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ПРЕКРАСЕН ПОКАЗ НА БРА 
ТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
На снимката:
Танцовият съставна унгарската народност

Стр. 5

Интервю на президента 

Тито пред Белградската 

телевизия
тив сектанството в Комуни- 
югославската революция и 
етическата партия в Югосла 
вия до 1937 година и изнесе 
спомени за военните събития, 
съдбовните Дни на 1948 годи
на.

По повод на 80 рожден ден 
и 35-годишнината от идване 
то му начело на Партията 
президентът Тито изнесе 
пред белградската телевизия 
свои спомени, размисли и от 
ношения към събитията от 
по-новата история и от своя 
живот и дело. Президентът Тито отгово- 

на въпроса за най-тру
дните му военни и следвоен 
ни решения и за самоуправ 
лението и СГСК днес.

р1-
Отговаряйки на въпросите 

на генералния директор на 
белградската телевизия Здра 
вко Вукович, президентът 
Тито разказа за началото на 
своята революционна дейно
ст в Русия, за борбата про-

Материалите ще 
в следващия брой на вестни
ка, който ще излезе на 2 юли 
т. г.

поместим

0?^
ТитоУна български

език
Тази година, по повод 80- 

годишнннлта от рождението 
на другаря Тито, издателст
во „Братство“ започва да из
дава неговите произведения 
на български език. Еднцаята 
„Титови произведения” ще бъ 
де тематичен избор по отдел
ни области и въпроси. За та
къв начин на издаване на Тито 
вито произведения издателст
во „Братство“ получи съгла
сие на автора.

Първата книга от еднция- 
та Титови произведения“ ще 
излезе тази година нод загла 
вие ТИТО „ПО НАЦИОНАЛ
НИЯ ВЪПРОС И МЕЖДУ- 
ИЛЦИОИАЛНИТЕ ОТИОШЕ 
НИЯ“. Книгата обхваща вси
чки токстове — статии, ре
чи, доклади н пр. — от пър
вите години на неговата об
ществена н политическа дей
ност. Избора направи и пре

веде на български Асен Ла
заров. Втората книга от еди
нната обхваща всички тек
стове на другаря Тито от об 
ластта на самоуправлението, 
едно от историческите завое 
вания на СЮК в осъществя
ването на основните начала 
на Маркеовото учение, конде 
изпрано в лозунга — фабри
ките на работниците — земя
та на селяните. Пръв текст 
в тази книга ще бъде експо- 
зето на другаря Тито пред 
Съюзната народна скупщина 
на 26 юли 1950 година, кога- 
то за пръв път в историята 
На човечеството, по инициа
тива на Тито, бе гласуван за 
кон, с който управлението в 
предприятията минава в ръце 
те на работниците. В трета-

(На 8 стр.)



ОбзорДен на младостта в Босилеград

на една дезинтеграцияПо поводСРЕЩА НА НАИ-ДОБРИТЕ
доведе достатъчно агрономи 
И техници кооперацията най 
стина направи голям завой в 
подобрението 
стопанство. Тогава тя 
само 14 бикове на угояване, 
преработи 170000 литра 
ко изазходва едва десетина 
вагона минерални торове, ви 
сокодобивна пшеница 
започваше да си пробива път, 
както и фураж, а бяха опло 
дени по изкуствен начин са 
мо 80 крави.

Обаче миналата година са
мо кооперацията е

Чествуването на Деня на 
младостта и 80-тня рождон 
дек на другаря Тнто в Боси
леград ще започне в следобе 
дните часове на 25-тн май. 
Пионерите ще се състезават 
в масови спортни дисципли
ни: футбол, хандбал и др. По 
същото време в основното 
училище ще бъде открита из 
ложба на най-добрите учени 
ческн творби по общотехни 
ческо образование и домаш
но ръкоделие.

Тоя ден, във вечерните ча
сове, младежи от гимназията 
и училището за квалифици
раш! работници ще се надбя 
гват по улиците на града, ка
кто и надбягване с велоснпе 
ди. Вечерта пионерите ще ус 
троят факелно шествие, кое
то ще приключи в училищ
ния двор с палене на огньо
ве, изпълняване на рецита
ции и партизански хора.

Същата вечер в киносало
на ще се организира викто

рина на въпроси из живота 
и делото на другаря Тнто. 
Програмата ще приключи с 
фолклор, народни и забавни 
песни.

Според решението на ко
митета — главното тържест
во ще се проведе на 26 май. 
Ще бъдат предадени пет ма- 
оови упражнения, в изпъл
нение на граничарите, учени 
ците от гимназията и основ
ното училище. Важно място 
в програмата заемат и състе
занията по атлетика, гимнас
тика и масови спортни дис
циплини.

На вечерта гимназистите 
ще предадат драмата ,.Албе
на“ от Йордан Йовков. На
края ще се устрои среща ме 
жду организаторите и участ 
ниците на тържеството, и 
представителите на общест
вено-политическите организа
ции от общината.

че | зафопна информация,
па тези разлика 
джиросмстка са вие 

осни 50 000 динара. Колектн 
вът се обиди. Потърси 
Сточар" да види какви 

комсрческите трамеакции. 
Освен обещания, иа всички 
ипсистирания,

СЛЕД НЕУСПЕШНИЯ 
„брак” бабушнишка коопера 
ция .,Единство“ скъса инте
грационните връзки със ссл- 

комбинат „Сто 
чар" в Пирот. Така рошиха 

референдума работницит-с 
в „Единство“. Същите тези 
работници, по същия въпрос, 
миналата година отговориха 
с .,НЕ!” А какво стана между 
временно?

За мотивите иа дезинтегра 
сегашния управител 

кооперацията Вукадпп Го 
дорович, агроном обвини въз 
основа па сведения, които е 
взел от изготвените анализи. 
По негови думи, в началото 
всичко толкоз добре, че про 
феспоиалните служби в „Сто 
чар” помогнаха на ,,Единст
во“ да покрие загубите. Оба 
че сдружаването се осповара 
ше само иа устни договори. 
Дори не бил направен ни за 
дължителння писмен договор 
за сътрудничество. По такъв 

отнбше-

насметка
тяхната иа селското 

имашеог
скостопаискпя са мля
па

не получиха едва
нищо.

Затрва им п ре кипя и кра
туната пръсна през април иа 

година. Според изстоящата
числения на Тодорович 
сметка иа разликата в цени
те „т^очар” е трябвало да 
изплати 300 000 динара. Само 
за фасула — „Единство” е 
ощетено със 180 000 динара 
и то ца продажната цена от 
5.60 динара гю килограм. Но 
доскоро, пи по телефона съо 
бщсиата сума не била внесе

зацията
угоида 

800 бикове, в пиротската 
преработила над

11» ИМ
над
млекара е 
900 литра мляка, а по изкусг 

начин са оплодени надвей
2 000 крави, а с фураж се на 

2 000 хектара в част- 
сектор, бяха изразходва- 

100 вагона азотни и 50 . 
вагона смесени 
торове. 90 на сто от пшени- 

беше беше високодобив 
иа, с хибрид 
2 000, а 3 000 — с домашна 

царевица. Организираните зо 
омерки доведоха ,,бушата” 

само 20%. Следователно, 
тези похвати създадоха усло 
вия в близко бъдеще говедар 
ството да се развие до така
ва степен, да осигурят около 
1 милион литра мляко за пц§ 
работка. За това беше необ
ходимо увеличение на площи 
те с фураж и приложение 
на агро и зоотехнически мер

мираха 
ния
нина. минерални

ВИрапоучението е ясно.
общество, 

своите
В. В. самоуправително 

за АЦ защити всеки 
социалистически 
всички сдружения и всички 
отношения, следва да се ре
гулират със съответни акто
ве, в които на всички факто 
ри на сдружения труд ще бъ 
дат определени и правата и 
задълженията.

цага
бяха засети

интересиначин регулираните 
ния създали условия за моно 
политическо положение на 
по-силния. И не трябваше да 
мине много време и да се стн 
гне дотам. В това отишоение 
от решаващо значение беше 
миналата година. Радетели
те на „Единство” изкупиха 
над 10 вагона фасул, 3 вагона 
семе от тикви, 2 вагона оре 
хи, към 3 шипков плод. жи 
вотновъдно производство за 
6 милиона динара, агнешки 
кожи и тн. За всичко над из 
купната цена, „Сточар” пла 
тил на всеки килограм фа
сул само 0.38 динара за сем 
ки 1,40, за килограм орехи 
1,30 динара, 3% на всеки ки
лограм месо живо тегло.

ПЕТДЕСЕТ МЛАДЕЖИ ПРИЕТИ В СКЖ на
На 19 май в Общинската 

конференция на Съюза на 
младежта в Сурдулица има
ше тържествено заседание. 
Присъствуваха членовете на 
СЮК от партийните органи- 
цазни на селскостопанското 
училище ,,Йосип Броз—Ти- 
тс“, на граничарите от с. А- 
лакинци и на V отдел на 
„Застава“.

На заседанието по повод 
80-годишнината от рождени
ето на другаря ТИТО гово
ри РАДОМИР РИСТОВИЧ, 
майор от ЮНА и член на ОК 
на СКС.

На това заседание бяха при 
ети нови членове в СЮК от 
редовете на младежтта, в 
чест на Деня на младостта. 
Така напр.: в партийната ор 
ганизация на с. Алакинци бя

ха приети 5 младеж!!, в орга
низацията на граничарите — 
при V отдел на „Застава“ — 
би останалите — в организа
цията на селскостопанския 
техникум. Това е полезна но
вина, която би трябвало и да 
продължи и в бъдеще.

За задачите на новоприе
тите членове в СЮК говори 
ЛЮБИША РИСТИЧ, предсе
дател на Общинската конфе
ренция на Съюза на младеж 
тта.

Във всеки случай — не е 
малка отговорността и на ра
детелите в бабушнишката ко 
операция. Това признава и уп 
равителя Тодорович като каз
ва: ,. Ние само произвеждах
ме, а на всичко друго не при 
давахме никакво внимание. 
Слаби бяха и правната, фи
нансовата и комерческитс 
служби и затова постепенно 
оставихме на „Сточар“ и на 
шето счетоводство. Това ни 
доведе до настоящето поло
жение.“

В думите на управителя 
се крие още една голяма ис
тина. От 1963 година (когато

ки.
Следователно, ншцо друго 

и не остава на кооперация 
„Единство" но да комплекту 
ва и останалите професиона 
лни служби за да не се слу
чи организацията отново да 
попадне в трудно положение 
и с резултатите от своя 
труд да разполага , .тъкмо тол 
кова, колкото бълха с гащи,“ 
както добре го казва народ
ната поговорка.

На младите комунисти че
ститиха приема в СЮК: пре
дседателя на ОС — ЙОВАН 
ПЕТРОВИЧ секретарят на 
ОК на СКС 
СТОИЛКОВИЧ и председа
телят на ОСВ 
СТОЯНОВИЧ.

Според устен договор, в 
края на миналата година, тр 
ябвало изплатят разликата до 
продаждата цена. Вместо то 
ва „таканаречените” служби 
в „Единство“ получиха теле-

стоядин
ДЖОКА

М. Величков М. Б.

ь

35 ГОДИНИ НАЧЕЛО НА ПАРТИЯТА раната и не мога така тук да 
остана“. Един месец по-късно 
на 24 август, Тнто през Сток 
холм, с паспорт на шведския 
гражданин Джон Карлсън 
пристига в съветския град 
Ьеликие Луки. В Москва оба 
че отново трябва да чака „ре 
шение на ооговете”. Затова

-7ШС0
Връщайки се той от Па

риж в Югославия, имал е 
нов паспорт. Но новото си 
име той забравил. Кой може 
всичко да помни: Ото Вал- 
тер, Карлсън, Мекас, Костай 
ншек... Хитлеровият поли
цай във влака, преглеждайки 
документите, запитал го за 
името. Тито мълчал, никак 
да си спомни ,,как му е име
то”. Накрая си спомнил свое 
то ново чехеко име и той го из 
говорил, извинявайки се, че 
слабо разбира немски език. 
А този език той е добре зна
ел още от младежки години.

Съдбата на революционе
ра са могли понякога да оп
ределят и „случайни нещас
тия“.

Този път това не се слу
чило.

«
5 с нетърпение се обръща към 

Димитров на 17 октомври ка 
то:.

