
ЕрятстНо Садат в Югославия
По покана на президента на 

СФРЮ Йосип Броз Тито на 29 
и 30 май в нашата страна пре
бивава в

странните отношения и между 
народната обстановка. 

Сегашното твърде сложно ра 
приятелско делово посе звитие на международните от- 

щение президентът на Арабска ношения, а специално неизвест 
та република Египет Ануар ел ната и твърде опасна обстанов 
Садат. ка в Близкия изтон, както и

твърде оживената дипломати
ческа активност във връзна с 
тоя проблем през последните 
седмици, придават особено зна 
чение на сегашната среща на 
президентите Тито и Садат.

ИАРО0ИОСТ в СЧьУ югосллаий_» Посещението на Садат пред 
ставлява континуитет на трай
ното приятелство между две
те необвързани страни и поето 
янния обмен на мнения за дву
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ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА
И РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО

По повод годишнината от X конгрес на СЮК

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, ДРУГАРЮ ТИТО! Неотклонно по пътя 

на X конгрес
Денят на младостта 

най-тържествено 
бяха открити нови

Iи РожАеният ден на президента Тито бяха 
стопан^ГобеВктЦЯЛаТа СТрана‘ «« всички кран ™ 

изградени пътища, здравни обекти,’учил™1ПОбеАИ’
пред’^ стана^мгиа^л^стаитщшост^нагие бъдещеАа^>НОТ° ТИТ°В° "На'

ните'комитети на пГ' КИР° ГлигоРов- председателите на изпълнител
ните комитети на централните комитети на СК в републиките
номните области, председателите на изпълнителните съвети и скугацп- 
ните на републиките и автономните области и останалите сътрудници.
л_„ По това вРеме Щафета на младостта минаваше последните ,... 
ометри към стадиона на ЮНА. Тук на централното тържество 22-го- 

дишната девойка Виера Бегович, студент на титоградския университет 
„Велко Влахович , връчи на президента Тито щафетната палка с най- 
сърдечни пожелания на младежта, народите и народностите на Юго
славия.

■
път нашите

СТАНЕ ДОЛАНЦ, секретар на Изпъл
нителния комитет на Председателството на 
СЮК по случай Годишнината от X конгрес на 
СЮК прие главния и отговорния редактор на' 
информативната програма на ТВ Белград 
Душан Митевич и даде следното изявление:

и авто- 1
ки- — Изтеклият едногодишен 

период беше изпълнен с по-ор 
ганизирана и по-всестранна ак
тивност и инициативи на СК в 
обществото. Главните насойи 
на акциите на комунистите и тру 
дещите се в този период бяха 
към претворяване в дело на ре 
шенията на X конгрес и разпо 
редбите на новата Конституция 
на СФРЮ, към ‘ по-нататъшно 
развитие на социалистическото 
самоуправление, укрепване рол 
ята на работническата класа и 
влиянието на сдружения труд 
върху всички обществени про 
цеси, към по-нататъшна афир- 
мация на равноправието, брат 
ството и единството на народи 
те и народностите и необвърза 
ната политика на Югославия.

— Пред Съюза на комунис
тите и цялото ни общество и 
всички нас се намират две твър 
де важни основни задачи: по- 
-нататъшна конкретна работа 
върху устройството и ефикас
ното функциониране и на на
шата самоуправителна, общест 
вено политическа и обществе
но — икономическа система и

говорност и дисциплина на всич 
ни комунисти и на всички рав
нища.

За да тече по-уснорено про
цесът на нашето обществено 
преобразование върху основи
те на новата Конституция, необ 
ходимо е по-отговорно и ло-ефи 
касно да се договаряме и съг
ласуваме мненията.

— Трябва да се приемат и 
занони за сдружения труд, за 
обществената собственост, за 
общественото планиране и мно 
го други, както и текущи пред 
писания, от което до голяма 
степен зависи и по-уснорената 
реализация на много практичес 
ни крачни и решения в общест 
вената и икономическата сфе
ра. Във всичко това трябва да 
бъдем още по-решителни в 
борбата срещу разни егоисти- 
чески и партикулярни поведе
ния, гледане само в своя двор; 
трябва да разберем, че ние 
сме една социалистическа само 
управителна общност, че тази 
общност трябва да укрепваме 
и развиваме върху новите ко
нституционни начала, така че 
при рещаването на определени 
проблеми и приемане на реше 
ния всички отговорни хора да 
имат повече слух — както и за 
своята република, област, об
щината и фабрика — и за 
всички специфичности и инте
реси на останалите, тоест тряб 
ва да се държи сметка за ин 
тересите на всички народи и

Повече от 7100 пионери, младежи и девойки от всички краища 
на Югославия на тази юбилейна манифестация символично представи- 
ха победата над фашизма, самоуправителните постижения, братството 
и единството на нашите народи и народности, борбата на необвърза
ните свегьт да живее в мир и сговор, равноправие и човегйко творче
ство.

С внушителната манифестация под название „Светът за утре” 
— югославската младеж даде достоен израз на своята любов и преда
ност към другаря Тито и революционното му дело. Приемайки Щафе
тата с поздравите, президентът Тито благодари на югославската мла
деж и отправи топли, благодарствени думи.

ТЪРЖЕСТВЕНО И ДОСТОЙНО В НАШИТЕ ОБЩИНИ
Денят на младостта и рождения ден на другаря Тито бяха най-тържествено 

ознаменувани в Димитровградска, Босилеградска, Сурдулишна и Бабушнишна общини. 
Носител на чествуванията навсякъде беше младежта и пионерите — ученици, работ
ници и селяни.

* В ДИМИТРОВГРАД: „МАЙСНИ СРЕЩИ“ И НАРОДЕН МИТИНГ.

* В БОСИЛЕГРАД: МИТИНГ И ФИЗКУЛТУРЕН СЛЕТ

* В СУРДУЛИЦА: СПОРТНИ МАНИФЕСТАЦИИ, СРЕЩИ С ГРАНИЧАРИ И ПЪРВОБОР- 
ЦИ ОТ ЦЪРНА ТРАВА.

интензивна и организирана ак
ция за стопанска стабилизация 
на страната, работа по утвърж
даване и реализация на проек
та на общата политика на сред 
носрочно и дългосрочно разви 
тие на материалните сили в на
шето общество. Трябва да из
тъкна, че тези задачи имат 
такъв харантер и тежест, че

* ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА В ЗВОНЦИ И БОЖИЦА ЧЕСТВУВАХА ПАТРОННИТЕ СИ
ПРАЗНИЦИ. изискват още по-висока степен Югосла-народности, за цяла

общините четете на 5, 6, 7, 8 и 9 стр.)в(Обширно за тържествата

Цвят на младостта симиолизирпщ братството и единството ма нашите републики и автономни области



ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА И 83-ИЯ РОЖДЕН ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО
борба за истината нищо не сме 
преналили. Ние изнасяме фак
ти. Защото фактите трябва да 
бъдат главен аргумент, когато 
си спомнят за онова, ноето 
било и ногато се пише история

няма да забравят ни

ЧЕСТИТКА НА ВЛАДИМИР 

БАКАРИЧ
заслуги
днешните, ни бъдещите поноле
ния.

