с 
гласове на бойци.

аз останах жив".

зията, кодто с 
искра се яви в недрата им, 
отварят своите тетрадки, ри 
муват и ритмуват своите бе 
лежки, педт на цял глас или 
задушени, поетите които раз 
ширяват ръце, разпространд-

Песната е още по-убедител 
на и по-неумолима; балада 
за тези които се жертвуваха 
докрай и които така 
но довикват в бездана, в бля 
съка на Революцията, 
ли отиде в смъртта? 
беше радостен?"

нелегалната
ки.

Н има Бранко Милькович 
не пееше тъкмо за това:

Славко Яневски е между 
Караорманци, великият по
ход на македонските парти 
зани се оглежда в езерата.

антич

..Да
Дали ..Изследователи под земята, 

смъртта, войници и миньори 
Изследователи

в

Владимир Черкез 
вя с народната фантазия и 
пее, „вълци в зъбите". Йован 
Котески извиква на танц 
тура, който няма да застра 
ши наследниците, а Бранко
МИЛЬКОВИЧ, с ----
съратник дешифрира 
защитни белези 
брана

вт>в въздуха, 
певци и икари 
под водата.

се ожи-

ИзследователиКомунист кос поет на несъзнателното 
Търсете, намерете. издирете 

всички блага.песен увенчан
ВсичкиСекретар на редакцията: Сломенка 

Топалович.
Адрес на редакцията: БЕЛГРАД, 

Площад Маркс и Енгелс 11, телефони: 
централа 335-061, секретариат 330-184, 
НОВИ БЕЛГРАД, Булевар Ленина 6, 
Телефон 627-793.

Издава: Издателска трудова органи
зация „Комунист”.

Печата се на сърбохърватски, 
носмо хърватскосръбски (кирилица и 
латиница), на словенски, 
албански и в съкратени 
български,
ски и русински език.

Излкза в петък.
С у*лз нш президенте на Републи

ката от 22 декември 1964 година. , Ко 
е отличен с Орден народно ос- 

вобождение, а с У*и ог 22 декемири 
1974 с Орден братство и единство със 
златен пенещ.

възможности иновите 
за нова отПредседател на Издателския съвет 

на НИРО „Комунист”: Доброслав Чула- 
фич.

всички имена на своя 
Който съветвана новата страна. с плодовете 

на любовта и разума".На Издателския съвет (редакцион
ния отбор) на всички издания на вест
ник „Комунист”: д-р Антон Вратуша.

Директор и главен и отговорен ре
дактор на всички издания на „Кому- 
нистг: Велко Миладинович.

Редакция на изданието на „Кому
нист” за Сърбия: Саво Кържавац (гла
вен и отговорен редактор), д-р Живо- 
Р*Д Джорджевич (заместник главен и 
отговорен редактор), Бояна Ангунович, 
Велимир Филипович, Раогко Йовсгич 
Слободан Клякич, Михаяло Ковач, Об- 
рад Кович, Йово Маркович, Зорица 
Стенимировнч и Милеятие Вуксанович.

Председател на Издателския 
на Изданията на „Комунист” за 
Сърбия Мария Тодорович.

Насилствените 
то изпълниха

гробове, кои
пейсажите, по

етите и работниците 
зяват в <*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦преобра

строежи без мярка, 
народностите бърНародите иот-

зат да възобновят, 
нат, да изградят, 
жат Революцията, 
Титовата,
Радович

да издиг 
да продълмакедонски и

иадш/ия 
унгарски, словашки, румън-

па
нашата, 

общата. Борислав 
в своите „Сонети на

Магу" чувствува тоя омапъо 
доложване 

на която пове

сан възход, това 
на любовта, 
че няма да се

съвет
СР

чака,
изневери, както 

страната, съзнателна

която
няма да се 
Що ни
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ЕМИЛИЯН СТАНЕВ

ДИМИТРОВГРАД

ПОВЕСТ ЗА ЕДНА ГОРА Приключи акцията най-до
бър ученик, КЛ16 и училище(откъс)

ТАКЪВ му бил Късметът — покпяти тт „
глава дядо Васил и възпалените му очи се го п™?р Васил хвана внука си за ръката и 
овлажниха. Той запали цигарата, взе гел„ „ “ е след. себе си. Момчето се дърпа
ла стомна и тръгна. Желанието му да оаз но старият не го пущаше,
казва сънищата си изчезна Неговият гтш „ огидем в кантона. Колинка, там§°”г”ш.°”ьяг
ЬГКГЖ, '«,'55 „ГГрЕ- - Г™ “ “*■
десет години. Момчето учеше добре в учи пя дЬ0 се откопчи от ръката му и се вър- 

. лище, както се изразяваше старият учите- дт го Съ8СеМ из,1лаше».
пте му захваляха". Но то обичаше страстно раз ,зхя У ЪТ му дос™гпздивите животни и колчем се отг,™™. ™ размаха ръце към поляната
школото. тичаше в да^она ,даГ “ си ^ ЙЯ*" ОТ 
Скиташе из планината да дебне дивеч дпоп „ - е би °т пРибл
залага клюси и да лови дави гълъбч из кп,се ли<олебаха " развалиха 
хралупите на дъбовете. Дядо Васил му паз п?тч р;ахл1ш11те с« оттеглиха към го-
казваше разни истории за дивеч и тб сду- говато^смо проДъЛжаваше да ™ка „ ме
шаше със зяпнала уста. " оха

Двамата вървяха -- 
Напред вървеше Кольо - 
в снега по-скоро да види 

Висок

АКЦИЯТА „Най-добър 
ученик, клас, училище" 
средношколския център ,,Йо 
син Броз Тито"', успешно 
бе сцроведена и гази учеб 
на година. Въпреки, че за 
постигнатите резултати гово 
рехме и по-рано, няма да 
е излишно ако още един 
път кажем кой и по какъв 
начин води тази акция.