&
2 „Драги другарю Димит

ров, жалко е, че с решаване
то на този въпрос се закъс
нява, но въпросът основно ве 
че е решен и по мое мнение 
е решен добре. Но перспекти 
вата на развитие, която аз пре 
двидях — което вероятно ти 
е известно от новите докумен 
ти се показа като реална: 
Правителството на Стоядино 
вич разписа парламентарни 
избори за началото 
ври. с този къс срок 
да отстрани победата на пар 
тиите

и
м

то
2
аз

&Й на декем 
то иска6

от« демократическия 
блок и работническата 
са. Тези избори трябва 
ознаменуват или пълната фа 
шизация на Югославия 
победа на

кла-
„И ЧУДО ЩЕ НАПРАВИМ!“ да

8, ХИТЛЕРИЗЪМЪТ 
„приятел и добър съсед“, но 
заклет неприятел на свобода 
та и независимостта на наро 
дите на Югославия. Вчера 
Хитлеровият милитаризъм 
сгази свободата на автерий- 
ския народ, днес вече готви 
удар против Чехословакия, а 
утре неговите чети ще минат 
чрез Караванките в Югосла 
вия...“

Това е възванието на ЦК 
на ЮКП, което Тито написа 
в Париж, седалището на Це

<не е
или8

демокрацията
това аз тр- 

да замина в ст 
да направя вси- 

за подготов- 
в тази

во
страната. Поради 
ябва веднага 
раната.

еККГЙ! и№ '%> за
нтралния комитет през март 
1938 година по повод на Ан- 
шлуса.

Същевременно и не чакай
ки решението на Коминтер- 
на, но въз основа на заключе 
нията на ЦК на ЮКП 
чалото на 1938 Тито формира 
ново временно ръководство,

— от млади преданни револ 
юционери, които представя- 
ват ядрото на бъдещия Цен
трален комитет.

Историческите събития 
пред мюнхенската криза, ко 
ито предявяват начало на Вто 
рата световна война и непосре 
дствено застрашават

чко възможноритета на Югославия, карат 
1ито да пише на Димитров а на нашата Партия 
на 21 юли 1938 от Париж’ Решаваща борба.. ” 
където чака заминаването в Три дни 
Коминтерна окончателно да 
реши въпроса с ЮКП и иска 
спешно да го извикат защо 
то „аз чуетвувам голяма отго воР Димитров 
ворност пред Партията

по-късно Димит- 
ров се срещнал с Тито.

,.По време
в на-

на този разго- 
ми съобщи че 

за мандатор
интег-

съм наименованв ст-Стражица 2

БРАТСТВО щ 26 МАЙ 1972



Малко история за Щафетата на младостта'»

КАЛЕНДАР НА ТИТОВИЯ ЖИВОТПЪРВАТА ЩАФЕТА 1935
Бил член и секретар на югославската делегация 

на Седмия конгрес на Коминтерна. По време на ра
ботата в Коминтерна взел нелегалното име Валтер.
1936

На сегашния 25-ти май на 
нашия президент ще 
предадена за 28 път щафет- 
ната палка на югославската 
младеж и югославските наро 
ди и народности. Едва ли тр
ябва да се казва, че 
фетна палка, която 
дина предаваме на президен
та Тито. е символ на обичта, 
уважението и признателност 
та на нашите народи и на
родности към президента Ти 
то- приветствие 
рожден ден и искрено поже
лание да живее и да води ст 
раната ни още дълги години.

Младите поколения 
би понякога са 
кога се носи и предава щафе 
тата на младоста на другаря 
Тито. Кой е дал тази идея, ко 
га и при какви условия?
ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА 
Близо 28 години са минали 

оттогава. През последната во 
енна година, пролетта, Срем 
ският фронт бе пробит. Ьем 
ците отстъпваха на север и 
на запад, а югославските вой 
ски жестоко ги преследваха, 
за да освободят час по-скоро 
цялата страна. Точно тогава, 
през месец април 1945 годи
на се роди идеята за носене 
на щафета в чест на рожде
ния ден на другаря Тито. Иде 
ята се роди в Централния ко 
митет на обединения съюз на 
антифашистката младеж ~~в 
Югославия (УСАОЮ 
кратено) и на 10 април съща 
та година този комитет пра
ти писма за носене на щафе
та до всички младежки орга 
низации в освободените кра
ища на Югославия. Точно то 
зи ден се счита за рожден 
ден на ,,Титовата щафета” 
която по-късно бе наречена 
„Щафетата на младостта”.
ПЪРВАТА ЩАФЕТА Е ВРЪ
ЧЕНА В ЗАГРЕБ

Интересно е, че първата 
щафетна палка не е връчена

на президента Тито нито на 
25 май, нито в Белград, както 
обикновено е ставало по-къс

чват свои щафети на прези
дента.

По негово лично предложе 
ние на 25 май 1957 година му 
бе връчена единствена щафе 
тна палка — ,.Щафета на мла 
достта” — символ на всички 
наши народи и народности, 
на пожеланията им по повод 
рождения ден на другаря Ти

бъде

Бил поставен за организационен секретар на 
Централния комитет на Ю1КП и с част от Централ
ния комитет с връща в страната.
1937

но.
Първата щафета е връчена 

на другаря Тито в Загреб, на 
26 май 1945 година- от г^я- 
на на загребски пионери. То 
гава. в дните, когато войната 
току-щс- бе приключила, дру 
гарят Тито се намирал в За
греб, п-о военна задача. А ро 
жденият му ден — бил 53 по
ред.

тази ща 
всяка го Идва начело на ЮКП — генерален секретар — 

на най-голямата криза на партията, кога
то някои хора от Коминтерна считали че партията 
трябва да бъде разпусната.
1940

в моменти

то.
А от първото носене на ща 

фетата до днес са изминати 
милиони километри. Няма 
кътче в нашата страна, къде 
то не е минала тя, да поеме 
приветствията на всеки наш 
трудещ се човек до другаря 
Тито.

Тя е тръгвала от историче 
ски места (Яйце, Бела черк
ва, Крушево, Крагуевац- Лан 
довнца в Косово, и др.), от 
големите строителни обекти, 
от важни републикански цен 
тровс и селища и пр.

Етс, след няколко дена за 
28 път ще бъде връчена на 
др. Тито още една щафетна 
палка с топли и искрени при 
ветствия за дълъг живот и 
успешно ръководене на стра 
пата ни, която все по-сигур
но и успешно крачи към на
чертаните от него бъднини.

м. н. н.

На Пета национална конференция в Загреб, ко
гато особено била посочена опасността от фашиз
ма за нашата страна и за целия свят Тито в заклю
чителната реч предупредил, че идват съдбовни дни 
и борба за окончателна победа.
1941

за неговия
От 1946 година щафетата е 

приемал г. Белград.
Но отначало нямаше един 

ствена щафета. Всяка репуб 
лика си имаше своя щафет
на палка, а и армейците — 
своя. През 1947 година напри 
мер са предали на президен
та Тито свои щафетии пал
ки: представители на шестте 
републики, представител на 
армията, представител на Три 
ест и представител на младе 
жките трудови бригади от 
линията Бърчко-Банович. А 
в следващите години още по 
вече палки се връчваха на 
президента. Разни организа
ции, различни части на ар
мията- стопански организа
ции — всички искаха да връ

може 
се питали от

Станал върховен комендант на партизанските 
иародоосвободителни отреди.
1942

В освободения Бихач открил Първото заседание 
на АВНОЮ.
1942

На Второто заседание на АВНОЮ бил избран 
за председател на първото югославско правителство 
(Национален комитет за освобождение на Югосла
вия) и му била присъдена титлата маршал.
1944

През месец октомври влязъл в свободния Бел
град.
1945

В Учредителното събрание на 29 ноември подпи
сал Декларация за провъзгласяване на Републиката. 
Бил избран за министър-председател и министър на 
народната отбрана.
1948

Конфликтът с Информбюрото и със Сталин. Пе
тия конгрес на ЮКП в Белград потвърди неразрив
ната свързаност на Тито с народните тежения.
1950

съ-

От трибуната на Народното събрание в Белград 
оповести нове ера в живота на работиичеството — 
самоуправлението.
1953 67

Пет пъти е избиран за президент на република
та — 1953, 1954, 1958, 1963 и 1967.
1971

Избран е за първи председател на новообразу 
вания Президиум на СФРЮ.

У

вард Кардсл от СССР. През 
тази зима и следващата го
дина той е зает с формиране 
то на КП в Хърватско и Сло 
вения, укрепване на синди
катите, помощ на испанския 
народ във войната и внедря 
ване на нови организационни 
форми на ЮКП и СКОК).

По това време Тито непре
къснато е в четириъгълника: 
Югославия — Виена — Мос
ква — Париж. „Вечно неле
гален“, на тези 
той доживява много драма
тични и необикновени поло
жения. като това в Стразбу-

страна, на чело на работни
ческата класа — да се бори.
През август 1936 година в 
Москва се състоя съвещание 
на ръководния актив на 
ЮКП, на което бе решеио 
другарят Тито да замине в 
страната като организацио
нен секретар, заедно с орга 
низационния секретариат. В 
Югославия замина през деке 
мври 1936 година.

Това се случи в навечерие 
то когато Югославия трябва 
ше да влезе в орбитата на 
фашистките сили в полити
чески и икономически сдел
ки. Правителството на Ми
лан Стоядинович. което дой
де на власт след смъртта на 
крал Александър и разгрома 
на диктатурата, за кратко 
време се сближи с Германия 
и Италия. Такава външна по 
литика трябваше да намери 
отражение и във вътрешния 
живот на страната.

за генерален секртар на ЦК 
на ЮКП, целия състав 
стария ЦК да се промени,

води с партията в страната и 
да бъде отговорен за работ
ническото движение. 

Първият писан

на

документ 
от тоя период е писмото на 
Тито в Москва от 23 ноем-

,,Когато бях в Москва при 
Димитров, и на съвместното 
заседание, предложих ЦК 
да бъде в страната, защото 
считах, че абсолютно е пог
решно да бъде в чужбина. 
Димитров каза, че е съгла
сен и че това е правилно. 
Бях радостен, че ще замина 
в страната, едва очаквах то 

и заминах — като хвър
чащ — за да изпълня нареж 
дането и подготвя посреща
не за ония, които трябва да 
дойдат. Но когато дойдоха, 
съобщиха ми, че решението е 
такова — че аз съм организа 
ционен секретар на ЦК, 
Горкич генерален секретар. 
Моята задача беше да зами- 

създада

пътувания

ври 1936, в което той доклад 
ва за предприетите мерки и 
иска бързо завръщане на Ед

ва.

а

на в страната и 
ръководство, което ще бъде 
част на главното ръководст- 

Горкич, Жуйович и Ро- 
Чолакояич да останат в

во, а
В такова положение, Титочко

чужбина. Не исках да напра 
вя забележка на това, че Гор

_ дефакто — поема цялата
отговорност за съдбата 
югославската партия и рево
люция. Въпреки това днес се

на
има такова пълномощно.кич

Бях доволен, че ще мога да 
замина в страната“. знае — според новооткрити

те документи — че Броз бил 
определен за генерален сек- 

на ЮКГ1 към края на

в това, чеДълбоко убеден 
ръководството на революцио 

не може да жи ретар
1938, а не 1937, той беше иината партия 

вее в чужбина, но в страна- 
споделя съдба- доформално задължен — 

окончателното уреждане 
работите в ЮКП — да ръко-

та където ще 
та с движението, 
което се намира — в самата

наначело на Др. Тито получава повелята па самоунравитолнтс
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ДОКОГА БОСИЛЕГРАД 

Е БЕЗ ВОДА?Светът за нас

РЕШЕ В НАШИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ граничаритестатъчно ^гвуват в реша.
важна бито-

Босилс*
АаЛИ ТполуГИДосхатЪчно

пиене? На гоя върпос 
от Босилс

НЯКОЛКО

искат
вансто на тази 
во-комунална акция.

В общината също така ни 
осведомиха, че са рошени и 
проблемите за довеждане на 
водата от село Извор. Месг- 

общност от това село е 
загубила спорът с общината. 