Ние, за съжаление, все още 
се намираме на едно ветроме- 
тище и все още трябва да оъ- 
дем готови за всянанви съби
тия. Трябва все още да се бо- 

онова, което направих
ме, което осъществихме, още 
трябва да се борим за истина
та за нашата страна, за нашите 
хора, за нашите жертви.

Но и днешното 
което вече е тук, което сътруд 
ничи с нас, накто и онова, кое 
то пристига, ни влява доверие, 
че ще следи пътищата, по кои 
то вървяхме. Нашата младеж, 
хората, които заедно с нас уча 
ствуват в изграждането на на
шата страна, са твърде упори
ти в това. Всичките догадки, 
които могат да се чуят в чуж
бина за това какво да речем, 
ще бъде след Тито, напълно са 
неоснователни. Не е Тито сам 
създал: всички заедно рабо
техме.

Другарят Бакарич сега тук 
говори за мене и аз му благо
даря за това признание. Но не 
се касае тук само за мене, аз 
това не приемам, като призна
ние само за себе си, но и за 
всички ония, които бяха заедно 
с мене и с всички нас сътруд
ничеха.

е

та.

Бих назал, другари, нещо и 
за една друга работа. Аз съм 
президент на Републиката и 
председател на Съюза но кому 
нистите в Югославия. Но какво 
бих можал сам да направя, ако 
оноло мене не бяха такива хо
ра, от които и аз се учех, ма
кар че естествено, и аз сам не 
що дадох. Заедно създавахме, 
заедно вървяхме напред, макар 
че понянога не бяхме съгласни 
по всични въпроси. Има много 
хора в цяла Югославия, край 
нас и около тази маса, които 
добре си спомнят какво правех 
ме и как разрешавахме разни 
проблеми. Някога щурмувахме 
и на небето, но не напразно, но с 
успех. И тук не бях само аз, 
но тун беше нашата Партия, 
тук бяха моите другари, които 
вървяха с мене. Това не може 
ше да бъде дело на един чо
век. Хората, работейки заедно, 
изграждат и себе си и велико
то общо дело, за което се бор

рим за

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ЙОСИП БРОЗ ТИТО ПО СЛУЧАЙ 
РОЖДЕНИЯ СИ ДЕН НА 25 МАЙ В СВОЯ ДОМ В БЕЛГРАД ДАДЕ ОБЕД 
ЗА НАЙ-БЛИЗКИТЕ СИ СЪТРУДНИЦИ. ПО ВРЕМЕ НА ОБЕДА ДРУГА
РИТЕ Д-Р ВЛАДИМИР БАКАРИЧ И ТИТО ВДИГНАХА ТОСТОВЕ. ОБРЪ
ЩАЙКИ СЕ КЪМ ДРУГАРЯ ТИТО ПОДПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕЗИДИ
УМА НА СФРЮ Д-Р ВЛАДИМИР БАКАРИЧ КАЗА:

поколение.

Другарю Тито,
Позволете ми от името на 

присъствуващите да ти честитя 
рождения ден и да ти пожелая 
дълъг живот, крепко здраве и 
още много успехи. •

Събрахме се в тази юбилей 
на година, в която чествуваме 
30 години от победата над фа- 

. шизма. Още сме под впечатле 
ние на това чествуване, на па
рада, който се състоя тун в 
Белград. Това ни припомни за 
войната, за дните на освободи 
телната борба, за борбата, коя
то ти поведе, с която ръково
ди и даде основни насоки за 
нашата победа. Ти в тази бор
ба посочи освободителната й 
същност, организира я от въс
танието до освободителната 
пойна и с това даде образец 
за съвременните освободител
ни движения в сгета. Зл това 
и Югославия — благодарение 
на теб — спечели такъв авто
ритет и стигна върховете 
световната арена.

всякъде успя да победиш зато
ва, че намери правилния път — 
поддържката, огромната 
дръжка на всички 
успя да събереш около себе 
си всично прогресивно у нас и

движение изобщо как трябва да 
се отнася към основните све
товни проблеми и в съвреме- 
ните условия води света 
пред. Този нов път също така 
е приет в света. Ето защо Юго

под-
народи ина-

ЯТ.

Затова на мене ми е тежко 
да слушам признания, 
ми се отправят. Защото би би-

които

ло историческа неправда кога
то всичко, осъществено би се 
приписвало на един човек. Ние 
създадохме нова 
заедно, колективно. Начело на 
тази борба стоеше нашата Пар 
тия. Ние за това всички имаме 
еднакви заслуги. Както вече ка 
зах, аз не бих можал да на
правя много, ако нямахме таки 
ва другари, такъв колектив, ис 
тина малък — нашата Партия 
в началото на войната наброя
ваше само 12 хиляди 
— ако нямахме

В спомените на всяко положе 
на всяка го-ние и

Югославияси спом-дина, винаги 
ням и твърде добре зная кой 
всичко беше с нас, кой сътруд 
ничеше с мене. И онова, което 
успяхме в тази борба, принад
лежи на всични нас заедно. 
Със стечение на обстоятелст
вата, аз бях начело на Партия
та. Дойдох като работник, от 
работническа среда, и станах 
функционер, най-напред в син 
диката, а след това и в Парти 
ята. Има тук другари, какъвто 
е другарят Нардел, които бяха 
с мен и в Москва, и в периода 
преди това. Ние работехме ви
наги мислейки на своята Пар
тия, а не за онова, ноето 
се харесва на някого в чужби
на. Гледахме онова, което би 
трябвало да се направи у нас.

След нас днес е един голям 
период от време, през който 
в света много неща се проме
ниха. Да си припомним 
беше в

Гледахме парада в Деня на 
победата и видяхме, че под 
твое ръноводство израсна вой
ска, която владее с модерната 
техника, съвременна армия, коя 
то така да кажа е и протаго- 
нист на съвременната теория 
на освободителната война в све 
та. В тези 30 години след побе 
дата над фашизма и 30 години 
развитие на социализма в Юго 
славил под твое ръноводство 
целехме работническата класа 
винаги да побеждава, постоя
нно да трансформира общест
вото, да организира самоупра- 
вителното общество и тази ра 
ботническа класа постоянно

Д-р В. БАКАРИЧ ЧЕСТИТИ РОЖДЕНИЯ ДЕН 
НА ДРУГАРЯ ТИТО членове

такива хора, 
канвото са нашите югославски 
хора, без оглед към коя нацио 
налност принадлежат, ако нямах 
ме такава 
тойнство, които наистина изне

славия няма репутация 
само заради това, което е би
ла, но и заради това което е 
сега, което представлява днес. 
Разбира се в това отношение 
твоя авторитет, така да кажа, 
беше съдбовен.

Измина и една година на ус
пешно развитие от приемането 
на Конституцията, от Десетия 
конгрес на СЮК, където ти пак 
беше начело на онези, които 
преодоляваа всички лутания и 
на всично, което вътре в пар
тията и в страната се случва
ше. Пан около

не само това, но и целия наш 
народ.