п

се затири 
дола, а там

и силно се раз- 
н е обикновен ус- 

тжаващияг се ста- Споме.(атата акция орга 
ппзнраха секретарят на учи 
лшцпага общност на учени 
ците, и Председателството 
па училищната конферел 
ция па Съюза на социалис 
тическата младеж, които Съ 
повременно представляват 
п комисия, задължена за 
Успешно провеждане на ак 
цията „113^1^067^0 ученик, 
клас, училище.

гласче тълпеше белите гори с
полека из пътечката. — Ах, да имам пушка! — 

и приведен гледаше Възбудено викаше момчето
северозападен в Л'1;лчите следп- ,|зб1'я. Д° крак щях да ги избпя! 

облачната ^сГ^

планината.' ““ “
ю сияние. Очилата на дядо Васил святкаха — Какви 
от зарите, а червеното му .тице, покрито там! 
със сива, отдавна небръсната брада, 
ждзше мораво.

— Ец ги! — извика Кольо н . 
над пътечката. — Ей че са големи следите 
им!

въздишаше и 
Щях да гн

са тия животни. ДСТО СТОдТ
— нс питаше, а вече заповядаше глас. т 

изгле- на момчето.
— ДИВИ С ВII11И —

Посочената комисия
изработила и единствен 
те рий 
който
на учениците и

Аказа старецът.
се наведе между тях има две сърннчкп и два елена.

1ой се прекр7,стп е разтренерепа Р7,ка. 
Ако не бях видял с очите сп, нямаше

за вемчки ученици, 
обхваща и успеха 

поотделни 
гс мм задължения в учени— Можеш ли да ми 

ка са били?
кажеш колко В7>л- да повярвам ... 

попита старецът, който ос- Как си помагат гадилите горски. 
Щом вълците се отдалечиха, дивите

Един — отговори Кольо, без дл ми- пи се наредиха една зад друга
чсските организации и, ра 
збира се, участвуването 

в младежките доброволни

тапа прав до внука си. свп- имп тръгнаха
. към гората, успоредно на дола. Двете сърип

— Аха. един. Не е едшц ами са май- и елените ги последваха. Напред вървяха
-малко пет-шест. Видиш ли, че не разби- най-слабите и най-малките свпнн, а най-от 
Раш- ЗЛД тежко пристъпяше грамаден глиган. кой

— Ами ти откъде разбираш, че са пет- то силно грухтеше.

сли.
трудови акции.

11а' края па учебната го 
дина, резултатите на акци
ята бяха следните: В пър
ви клас най-добра бе Ли
дия Йосифова, във втори 
Сергей Лазаров, трети Иви 
ца Михайлов и в четвър 
тн клас най-добър резул
тат, тази година, показа Ве 
спа Стайкова. Съдците уче 
ници са провъзгласени за 
най-добри и от името на 
учителския съвет. За раз
лика от по-рало. тази го 
дина, учителският съвет не 
провъзгласи най-добрия уче 
пик, обаче ученическите ор 
гаппзацип са изтъкнали име 
пата па десетте най-добри 
ученици в училището и то:

шест? Когато животните изчезнаха в бялага го- 
Тс, вълците, като вървят, се пареж- ра, дядо Васил взе стомната 

дат един зад друг
рецът. — И всеки стъпя в следата на дру- тапа горе, като продължаваше да вика вг.з- 
гаря си, да не им се узнае- числото. Ама будено и да се кара ма стареца, че не иска 
като се взреш по-добре в дирята, ще раз- да донесе на кантона попе старата си каб 
бепеш, че не е минал един, а

— А как позна колко саг 
Кольо, все още наведен над следите.

Дядо Васил остави стомната в снега.
— Гледай сега — рече той, като се на- към прозореца, и все още продължаваше да 

веде и намести очилата. — Видиш ли кол- се взира в планината.
ко голяма е тая следа. А в нея се е отпе- __ Навън изгря слънце и снегът весело 
чатала друга, по-малка. Че и ноктите не са блясна — ослепително бял и синкав в па- 
съшите. На, и друг е стъпил на същото дините. Планината се показа като огромна 
място... Нали ти казах, лет-шест са ми- сребърна грамада и пялата светна. Една чпп- 
лали по пътеката — обърна се старецът и ка кацна на прозореца, наклони хубавата си

главица и като забеляза момчето, уплашено 
Хайде да вървим, Кольо. може да хвръкпа. През стъклото се виждаха далечни

те махалички, засипани със сняг и сякаш

п слезе да я
поучително каза сга- напълни на чешмичката в дола. Момчето ос-

злийка.нЯ колко.
В кантона Кольо се умълча и потъна в 

Тъга. Напразно дядо му се стараеше да го 
утеши. Малкият мрачно мълчеше, обърнат

попита Лидия Йосифова

взе стомната.