Поради тези обстоятелства, 
предстоящото заседание 

Общинската скупщина от 
"ново ще се актуслизира въ
проса за довеждане на вода 
в Босилеград. В случаи, 
и тоя опит завърши безуспс 
шно, тогава цялата акция ще 
се пренесе на местната об
щност

Върху проблема за 
снабдяването наскоро ще ра
зисква и партийната органи
зация в Босилеград. По-спе
циално тя ще се позабави с 
поведението на отборниците
_ комунисти от Босилеград,
които на Общинската скуп
щина гласували против ре
шаването на тоя важен въ-

град ще 
вода за
който гражданите 
град измъчва вече 
години, все още е трудно да 
се даде положителен отго-

мащаби 
сто-

отколкото наши политици и иконо-

Стопански специалисти от световни
оптимисти по въпроса за нашияса по-големи 

папски прогрес. вор. Об- натаМнозина отборонци в 
щинската скупщина 
леград, преди половин годи- 

се съгласиха да ос оси- 
за довежда-

в Боси-мисти.
наотколкото наши икоиоми- иа не

гурят средства
па вода в града. 

Председателят на босилсг- 
радската община Владимир 
Стоичков ни осведоми, че за 

на тази важ-

перспективи,
СТН И ПОЛИТИЦИ.

наЗа нашите стопански процеси и про 
нас много. При това 

сегашното ни стопанско
грес се говори у 
рисуването на 
положение и на перспективите е малко 
черно. Критики пък има, колкото щете 
— срещу стабилизационните мерки, сре
щу отделните мероприятия, срещу стопа 
нската и финансова дисциплина и пр.

Светът обаче има по-друго мнение. 
Даже и повече вяра в нашите стопански

не
Неотдавна „Нсарлнк_ че

заглавие „Чужденците
изявления па отго- 
иа Междуиародна- 

моиетси

тимистн“ предадоха финансирането 
на акция вече не съществу
ват отделни трудности. Име- 

въвеждането от преди 
местно самообла-

ворни ръководители 
та банка и иа Международния

ЛИЧИ този оптимизъм.
в Босилеград.

в одо
йно, с 
три години 
гане в пари са осигурени зна 

средства. Също та-

фонд. в които

чителни 
ка, за целта ще могат да се 
ползват и банкови кредити. 
От голямо значение е и по
мощта, която в средства и 
работна ръка предлага гра
ничния гарнизон на ЮПА в 
Босилеград. По такъв начин, 
а с цел и те да получат до-

нието си. Трудности наисти
на има, но не трябва да се 

тях. Не бива
шите разултати говорят за 
големи успехи на югославс
кото стопанство. Не бива да 
сме пророци, за да знаем, че 
наскоро ще дойде време, 
гато банката ни няма да има 
нужда да отпуска заеми на 
Югославия, пито пък на пея 
ще й трябват такива заеми. 
Ще се случи както с Япония, 
Италия и Норвегия, които 
също са получавали заеми от 
тази банка, 
че нужда“.

ДЖЕФРИ ТАЙЛЕР: „Мо
нетният фонд вярва в прави
лността на югославската сто 
панска политика. Ние поддъ 
ржаме стабилизационната 

програма на югославското 
правителство, която е добре 
насочена и вече е постигна
ла успехи в платежния ба
ланс.

Югославия не е единствена 
та страна, която има трудно 
сти. Това е федеративна дър 
жава, с широка децентрали
зация, с желание да повиши 
благосъстоянието на населе-

Едва ли може да се поми
сли, че изказванията им са 
обикновен куртоазен комплп 
мент. Това са хора икономи 
сти, а не дипломати, а това 
значи, че оценките им са без 
пристрастни и обективни. О- 
ще повече, защото тези оцен 
ки са плод на проучвания на 
нашите стопански процеси.

Ето какво мислят за на
шите стопански процеси и 
възможности МУНИР БЕН- 
ДЖЕК, директор на отдела 
за Европа, Средния изток и 
Северна Африка в Междуна
родната банка и ДЖЕФРИ 
ТОЙЛЕР, директор на отде
ла за Европа при Междуна
родния монетен фонд.

МУНИР БЕНДЖЕК: „Ка
кво виждаме ние в югослав
ското стопанство през после 
дните години? Първо, забеле 
жителен икономически про
грес. Показателите за проми 
шлената продукция са от го
дина на година по-големи, а 
това е признак на добро и- 
кономическо развитие. Ва-

преувсличава с 
да се забрави и прогресът, 
който е направен. Каква бе
ше Югославия преди дваде
сет или само преди десет го
дини? Сега тя не може да 

Особено големи

ко-
прос.

В. В.

се познае, 
успехи са постигнати в пови 
шаването на жизненото рав- Босилеград
нище .. Онова, което, което 
приятно изненадва, е реше ни 
ето да се вземат мерки за по 
добряване на положението. 
Може би успехът не е съвър 
шено цялостен, но е все пак 
по-голям, отколкото поняко
га го считат в самата Югосла 
вия“.

а сега нямат вс- Въвежда се местно 

самооблагане
Оне-работоспособни лица. 

зи, които не изпълнят тази 
неодрабо-

Съветът по битово-комуна
лна дейност в Общинската 
скупщина в Босилеград об
съди проектопредложенията 
на местните общности от Го
рна Лисина, Млекоминци, 
Гложйе и Зли дол за въвеж
дане на местно самооблага-

дълж-ност, всеки 
тен ден ще заплащат парич
но по 40 динара.

Разбира се, имало е и за
бележки в изказванията. Те 
се отнасят до недостатъчна
та ефикасност, организира
ност и взаимното координи
ране. Но тия забележки са 
отправени с добро намере
ние — да се премахне това, 
което ни пречи в развоя.

Местната общност в Зли 
дол самооблагането ще изпол 
зва за поправка на селските 
пътища и адаптиране на учи 
лищните сгради. В село Гло 
жйе самооблагането ще се 
използва за дограждане на 
пътя от „Гложки дол“ до цен 
търа на селото и за изграж
дане на водопровод за нуж
дите на местното училище.

не.
Тези села предлагат въве

ждане на местно самообла
гане в работна ръка по чети 
ри дни за мъже и по три за

та” и съвместно с 31 присъст- 
вуващ делегат подготвят и 
приемат резолюция, която о- 
добрява дотогава предприети 
те мерки на Централния ко
митет. Партията вече била 
заздравена. Новото ръковод
ство е имало достатъчно хра 
брост и опит да поеме отго
ворността пред историята — 
подготовката на народа за 
война. „Чудото“ за което Ло 
ла Рибар няколко месеца по- 
рано патетично бе написал
— стана реалност.

Тито тогава — по покана 
на Димитров — решава отно 
во да замине за Москва и до
кладва, че ЮКП здраво е 
станала на собствени крака“ 
На път тръгнал към края на 
юни 1939 година от Сплит с 
италианския кораб „Франче- 
ско Морозини“. Първо при
стигнал в Генуа, а оттам се 
прехвърлил в Париж. След 
това със съветския кораб от
пътувал от Авра в Ленин
град.

В залива на Нева пристиг
нал в най-драматичния ден
— на 1 септември, когато за
почнала Втората световна во 
йна.

„Когато тръгнал на път — 
пише Владимир Дедиер в 
книгата „Приложения за био 
графия“ — той бил болен от 
грип. Пътувал с кораб от О- 
деса за Цариград. Обаче кон 
тролът бил строг. Тито имал 
канадски паспорт с името на 
Спиридон Мекас. Трябвало 
да остане в Цариград, защо
то не можал да вземе необ
ходимата виза за Югославия 
От Загреб по поръчение на 
партийната техника отпъту
вал за Цариград Владимир 
Велебит и предал на друга
ря Тито един паспорт. Оба
че този паспорт не бил най- 
сполучливо изработен, и др. 
Тито трябвало и по-нататък 
да чака. От Югославия бил

ята“, — се завърнал в стра- 
нат в началото на март 1939 
година. Той е имал шведски 
паспорт на името на Джон 
Александър Карлсън, инже
нер, роден в Стокхолм на 23 
декември 1897 година. От Ру 
сия е заминал с кораб до 
Авра, а оттам през Швайца- 
рия за Югославия. Във Вене 
ция слезнал от влака и с ко
раб за Сушак, защото там 
бил по-слаб контрола, отко 
лкото при преминаването на 
границата по суша“.

В страната, след второто 
си завръщане от Москва той 
заварил: нещастно, следмюн 
хенско време, когато прави
телството на Милан Стояди- 
нович, променило състава на 
Цветкович — Мачек, който 
ще подпише и срамния пакт 
за присъединение на Югосла 
вия към силите на ста. Че 
хословакия вече била окупи
рана. Същевременно. Фран- 
ковите войски влезнали в 
Мадрид и съдбата на испан
ската революция била запе
чатена. Италианците оку
пирали Албания. Най-голяма 
трагедия на човечеството — 
Втората световна война бе
ше в навечерието.

Как приех това предложе
ние? Аз нямах амбиции да 
превзема ръководството на 
Партията и никога за това 
не съм мислил. Обаче жела
ех ръководството да бъде си 
лно, здраво и революционно. 
Не мислех да бъда вожд, но 
имах желание вожд да бъде 
един от ония хора, които мо 
гат да работят, а колективът 
да бъде здрав, ръководство
то да бъде здраво: не един 
човек, но цял колектив.

На срещите при Димитров 
видях тенденцията комунис
тическата партия да бъде раз 
спусната, както се случи с 
КП Полша и КП Корея.

Затова приех предложение 
то на Димитров и казах му:

— Ще измием петното!
А той ми отговори:
— Работете!”
Когато Тито за това обади 

на временното ръководство 
в страната Иво Лола Рибар 
с въодушевление му напи
сал:

И останалите местни общ
ности самооблагането ще из 
ползват за такива и подобни 
цели.

В. В.

Босилеград

ДА СЕ УСКОРИ 
СТРОЕЖА НА ПЪТЯ

Ръководителите от босилег 
радската община водиха раз
говор с управата на пътното 
предприятие Ниш 
Враня как да се интензивира 
изграждането на пътя Божи- 
ца — Босилеград и дали пред 
приятието е в състояние да 
застори планираните 15 кило 
метра път в тази година.

В разговора се изтъкна, че 
в изграждането на планира
ния участък ще успее при 
условие да не се стигне до 
намаляване на предвидените 
за тази 
ства.

изпратен още един куриер, 
една другарка от Словения, 
която му предала нов 
порт, но и този не е бил из-

клон
пас-

ползваем. След това тази дру 
гарка със свободна ръка на
писала в Титовия паспорт и- 
мето на канадския 
нин Спиридон Мекас 
виза. Така

гражда- 
и дала 

другарят Тито 
тръгнал за Югославия;,,Мило ни е че Дядото (Ко- 

минтерна — заб. на автора) 
положително реши работа
та. Затова сега другари, по
бързайте и чудо ще напра
вим”.

ТРУДЕН И ОПАСЕН ПЪТ

„Тито от СССР — 
пише Владимир Дедиер в 
„Приложенията за биографи-

цел финансови сред-
След много трудности, на

края пристигнал в страната 
през Солун и напрано за

минал в Загреб.

Представителите на пътно- 
то предприятие се съгласиха 
с предложението това 
пътя да се строи ведно и от 
Босилеград към Божица. По 
такъв начин 
застроят най-лошите

Преустройство на Парти
ята. Тито провежда на 9 и 
10 юни 1939 важно лятоТова е било последното 

пребиване на Тито в Москва 
пред въстанието в Югосла
вия. А завърщането от Моск
ва било по-опасно от замина
ването.

съвеща
ние на югославския партиен 
актив — в Тацан, в подножи 
ето на Шмартън Гора, в Сло 
вения. Тогава той изнася до 
клад „Състоянието в Партия-

След това Йосип Броз 
че не е носил чуждо име, 
собственото 
това става 
лавска революция — Тито.

ве- ще може да се
акакто участъ

ци на пътя, които и най-мно
го затрудняват на съобщени
ята.

си, което след 
символ на югос-
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ДВАДЕСЕТИЯТ ФЕСТИВАЛ В ДИМИТРО В ГРАД

ПРЕКРАСЕН ПОКАЗ НА 

БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
Димитровградско най-топло и най-сърдечно 

приветствува другаря Тито по повод осемдесетия му 
рожден ден. Фестивалът на българската 
„МАИСКИ СРЕЩИ", — 
проникнат с този юбилей на 

В многото

ння процес, свободата и рав
ноправното положение в на- 
шата .общност —. го дължим 
на президента Тито, 
рожден ден празнуваме с 
„Майските сренци“.

ТОЙ ДАДЕ ДУМАТА НА 
РАДОВАН ПАНТОВИЧ, за
местник-председател па Скуп 
нишата на СР Сърбия, който 
произнесе реч пред няколко 
хиляди димптровградчаии и 
гости.