Когато се работеше върху
Конституцията, пък и върху Де
сетия конгрес имаше хора, кои 
то много се бяха ангажирали, 
които изгаряха като Велко Вла 
хович, който, миналата 
беше също тук и който рабо
тейки неуморно изгоря. Но те 
оставиха след себе си дълбо
ка следа, раздухвайки пламъка 
в сърцата не само на комунис 
тите, но и на всички наши хо
ра по-нататък да се борят 
тази наша цел.

Пожелавайки

упоритост и дос-

ще надват и мнозина хора в чуж
бина. Нашите хора отличаваше 
упоритост, вярност на себе си, 
вярност

година
към теорията на

марксизма-ленинизма 
телност в борбата за по-щаст
ливо и по-хубаво бъдеще. И то 
ва ни задължава всички, които 
все още се намираме, на кор
милото на нашата страна, в то 
зи дух да възпитаваме и 
та младеж.

и реши
да

прераства в асоциация на сво
бодни производители. Ние дей-

какво
навечерието на Втора

та световна война и какво ста
на след него. Тогава ние мечта 
ехме за това как ние като ко
мунисти един ден трябва да по 
бедим. Тогава

заствително постигнахме крупни 
успехи, както

себе си събра 
целия народ, защото знаеше да 
внушиш най-добрите решения.

Разгоря в нашите народи, в 
нашите хора, всичко прогреси 
вно и революционно в тях. На

в материалното 
производство, така и в общест 
вените отношения.

ти дълго да 
да ни водиш.живееш, дълго 

вдигам този тост и моля те да 
приемеш нашите най-добри по 
желания.

наша
и на нас самите 

това понякога изглеждаше ка
то утопия. А това стана дейст
вителност.

Ние наистина 
на младеж. Вие знаете

В рамките на своята активна 
роля в света ти откри пътища 
модерното работничесно движе 
ние, съвременното прогресивно

имаме прекрас
колко

много^ние след войната се об-Истината за Югославия 
повече побеждава в света, въ 
преки че не навсякъде е про
никнала. Все още има

все
лягахме на нашата младеж, как 
во създаваше тя и кан 
веноЙосип Броз Тито: Днешното 

поколение ии влява дове
рие, че ще следи пътищата, 

по които ние вървяхме

въодуше
вървеше след нас. Да й 

създаваме за това широки 
можности

опити то 
истинатаШтстйо ва да се попречи. Но 

за Югославия все 
ва. Има все

въз
пак надделя да работи и твори. 

Да бъдем последователни 
на себе си

повече и повече хоВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 
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самира в чужбина, и то отговорни, 
които признават ролята на Юго 
славия във Втората 
война

и да възпитаваме 
младежта в духа на югославс
киясветовна 

че всичко 
създали в на 

не може да се

патриотизъм, 
последователна, наквито бяхме 
ние.

за да бъдеи изтъкват, 
онова, което сме
шата страна, 
премълчи и чеОТВРЪЩАЙКИ НА ЧЕСТИТКА 

ТА, ДРУГАРЯТ ТИТО КАЗА:

Другари и другарки,
Най-топло благодаря на др. 

Бакарич на действително 
дечната наздравица, който тук 
произнесе по повод моя рож
ден ден и Деня на младостта.

Вижте, тридесет години 
наха от онова време, когато 
преодоляхме най-тежкото поло 
жение в нашата страна и изво 
ювахме окончателна победа. Ус 
пяхме в това, защото много по 
-рано, дълбоко дисциплинира
ни, решители, единни, без гру 
повщина и фракционерство, за 
легнаха нъм работа, подготвиха 
нашата Партия, макар че тя бе

ше малочисленна, за големите 
предстоящи събития, които и 
без това твърде 
търсиха.

Останахме

Аз съм 
общество— без 
ни приказки

уверен,това никак не 
може да се отрече. Но 
виси и от нас, трябва да бъдем 
енергични и твърди,
Да допуснем никой 
тория да извращава. Защото 
толкова страдания 
шата страна 
пролята, че би била

че нашето 
оглед на всич 

какво ще стане 
след този или онзи какво ще 
бъде след мене — е намерила 

| да върви 
е залог и 

велико

това замного ни раз-

малцина от ония, 
които минахме през всичко то 
ва. Но на мене ми е много при 
ятно, че и тук днес около та
зи маса, виждам ония1 
най-дълго време бяхме

не смеем 
нашата ис

сър

път, по който трябва 
по-нататън и че това 
гаранция 
бъдеще.

имаше в на-с които
и толкоз кръв е 

голяма тра 
би успял

на нашетоизми заедно,
както и ония, които постепенно 
пристигаха, като наши сътрудни 
ци и съратници. Другарите 
отиват ежедневно, както 
давна си отиде и нашият

гедия, когато някой 
да намали онова, 
през време на войната 
вихме, да ни

Позволете ми, другари и дру- 
гарки, да вдигна тази чаша за 
по-нататъшните

си което ниенеот-
напра-

като
твър

де скъп другар Велко Влахович. 
но можем да бъдем 
от това, че тези

успехи на на
шата Партия, за по-нататъшно
то изграждане на 
на, за

представи
че сме билидоволни 

другари оста 
виха след себе си голяма 
юционна следа

някакъв сателит и 
че нашата борба не е била та- 
нава, както

нашата стра 
по-щастливо бъдеще наревол 

и че техните я представяме 
не ние в

ние. 
нашата

настоящето иАз считам, поноленията, нои
то ще дойдат.Страница 2
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чШш№шда1

водеща 
непосредственото
вие да му оказват 
ефикасна

движеща сила с малки, главно в рамките 
новните организации на сдруже 
ния труд, така че сега 
вете могат да дойдат до по-пъл I 
на изява. Сега от общо 33 110 I 

СИ, 1
тях имат по-мал- к 

ко от 50 членове. Дейността им & 
днес все повече 
върху ноннретни жизнени въпро 
си в средата, където действу
ват. Това допринесе все по-не- 
посредствено да се чувствува 
влиянието 
масите
преодолее предишната много 
подчертана форумска работа.

на ос-
пРез този период бяха си присъст- 

по-голяма и 
помощ в развитието

про
ведени и конгресите на Съюза 
на бойците, Съюза 
тическата младеж и Съюза на 
синдикатите, на които бе даде 
на безрезервна 
решенията 
СЮК.

-Гччлено-

шШШна социалис на политическата 
най-широките

активност на 
т ^ народни слоеве. 
<ака Социалистическият 
е все по-близко

първични организации на 
81 на сто от шгСЪЮЗ

към желаните 
и прокламираните цели, т. е да 
стане един от най-мощните 
стълбове на системата 
та самоуправителна 
ция.

подкрепа на 
на X конгрес на ше насочена

на наша 
демокра- Шш тВ СЮК 1 192 460 

ЧЛЕНОВЕ гт
Продължи работата -върху

реорганизацията на първичните 
и организации на СК и от предиш 
в ните големи се формираха по-

на комунистите в 
и по-ускорено да се ШПрез 1974 са 

152 370 нови 
СК. СЮК

приети 
членове и 
днес има 

1 192 460 членове, което 
представлява най-голям 
брой в историята му.