видим някой заек — каза той-
Момчето се изправи и без да откъсне направени ог захар, 

погледа си от вълчите следи, тръгна напред. Някой отупа краката сп пред вратата п 
Двамата стигнаха до дола.
— По дола се завили — обади се дядо

покашля.
V- '•?Старецът приготвяше сутрешната попара 

Васил, като проследи с поглед следите на за закуска. Той повдигна вдава и учудено 
глутницата. Изведнъж той хвана внука си погледна към вратата. Кой можеше да д:>йД'- 
за рамото и го дръпна към себе си. По ли- тук в такова време?

Стомната Вратата се отвори и в кантона влязоха 
Вълко и Янко.

Дядо Васил се ухили, намести очилата сп

На първо място, със 176
точки, е Сергей Лазаров, на 
второ Весна Стайкова, 
трето Ивица Михайлов, на ./ 
четвърто Даниела 
на на пето Катерина Андо
нова па шесто Катя Ка.ме 
нова, на седмо Миряна Ден 
чева, па осмо Дивна Йтова, 
на девето Цветан Филипов 

Татяна

- >- -Т1-

на
цето му се изписа силен страх, 
падна от ръката му.

— Да бягаме, Кольо! — прошепна той и 
посочи с ръка към насрещната поляна.

Там бяха наклякали вълците, а срещу 
тях затворени във вълчи кръг, също така пи изядоха! 
клечаха десетина сивокафяви животни с Дъл- Кольо изгледа любопитно двамата мъжс. 
т муцуни Те бяха обърнали глави къ.м потънали в сняг. Те снеха мушките от пле
вящите. Други две малки животни и две щите си и ги подпряха зад вратата. Лицето 
по-едри стояха между обсадените и тревож
но гледаха към стареца и момчето.

— Дядо, — извика Кольо,

И вано-1
и гръмко извика:

— Хайде, бе ловци, хайде, че -вълците
Сергей Лазаров

на трето място се наредиха 
учениците от втори ,,В" 
клас.на момчето трепна и засия.

— Бай Вълко — обади сс то, — добре 
с дошъл- — и радостно сс яавтече да се ръ

кува.

п ма десето място 
Тодорова.

какво
Акцията „Най-добър 

инк, клас, училище”, 
то е насочена преди всич
ко; към насърчаване на уче 
шщнте към по-добра по-все 
обхватна работа, 
очакванията и бе спровсде 
ма успешно,

уче-Най-добрияг клас п учи
лището, бе „намерен” но 
следния ключ: във 
клас са събрани точките на 
всички ученици, а сетно по 
лученият резултат бе раз
делен на броя 
ците в определените 
сове. По този начин 
ги а до извода, че тази го
дина
ти „В” клас, който е заво
ювал и най-много 
На второ място са учени
ците от трети „Аь

това?
— Да бягаме, да бягаме! — 

като дърпаше
прошепна

момчето
коя— О, Колинка — засмя сс надзирателят 

и го повдигна сд.с силните си ръдс. — Ка
кво правищ тук? я виж ти колко си по
раснал. Цял юнак с станал!

старият кантонер,
Към себе си.

Но малкият съвсем 
Зрелището го приковаваше и той се измък
на от ръцете на дяДз си.

всеки
не мислеше да бяга.

Но момчето заговори за вълците и над
зирателят тутак си — стана сериозен. Той

— Какво е това? — продължаваше да сложи Колинка на пода и внимателно запо-
пита той- — Какви са тия животни? Вълци чнд да слуша несвързания му разказ. С 
ли са? А тия, дето стоят ° средата. Ах, Дя- блеснали очи и с изпънато от напрежение 
до, кажи де, защо ме дърпаш? лице Кольо му описа картината, която бс

— Вълците сине, проклетниците... Ще видял тази сутрин. Старецът добавяше но
ни нападнат- ' нещо и от време на време одобрително ки-

__ Ху-у! — извика момчето и замахиа с маше с глава.
ръка към зверовете.

Някои от тях извиха
хт хората. Но никой не помръдна от мя
стото си.

ИЗПЪЛНИ .

на учени- 
кла- това е об

щата константадия. И още 
нещо: такивасе стн

подобнии
акции дават възможност за 
ио-бързо развитие на само 
управителните отношения 
и в училището.

най-добър е четвър-

Вълко погледна своя помощник, който 
глави и, погледна- се грееше край печката ,сложи ръкавиците 

си и взе късата карабина. Надзирателите се 
приготвиха да тръгнат.

точки.

клас II Сергей Лазаров
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ПЕРСПЕКТИВАТА - СОБСТВЕНИТЕ 

ВЪЗМОЖНОСТИ
Членовете на Съюза на комунистите трябва да

грам^1|Л нравеждан^нп^табилизацношп^мчип*
в организациите на сдружения труд, защою о/ 
тяхното изпълнение завнсн целокупното развитие 

Симеон Захариев, пред 
в Босилеград.

РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА
ТА ГРИЖА НА ВСИЧКИ

Средносрочната развойна 
програма трябва да бъде 
1т/,топок азптел за бъдещата 
работа, а в приемането и, 
трябва да участвуват всички 
трудещи сс в организации ге 

сдружения труд. трудови 
II евмоуиравителни общнос
ти на интересите и местни 
те общности в общината.

па общината — изтъкна 
седател на Общинската скупщина

организациите.
Има лица конто на 
приемат мерките 
мическа стабилизация, а » 
практика се държат по

За съжаление така пра 
п някои лица нлмира- 

места.

Обсъждането на плановете, 
провеждането в практика ико 
иомическата стабилизация и 
изготвяне на средносрочната 
програма в организациите 
на сдружения труд в Босн- 
леградска община, беше гла 
вна тема върху4 която разис 
квака най-отговорните лица 
от общината и ръководители 
те на обществено-политичес
ките организации с дирек
торите от организациите па 
сдружения труд.

дума 
но и коно па

инак.
вят Развитието на общината 

трябва да търсим в собствс- 
матерналнн богатствас 

конто разполага общината и 
обектните
Преди всичко нужно с 
се активират богатите разно 
Празни ресурси с които ра.'** 

Бос ил е градска общи
на като па пример минното 

животновъд 
Имайки в пред

шн се па ръководни 
Почти въ» всички организа
ции на сдружения труд се 

доходи
БОСИЛЕГРАДпите

Паметниците на загиналите бойци, 
вдшовнат вярата иа младите

личнитезаплащат 
със заплати, а това довежда 
до дестпмулвране иа труде
щите сс и сьздава лоши вза 
11МП11 отношения. Комунис
тите заедно е-цг еамоуврави- 
телпитс органи трябва да 
се пзборяг. за възнагражда
вано според труда, за пови
шение па производството, а 
разходите и разпиляваното 
на средствата и времето да

възможности.
да

полагаУводно изложение по тоя 
въпрос даде Симеон Заха
риев, председател на Общин
ската скупщина като пзтък 
на, че всички организации 
на сдружения труд, трудови и 
самоуправнтелнн общности 
на интересите в общината, 
са изготвили н приели про
грами по икономическа ста
билизация. но определените 
задачи и цели в практика 
не се прилагат.

В някои организации па 
сдружения труд, трудещите 
се не са цялостно запознати 
с мерките и задачите на ико 
комическата стабилизация, 
което довежда до нереалн-

зиране на програмите. 
Все още не се изнамерени 
възможности за пестене, за 
повишаване производително
стта на труда, за намалява
не на разходите, за увелича
ване на дохода и пр.

В много трудови организа
ции работното време не се 
използва максимално, закъс
нява се на работа, чести са 
отсъствията по болест, а 
всичо това довежда до нама 
ляване на производството в

„Слава на загиналите бойни 
от НОВ за свобода, братство 
и единство иа нашите наро
ди".

дело, горите 
стпото и ти. 
вид, че много организации

Тазгодишният исторически 
празник, л юли — 
боеца, населението 
лсградска община ознамену
ва тържествено, 
полянка, обкържеиа с баири 
и столетни букови 
„Буков рид", където сс нами 
ра общата костница на съх 
ранените тук партизани, 
гинали в борбата срещу 
щия враг, бойците и гражда 
нитс от Босилсградска 
щина, свъместно с бойците 
и гражданите от Търговище 
Куманово и други общини, с 
едноминутно мълчание 
доха почит на падналите бой 
ци за свободата на народа. 
След това делегации от съю 
за на бойците в Босилеград 
и Търговище, положиха вен 
ци и свежи цветя пред паме 
тника на който стои възпо 
менателна плоча с надпис:

Деня на 
от БосиВСС още МС са изготвили сво 

ите срсдиосрочии развойни 
трябва псот- 11а зеленатапрограми, то 

срочно да сс активират вси
чки трудещи сс, а комунне 

място. За та-

се намалят. За борбата и партизанско
то движение в Босилеградска 
и Търговищка общини, пред 

говори Иван

дръвста
ОТЧЕТИТЕ ДА БЪДАТ 
РЕАЛНИ

тпте на иърпо 
зп цел необходимо с и ДП сс 

столан-
посетителите 
Митрев, председател на Съю 
за на бойците в Босилеград.

потърси помощ ог 
ския отдел в общината и от 
стопанската 
на п републиката.

за
обДОКОЛКО сс провеждат 

мерките по икономическата 
стабилизация най -добре тряб 
ва да покажат полугодиш
ните отчети па трудовите ор 
ганизацпи. които трябва да 
бъдЛт реални и да отразяват 
истинското състояние в ор
ганизацията. Всички труде
щи се трябва да сс запоз
наят с тях и най-подробио 
анализират и посочат слабос 
тите в досегашната работа, 
за да не се повтаряг в бъде
ще, самокритически да сс 
отнасят към работата си и 
да потърсят НОВИ В7,ЗМОЖМО 
сти за по-добра и по-каче
ствена работа.