народност 
двадесети поред, целият бе чийто

нашия президент.
речи, които бяха произнесени, - 

прекрасните изпълнения, в украсата из града и на 
трибуните — навсякъде бе подчертана привържено- 
стта на населението от Димитровградско към друга
ря гито и благодарността му, че в социалистическа 
Югославия, благодарение на Тито живее свободно и 
равноправно с всички югославски 
ности.

и
народи и народ- Л после пионери и гимна

зисти изпълниха хубави гим
настически упражнения, ка
то предварително минаха 
пред трибуната и поздрави
ха официалните лица.

гарци, словаци, българи от 
Димитровградско и предста
вители от сръбската 
налност

^ ПРЕКРАСЕН ПОКАЗ на 
оратството и единството бя
ха фестивалните 
Представителни 
групи на румънската народ- 

от Уздин, на унгарска
та народност от Бараево, на 
словашката — от Ковачица, 
на сръбска националност от 
града — побратим на Димит 
ровград — Жупски Алексан- 
дровец — бяха дошли на то
зи празник на Димитровград 
екс, за да обогатят тържест
вата, да се повеселят и раз
менят опит

нацио-
от Александровец 

— трая близо два часа. Въ
преки че вечерта отдавна се 
бе превърнала в нощ. хиляд
ната маса не отстъпваше от 
подножието

Начело на парада беше портретът на др. Тито.тържества.
самодейни СЛЕД ОБЕД на гостите бе 

устроен незабравим прием 
на граничната застава при 
Градини. Граничарите бяха 
любезни домакини. Показаха 
на гостите от Уздин, Бараево. 
Ковачица и Александровец и 
на придружаващите ги дими 
тровградски самодейци поме 
щенията, в които живеят и 
работят, една показна акция 
на залавяне на нелегално ми 
наващи лица и след топло 
приветствие ти черпиха с пло 
дови сокове, бомбони, шоко
лад, кекс.

Гостите изпълниха пред во 
йниците танци и песни, кои
то продължиха повече от 
час и половина.

Късно вечерта на трибуна
та в центъра на града отно
во заиграха и запяха самоде
йците пред хилядна маса 
зрители.

ност
на трибуната, 

на която се сменяваха танцьо 
ри в прекрасни носии.

ТЪРЖЕСТВАТА ПРОДЪЛ 
ЖИХА В НЕДЕЛЯ. В девет 
часа сутринта начело с музи 
ката минаха в стройна крач
ка из града пионерите от ос
новното училище, гимнази
стите, представители от сел
ски самодейни групи и пред 
ставители на народностите— 
гости. По тротоарите бяха се 
наредили хиляди зрители, ко 
ито веднага след тях тръгна
ха на игрището, където след 
малко започна митингът на 
населението от Димитров
градско.

МИТИНГА ОТКРИ

— да укрепят о- 
ще по-здраво братството и 
единството между народите 
и народностите в страната 
ни. А всички участници 
пълнители бяха

и из 
топло поз

дравени от димитровградско 
то население, което бе изляз 
ло на улиците да участвива 
в празника.

Самодейците от АлександровецФЕСТИВАЛЪТ започна в 
събота вечерта. Председате
лят на младежта Симеон Ко
стов с кратко слово откри 
тържествата и приветствува 
всички участници и зрители. 
Той изтъкна, че тазгодишни
те „Майски срещи“ са при
вет до другаря Тито по по
вод неговия осемдесети рож
ден ден и благодрност на бъ
лгарската народност, че той 
е най-заслужният за нейното 
развитие и прогрес.

СЛЕД ТОВА ученическата 
музика близо един час сви
ри на гражданството, като 
предизвика възторг у всички, 
който на края бе изразен с 
дълготрайно ръкопляскане на 
изпълнителите и .на дириген
та им Георги Шукарев.

ПРОГРАМАТА НА САМО
ДЕЙЦИТЕ — румънци, ун-

секре-
тарят на Общинския комитет 
на СКС Райко Зарков. Той 
поздрави участниците в па
рада, населението и гостите, 
между които бяха: замест
ник - председателят на скуп
щината на Сърбия Радован Па 
нтович, представител на ЦК 
на СКС Велимир Матич, 
ставителят на РК на Социали
стическия съюз на Сърбия 
Тодор Славински, полковни
ците от ЮНА — Марко Шпи 
рич и Петър Ристич и др. чи 
нове, културният деец Ото 
Дениш, на междуобщински- 
те конференции на СК и 
ССРН от Ниш и представите 
ли на общините: Александро 
вец, Пирот и Бабушница.

Зарков заяви, че всичко, 
което сме постигнали — ико

А към 22.30 часа в ресто
ранта на „Балкан“ бе устро
ена другарска среща на уча
стниците във фестивала. Раз 
говори, споделяне на впечат
ления, размяна на подаръци, 
на адреси, песни — сръбски, 
хърватски, словенски, маке
донски босненски, румън
ски, унгарски, български, 
словашки 
та, когаго автобусите от пред 
„Балкан“ понесоха участни
ците към техните места.

Сърдечното ДОВИЖДА
НЕ! ПОЖЕЛАНИЯТА: „ДА 
СЕ СРЕЩНЕМ ПАК“, „ПИ
ШЕТЕ“, „ЕЛАТЕ ДОГОДИ
НА“ — заглушаваха мотори
те ма автобусите в рампата 
IЮ11СДСЛпишка сутрин.

М. Н. Н. — А. Д. — М. Л.

пред

все до сутрин-

номичсския възход, култур-

Слоиашкнят певчески състав
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Радован Пантович:

»Българсната народност е мостът, 

нойто свързва тежненията на нашите 

народи и на българския народ нъм мир 

и мирно равноправно сътрудничество«
Резултатите ма възхода 11 

са очооиеНа митинга, устроен но повод фестивала в Днмпт- 
заместншс-пр е дседатсл на Скупщината 

нг СГ Сърбия РАДОВАН ПАНТОВИЧ.
Хилядното множество бурно поздрави неговата реч, 

особено думите, с които тон отдаде признание на българ
ската народност за активното й участие в борбата за со
циалистическо изграждане и прогрес на нашата страна.

Димитровградско
,щи. Някога слабо развита ко 
му ма, без промишленост и 
що-тоде добро земеделие, се
га е няколкократно по-силна 
икономически. Пантович ка
за, чо националният доход 
глава от населението и в дру 
ште отрасли е на република
нското средно равнище. То
ва е резултат не само на усм 
лията на трудещите се от ко
муната, но и на огромната 

>щ на общността, която 
за 12 години с дала за раз
воя на комуната над 5 мили
арда стари динара. Българ
ската народност живее иитен 
зивеи културен живот. Тя 
има свои училища ма бълга
рски език — 82 основни и 
две гимназии, близо 520 сту
денти във факултетите, вест
ник „Братство“, детски вест
ник „Другарче“ и списание 
„Мост“, както и радио-преда 
ване иа български език. И

тровград/ говори
митингаРадован Пантович говори на

— ка- оп ютения, 
мирно

между! гародните 
Това е политика иа 
съвместно съществуване и 
необвързапост, на междуна
родно сътрудничество, осно
вано върху равноправие и 
неиамссваие във вътрешните 
работи иа други народи и 
държави.

Нашите народи и другарят 
Тиго дадоха огромен принос 
за развоя на това междуна
родно сътрудничество, 
осно
със съседните страни, с кои
то винаги сме искали да има 
ме добри съседски отноше
ния и да сътрудничим 
странно. Считам, че и 
може да се каже, че нашите 
усилия да развиваме отноше 
ния на равноправно сътруд
ничество с НР Ьългария са 
допринасяли и допринасят за 
политическата стабилност в 
тази част на света.

А българската народност 
в Югославия е в това отно
шение е един от мостовете, 
който свързва тежненията 
на нашите народи и на бъл
гарския народ за осъществя
ването на социализма, на 
мира и на мирното равнопра 
вно взаимно сътрудничество.

Тя и занапред трябва да е 
оня фактор, който ще допри 
нася за сътрудничеството .ме 
жду нашите две страни и за 
издигането ни над недоразу
менията, които е създавала 
историята на взаимните ни 
отношения.

всички тези резултати 
за Пантович — не са крайна 
та цел. Те са само подтик 
към пови рвзултати и прог-

па

Българската народност в 
социалистическа Югославия 
винаги е приемала тази нацп 
оиална политика на СЮК и 
е участвувала в утвърждава- 
гославня. защото 
в нашата общност народите 

живеят съв-

рсс.
Радован Пантович по-ната- 

тък говори за нуждата от оо- 
рба против всеки вид нацио
нализъм, защото това е усло 
вие за единството и прогре- 

социалистическа Юто- 
Изтъкна, че българ-

Пантович най-напред пзтък 
на, че хората от СР Сърбия 
празнуват рождения ден на 
другаря Тнто с радост и с 
чувство на уважение на лич
ността и делото му.

„И вашите днешни търже
ства символично съвпадат с 
Титовия рожден ден — каза 
той. Те са подкрепа на Тн- 
товите идеи за социализъм и 
предразполагат към размис
ли за изминатия път в раз
витието на народите и наро
дностите и разкриват резул
татите от провежданата по
литика на национално равно 
правна.

ПО МО
съзнава, че

са на 
славни.
ската народност редом с дру 
гиге народи и народности с 
активен фактор в политичес
кия живот на република Сър 
бия и подчерта основните за
дачи в по-нататъшното 
витие на самоуправлението.

На края той каза: „Неот-

н народностите 
пето й. Тя свърза съдбата си 
със сръбския народ и други 
те народи и народности в Ю- 
местно, че имат общи интере 
си и взаимни задължения. А 
тъкмо върху тези основи, по
чива братството и единство
то на нашите народи и наро 
диости и всичките ни успе
хи в социалистическата рсво 
люция и изграждането на 
страната“.

осо-
за сътрудничеството

все-
сега

раз-

клонната политика на нацио 
пално равноправие у нас оп
ределя нашата политика и в

ЖЕЛЕЗНИТЕ ВРАТА СА ОТВОРЕНИ
щност. Но още сега се знае, 
че тя е между първите, щом 
е известно, че „Красноярск“ 
годишно произвежда около 
20,9 милиона квч., „Братс- 
кая“ — 22,5 милиона, а „Гер- 
дап“ — 11,5 милиона кило
ватчаса. .

Когато през септември 1964 
година първите работници и 
специалисти пристигнаха на 
брега на Дунава, където 
днес е гигантската водна еле 
ктроцентрала „Гердап“, лозу
нга „Дунаве, ще те прегра

дим“ бе на устата и в съзна
нието на всички строители.

Сега Дунавът е преграден. 
„Това е подвиг, достоен за 
възхищение. Достатъчно е 
само да се погледне огром
ният обект, за да се разбере

за какъв изключителен пох
ват се касае. Да се укроти 
силата на Дунава и да се по
стави в слуи 
беше лесно“ — каза президе 
нтът на СФРЮ, другарят Йо 
сип: Броз Тито, на съвмест
ния югославско - румънски 
митинг на 16 май, когато за
едно с председателя на Румъ 
кския държавен съвет Нико- 
лае Чаушсску тържествено 
пуснаха в действие ВЕЦ „Гер 
дап“. Това бе най-хубавото 
признание и похвала на вси
чки, които в този енергичен 
обект вградиха силата на чо
вешкия ум, силата на миш- 
ците и волята да се победи 
природата, да се превърне 
стихията в светлика и мощ
на енергия.

Битката започна през вто
рата половина на 1964 годи
на. През юли 1969 година бе 
готов едната от шлюзите, с 
което се уреди корабоплава
нето през Железните врата. 
През юни 1970 година първи
те турбини вече даваха тон, 
?. към края на 1971 година 
ВЕЦ „Гердап“ бе готов за пъ 
лна експлоатация.

еба на човека не

В момента, когато друга
рят Тнто н Николае Чауше- 
ску официално пуснаха в де 
йствие гердапските турбини, 
те вече бяха дали над осем 
милиарда киловатчаса елек
трическа енергия за промит 
леността, градовете и селата 
иа. двете страни.

Гердапският бент прегра
ди водите на Дунава, затво
ри Железните врата и те по
тънаха еъг. водите на огром
ното езеро. Същевременно 
обаче тия Железни врата са 
отворени. Днес, благодарение 
на шлюзите корабоплаване
то през Железните врата е 
ускорено четири пъти и до 
16 май тук са минали над 
50.600 кораба.