а»'ДА ПРОДЪЛЖИМ по тоя път
'Ай

Наи-голяма отговорност все пак пада на нас ко
мунистите. Членовете на СК на първо място би тряб
вало да бъдат носители в изпълняването на решенията, 
да служат за пример. Тогава и успехите няма да изо
станат, т.е. ако се бъдем строго придържавали нъм ре
шенията, които приехме на Десетия конгрес, ано из
пълняваме онова, което от нас търси другарят Тито, си
гурно е, че тогава няма да ни липсва и пълната под
крепа на трудещите се. А не съществува положение и 
проблем, който сдружено и съвместно не може да се 
преброди. Само трябва по-ефикасно и по-безкомпромис- 
но да продължим по пътя, набелязан от Десетия кон
грес.

ШЕдинството на работническата 
класа, на самоуправителите, 
младежта, бойците от нашата 
революция и другарите, което 
на тези конгреси дойде до пъл 
на изява представлява реална 
обществена и политическа ос
нова за по-нататъшното укреп
ване на идейно-политическото 
единство в Съюза на комунис
тите и в цялото общество.

Настъпиха положителни про 
мени и в работата на Социалис 
тическия съюз, който все пове 
че укрепва като единствен 
фронт на всички организирани 
социалистически сили в общес 
твото и незаменим мобилиза- 
тор на широките народни маси 
в развитието на все по-дейно- 
то им участие в самоуправител 
ното решаване.

Очевидно е, че организации
те и ръководствата на СК след 
X конгрес в собствените си ре
дове по-решително се противо 
поставят на предишното сек- 
тантско схващане ролята на Со 
циалистическия съюз и като

|§ЕШ
..

Йосип Броз Тито чете доклада на X конгрес

видетелствува силата на наша
та самоуправителна система, 
здравината и единството на ра 
ботническата класа и съдбовна 
та свързаност на равноправни 
те народи и народности в Юго 
славия. От тази революционна 
борба Съюзът на комунистите 
излезе идейно-политически още 
по-единен, анционно и органи
зационно още по-способен, със 
здрава 
насона.- 

Идейно-политическото един
ство, потвърдено и още пове
че укрепено с Десетия нонгрес 
на СЮК и конгресите на СК 
по републините, и областите 
конференции на СК превърна в 
пух и прах и множество илю
зии и надежди на реакционни
те и империалистическите кръ
гове в чужбина, които имаха

по отношение,, по-нататъшното 
развитие на Югославия.

— Предричаха ни, а някои 
още говорят за това, че ще се 
разпаднем, а излезе тъкмо об
ратното
по-голямо единство. Конгресът 
е проследен и изключителен ин 
терес от страна на приятелите 
на Югославия в целия свят. С 

работническо-класова яснотата на своите становища 
и изявеното единство, членове 
те на Съюза на номунистите и 
трудещите се в Югославия 
недвусмислено показаха, че 
знаят канво желаят и че оста
ват непоколебимо по пътя на 
изграждането на социалисти
ческо самоуправително об
щество, че те не вървят ни ля
во ни дясно, но твърдо отстоя
ват на своето, отдавна трасира 
ния Титов път — свободен, и 
самоуправителен, независим и 
необвързан.

Постигнахме 
напредън 
съдържанието на идеологичес
ката работа в Съюза на кому
нистите и марксисткото образо 
вание на членовете. Формира
ни са марксически 
почти при всички партиини ръ
ководства. В градовете и 
общините са създадени поли
тически школи, през които 
този период са минали към 50 
хиляди членове. Успешно 
ботят и политическите 
при централните и областните 
комитети, а наесен започва с 
работа и политическата школа

на СЮК „ЙОСИП БРОЗ ТИТО“ 
в Кумровец. Покрай тези, ра
ботят многобройни школи на 
самоуправителите и младежки 
политически школи, а развити 
са и множество други форми.

Ние продължихме и решител 
ната борба против класовия 
враг и всички опозиционни сили, 
които се противопоставят на 
генералната линия на СЮК и 
се опитаха да спират, дори и 
осуетят усилията на организи 
раните социалистически сили 
в изграждането на социалисти 
чесното самоуправително об
щество. Десетият конгрес зас-

и значителен постигнато е ощев организирането и

центрове

по

в

ра-
школи

ски „обединители” и „освобо
дители“ на Македония. Тези 
слуги, които ... забиха нож в 
гърба на Югославия и Гърция, 
изпълняваха в Югославия и 
Гърция страшна и най-пронле- 
та жандармска роля, плячкос- 
ваха под германсна команда 
Македония и Тракия, беснееха 
в Сърбия, Черна гора и дори 
в Босна — тези мръсни ланеи 
на Хитлер, и всички разни фи- 
лови, божиловци, багряновци и 
цанковисти напъваха се да се 
представят нато някакви бъл
гарски „обединители“ и „осво
бодители“. Сега целият наш 
народ вижда, че те са всъщ
ност гробари на България. Те

доведоха България до трета на 
ционална катастрофа, като ос
тавиха народа сега да заплаща 
всички техни разбойнически 
дела към съседните народи и 
други свободолюбиви нации. 
Те нанесоха на българския на
ционален интерес огромен у- 
дар.

ВЕЛКО ВЛАХОВИЧ Югославия и СЮК и в този 
период продължиха да дават 
голям принос към общата 
борба на необвързаните страни 
за национална и обществена 
еманципация, давайки пълна 
подкрепа на народите, боре
щи се за своята свобода и 
право на самостойтелно вът
решно развитие. Макар че ре
акционните империалистически 
сили ни до ден днешен не се 
примиряваха леко със загубва 
нето на своите монополи и 
привилегировани позиции — ре 
шавайни и проблемите от пози 
цията на сила — все пан, сво 
бодолюбивите и поробени наро 
ди не можа нищо да спре във 
вековното им тежнение и бор
ба за собствено национално ос 
вобождение. Победата на герой 
ския виетнамски народ най-яр
ко потвърждава това. С побе
дата на виетнамската револю
ция — както и на нмерския на 
род в Камбоджа, обществени- 

в те промени в Португалия, Гър
ция, в много страни на Афри
ка и Латинска Америка — също 
ствено са отслабени силите на 
империализма, а огромно са на 
раснали силите на мира и про
греса.

Тезиси по македонския 

национален въпрос
Правителството на Отечест

вения фронт сложи край на ве 
линобългарската шовинистиче- 
сна политика, главния причини 
тел за националните нещастия 
през последните 30 години, а 
сега пред нас се поставя въп
росът, на нойто трябва да се 
даде пълна яснота, Това е въп
росът за Македония.