камара в регп- Между другото той изтъкна, 
че в четиригодишната борба, 
ръководени от другаря Тито 
срещу общия фашистки враг 
и българската фашистка вой 

този

об-
Стоиаиското развитие па 

общината трябва да сс съ
блюдава цялостно, а нс по
отделно. Затова с нужно да 
се координира в работата 
между организациите, кое
то досега не е било случай 
Особено внимание трябва да 
се обърне па капиталовло
женията, за какво, и колко 
се изразходва 
Захариев.

ска, населението от 
край даваше помощ на пар 
тизаните в храна, облекло и 
друга помощ и по то% начин 
съвместно с всички наши на 
роди и народности даде при
нос за освобождение на стра 
ната от тези злодеи.

отда

подчерта

М. Янев М. Я^ев

В ДИМИТРОВГРАД ПРЕБИВА НАЦИОНАЛНИЯТ 
НИ ФУТБОЛЕН ОТБОР НА ГЛУХОНЕМИТЕНАКАЗАНИЕ?КАРЛОС ЕГИАЗАРЯН

Хубавият терен е 

за хубави игри
Връщах се от работа и по навик си 

гледах в краката. Когато вдигнах очи, 
видях, че насред улицата пиян дангалак 
пердаши приличен иа вид мъж.

Забелязвайки тази жанрова сценка, 
минувачите с такава скорост промениха 
посоката си на 
там висеше знак, забраняващ премина 
ването.

На мен също ми се искаш да кри
вна, но неочаквано за самия себе си се 
хвърлих към хулигана.

— Ей, ти! Хулиган! — викнах аз. — 
Милиция!

Хулиганът се огледа с интерес.
— Ах! И на теб 

Ей сега!
Огледах се, търсейки помощ. Мярна 

ми се милиционерска униформа.
— Милиция!
Милиционерът се приближи, без да 

бърза.
— Какво става тук!
— Х-х-х-улиган! — 

съобщих аз.
Къде!

— Ей тук!
— Жалко.
— Защо! — викнахме ние с потър

певшия-
Това не е наш район. Територия

та ни започва е-ей там.
— Значи

ма— трезен и един пиян. Територията 
е ваша — оправяйте се.

— Няма да тръгна с тази таратайка! 
— обяви хулиганът. — Докарайте кола!

— Ние с пострадалия и хулигана ще 
отидем с мотоциклет, а свидетелят да 
ни догони с таксидвижение, като че ли каза мотоцикле
тистът.

Процедурата в отделението свърши 
късно вечерта. След това ме извикаха 
в милицията. Следователят обяви: след
ствието се прекъсва за три дни. Хули 
ганът съобщил по телефона, че земина- 
ва на сватба. След още три дни почи
на лелята на пострадалия.

Накрая съДът се състоя! Присъда
та: обвиненият е извършил 
ска постъпка ... Но има 
обстоятелства:

През миналата седмица в 
Димитровград пребиване на 
шият национален футболен 
отбор на глухонемите.

кански” не пропуснаха въз 
можността да се срещнат 
с националния ни отбор и 
да покажат знанията 
възможностите си. Преди 
мача никой не си праве
ше илюзии във връзка с 
резултата, но зрителите се 
надяваха домашните фут
болисти да се представят 
с добра игра и по такъв на 
чин да „докажат”, че тази 
година спортното щастие 
им обърна гръб, което ги 
доведе на последното мя
сто във футболната йерар
хия. Не толкова с резулта
та (6:4 за националния от 
бор), колкото с играта, ди
митровградските футболно 
ти доказаха обаче, че мяс
тото им е именно там. Спо 
Ред оценката • на другаря 
Здунич, играта на „Балкан
ски”

кой 
Иютамбул 

тук 3—4

и
то на път за 
(Турция) престоя 
дена. Както е известно, Тур 
ция тези дни бе организа
тор на Балканския шампн- 
иат по футбол за 
мите, на който югославски, 
те футболисти

ли ти се прииска-
хулиган- 

смекчаващи 
това му се случ- 

чистосърдечно си е
глухоме-ва за пръв път; 

признал; представил е медицинско, че 
е опериран от апендисит, чичо му стра
да от епилепсия в лека форма; бил е 
женен три пъти и плаща алименти 
три деца.

Осъдиха го да плати 15 рубли Той 
веднага тръгна да ги изпие __

Но аз не се радвах. Мислех 
ето наказание. Като свидетел 
града, лиших се от

защищаваха
шампионската 
челена мигналата година. 