ТЕЛЕГРАМА ДО ДР. ТИТО

От многолюдния 
бе пратена телеграма до дру
гаря Тито. с която българска 
та народност .му честити 80- 
ня рожден ден с пожелания 
за здраве и дълголетие и м - 
благодари за всичко, 
тя има днес в социалистиче
ска Югославия.

митинг

*
което

Ас

м.

С изграждането на „Гер- 
дап“ е спечелена една огром
на победа. Тая победа 
наменуваиа с паметна плоча, 
която вечно ще стои на „Мо 
сга на дружбата“ и щз 
помня, че на 16 май 1972 го
дина президентът на СФРЮ 
Йасип Броз Тито и Прелее- 
дателят на Румънския

е оз-Това е кратката история на 
този обект, за изграждането 
на който битката не се во
деше само тук на бреговате 
на Дунава, но в Белград и 
Букурещ, в Ленинград и За
греб, във Виена и Москва, в 
Ниш, Зайчар, Сараево и сто 
тици предприятия в Югосла
вия. Румъния. СССР, Швейца 
рия, Австрия, Швеция. Зато
ва президентът Тито подчер
та, че с такъв обект

на-

Дър-
жт^зеи съвет Николае Чауше 
сг. / са открили и предостави
Л1: Щ народите едно дело
нг. дружба, и соцналистичес-могаг

д? се гордеят и много по-раз 
вити страни от Югославия и 
Румъния.

ко сътрудничество,
и още повече ще 

укрепва отношенията 
двете социалистически 
ни и техните народи.

което
сближава

между
стра-

Специалистите ще опреде
лят кое място в света заема 
ВЕЦ „Гердап“ по своята мо-Др. Тито и Чаушеску пристигат

А. Лазаров
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Бабушница

Дарове за войницитейо дневен ред: Конституционните промени
информиранетои

На съвместното заседание 
на Изпълнителния отбор на 
ОК нг ССРН, ОК на СКС и 
Вечетс- па Съюза 
тито в Бабушница на 19 
се намериха ка дневен 
два важни въпроса: консти
туционните промени в СР 
Сърбия и Тезисите за актуал 
ните обществено-политичес
ки въпроси на информира
нето.

След уводното 
Станимир Клич,

формирането в общината е 
слабо. Централния печат ма а 
ко пише за проблемите на об 
щината, а притурката на „Сло 
бода (Пирот) и „Братство“ 
въщрекн това, 
ват своето съществуване не 
покриват цялата община. Ко

нстатира се, 
град и Ниш недостатъчно се 
чуват на тертиоркята на Ба- 
бушннчка община, Констати 
ра се, че е нужно Бабушни- 
Ца да има свой професиона
лен журналист.

че радио Бел-

на синдика 
т. м.
ред че оправда-

Б. Ник.

Босилеград

Обсъдени тезисите ?ю информиранетослово на
председате

ля на Изпълнителния отбор 
на ОК на ССРН по въпроса 
на конституционите промени 
в републиката се изказаха 
Будимир Величкович, Живо
та Стоянович Тихомир Аран- 
джелович, Драгутин Пейчич, 
Десимир Джорджевнч, Сава 
Стоянович, Иван Митрович, 
Боривойе Богданович

ПО БЛИЗО ДО ЧИТАТЕЛЯ
Тезисите по актуалните об 

ществено - политически въп
роси на информирането бяха 
обсъдени в Босилеград от 
страна на ръководителите на 
обществено - политическите 
организации, представители
те на трудовите организации, 
общинската администрация и 
редакция „Братство“. По 
зи повод бяха изнесени ня
кои забележки във връзка с 
качсстЕото и редовността на 
информирането.

В разискванията се подче
рта, че вестник “Братство“ е 
важно средство за иифор.мп 
ране на българската народ
ност. Обаче, като трибуна 
то21 трябва по-непосредстве- 
на да бъде достъпен на вси
чки граждани, а неговите 
страници да се окачествяват 
с нови рубрики и интересни 
четива.

Централно място на засе
данието заеха разискванията 
по отношение на достъпност
та на средствата за инфор.мп

ране и до гражданите в паси 
вните общини, които са ли
шени от добри комуникации. 
Именно в такива общини, 
разпространяването на печа
та става според нуждите, те
левизионната програма не 
се приема качествено, а ра
дио
ват добре. В случая, в боси- 
леградска община това се 
отнася до програмата на бел 
градското телевизионно сту
дио и до радиостанциите на 
Белград и Ниш.

За да се реши по-добре въ 
проса за информирането, на 
заседанието ое предложи, в 
тезисите да се внесе необхо
димостта средствата за инфо 
рмирането да станат достъп
ни и в отдалечените краища, 
какъвто е и Босплсградския.

Накрая бе дадено и пред
ложение отговорните и занн 
тересоваиите от общините на 
българската народност съв
местно да размекват за кон
цепцията и съдържанието на 
вестник „Братство“. В. В.

По стар обичай — височани дадоха дарове...

и др.
Всички участници в разис

кването се застъпиха за по- 
бързо провеждане станциите не сс чу-на втора 
та фаза на конституцнанни- 
те промени. При това се из
тъкна от страна на най-вис- 
шите форуми на обществено- 
политическите 
в общината, че е нужно съз
даване на еднаква здравна 
защита на работниците и сел 
яните. В заключенията на то 
ва заседание бе прието и ре
шението с новата конститу
ция на републиката трайно 
д?. се реши въпроса за ико
номически неразвитите кра
ища.

то-

организацик

Участниците на това заседа 
ние обстойно разгледаха и те 
зискте за информирането. 
Констатира се, че все още ин

И председателя на ОС Д. Славов се хвана в хората

Записки Миланов е пасионнран съ
бирач на народни песни. Не 
е записал нито един стих, по 
добен на оня за ,козарчето 
и даскалчето”. Тези козарче- 
та са завършили и факулте
ти. И с това са унищожили 
дълбоките следи на „феодал 
пата отчужденост“ в тоя 
край. Докато още бил първия 
учен човек в селото, с цяло
то си битие, н в съзнанието 
и подсъзнанието си, Йордан 
искал да бъде такъв.

Когато говори за това не 
му с тясна и тази квартира, 
в която едва лн могат да сс 
разминат двама души. Ог да
Ш111Н11 ВСИЧКИ ХОра В ТОЯ
край са били доволни с ма
лко. А той една част от тях, 
може би най-издръжлпвата, 
наи-обхпаген н най-подготвен 
да разбере хората п да се бо 
ри за тях. Може би затуй 
Йордан но с вече подложен 
па „подозрението н недове
рието" па преоечани. Това 
няма да сс случи н на ония, 
конто ще дойдат след него.

Л Пресека, за разлика от 
другите околии села само в 
първи клас на 1977 78 годи
ни ще има към 70 ученици.

М. Б.

Дипломирал през 1969 годи
на. От Звонци дойде в Пресе 
ка. Училището е в коопера
тивния дом. В тесните поме
щения ое чувствува сръчна
та домакинска ръка. И той 
и Петър Рангелов, негов ко
лега, пекат селото да има ху 
бава училищна сграда.

Наскоро ще я получат. За 
почна да сс строи.

Дали това ще е послед! 
Йорданова „постройка”? 

ххх

ПЪТЕКАТА НА ЙОРДАН 

МИЛАНОВ
маха даскалчета.” Подеми 
ване на негова сметка. Бо
лни ужилвания в невинно

то и бодрото, в Йордановата 
човешка страна. Но това с 
данък, който сс плаща с дъл 
боки последици па феодал-

Животът обаче равнодуш
но минава през онс-ва, което 
отхвърли. Пресека остана 
без учител. В колектива па 
звонското училище всички 
свиваха рамене. Никой не 
искаше да отиде там. Нима 
ежедневно да бъдат изложе
ни на подозрението и пове
рието- В учителската стая 
всичко онемя. Йордан Мила- 

както и обикновено, сс- 
и чакаше

шта

Йордан пише от отдавна.
Глас наСътрудничил е и в 

българите". От чекмеджето 
ма масата изнесе 
„Свобода“ да ни покаже ста 

Отборник бие избира
ща е негова статия.

на подчиненост п отчужде- 
иост. На раята е предопреде
лено само да влачи ярем п па 
зи козете. Това още повече 
наскърбило Йордан.. . Мера 
збрап, обиждан, с устрем. — 
тръгнал Йордан 
пътека... След три 
бил преместен във Бучи дол, 
да учи деца в сграда, която 

могла да рухне,

пиротска

•тяга 
тел". То 
Редовно сътрудничи в ..Ьрат 
етво“. През януари настояща 
та година спечели трета па

кост"

нов,
деше, смееше сс 
своя момент:

— Аз ще отида. И с това 
всичко бе свършено.

Така Йордан 
Пресека. Тогава имаше 
ло 16 прослужени години по 

Дерскула. Може би 
ще обясни

по своят;; 
годиш; града па списание 

под заглавие „Не може 
без мене“. Досега е написал

лиОная пролет на май 1968 го 
дина в Пресека стана тежка 
семейна трагедия. В разкипя 
лото безумие учителят Гьора 
сне главата на съпругата 

и сам сс само-

сс отзова в
всеки час 
той потеглил в акция п ник
нала нов сграда. След три

— сто го в Ракита. Сгра

око- десетина разкази.
Вдъхновява ме Лсеново ка 

ле, прелестите му. пещерите, 
ц тежкия живот па хората

Г< Iселата в 
неговата мисъл 
мотива и на другите му лос-

липи
дата не е подходяща за учо 
би и запятия, по посрещна 

,,Ерма” бс
и тъщата си 
убил като скочил в кладене- 
ца. След него останала само 
к-ьрвавата секира — ням сви 
детел на ужаса.

— Това е тая,
извади изпод клони

край, в конто сплпко- 
така безмилостно „взи-

в гоя 
пата
ма” своите миньори.

тпъкя:
— Много обичам хората.

изтрая.
го недоволство, 
закрита. Хранеше тя тези хо 
ра и мнозина отведе в гро
ба. Но селяните като че 
са загубили воля па 
Заедно с Владо Стоил кои, от 
борпик и миньор, отново Ио 
одаи организирал акция и сто 

сграда.
„По-късно Владо починал от 
силикоза. Сянка прелетя през 

му а Йордан остана

Това ме държи да 
Обичам да бъда с тях, да го 

с тях и те да идват приказва Йор- ливоря
тях. ' •всичко.дан и я 

те — беше цялата кървава. 
ГЬ това време пол нозете 

земята мърда
ли проклятието

им?...

У. У. х.
Йордан е завършил учител 

школа в Димитровград 
1952 година и веднага 

» родния край. 
човек от село

иа прссечаии 
ше.. - Не е
паднало върху главите 
Мълчание. Някаква столеи»а 
влага притискаше и остана
лите дсрекулски села... Мно
зина познаваха Гьора като 
добър просветен деец, Дру
гар и човек. Тихи, миролю
биви, с отмерени нрави хора 

Пресека и Дсрекула, 
ст-г писа трагедията и ги сму 
ти че в бяха „загубили довс 

нас", казва Йордан.

ти нова училищнаска
през
ос завърнал 
Първият учен 
то — дойде на работа в род

еело. Започнал да чялицето
всички нови качества да из
мерва с любовта си 
века. „

След седем години, от Ра
кита дошъл в Звонци. Гук па 
35-годишна възраст и 15 про- 

започпал, 
ВПШ.

към чо-ното си 
събира народни песни и твор 
ения, и от първите дни па ра 
ботата се е записал и след-
лото: -

„Слезии Боже от исбото.
па да

рето, как от козарчета

та от
служели години, 

ста-задочпо да следва па
видиш чудо от де- Най-хуйапата к ъща и Пресека

рие у Страница 7
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ТИТО НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИКБосилеград
скромни възможности, като 
издателство на българската 
народност, да даде свой при- 

към общоюгославския 
юбилей; второ — бт,л 

народност в Югос- 
има на своя майчин 

една част от о»гм- 
Титови дела; трето —

(От 1 стр.)УВЕЛИЧАВА СЕ ЧИСЛОТО НА ОСИГУРЕНИ 

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
та книга трябва да влсзат^та

лог
илГчасСГтЯ*. в които се 
говори за отношенията в ме
ждународното работническо 
движение, а които изразяват 
нуждата от равноправие, 
зачитане на различията, в из 
граждаието на социализма, 
налагащите се от специфич- 

във всяка стра-

трудов 
гарската 
лавия да 
език понециализирани здравни ведом

ства са изразходвани 840.000ряване около 900.000 динара 
или 300.000 динара повече в 
сравнение с 1970 година. Срс 
дно всеки земеделски осигу
рен от боснлеградска об
щина с заплатил 62 динара 
годишно за осигуряване.