Следва)

ство”. Днес имаме 
ние, като че ли с това участие 
иснат да направят нова неправ

впечатле-Спомням си с какво нетър- 
другарят Димитров оча

кваше резултатите от разгово
рите в Крайова между ДРУ" 
гаря Тито и делегацията на
Отечественофронтовското пра
вителство на България, за това 

Тито да разреши уча- 
на българските части в 

лро-

пение

дина.
През средата на септември 

1944 година другарят Димит
ров ми изпрати за преглед е- 
дин текст, в нойто бяха посо
ченидругаря 

стието
окончателните операции

Хитлеровите армии, които 
изтегляха от Балкани-

становищата на Отечест- 
фронт в България за Мавения

недония и поиска от мен евен 
туални забележки. В този 
(не зная кой е бил автор) и- 
маше много негови интервен
ции, нойто подобряваха текста. 
Дадох предложение за две-три 
допълнения 
помолих другаря Димитров за 
съгласие този текст, след об
народване на български да го 
прочета и аз по „Свободна 
Югославия”. Радио станция 
„Христо Ботев” го предаде на 

„Свободна

ти в текствече се — „ __
те. Той считаше, че най-много 
Титовата, нова Югославия мо
же да допринесе при балкан
ските народи, а особено в меж 
дународните отношения, 
даде благоприятна позиция за 
България. Димитров беше твър 
де доволен, когато разговори
те в Крайова от 5 октомври 
1944 година завършиха със спо 
разумението Тито—Терпешев
за участието на българската 
армия в окончателните борби. ) 

Днес когато си спомняме за 
тази атмосфера и тези разго
вори и сегашните тълкувания 
ролята на българсната войсна, 
виждам нолко и кан историче
ските факти могат да се зло
употребяват.

В посоченото споразумение 
едно от централните места гла 
сеше: „Делегатите на прави- 

на Отечествения

1. За военно сътрудничест
во против общия враг — 
германския завоевател.

2. Всични въпроси, нойто про 
изтичат от съседсните отноше 
ния и приятелсното сътрудни
чество между България и 
Югославия, ще со решават 
духа на братсни и общи инте
реси на народите на Югосла
вия и България.

Делегатите на Правителство 
то на Отечествения фронт из
разиха готовност да направят 
всично, за да се изправят не
правдите, нойто реанционните 
фашистки елементи на Българ 
сното правителството нанесоха 
на народите на Югославия и 
в пълна степен да възстановят 
нормални отношения между 
българсния народ и народите 
на Югославия в духа на пълна 
и братсна солидарност. (Ар- 

не ЦН на СЮН) по-ната- 
АЦКСЮН. Фонд на Радио 

станцията „Свободна Югосла
вия”, предаване бр. 323 от 8 
октомври 1944 година, МФ 
17-47 (113).

*) За тези разговори в Кра
йова, иъдето председателят 
на Националният комитет за 
освобождение на Югославия, 
маршалът на Югославия Йо
сип Броз Тито прие делегация
та на Отечествения фронт на 
България по нейно иснане — 
Радио станция „Свободна Юго 
славия" предаде на 8 онтом- 
ври 1944 година следния тенст:

„От Кабинета на Председа
теля на Националния номитет 
за освобождение на Югосла
вия, дадено е на 5 онтомври 
1944 година следното съобще
ние:

и същевременносъз-

18 септември, а 
Югославия" на 19 
1944 година.

Поради това, че тенстът е ин 
тересен, посочвам по-дълъг из 
вод:

септември

Всички сме уверени, че Съ
юзът на номунистите начело с 
другаря Тито днес е толноз 
мощен, че е в състояние всич 
ни нрисизни и конфликтни об- 
ществено-инономичесни поло
жения успешно да преодолее 
със своята упорита и отгопорнп 
идейно-политическа работа и 
още по-организирано и по-твор 
чесио настъпление.

„Правителството на Отечест
вения фронт сложи нрай на 
велина България и фашистната 
политика на Балканите, полити 
ната на неприятелски отноше
ния със съседните народи и 
на срамната лакейсна служба 
на германските разбойници ...

Велинобългарсните шовинис
ти се стараеха да скрият сво
ята мръсна служба на герман 
ците и своето предателство, 
като се представяха за българ

„На 5 онтомври 1944 година 
председателят на Националния 
комитет за освобождение на 
Югославия маршал Йосип Броз 
Тито се срещна с делегациите 
на Българсното правителство 
на Отечествения фронт па 

с министрите господа 
Добри Терпешев и Петър То
доров. Разговорите изминаха в 
сърдечен и приятелсни тон и 
в духа на взаимни разбирания.

Бе постигнато споразумение:

телството 
фронт изразиха готовност да 
направят всично за поправна 
на нелравдините, които на юго 
славените народи нанесоха реа 
иционните фашистки елемен
ти на българсното лравител-

чело хип
тън
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„БРАТСТВО"КОЖАРООБРАБОТВАТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕИЗШИ

СУБЕКТИВНИ ФАНТОРИ 

ТЕГЛЯТ НАЗАДЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА МОК НА ССРН В НИШ И ПРОКУПИЕ

НОВО РЕГИОНАЛНО УСТРОЙСТВО пълна паси-Съществуваше
на обществено-политиНе ще открием кой знае ка- 

новина ако кажем, че отно 
тенията в 
лното предприятие 
бри. Това положение продъл
жава с години, разбира се с 
известни 
ложението в колектива.

За изтеклите десетина го
дини в „Братство” се промени 
ха 7 директора. И никой 
успя да сложи край на лошото

визацияческите сили. Никой никого не 
и от никого не се

ква кожарообработвате
не са до- слушаше 

търсеше отговорност. Имаше
за злоупотреби с 

по болест и какво ли

ствено значение за организа
ционно устройство на Конфе
ренцията и нейното учредява
не. Новата Междуобщинска ко 
нференция трябва да има 129 
делегати, председателство от 
31 членове, надзирателен от
бор от 5 души и 
нференция за 
дейност на жените. В проекто
решението се предлага в МОК 
на ССРН да бъдат 65 непосред 
ствени производители, 
ни, 30 младежи и 6 души от на 
родностите (4 българи и 2 ро- 
ми). Председателството тряб
ва да има 15 членове от непо
средственото 
Всяка Общинска конференция 
(те са 15) ще има по 5 делега
ти в новата регионална обще
ствено-политическа институция 
на ССРН.

В подготвяне на учредяване
то на новата МОК на ССРН; Со 
циалистическият съюз в досе
гашната констатация ще оцени 
икономическата стабилизация в 
момента, канто и Координаци
онният отбор ще обсъди всич- 
ни проблеми около учредява
нето на самоуправителните об 
щности на интересите в нова
та регионална общност. Не по- 
малко внимание предизвика 
искът час по-скоро да се види 
кои функции републиката ще 
пренесе на новата общност, а 
какво ще им дават общините.

М. Б.

широки размери. Организиране 
то и свързването на сдруже
ния труд и обществено-полити
ческите организации не озна
чава връщане към околии, но 
създаване на широки съпроти
вителни сили срещу лонализма 
и републиканския централизъм. 
Новата самоуправителна инсти 
туция в лицето на новата реги
онална общност представлява 
социалистическо 
на общината — стопанството, 
политиката, творческите и кре 
ативни сили, самоуправителни
те общности на интересите 
върху творческа платформа на 
общите интереси, а всичко за 
планувано чрез развойни про
грами, които трябва да изразят 
специфичностите на всяка об
щина и тяхната самоуправител
на общност.