Ръководството

титла, спе
с пресекващ глас на на нашия 

при оп 
на подехм 
Дммитров- 

на гтодготов 
ни глу- 

се е

национален отбор, 
град за място 
ределянето на 
град за място

от радост, 
за сво 

седях в 
карта за санато

риум. Скъсах си нервите. Изхарчих за 
такси доста пари. Началникът ми е 
недоволен От мен — не успях навреме 
да си свърша работата. Семейният 
покой се наруши. Иди обяснявай на 
жена си, че честно изпълняваш 
данския си дълг, а не ходиш по 
щи. Разбира се, да се обясни — 
но ще повярва ли жена 
й е толкова съзнателен-

ка на най-добрите - 
хоп ями Футболисти, 
Ръководело от наличните 
за целта условия, а най-мно
Зду™чХУбЗВИЯ Т6рен- ЙОС™

ще пуснете хулигана! 
Засега ще го взема под наблюдение. 
На обществени начала.
След петнадесет

ми
пръв треньор

нациаиалкия отбор и няко 
гашен известен футболист 
на „Загреб оподели: .Дими 
тровград притежава един от 
наи-хубавите футболни 

• Рени в Югославия”.
„_бира се Футболистите 

на местния отбор „Асен Бал

не задоволява ни ос
новните критерии на фут
болната игра. „Не може да 
се оправдае нито 
°°Р. който на този хубав 
терен се прояви с лоша иг 
Ра каза Здунич.

наминути са появи
граж- 

сре- 
може, 

ми, че мъжът

милиционерски мотоциклет.

— Е, какво става! — попита мото
циклетистът. Той беше явно недоволен. 

— Нищо особено. Предавам ти два
един от

-теПревод: М. Г.

Т. ПетровСТРАНИЦА 8
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НАШИ СЕЛА: ПЪРТОПОПИНЦИ

ОЩЕ В ДИМИТРОВГРАД 
ПъР?^оГнци’вечеДот "две
години насам, може да се 
пристигне за половин час 
с лека кола. Казваме от две 
години насам, защото тол
коз време е изминало отка 

.. кто до селото (по-точно до 
кп през село Смиловци е 
построено асфалтово 
Но преди да тръгнем, 
ГЕтада’. ни предупредиха:
..Недейте да отивате в ПъР 
топ опинци, И изобщо в За- 
бърдието, през деня, 
дете вечер, защото 'в 
край хората през 
ю нивите и ливадите 
вам ли ще намерите 
през деня; който -ще 
де някакви сведения 
лото и живота в него.”

ли на хората, които са се 
намерили в положение, ко
ето изисква солидарност и 
помощ. Но непременно 
трябва да се истъкне, че 
жителите на село Пърто- 
полинци заемат първото 
място, когато става дума за 
това. Така например за 
земетресението в Скопие, 
Баня Лука, Черна Гора и 
сега най-новото в подно
жието на - планина Копао- 
ник, лъртопопинчани пър
ви дадоха свои парични вно 
ски за пострадалите от земе 
тресеиието. Както ни осве 
доми Рангел Наков, секре
тар на първичната партий
на организация, която наб 
роява 14 члена, тук хора 
та никогаш не чакат някрй 
да им поиска пари та те 
да бъдат изпратени в по
мощ. Напротив. Хората ви 
наги сами са идвали и са 
предлагали парични суми 
(и не само парични) за да 
помогнат на онези, които 
ги е сполетяло природно 
бедствие. За това свидетел 
ствува и най-новото земе
тресение на Копаоник, ко
гато хората, веднага след 
като са разбрали за случило 
то се нещастие, са били до 
шли и са предлагали не 
малки парични суми 
то помощ.

РАБОТИМ, ЗАТОВА ИМАМЕ
ни

нахме през Смиловци, бя- 
“ "а™тина еАВД прекрас 
. Пътуване, едно възхита 

Ване ОТ този край, : 
трудно се забравя: От 
те страни на 
Пъртопопинци,

представляват 
то жители. 

Селото е
болшинство- сметка, пък, на това през 

зимата
Всъщност със нашето -тру 
долюбие си направихме жи 
вота многопо-удобен откол 
кото да речем преди някол 
ко години. Ето на пример, 
свързани оме с града с ас
фалт, почти всяка

елате ни вижте!
гъсто населе

но, в него са изградени 80 
К7»щи, в които живеят 63 
домакинства с около 
жители. Както се „вижда” 
селото не е много 
обаче работата, 
вите жители 
голяма. Голяма е

коетошосе. две
шосето, все до 

се редят ту 
тучни ливади, ту зелени бло 
кове, ту парцелки 
вица и жито. Тук 
може да

в
150

голямо, 
която негос царе 

човек не 
нито

а оти 
този

къща
извършват е има вода, телевизор, 

дио, хладилник, 
ка печка... Единсвеното, ко 
ето ни кара да се страху
ваме това е

ра-се нарадва 
щедрата природа,

трудолюбивите забърд
защото

тук живеят хора, които от 
глеждайки добитък 
сутрин

електричсс-деня са 
и ед- 
някои 
ви да 
за се

и а мито на 
чани. всеки

предават и по 60 
литра мляко, което всъщ
ност е техният основен „из
вор” на доходък.

миграцията, 
защото и тук оме остана 
ли само възрастни, а 
младите се разпръснаха из 
цялата ни страна, но 
е цената на времето в кое 
то живеем. Жалко, че пое 
троихме такова хубаво учи 
лшце като няма кой в не 
го да учи, — с тъга в очи 

константира

На всеки блок, 
кътче земя работят 
ли .хора

на ведко 
остаре 

и тежко боботят 
машини. Трактори—косачи 
подбират дебели

пък
Съветите, които 

ха в Димитровград,
полза, защото. 