Според отчета на Завода 
за осигуряване от Враня, ми 
палата година 
прегледи н за лекарства, на 
земеделските осигуреници 

от босилеградската община е 
заплатено около 70.000 дина
ра. Обаче, за лекуване в спс-

На територията на Босиле 
здравно

ните
тематичното издаване има за 
цел да направи по-аостъпнц 
произведенията на Тито, да 
помогне на читателите, а осо 
бено на онези, които се за
нимават с обществено - поли 
тическа, стопанска и 
дейност, по-често и по-ефика 
сно да консултират станови
щата на другаря Тито, него
вата марксическа мисъл 
даден въпрос.

Досегашното издаване 
Титовите произведения не 

възможност те ефикас-

градска община 
земеделско осигуряване пол
зват 3.367 семейства с 13 чле
на. В сравнение с миналата 
година числото на осигурени 
те от тоя вид осигуряване е 
повишено с около 1.000. И-

динара.
Както и от другите съсед- 

общини и от босилсград- 
ската земеделските осигурс- 
иици търсят да имат по-го- 
леми здравни нрава, в срав
нение със сегашните. Обаче, 
въпрос е дали това ще се осъ 
ществи, защото вранския .. 
вол по тоя вид осигуряване 
миналата година е направил 
дефицит от около 3.284.000 
динара.

ни
ните условия 
на. Известно е, че този въп
рос в наше време стана твър 
де актуален и огромно бол
шинство от прогресивното и 
комунистическото движение 
поддържа становищата на 
Тито и СЮК. В четвъртата 
книга ще влезат

другаря Тито за принци
пите на югославската вЪ1пп- 
иа политика, за нейната бор- 

блоковете и доми 
сили,

друга
нак земеделските осигурени
ци от Босилеградско се на
мират под ведомство на об
щността по здравно осигуря
ване във Враня.

Миналата година те са за
платили на Завода за осугу-

за лекарски За-
по

текстовете нанаВ. В.
дава
но да се използват в ежедне
вната практика, както 
позволява издаването по те
матични области. Именно за 
това у нас възникна идеята 
да се изнамери начин, който 
би помогнал Титовата револю 
ционна и далновидна мисъл 
да направлява и 
работата на сегашните и бъ
дещи поколения в изгражда
нето на социалистическото 
общество. Още по-конкретно 
— Титовата мисъл да им бъ
де пътеводна звезда в ежед
невната и програмно насоче
ната към бъдеще работа.

Миле Присойски

ба против
нацията на великите 
борбата за световен мир и
вазиморазбиратслство и пр.
Петата книга ще обхване ста 
тиитс, докладите и речите, в 
които другарят Тито говори 
или разработва въпроса за 
ролята на партията в изграж 
дансто на социализма, въп
рос твърде актуален в наше 
време.

Начинанието на издателст
во „Братство“ да започне с 
издаване произведенията на 
Тито на български език в та
зи юбилейна година има за 
цел: в рамките на своите

това

Подготовки за премерване на имота
муната ще сс проведат събра 
пия на избирателите, с цел 
да се уточнят предстоянците 
задачи във връзка с премер- 
вансто. Същевременно села
та ще бъдат разпределени в 
така наречени кадастърски 
общини.

За успешно провеждане на 
тази акция се очаква голяма 
помощ от всички обществено 
политически организации.

За да успее тази обемна и 
скъпа акция, която ще кост
ва над един милиард стари 
динара, са необходими сери
озни и щателни подготовки. 
Преди всичко — се изтъкна 
в договора, това се отнася до 
регулиране на имуществено- 
правните отношения и обеле 
жаването границите на вся
ка парцела.

Според договора, през го
дината във всички села в ко-

По всичко личи, че в ид
ната година, в боснлеградска 
та община ще Се проведе ка 
дастърско премерване на об 
щите площи и бонификация 
на същите.

По този повод в Босиле
град бе устроена договорна 
среща между представители 
на Републиканското геодет- 
ско управление общинските 
ръководители и директори
те на трудовите организаци.

помага в

В. В

Седмица на фериалците в Югославия Наука и забава

Среща в Соко баня Дума - две за плодовете
След Соко баня фериалци

те посетиха Ниш, където раз 
гледаха културно - историче
ските паметници на града.

В навечерието на седмица 
та на фериалците в Югосла
вия, която започна на 21 и 
ще трае до 28 май. в Соко 
баня се състоя среща на пред 
ставители на фериалните ор
ганизации от цялата страна. 
Организатори на това досега 
единствено по рода си съб
рание на фериалците бяха 
„Фериалтурист“ — Ниш, „Со 
котурист“
ОРА „Морава — 72“.

На срещата бяха дошли 
над сто представители от 37 
градове от всички наши ре
публики и покрайнини.

Целта на срещата бе вклю 
чване на Фериалния съюз в 
честуването на 80-годишнина 
та на другаря Тито, 20-годиш 
нината от съществуване на 
Фериалния съюз. Деня на 
младостта и седмицата на 
фериалците. Всъщност, тази 
среща допринася за сближа
ването на младите от цялата 
страна, задълболчаване на 
братството и единството, об
мен на опит и установяване 
на сътрудничество между фе 
риалните организации и фе
риалните делови организа
ции.

обществено - политически де 
йци на община Соко баня.

За участниците на срещата 
бе изпълнена културно - ху
дожествена и спортна про
грама.

КРУШАТА — Някога по на 
шите краища не е имало да
же диви круши. Но това е 
било много отдавна. Родина
та на дивата круша, която 
днес никой не счита за ово- 
щие, е Китай. Оттам е била 
разпространена по нашите 
балкански предели, като -с 
изминала дълъг път — през 
Азия. Иначе първите калеме- 
ни (питоми) круши се явили 
най-напред в Египет и стара 
Гърция. През римско време 
били известни около 35 вида 
круши.

СЛИВАТА — Нейната ро
дина е Кавказ. Там расла в 
диво състояние и била пре
несена в Азия. В диво състо
яние е била известна и на 
нашите предтечи на Балкан
ския полуостров. Иначе об
лагородената слива за първи 
път е била засаждана в Ун
гария в края на 15 столетие 
(оттам и името ..маджарка") 
После се разпространила из 
Балканите. Най-старият вид 
у нас обаче е така наречена 
та джанка” или другото на
звание „яралика“. Изглежда 
тя е преходният вид от дива
та към облагородена

ЛОЗАТА — Известна е по 
нашите краища' още от най- 
древни времена. Расла като 
дива по всички припеци. Пър 
ви започнали да я припитом 
яват китайците 
те още преди 4000—5000 годи 

а древните гърци били 
известни лозари, 
тракийците, които обитава-

От един стар босилеград- 
ски овощар преди години на
учих, че Босилеградско в ми 
налото не е имало ябълки, с 
които сега се слави. Никак
ви овощия даже нямало. А 
после, в турско време, кюс
тендилски големец — турчин 
направил в „Рамни дел" ово 
щна градина. Имало в нея 
сливи, круши и ябълки, но 
градината била строго вар- 
дена.

На християнското местно 
население не позволявал да 
засаждат никакво дръвче в 
дворовете или в нивите ои, 
а от плодовете в градината 
не могло да вкуси ни едно 
дете християнче.

Но забраната била наруше 
на. Нарушили я птиците. Те 
яли плодове в градината и 
после разсеяли семената из 
нивите. Тук слива, там кру
ша. по-там ябълка — така по 
никнали първите овошки в 
босилеградската мера. А 
сле турците си отишли и Бо- 
силеградско станало прекра 
сна овощна градина.

Ст. Н.

Босилеград
Соко баня и

Възход на транспорта
ВЕЧЕ дълго време босилеградското автотранспор

тно предприятие, в сравнение с останалите стопански ор
ганизации в комуната, бележи най-добри делови резул
тати.

Тайната на успеха е преди всичко, в подобряващата 
се организация на работа. Не от по-малко значение е и
пестенето на средства, които се израходват. Именно в то
ва предприятие дохода по-бързо се увеличава от изразход
ваните средства, което не е случай в останалите стопан
ски организации в комуната. И производителността по-на
труда в предприятието бележи постояннен ръст. Благода
рение и на това, миналата година личните доходи на ра
ботниците са увеличени с 48 на сто. Общо средният ли- слива.
чен доход в предприятието възлиза на 1.160 динара и е 
най-голям между стопанските организации в комуната.

Трети важен момент за успехите на предприятието 
е постоянното подобряване на техническата оборуденост 
на ремонтния цех и редовното обновяване

Овощията си имат също 
по «а-своя история. Някога 

шата страна и в Европа не е 
имало някои отна моторните

возила. С над 30 съвременни автобуса, предприятието 
състояние да задоволи нуждите на пътниците и редовно 
да поддържа повече от десет автобусни линии, между 
ито най-важни са: Босилеград — Белград и Босилеград — 
Скопие.

Програмата в Соко баня бе сегашнитее в и египтяни-овошки, но после били прене 
сени. Ето

твърде богата, а организаци
ята висока. Преди всичко билиоткъде са 

пренесени някои овощия.
Потеклото 

й е от Западна Азия. Оттам 
е била пренесена

ни.ко-
заслужава внимание открива 
нето на рекреационния цен
тър на младите в Соко баня, 
на което присъствува и Кръ 
ста Михайлович, председате- 
на междуобщинската конфе
ренция на ССРН в Ниш, уча 
стници на младежката тру
дова акция „Морава — 72“,

както иЯБЪЛКАТА
Трябва да се изтъкне/ че това предприятие има най- 

малко ,,замръзнати” средства в ненужни стоки и почти най 
малко

ли и нашите предели. Иначе 
лозатапо нашите 

краища, но сравнително къс 
но преди около 3.500 годи 
ни. Старите народи, 
тук. са познавали около 29 
вида ябълки. Сега 
знае над 600 вида ябълки.

из Европа разпростра 
нили древните гърци още в 
шесто столетие преди 
та ера. когато започнали да 
произвеждат лозови 
(пръчки).

изразходвани средства за пътни и дневни отстрана
на управата. Това са също моменти, които подобряват де
ловите резултати на тази стопанска 
работят над 120 работника.

наша-живялиорганизация, в която
калемисветътВ. В.

м. н. н.I

братство 26 МАЙ 1975



Кулшура ★ просвешс^^зкусщв^^^ултурс^^росвещс^^икуство
Проблеми на учебното дело е Димитровградско С „БрашсшЬо“ и

Ще се закрият ли горните „Фериампурисш* 

класове в погановското 

и каменишкото училище?

на море

КУПОНЧЕ № 8

Въпрос-. КОЯ ГОДИНА ЗА ПРЪВ ПЪТ 
ДРУГАРЯТ ТИТО Е ПРОВЪЗГЛАСЕН ЗА НА
РОДЕН ГЕРОЙ?

правен опит да се намери 
решение обучението да 
бъде по-евтино. Всъщност, 
решението бе търсено по-по
вече посоки — в построява
не на ученически дом в Ди
митровград за тяхното колек 
тивно настаняване, индиви
дуално настаняване в сели
щата, където има други осмо 
класови училища и присъе
диняване на горните класове 
към съседните осмогодишни 
училища, като обезателно се 
осигури превозване на уче
ниците от страна на общин
ската образователна общ
ност.

Без да заемат конкретно 
становище кое решение е 
най-изгодно представителите 
на общинската скупщина, об 
разователната общност, об
ществено-политическите ор- 
ганизацнии- директорите на 
училищата от Каменица, По 
ганово и Димитровград, при 
еха заключението: разисква 
ннята за възможностите на

Ооластта на основното образование в Димит
ровградска община през последното десетилетие се 
характеризира с рязко намаляване броя на учени
ците на село и масово закриване на четирикласови- 
те основни училища. В периода от 1961 до 1971 годи 
на числото на учениците в основните училища е на
маляло от 2.867 на 1.720 ученици, или общо за 1.147 
ученици, което е равно на 40%. Това е предизвикало 
закриването на петнадесет четирикласови селски ос
новни училища.