В подготвителната фаза за 
регионално организиране върху 
нови принципи се изтъкна, че

Председателствата на Меж- 
дуобщинските конференции на 
ССРН в Ниш и Прокупие още 
веднъж се договориха за осъ
ществяване становищата на XII 
заседание на Председателство
то на ЦК на СКС за регионал
но устройство в СР Сърбия. На 
заседанието се изтъкна, че се 
намаляват регионалните общ
ности от 16 на 8, а това откри 
ва по-големи възможности за 
самоуправително свързване на 
сдружения труд и следовател
но по-динамични процеси 
рамките на новите регионални 
общности. Създаването на ед
на регионална общност за Ниш 
и Прокупие всъщност има вси 
чки белези на класова и ради
кална разплата с остатъците 
на либерализма, изразяващ се 
в общинсната среда, технонра- 
тизма и закостенелите схва
щания, че големите общини 
трябва да „се стараят” за изоста 
налите и всичко,което в перио
да на либерализма означаваше 
несамоуправително и несоциа- 
листическо изопачаване на на
шето революционно движение.

Разплащането с остатъците 
от либерализма се изтъкна на 
заседанието, с такава форма 
на регионално устройство и 
на новата Междуобщинска кон 
ференция на ССРН прогресив
но се определят за по-нататъш
но развитие на самоуправител- 
ната система в регионално по-

и опити
отпуски
не. Може би известна вина 
имам и аз. защото като дирек 
тор, когато дойдох в „Братст- 

” веднага не исках да ми се 
„обещана помощ” ...

колебания, според по

нова Ко- воне
обществената окаже

устройство
32 же-

в

производство.

до края на юни ще подготвят 
средносрочните и дългосрочни, 
планове, 
сочат

които
съществената 

нкция на новото 
зиране да насърчава изостана
лите общини в региона.

Договориха се до края на 
юни да се проведат изборите на 
делегати в новата Междуоб
щинска конференция на ССРН, 
за да може след това да се 
учреди. Същевременно ще се 
разгледат документите от съще

ще по-
фу-

органи-
Трудовата дисциплина гарантира висоно производство

— Но сега положението се 
поправя — изтъкна Димитров. 
Новият ръководител на произ
водството Петър Мадов до го 
ляма степен заздрави произво 
дствената дисциплина, а корен 
но вече се мени и отношение
то на работниците към произ
водството. Загубата от 600 хи
ляди динара по годишния ба
ланс за 1974 ще санираме, 
производството в първите ме
сеци на новата година е обна- 
деждващо и ано отстраним про 
явените досега слабости — мо 
жем да се надяваме на добро.

положение, да помогне трудо
вата организация да излезе 
от задънената улица. Кадри, 
които идваха в предприятието 
набързо си отиваха, понеже би 
ваха подложени на тормоз, а 
имаше и такива, които не пре 
дложиха нищо за спасяване от 
положението, дори спомогна
ха то да затъне.

;• -•
ДВОЕН ПРАЗНИК В БОЖИЦА

а
ДА ДОЙДЕ ВСЕКИ НА 
МЯСТОТО СИ!

Признания на учениците и учителите Може би това е начин поло 
жението да се оправи. В сана 
ционната програма на „Брат 
ство”, направена преди някол 
ко месеца е изнесено, че тря 
бва да се направи размества 
не на работниците, така 
всеки да дойде на „право мя 
сто”. Очевидно е, че в борба 
та около сменяването на ди 
ректорите, в груповите борби, 
които разяждаха този малък 
колектив, мнозина хора 
още не са на правото си мя
сто.

СЪДБАТА НА „БРАТСТ
ВО” СИ Е В ТЕХНИ 
РЪЦЕ. . .

В неделя на 25 май в село 
Божица бе тържествено озна
менуван Деня на младостта и 
рождения ден на другаря Ти- 
то, накто и Деня на основно
то училище в селото.

На тържеството участвуваха 
родителите, младежта, работни 
ци от обектите на Втората фа
за на власинските водоцентра- 
ли, гости от Сурдулишка и Бо- 
силеградска общини. На търже 
ството присъствува и Любен 
ВЕЛИЧКОВ,
Общинската конференция на 
ССРН в Сурдулица.

За големия празник, който 
чествуваме в рамките на 30-го 
дишнината от победата над фа 
шизма и освобождението на 
СФР Югославия говори Любен 
МИХАЙЛОВ, директор 
новното училище.

— Днешният 25 май — 30-го 
дишен свободен май, Деня на 
младостта и рождения ден на 
другаря Тито е и Деня на на
шето училище. 25 май стана 
всеобщ празник на нашите на
роди и народности, а младеж- 
та^прави своя равносметка на 
постигнатите успехи и подвизи 
под слънцето на свободата и 
социализма — изтъкна Михай
лов.

че
Попитахме и председателя 

на Общинската скупщина в Ди 
митровград Борис 
за това какви мероприятия 
предприемат, та да се помо
гне на този колектив да изле
зе от задънената улица.

— Ние правим всичко, което 
е по силите ни да помогнем 
на „Братство”. Ето ще 
рим средства и начин 
нираме и миналогодишната за 
губа. Но бъдещето 
лектив си е в негови ръце — 
и той трябва да се 
за него. От

БОРИСОВ
се

все

Друг проблем, който се за
сяга в програмата е да се по
добри и изостри докрай 
изводствената и трудовата ди 
сциплина. Ако беше 
гурно нямаше да се- случи ра
ботници, които по-рано 
но преизпълнявали нормата си 
— сега. когато се получават 

да не 
нор-

наме-
председател на про- да са

тана си на този ко

редов- погрижи 
ангажирането 

усилията на всички субекти 
него ще зависи дали ще успее.

— Вярвам — 
че „Братство” ще се съвзе

ме. Резултатите в началото на 
тази производствена година са 
добри и съществуват реални 
изгледи да се преодолее съще 
ствуващото затруднено поло
жение.

'' ' и
Откриване на тържеството I!минимални доходи 

изакрват ни 60 на сто от 
мата си?!завършили около 700 ученици, 

между които днес има специ
алисти от всички професии, ра 
ботещи из цялата ни страна.

Пред многобройните посети
тели, учениците изнесоха под
брана културно-забавна програ 
ма, съставена от фолклорни 
изпълнения, рецитации, 
тали и др. Учениците от осми 
клас показаха добри знания 
във винторината. посветена на 
Тито, необвързаната политика 
и партийните конгреси на 
СЮК. На най-добрите бяха връ 
чени награди. По случай голе
мия празник, всички ученици 
на тържествен начин бяха при 
ети в Съюза на социалистиче
ската младеж.

В знак на благодарност за 
вложени дългогодишни усилия, 
Общинската образователна об 
щност от Сурдулица и трудо-

подчерта тойвият колектив 
подариха ръчни часовници на 
17 просветни работници, пре
карали в това училище повече 
от десет години. Също така и 
местната общност на село Бо 
жица се отнесе с внимание към 
училището. За непрекъснати
те постижения в образовател
но-възпитателния

на училищетона ос-

КАКВО КАЗВА ДИРЕК
ТОРЪТ НА „БРАТСТВО” 
ДИМИТРОВ?

Добривое Димитров, иконо
мист от две години е директор 
на кожарообработващото пред 
приятие „Братство”.

— Наистина,

реци-
М. А. — Ст. Н.