се уверих- 
хората които живеят в 

тези села, през деня 
зи Лят.ни месеци трудно се 
намират у дома — 
ките са на работа, в поле

ни дадо- 
бяха

товаоткоси тре
ва, а след тях трудолюби
вите стопани, с вилите, го 
разпръскват...

ОТ РАБОТАТА НИКОГА 
НЕ СМЕ СЕ СТРАХУВАЛИ

от голя.м а
както по-късно 
ме.

Председателят на местната 
общност, другарят Обреп 
Денков, който със своя тра 
ктор пристигаше от 
то, за миг се спря и побе 
ссдва с нас:

в те- А, Пъртопопинцн — 
типично нашенско, 
ниски, които сега през 
тото трудно се 
през клоните на 
крушите и другите овощия. 
които тук йзобилствуват. И 
тук, както в повечето 
миграцията

село
Къщи

те, другарят
Денков.те всич- ля- полс-

внждат
сливите

то.
НАЙ-СОЛИЦАРНИ В ОБ 

ЩИНАТА— Ние, тук Никогаш 
сме се страхували от ка 
квато и да била работа. На 
истина 
тим

Петнадесетте 
които минахме за по-малко 
от половин час. след като 
прекосихме Козарица и

некилометри.
села,

не бе по-щед
ра, и тук старите хора

В община Димитровград 
хората винаги са били со
лидарни и винаги са помог

ка
през лятото рабо- 

през цял ден, обаче зами
Т. Петров

БОСИЛЕГРАД: МАТЕМАТИЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЯТ 
ОТДЕЛ ПРЕД 

МЕСТА
ЗАКРИВАНЕ ИМА ОЩЕ ВАКАНТНИ ПРЕЗ ЛЯТОТО ЩЕ ИМА 

ЗАБАВАИМА ОЩЕ ВАКАНТНИ
КУЛТУРНОТО лято в Ди

митровград и тази година щс 
протече без особени прояви, 
въпреки че началото на ля 
тото бе изпълнено с богата 
културна програма. Да напо 
мним, че в сравнително крат 
ко време се проведоха реди 
ца прояви, от които беле
жим

културни събития. Предстои 
гостуване на самодейния те 
атър от Годеч — НРБ с дра 
мата „Вградената сянка” от 
Панчо Панчев, заплануван е 
и концерт на народна и ес
традна музика, на група от 
вътрешността на страната. И 
това лято ще се 
традиционния концерт „Про 
кисло лято’\

Младидт вокално-инстру
ментален състав от Димит

ровград също ще се предста 
ви пред димитровградската 
публика. Това лято особена 
роля трябва да изиграе ново 
открития клуб на самодейци 
те с устройване на диско-ве- 
чери, литературни вечери, ка 
мерни изпълнения и т.н., за 

проведе яви ръководителят на худо
жествената самодейност при 
Културния център в Димит 
ровград. Сретен Игов.

МЕСТА
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ Об- и в следващия срок за запис 

разователен център „Иван Ка ване местата не бъдат попъл 
раиванов” в Босилеград, един нени отделът ще бъде зак
отвена образователно-възпи- рит. 
тателна организация за насо 
чено образование в община
та, завърши вторият от общо 
трите предвидени със зако
на за средно насочено обра 
зование конкурс за 
не на учениците.

премиерата на пие 
сата Станислав Стратиев
„Римска баня”, изпълнена
от самодейците на театъра
„Христо Ботев"; твърде ус
пешния концерт на амбици
озния млад състав по наро 
дна музика „Руйна зора",- ка 
кто и още редица изяви на 

са самодейците от Димитров
град, а по повод на най-раз 
лични тържества. Не изоста 
маха и гостувалия на профе 
сионални състави, а за отбе 
лязване с твърде успешния 
концерт изпълнен на събора 

Димитровград, как го и 
гостуването на Белградската 
естрада, с най-добри изпъл 
нитсли на народна и сстрад 
на музика от Белградското 
радио и тслсвизия.

Успешно се представиха и 
драгоманскитс самодейци, в 
рамките на пограничното съ 
трудни честно, със смесен кон 
церт. Да напомним и за ус 

от* летните художествени из
ложби, между които особс 
но внимание заслужил из 
ложбата на акварели на Ме 
тоди Петров ,,Крац Ерма 
и Нишава".

И докато началото на ля 
тото премина изпълнено с 
най-различни програми през 
следващия период ще настъ
пи известен застой. Това има 
и свое оправдание, понеже 
се навлиза в период, когато 
започват годишните почин
ки и самодейците, както и 
много други жители па гра 
да не са вече тука.

Все пак през лятото в Ди 
М Янев митровград няма да бъде без

В природно-научния отдел
—техници за органическа хи 
мия от предвидените 32 уче 
ника досега са записани 24. 
а има още 8 вакантни мес

В неделя на 13 юли 1980 г. в 11 часа на ди
митровградските гробища ще дадем

ГОДИШЕН ПОМЕН
на нашия мил и никога непрежалим баща, дядо и 
прадядо

записва та.
В търговския отдел продл 

вачи за съвместни стоки 
предвидените 32 ученика 
записани всички така че, сво 
бодни места няма.