Отговор: ---------

Име и презиме 
Точен адрес -

ШЕСТО ТЕГЛЕНЕ

1. Роза Тодорова ул. Породин бб, Босилеград
2. Свободан Тодоров, ул. М. Тито 46, Димитров 

град.
Причините за масовия от

лив на селското население 
са повече. Безспорно най-ва
жната от тях е, че през тоя 
период в Димитровград бяха 
построени редица промишле 
ни предприятия, които черпа 
еха селска работна ръка и 
един вид ..запустяваха“ селата. 
Разбира се, сред самото сел 
ско население особено нара 
стваше интересът за работа 
в промишлените центрове — 
Пирот, Ниш, Белград, които 
им предлагаха много по-доб
ри социално-битови условия. 
Вследствие на това 
напускаха селата.

Освен това, 
градско през последното де
сетилетие значително 
ля и раждаемостта, 
що се отрази върху броя на 
учениците.

Сегашното състояние в ос
новното образование прину
ди компетентните отново да 
разгледат мрежата на основ 
ните училиша на село и да 
намерят най-изгодни реше- 

Положението особено е 
тревожно в горните 
на погановското и камениш
кото
то броят на учениците 
малял рязко.

V до УШ клас) на камениш
кото основно училище чис
лото на учениците е намал
яло от 138 на само 46 учени
ци, или за две трети. Един 
ученик в това училище през 
учебната 
обществото към 2.500 дина
ра, а ученик в горните кла
сове — към 4.500 динара. Та
зи година, с оглед на още по 
малкия брой ученици, учени 
ците ще бъдат по-скъпи!

В Поганово пък в периода 
1962 — 1972 година броят на 
учениците е намалял от 219 
на само 55. или за цели три 
четвърти. Тук в един 
учат до 14 ученика. ’ 
в горните класове е коствал 
3.550 динара.

Тези показатели убедител
но доказват, че горните кла
сове в тези две училища са 
много скъпи, па затуй бе на

ХУДОЖЕСТВЕН ААЬУМ1970 71 е струвал

по-нататъшното школуване 
стните общности в районите 
на децата от Каменица и По 
ганово да продължат в учи
телските колективи, а те да 
раздвижат разисквания в ме 
на училищата, за да се чуе 
мнението и 
па родителите.

I е клас
Ученик

в Димитров-

нама- 
което съ- предложенията

Ст. Н.

Босилеград

Гимназията ще запише 105 ученинания. класове

основни училища- къде 
е на- В новата учебна година, босилеградската гимназия

се запишат 105 уче-Иван Караиванов“ в първи клас ще 
ника. Конкурсът вече е обявен. До 20 .сни ще сс приемат 
молби а до 1 юли ще се организират приемните изпити 
по сърбохъратски и български език и по математика.

чспоказва.Сведенията 
днес на територията 
щината работят шест осмо- 
класови и четиринадесет че 
тирикласови (четирикласови- 

във ведомство на осмо 
(училища с общо 

Ако изземем

на об-

клас на основните училища в 
босилеградска община, тази година ще завършат към 
200 ученика. Разбира сс, всички не желаят до продължат 

В Босилеград съществува и училище за квали- 
от година на година създава

Очаква се, че осми
те са
класовите 
1690 ученици.

училище в Дими- 
в пет осмокласо

гимназия 
фицирани работници, което
всс по-голям интерес

основното 
тровград —

единадесет четирикласо всред учениците завършили основ- 
училище в първи клас ще 

от Бо-

ви и
ви училища учат само 
ученици! Или средно в 

клас учат по 18 учени
ка. Действително, съвсем ма
лък брой.

В периода 1962 — 
дина в горните класове

690
училище. Узнаваме, че 

приеме 70 ученика. По такъв начин за учениците 
силеградско, желаещи да продължат образованието 
зи година няма да има трудности.

товано

един си та-
Божндар ЯКАЦ: Й. Б. ТИТО

В. В.1972 го-
(от

Съставът на , А. Балкан
ски“: Н. Гюров, Гогов 8: Со- 
колович 5, Леков 3, Пейчев, 
Михайлов, Милчев, Колев.

ХАНДБАЛ: ВРАНЯ“ — ,А 
БАЛКАНСКИ" 45:16

Спортен преглед
На 21 май т. г. въ» Враня 

сроща по хандбал 
отборите на „Враня“ 

и „Асен Балкански,“ в която 
отборът на домакините побе
ди гостите с резултат 45:16.

Отборът на ,.А. Балкански' 
игра без най-добрите хандба 
листи и пито едни момент но 
даде сериозна съпротива на 
хандбалнстнто от Враня.

- „Светозарево“ 85 : 80 (48 : 45) се състоя ФУТБОЛ: .ПОБЕДА“ (ДЪР 
ЖИНА) — „А. БАЛКАНСКИ“Баскетбол: „Свобода“ между
2:1

състав: Тодоров 
Митов, Вековнч,

Димитровградските футбо 
листи претърпяха още едно 
поражение от отбор, който 
отнесе заслужена победа.

да“ игра в 
10, Виденов.
Димитров 7, Йосифов 2, Ми
лев 24, Михайлович 24, Пет
ров, Колев, Соколов 18.

отборът на „Свобода е рс 
зултат 85:80.

В димитровградския отбор 
Михайлович и

На 21 май я Димитровград 
баскетболна среща 

,Свобо- 
от Све-

се състоя
между отборите на 
да“ и , Светозарево 
тозарево. След интересна и 
хубава игра срещата спечели

А. Д.се изтъкнаха 
Соколов. Отборът на „Свобо
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Клисура
Третото хилядолетие

Добър студент и футболист Краят на хомо сапиенс
Иай-пряко! Топа е просто прапият биотехниче- 

мечтаното съвършенство на човека.
на Земята

Младежите от планински
те села обикновено са бист
ри и трудолюбиви. Такава е 
И АНТИЦА САЗДОВА, роде
на през 1952 г. в с. Костро- 
шевци, Сурдулишка общи-

ски път към
Нека се огледаме. Кой днес живущ

безнадежнитс глупаци!) е до 
не иска да бъде по-съ-човск (като изключим 

статъчно самодоволен, за да 
вършен. Колкого и да се 
нсц на природата“, не можем да не си даваме смет- 

ощс твърде далеч от съвършснство-

кичим с епитети като „ве
на.

ка, че сме всеОсновно училище е завър
шила в с. Клисура с отличен 
успех, макар че е пътувала 
всеки ден по 16 км. до учи
лището и назад. Гимназията 
— природно - математически 
отдел — завършила през учс 
бната 1970/71 година във Вла 
дишки хан с добър успех. Се 
га следва I година в Иконо
мическия факултет в Ниш.

Едно нещо обаче е интере
сно. Тя много обича физкул
турата и спорта. Затова е по 
лучавала дипломи и възна
граждения в гимназията.

И във факултета е солид
на спортистка. Като добра 
футболистка я взели в жен
ския футболен отбор “ МА
ШИ НАЦ“, който се състеза
ва в женската съюзна диви
зия. В другарските подготви
телни футболни срещи тя по 
каза отлични резултати. Те 
не изостават и сега, когато 
започнаха главните срещи с 
останалите женски съюзни 
футболни клубове от страна
та ни. Повечето от оценките, 
които е получавала за игра 
са десетки.

то.
„Реконструирането“ на човека ще започне с ©т-

коитогенетичните дефекти, тезистранивансто на
пораждат наследствено обусловените болести и 
достатъци. След това ще се пристъпи към стимули- 

такива качества, които родителите не са

не-

рансто па
притежавали. Да вземем най-простия пример ръ- 
ста. От дребни родители не се раждат гиганти. А 
защо не? Кой родител не би желал децата му да го 
превъзхождат, кой не би се радвал, ако те са 
здрави, по-красиви, по-силни и издръжливи, по-на- 
дарсни, по-умни? Сега това не е в нашата власт не 
защото не го желаем, а защото е неосъществимо. А 
когато стане възможно? Кой би спрял хората

по-Саздова с отбелязала гол

ЩЕ СТРОИ АИ БОСИЛЕГРАД ХОТЕЛ? да
приложат възможностите на генотехниката, за да 
създават все по-съвършени физически и духовно де-Той ни уведоми, ч-е пред

приятието още дълго време 
не ще е в състояние със соб
ствени средства да финанси
ра изграждането на хотел. 
Защото, според изготвения 
проект, за изграждането на 
тоя обект са необходими око 
ло 3 милиона динара.

Босилеград не само, че ня 
ма хотел, но няма и по-съвре 
меннен гостилнпчарскп обе
кт. Гостилничарското пред
приятие „Кин стан" в града 
разполага с две заведения, 
от конто едното е в частно, 
а другото в обществено по
мещение. В една от жилшц 
ните сгради предприятието 
ползва две стаи за нощувания. 
Това е всичко.

Нуждите от изграждането 
на съвременен тостилничар- 
ски обект в Босилеград са 
големи. Но дали предприяти 
ето е готово финансово да 
подеме една такава акция? 
На тоя въпрос поискахме от 
говор от Пенко Найденов, ди 
ректора на „Кин стан”.

все-ца, по-талантливи, по-всестранно надарени — 
обхватни гении. Да не забравяме, че няма човешко 
качество, което да не е материално фиксирано, ге
нетично програмирано, че бъдещите наука и техни
ка ще могат така да ги изменят, че всички хора да 
притежават оптималните качества на всестранно 
развита във физическо и психическо отношение ге
ниална личност. Но това вече няма да е днешният 
чочвек, няма да е хомо сапиенс. Как ще се нарича 
човешкото същество на телото хилядолетие? Пред
лагани са различни имена: хомо футурус (човек на 
бъдещето), хомо сапиентисимус (човек свръхразу- 
мен), хомо галактикус (човек галактичен, който ве
че не е само жител на Земята, но е заживял по не
бесните тела). А какво ще стане с нашия човек, с 
хомо сапиенс? Как ще дойде неговият край?

Не, той няма да бъде избит и изяден от „страш
ните хора на бъдещето“. По пътя на еволюционното 
усъвършенствуване (само че този път целенасочено, 
управлявано от науката и техниката) той ще се до
развие до следващия си стадий. И нищо не ни пре
чи, разбира се, да продължаваме да го наричаме 
хомо сапиенс, човек разумен, само че — наистина 
съвсем разумен! И ако все пак говорим за „края на 
хомо сапиенс“, то в това няма нищо песимистично, 
тъй както не поражда у нас песимизъм развитието 
на неандерталеца в съвременен човек. Това са про
сто стъпала в еволюцията на човешкия род.

Шанс за реализирането на 
проекта предприятието виж
да в интеграцията на стопан
ските организации в комуна
та. Със сдружени средства 
могат по-лесно да се полз
ват н банкови кредити с на
малена лихва. При такова по 
ложение се удава възмож
ност да се ползват и средства 
от Републиканския фонд за 
развитие на стопански изо
станалите общини.

М. В. В. в.

По повод работническо-спортните игри

Въвеждане но физкултура в предприятията
По почин и под шефството 

на Общинския синдикален 
съвет вече две десетилетия 
всяка година през месец май 
в Димитровград се провеж
дат традиционни работничес 
ко-спортни игри. Стотици ра 
ботници от десетина димит
ровградски промишлени пре 
дприятия и учреждения със 
седмици премерват силите 
си по различни спортни дис
циплини — футбол, волейбол, 
спортна стрелба, шахмат... 
И още двойно повече работ
ници живеят с желанието 
именно тяхното предприятие, 
техният отбор да победи и 
спечели купата или някоя 
друга награда, която във вид 
на спортни реквизити и пие 
мени признания присъжда 
общинският синдикален съ
вет.

Освен това, както ни осве
домиха в общинския синди
кален съвет, работниците от 
предприятията провеждат ра 
злични спортни турнири по 
повод на държавни празни
ци и други тържества.

С една дума — работниче
ско-спортните игри насаж
дат навик сред работниците 
да упражняват различни епо 
ртове. макар че засега, все 
още тези прояви не пулучи 
ли онази масовост, която тр 
ябва да получат. Една по-го 
ляма систсматичност, 
низираност и масовост в уп 
ражняване на спортове след 
тези игри изцяло могат да оп 
равдаят названието на рабо 
тническо-спортните игри ка
то родоначалник на физиче
ската култура в стопанските 
организации.

ния, не се интересуват за ни 
що друго.