(В следващия брой: Про 
резултати 

в първите три месеца да 
ват надежда)

процес тя 
подари на училището телеви
зор.

имаме 
трудности. Ако успеем 
ро да въдворим ред 
плина, а вече 
в това оношение, 
ним

много
по-сно- изводствените

Накрая на и дисци- 
резултати 

и ако отстра 
в произ- 

можем да се на 
дяваме на успех. Не

програма посети
телите имаха възможност да 
видят отлично

има

„тесните места”подготвената 
ученическа изложба по общо- 
техническо образование, 
шно ръкоделие и 

Тържеството

водството
След това той говори за ус

пешно изминатия път на учи
лището, което тук съществува 
от преди сто години. Само 
през последните 22 учебни го
дини основно училище тук са

_ искам да
се впускам в подробности и 
да се връщам много 
ще кажа, че и днес 
последствия от 
която беше

дома
рисуване, 

продължи до 
късно вечерта с народно уве- 
селение.

назад, но 
още има 

груповщината. 
зацарила в колен- 

тива. има примери на безотго
ворност и в производството и 
в оперативата. ..В.В. —Д.Е.
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ДЕНЯТ НА МЛАДОСТТА И РОЖДЕНИЯ ДЕН НА ДРУГАРЯ ТИТО В БОСИЛЕГРАД

СРЕЩА НА ВЪЛНУВАЩА МЛАДОСТ
на лп„гЛ^3х°АИШНОТО чествУване Деня на младостта и рождения лен 

ствуваха няколко стотни младежи, пионери и граничари ’ в които уча-

За разлика от предишните 
години, сега чествуването на ве 
ликия празник започна по-рано 
— още на 22 май, а главното 
общинско тържество се прове 
де на 23 май в Босилеград. Чес 
твуването стана предварително, 
за да могат най-добрите изпъл 
нители в спортната и култур
но-забавна програма 
да пристигнат и участвуват на 
„Майските срещи“ в Димитров 
град.

Улиците бяха препълнени от 
граждани, дошли от всички се
ла в общината, да видят пара
да и увеличат тържеството. Те 
топло приветствуваха участници 
те в тази великолепна манифес 
тация, която приключи в учи 
лищния двор.

образование, домашно 
телите имаха възможност да 
видят майсторени изработените 
предмети 
лие, рисуване и пр.

Същевременно на училищно
то игрище се състояха мачове 
по малък футбол между пионер 
ските отбори на Бистър и Боси 
леград, а след тава се състоя: 
финална среща между отбори
те на гимназията и ЮНА. Побе 
дител стана отборът на гимна
зията и получи купа.

ръкоде-

по общотехническо

Тържеството откри хорът на 
основното училище в Босиле
град с няколко хорови песни, 
посветени на Деня на младос
тта и Тито — с ръководител 
Мария Чипева. Приветствено 
слово, за великото дело и жи
вота на другаря Тито, произне
се председателят на Общинска 
та конференция на Съюза на 
социалистическата младеж Ста 
вре Спаснов.

навреме

ТУРНИР ПО ФУТБОЛ И 
ФАКЕЛНО ШЕСТВИЕ

ТАНЦЬОРИТЕ ПЛЕНИХА 
ЗРИТЕЛИТЕПровеждането на традицио

нния турнир по малък футбол, 
с участници от младежките фут 
болни отбори от Божица, Дол
на Любата, Босилеград и от
борът на граничарите, означи 
началото на най-голямата спорт 
на и нултурна манифестация в 
Босилеградска община.

В следобедните и вечерните 
часове продължиха спортните 
състезания, които приключиха 
с пионерски и младежки над
бягвания из улиците на града.

Програмата от първия ден на 
чествуването приключи вечер
та с факелно шествие, в което 
участвуваха пионери от основ
ното училище „Георги Димит
ров“ в Босилеград.

МАСОВО УЧАСТИЕ В ТЪРЖЕСТ 
ВЕНИЯ ПАРАД

Централното тържество започ 
на на 23 май с масов парад, 
в нойто участвуваха: пионери, 
ученици от основните училища 
на общината, гимназията и 
училището за квалифицирани 
работници, младежта от града, 
работници, служещи, граничари 
и др.

Парадът предвождаха две мо 
мичета, които носеха снимката 
на Тито. След тях момчета с 
високо развити знамена и дъл 
га младежка колона със строй 
ни стъпки вървяха равномерно 
по такт на музиката.

В следобедните часове започ 
на културно-забавната част на 
програмата, съставена от народ 
ни песни, танцови изпълнения 
рецитации, рецитал и виктори
на, посветена на Тито.

С добре подготвен рецитал 
за жизненото дело на Тито 
настъпиха учениците от горно- 
лисинското основно училище.

Особено привлекателни бяха 
изпълненията на ученическите 
танцови състави. Най-добри бя 
ха учениците от Горна Любата 
със солидна ритмика в изпълне 
нията си.

Много симпатии спечелиха 
първолачетата Борис Лазаров 
и Снежана Яначкова от Горна 
Лисина, с изпълнения на ръче
ница инак най-млаки участници 
в програмата. Добре играха 
учениците от гимназията, Гор
на Любата и Горна Лисина.

ВНУШИТЕЛНА ПРОЯВА НА 
ПИОНЕРИТЕ

В продължение на програма
та ученици от горнолисинското 
и донолюбатско основни учили 
ща, ръководени от Борка Лаза 
рова и Станко Дончев — пре
подаватели по физическо възпи 
тание, се представиха с масови 
гимнастически упражения. Из
пълненията на пионерите и пио 
нерките символизираха цъфтя 
щата младост, сплотеността и 
творческата им способност.

Акробатичните номера на уче 
ниците от втори клас на основ 
ното училище в Босилегард, 
подготвени от учителката си 
Круна Иванова, привлекаха осо 
бено внимание на зрителите.

Учениците от Бистър, Горна 
Любата и Босилеград изпълни 
ха поотделни гимнастически 
упражнения и други интересни 
точки.

Хармония на ритъм и движениеГорна Лисина:

Накрая се състоя викторина 
на тема: „Колко знаеш за жи
зненото и революци 
на другаря Тито”? Участвуваха 
по трима ученина от петте ос
новни училища в комуната. 
Посетителите с голямо удовол 
ствие следеха състезанието, а 
учениците показаха извънред
ни знания. С минимално пред
имство победители станаха уче 
ниците от Босилеград. Всички

участници във викторината по 
лучиха парични награди.

След цялостното изпълнение 
на програмата журито провъзгла 
си най-добрите участници и връ 
чи похвални грамоти и номпле 
кти книги на Издателство — 
„Братство“. Също така бяха 
възнаградени най-добрите учи
лища и някои преподаватели.

онно дело

В. В. — Д. Е.

Предобедното чествуване при 
ключи с откриване на учениче
ската изложба на най-добрите 
творби от основното училище 
„Георти Димитров“ и гимнази
ята „Иван Караиванов“. Посети

ТУРИЗЪМЪТ В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

ЗАСЕГА-САМО ЗВОНСКА БАНЯ
те курортни места. В Звонска 
баня вилите нямат тоалетни, 
нямат вода ...