Закона заСъгласно 
средно-насочено образование 
и възпитание на СР Сърбия, 

унисон със самоуправител- 
общност наинтереситс 

образование и възпита- 
в Южноморавски 

в следващата учебна го 
клас ще се обу

класовеИ в останалите 
има още свободни места. Така 

в четвърти клас
в
пата

например, 
където сс предвиждат три па 

има о/цс 20 вакан
за

реги-нис вралелки 
тни места и то:

В културно-информатишгия 
отдел от предвидените 
ученика са записани 24, има 
още 8 вакантни места.

В матсматичсско-техничсс- 
ко-програмния отдел има 12 
вакантни места 
нитс 32 ученика 20 са 
пълнени. В юридическия 
дсл няма нито едно непопъл
нено място.

Във втори 
димите 160 ученика, са запи 
сани юо, остават още 60 ва 
кантни места.

он.
дина в трети 
чават занаятия и то: мсталур 
гичен, 'ЮРИДинески, матсма-

природно-теническитически, 
и търговски.

Резултатите слсд първото и 
второто записване са следни
те-. Металургичен отдел, кой- 

има две спсциалнос- 
металообработватсли 

шлосери, предвижда да прие 
16 ученика. До сега

от иредвиде
ЙО

ТО ЩС
ти,

клас ог необхоме по
първата специалност е
пълнена, а във втората са 
записани 13 ученика, има 
още 3 вакантни места.

В юридическия отдел спо 
трябва да се запи 

толкова

по-

Милан Арсов РадевИ в първи клас има още 
от необ42 вакантни места, 

ходимите 150 ученика.ред плана 
шат 32 ученика, и 
са записани, 
но място няма.

от Димитровград

Поканваме роднини, близки и приятели да при 
съствувпт на тъжния помен.

да напомним и това че тре 
тият срок за записване щс сс 
проведе на 27 и 28 август, в 
случай Да не сс попълнят ва
кантните места ще сс пропе- 

загшеване

че ваканттака

В математическо-техничес
кия отдел трябва да има 32 
ученика, а 
5 ученика,
ОЩС 27

ОПЕЧАЛЕНО СЕМЕЙСТВОде допълнително 
от 1 до 6 септември.са записани само 

че оставаттака
вакантни места. Ако

СТРАНИЦА 9БРАТСТВО ★ И ЮЛИ 1980
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БЕЗ ДУМИ

^гА

По младия ми син Младен онядан долс/е с ко- 
лесшщуту и я сс зарадува. Реко, а детето доцде 
пред косидбу, че мн помогне. На ютре Дън чекам 
да се дигне, ама детето се не днза. Рско айде пъР 
вия Дън да га не днзам, нека си малко поспи.

На друЬия Дън гледам слънце одскочн йЗДъи 
пак се не днза. Тамън да идемостан. ама детето 

у собуту да видим кво пран геги га детето излезе 
с кн>игу под мишку. Излезе и седе под големуту 
елнву у гувното и видим нещо чети ли чети.

Реко, нема да га задевам може да има детето 
нек^къв държавен пепит и неки си гледа работу.

Минуше два-три дъна, я промаа по ограню и 
реко че га карам да ндемо малко да косимо.

— Младо, кажем му я, ако може да
сам наковал косете . ..

БЕЗ ДУМИ БЮРО ЗА ЗАГУБЕНИ ВЕЩИ 
(„Пардон” — Хамбург)

/3 — С-1ндемо
малко да коснемо, те я

— Само й°Ше Два Дъна, имам още нещо да 
научим и че ти помогнем да окосимо Голему ли- 
ваду.

Най-после реши да га питуием кнкво толко
учи.

— Нейе за казуване, татко, каже детето. Учим 
немейи език . ..

— Немски език, това не^е лоше, а у Германии) 
ли че идеш?

— Ама, киква Германия, — каза детето — ото- 
дим на Ядранско море с жену и деца на одмор

Т7 .

БЕЗ ДУМИ („ЛУДЕШ МАТИ" — БУДАПЕЩА)

И ...
— И?!

. — Ако не знайем немски да потражим йедене 
и пийене има да останем гладан и жедан.

Ама па работа, до тамо ли стигомо ... Я знам 
порано само у странство ка човек отоди учи стра 
нейи йезик, а са и за Ядранско море требе да се 
знайе германс!ш ...

ЛУИДЖИ,
ЛЕ ЩЕ СЕ РЕШИШ ДА КУ
ПИШ КОЛА?

.41 КОГА НАЙ-ПОС»1 I
0

г* ?ЖК. "‘нй:
НОСТ В С0Т ЮГО- 
{ СЛАВИЯ

всеки ИВТЪКНаша
Урежда

колегия
Д*Р«*тор

и гляиеи и отппрш 
редактор

БОРИС КОСТАДИНОВ 
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ 

Телефони: директор — 
46-454, Редакции 55-731 
Годишен абонамент 100 

а полугодишен 50

Празни сънища
'уроОООП-'

Текущ* сметка 
690М03-Я» 

СДК — НИШ 
Печатница: 
раджич\ Ст

N>11 — Наш

й*ТК
. Пауиоаач

Ка-

Адрес на Накапл-

арн Л4 * Не