Нещо повече: работничес
ко-спортните игри са подтик 
нали и създаването на спорт 
ни бази в отделни предприя 
тия. Засега -в това отношение 
най-много постигна конфе
кция „Свобода”, която във 
фабричния двор построи те
рени за спортни тренировки 
и упражняване на различни 
спортове.

Заслужава внимание учас
тието на спортните отбори 
на фабрика „Тигър” — кло
нове „Димитровград“ на тра 
диционната среща гумиада- 
та. Почти редовно димитров
градските отбори на това 
предприятие печелят значи
телни победи срещу отбори, 
които имат далеч по-големи 
възможности.

... Да започнем с външния му вид. Той (нашият 
далечен потомък) вероятно ще бъде значително по-
едър, но не гигант, някъде над два метра. Не защо
то това ще бъде модно (кой може да предскаже 
дата след пет века!), не и защото по-едрото тяло да
ва по-големи физически възможности, но защото не
пременно ще притежава по-голям

мо

мозък, по-едра
глава и с оглед на хармоничните пропорции на 
лото ще се нуждае от по-могъща физика. Вероятно 
ще изчезнат разликите в ръста и силата между два
та пола. А дали ще има коса, какъв ще бъде цветът 
на кожата, на очите му? Това са по-скоро въпроси 
на вкуса, които ще се решат с оглед естетичните 
разбирания на хомо футурус може би ще се превър
нат именно в проблем на ... модата. Много по-важ
но е, че вероятно не всички хора ще изглеждат ед
накво. Да не забравяме, че

тя-

орга

по това време човечест- 
вото ще е населило и редица други планети из Га
лактиката (хомо галактикус!), където физикохимиче 
ските условия са различни от земните. Поселенията 
с мощно гравитационно полеСт. Н.Целта на работническо-опо 

ртните игри още от самото 
начало бе да подтикне работ 
ниците към масова физичес 
ка култура. Струва ни ое, че 
след едно десетилетие, свобо 
дно може да кажем — основ 
ната цел е изпълнена успеш
но. С други думи — работни
ческо-спортните игри са ус
пели да въведат физическата 
култура в предприятията и 
да я направят достояние на 
повече души.

Всъщност, интересът за ра 
ботническо-опортните 
сред производителите пока 
зателно опровергава някои 
мнения, че физкултурата и 
спортът са чужди на работ
ниците и че те, освен от про 
изводство и възнагражде-

ще изискват един тип
телесна конструкция (по-силна по-масивна), 
със слабо гравитазионно * 
жни конструкции. Сегашните 
само

а този
поле — по-леки, по-падви- 

ни сетива възприемат 
ограничен диапазон енергии и този си недоста

тък ние компенсираме чрез специални уреди (на- 
— радиоприменците). В бъдеще, може би, 

по генетичен път ще бъдат развити оптически сети- 
ва и за ултравиолетовата и инфрачервената светли
на, за радиовълните, за магнитните и гравитацион
ните полета, за радиационните лъчения. Това е един 
път, конто ще обогати невъобразимо картината на 
света, възприемана непосредствено от сетива ни и 
вероятно ще се окаже крайно необходим за хората 
които ще летят из междузвездните простори или ще 
обитават други планети.

пример

игри

в следващия брой: СВЕТЪТ НА БЪДЕЩЕТО
Футболният отбор на „Сточар”
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Вместо анегдот
I

ЦЕННА ПОМОЩ, КОЯТО ЗНАЧИ 

СПАСЕНИЕ
1 Сипмернли се 1

1I През май 1948 година в Белград на състезание 
на селските отбори в многобой участвуваха и дими- 
тровградчани. От тридесетината участвуващи състе
затели почти всички за първи път бяха в столицата. 
Състезаваха както знаят и умеят, а в свободните ча
сове се разхождаха по улиците на града. Ръководи
телите на отбора Тодор Славински и Йордан Марин 
ков размисляха как най-добре да използват идване
то си в Белград и какво да покажат на младежите. 
Дошли пред Народния театър и прочели афиша,че се 
дава някаква опера. Знаели че такова нещо същест
вува и решили да отидат. Но билетите били изчер
пани. Какво да се прави? И на единия от тях хрум
нало:

В село Ресен, Босилеградско, живее 12-но 
парализирано момче, чийто бедни родители 
средства да го лекуват. Четири години нещастното 
момче носят по три километра на училище 
одличен ученик. Вестник „Вечерни новости" 
лага помощ

Iнямат

и то е 
пред- I

Още преди две 
„Братство“ обяви 
за съдбата

години в-к 
репортаж 

на дванадесетго
дишното с парализиран крак 
момче Иванчо Мицов от се
ло Ресен. Детския парализ 
го покосил още в шестия ме 
сец. От тогава то живее и се

по три километра, пробивай
ки се мъчно по завеяните пъ 
теки. Въпреки това момчето 
винаги е било между най-до 
брите ученици.

Това умно момче е лише
но от много неща. То не мо
же да се радва на своето де 
тство. Лицето му отдава из
мъчена душа — преживяла 
много за своите години. Чер 
ните му очи изглеждат като. 
че ли са постоянно пълни 
със сълзи.

В къщи е винаги съм. На 
оголелия баир край самата 
граница владеят горещини н- 
ли остри студове. Но в тоя 
пустнняк, когато при него 
никой не дохажда, той е на
мерил отлични приятели при 
граничарите от недалечната 
застава. Тези младежи дълбо 
ко съчувстват със съдбата на 
момчето. Редовно го посеща
ват и охрабряват. Купуват

му и подаръци 
скромни войнишки джобове.

Наистина животът е бил 
суров към него. Обаче удивя 
ва това, че у него съществу
ва безмерно желание и воля 
да надделее горчивата съдба.

За лекуването на момчето 
все още не е късно — казват 
лекарите. Нещастието с в то 
ва, че на здравно неосигуре- 
ното момче родителите 
са в състояние да заплащат 
разноските за лекуване. Бед 
ното семейство има на издръ 
жка още три невръстни де
ца, на които трябва да се о- 
сигури парче хляб.

Затуй трябва да се помог
не на това момче. Само по 
такъв начин то ще може да 
продължи с лекуването 
Именно, затова поддържаме 
акцията на в „Вечерни ново 
сти“ и поканваме и нашите 
читатели да се отзоват.

В. Велинов

от своите

I 1

1 — Вижте какво другарю, ние сме представите
ли на българския отбор и искахме да видим тази опе 
ра. След убеждения и преговори и кой знае колко 
извинения от страна на секретаря на Народния те
атър. „представителите” и димитровградския отбор 
се намерили в галерията.

Младежи заели местата си вечерта и се опитва
ли да се държат както и всички други. В театъра 
всичко се превърнало в ухо, муха да бръмне, ще се 
чуе. Но нямало кларинети и тъпани. Първо избяга
ли двама. Останалите щом забелязали това — един 
по един изчезвали от галерията. Когато Маринков и 
Славянски се сепнали — местата били празни. Сър
дити, и те напуснали операта. Намирисали къде 
са „техните“. Отправили се към кафене „Дрина“. А 
там — техните състезатели гаврътват чашите. Връ
щане в операта — не било възможно.

учи при много трудни усло
вия. Осамотена сламена 
щурка, облепена с пръст, на
мираща се на стотина крач
ки от югославско-българска
та граница е неговия дом.

Iкъ-
I

не 1
Белградският вестник „Ве

черни новости“ неотдавна съ 
що така помести репортаж 
за нещастното момче и орга
низира акция за помощ. На 
храброто момче, което е от
личен ученик тоя вестник ще 
осигури безплатно лекуване 
в атомичната баня в Горна 
Трепча, край Чачак. За тази 
цел в банята е построена де
тска вила „Кекец“, в която 
миналата година са били на 
лекуване няколко безпомощ
ни парализирани деца. как
то Иванчо. Същевременно, 
вестникът „Вечерни новости“ 
организира отделна 
за събиране на парична по
мощ за оболелите от детска 
парализа деца. --- - --

I
I1

1СИ.

I1
I Когато попитали за девойките — казали им, 

са навън и се разхождат и гледат белградските бе- 
кяри.

че

1 IЕдна от участничките казва:
— На линията Шамац—Сараево най- 

често ядехме „гершла“. Цяла седмица 
не можех да яда, докато добре не 
глади ях.

Девойката слуша и пита:
— А какво е това „гершла“?
— Сега няма, за да знаеш какво е...

Знаейки че трябва да направят нещо — 
ли при секретаря на театъра и му се извинили за 

Секретарят едва тогава разбрал, че 
не е отбор от съседна България, но представи

те отиш-акция

I случилото се. 
това
тели на българската народност.

из-

IСчитаме, че е хуманно чи
тателите на нашия 
както и трудовите организа
ции от общините ни да взе- 

в подобна ак
ция, която ще организираме 
посредством „Братство“. С 

спо-

вестник. Снамерили се.
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ми 1шма с руку да излезнем. 
Измъкну се, а она пожълте- 
ла, кока йе пред змйне бега-

II
мат участие

Мене нещо ме секну. Ко 
па тека, ли од голем град сутоя хуманен жест ще

на родителите мумогнем
Юла и Любен, които влагат 
големи напрежения да помог 
нат на нещастното си дете. 
Те и досега са сторили мно
го, обаче не всичко, защото 

го леку-

дошлн — със зеляник ли да 
Ьи нагостим. Ама одма си по 

се мезе, баба-
ла.

— Детето набрало чобан-мисли: додека
насуче две обБе н Ьс!ти-та че 

Не реко:
— Че има све, вие седайте, 

и док пооратимо, све че йе 
готово! Па бърже нстърча и 
грабну детето за руку. — Бър 
жс да ндеш да набереш лу- 
диш за зеляник, ама да па
зиш кво береш....

Подсекоше ми се ноЬе. Съ- 
га кнкво да прайнм?

Па га вану за уши и га пра 
ти да бере пак. Добре, 
гоейете се беоше разоратнли 
та бабата некико направи зе

нямат средства да 
ват. Известно време 
бил на лекуване в Белград. 
Родителите му нямали сред- 

били принудени да го

Иван
че

ства и
надошли разни йсбанджие, 
имаше ноянье — гоейете се 
позабавише. Чък по голему 
вечеру дойдоше.

— Окал си ни — дошли 
смо ти! — рече йедън од н»и 
— ама
две обИе, че

ляннкат.
Денъска ми се явшие гое

йете. Све убаво, ама чуйем 
]едън се разболел, та са стра 
уйем дали му йе од господа 
или од зеляникат?

Тия дни требеше 
йду гоене. Мисли, мисли с 

да Ьи дочекам, и кико 
домаЬин си купи суга- 

ренце, подкваси Ьисело млек 
поланскуту ре

да ми довърнат у дома.
Иванчо сега се готви АЯ 

изпит за пети клас. кво Детето отърча и малко вре 
мс то га върча се заметнуло

държи
Докато не завършил първо
началните класове, родители 

- го носели на 
През зимата, баща

свак

торбуту. Олъкну ми, улезо 
гоейете да Ьи поканим.

бабата
це, наточи од 
Ни]у. Чекам Ьи тека, въртим 

нас бейоше
при
Тамън диго чашу, аако нсмаш зеляник с 

се върчамо...
те ежедневно 
училище, 
му Любен на гръб го носил

МАНЧА
се, ама нали при

/*! н#и -после н 'ге се се -
грмуя -ом.' ле
стмгмяф до дагтрнле',Бърза

?/бързина и1400 П
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ФОТОХРОНИКА "Л": .

Нсвлпнцн на втория фестивал

ТАКА ЗАПОЧНАХМЕ
ПРЕДИ 20 ГОДИНИ

Тазгодишният фестивал на българ
ската народност в Димитровград е юби
лярен.

Точно преди двадесет години започ
на една полезна инициатива — провеж
дане на майските фестивали в Димитро
вград.

Как започнахме?
Първите два майски фестивала (от

които поместваме снимки) ще се помнят
и ентусиазъм. Запо своята масовост

пръв път младежи от Сенокос, Врабча# 
Одоровци и други села участвуваха в та
кава манифестация.

Първият фестивал се проведе на 25 
май 1953, а следващата година той про
дължи шест дни. Това беше празник, ко
йто се помни. В града бе организи
ран физкултурен събор, парад, музика-

Димитровградската фолклорна група на I фестивал (1953)

Сн. Джордже

Игнятович

Текст: Б. Николов

Димитровградското трио на I фестивал Група участници в фестивала ,,за спомен"
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