Не ще много да се зарадва 
и когато узнае за цените. Пау 
сионът I категория е 90, 11 — 
80, а за непостоянни гости —
50 и 30 динара. И цената на 
къпането е висока — 5 дина-

Банята не е снабдена добре. 
Това си е стар проблем, кой
то още не е разрешен.

Но има изгледи Звонска ба
ня да се развие. В Общинсна- 
та скупщина в Бабушница ни 
уведомиха, че вече е готов 
проект и са обезпечени сред
ства от около 20 милиона ди
нара за изграждане на нов хо
тел-ресторант в Звонска баня 
с 200 легла. Освен това ще 
бъде построена и автобусна 
спирка, а ще се превземат мер 
ни и за подобрение на снабдя
ването.

Във финансирането на този 
обект ще участвуват мина Бор 
и Фондът за изостанали краи
ща в Сърбия, понеже се пла
нира новият хотел-ресторант в 
Звонска баня да се ползва за 
отдих и почивка на работници.

М. Андонов

ни засега), исторически памет
ници от римско и турско вре
ме, множество паметници 
боевете през Народоосвободи- 
телната борба ... Засега тези 
места се посещават само по 
време на държавни празници 
— Деня на боеца и Деня на 
въстанието в Сърбия., множе
ство от тях не са в добро със
тояние.

Ако се заговори за туризма 
в Бабушница — веднага се со
чи към Звонска баня. И наи
стина, засега тя е единствени
ят курорт в този край, кой
то може да приеме гости. Ос
таналите 
ни забележителности още дъл 
го време не ще бъдат извест
ни навред.

И тук вината преди всичко 
е в лошите съобщения. Този 
въпрос обаче е във фаза на 
разрешаване. Именно, от две 
години насам в Бабушнишка 
община се провежда седемго 
дишно местно самооблагане за 
построяване на пътища. Първи 
те десетки километри асфал
тови шосета са готови, но то
ва е още началото ...

Но за да стане тоя нрай и 
туристически известен, освен 
съобщенията — трябва още 
много. Трябват уютни курорти, 
трябва да се уредят културно- 
историческите паметници, та 
борческа Лужница да бъде до
стъпна на нашия и чуждестра
нния гост. Има какво да се ви-

от

нултурно-историчес-

ра!

Какво предлага Звонска 
баня?

Звонска баня с термалните 
си извори и лечебните свойст
ва за нервни и други заболя- 
вания е почти недостъпна.

Тя сега предлага само оно
ва, което й е подарила приро 
дата; неповторима красота, 
свеж планински въздух и ни
що повече.

В Звонска баня е трудно да 
се стигне. От Бабушница до ба 
нята към 25 километра — пъ
тят е разбит и гостът след ед
но пътуване дотам — завина
ги се заклева да не идва по
вече в банята. И друго нещо: 
когато стигне там — няма ус
ловия, нойто предлагат други-

ди в този планински край: жи 
вописни планински пейзажи, 
неповторими природни красоти, 
врела, хубави местни делика
теси (за жалост, малко извест

Пионерите от Долна Любата изпълняват гимнастични упраж
нения
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Щ, ТРАДИЦИОННА
* • »^ТлГ=83хК[ГДГ^«ТаННИА АЙЙГ^МИЛУ: в на деня и. -достта

®\я&яЬх№ак ма» ьгийчЕгв
ци” 'изпратено”поздравително писмо ло дру- ,"Г«Т»...“ с..= л5;
гдри тмтп ______ ка ГЛимитровград), Жел”° ЧеТАгл 1ши ------------------------- (Чачак) Загорна Михаи

(Клисура), Радиша Стоя 
(Лазаревац), Лиляна Але 

край Пара-

кович 
лова 
нович
нсич (Бусиловац 
чин), Пепица Наранфилова (Бо 
силеград), Биляна Попович (Ва 
льево) и Лена Милошева (Ди
митровград).

Официалното откриване на 
фестивала 6еанапрщавен0астпре

Съюза на социа- 
(ССМ)

Тазгодишният традиционен 
‘.в®!* фестивал на народностите и

народа от СР Сърбия — ,,Маи 
срещи" в Димитровград 

измина под знака на чествува- 
нето на 30-годишния юбилеи 
от разгромяването на фашизма 
и освобождението на Югосла
вия от хитлеро-фашизма.

Отново тук бяха се събрали 
в братско хоро представители- 

сръбската нация (Алек- 
сандровац Жупски — града-по
братим на Димитровград), ал
банската и турската (Призрен), 
словашката (Ковачица), румън 
ската (Уздин) и българската на 

; родности (Босилеград),
5 Със своето присъствие тър

жеството увеличиха: Милутин 
МИЛОШЕВИЧ, член на ЦИ на 

г СЮК и заместник председател 
I на Републиканската конферен- 

на ССРН и Надежда

дседателят
ференция на 
листическата
който топло приветствува

на фестивала

•!
В'-'» ски младежШ

Тази година с нова емблема: ,,30 години от победата над 
фашизма”

вси

—ИНинолайИПейчев. За съжале 
лошото време набързо пре 

на танцово 
състави на наро-

:

„.2г
вац изпълниха националните си
хора и танци (отсрочената 
програма от предишната ве- 
чер) Твърде живописните на
родни носии и прекрасните из 
пълнения въодушевиха над 5 

посетители и участни-

ние
късна програмата 
музикалните 
дностите.

Свободно може да се каже, 
че вторият ден на фестивала 
бе особено богат. В предобед 

часове се състоя внушите 
във

I те на

ните
лен парад на участниците 
фестивала — битови групи, 
спортни отбори и гимнастичес 
ки състави, пионери, пионер
ки, младежи и девойки. Освен 

емблема, уча- 
носеха и емблема на

I,-

хиляди

ЦИГимнастическите пън упраж
нения, ноито изпълниха учени
ците от основното училище „М. 
Пияде" и гимназията „И. ь. 
Тито” в града действително са 

любов. Заслужа- 
изтънне

традиционната 
стниците _
30-годишпината от освобожде-; ция

КОВАЧЕВИЧ, председател 
$ Конференцията за обществена 

дейност на плените при РК на 
ССРН, Хадия МОРИНА член 
на Секретариата на РК на 

ш ССРН, Любиша МИТРОВИЧ, 
щ председател на МОК на ССРН, 
я представители на обществено- 
Щ политическите организации от 
Ц Призрен, Пирот и Аленсандро-
■ вац, представители на Издате-
■ лство „Дечйе новине” от Гор- 
I ни Милановац.
* Въпреки че фестивалът „Май 
р, ски срещи" официално започ
ва на на 24 май, междурайонните 
щ прегледи (със спортни състеза- 
Ц ния и музикални изпълнения) 
Ц пронизаха с тържественост 
№ почти целия месец май. В рам 
м ките на това на 24 май в еле

на нието.
В Спортния център се състоя 

митинг. Митинга откри Цветан 
ЕЛЕНКОВ, председател на ОК 

ССРН в Димитровград, 
за делото на др. Тито и 30-го- 
дишното ни развитие говори 
Милутин МИЛОШЕВИЧ 
на ЦК на СЮК и

подготвяни с
специално да се 

успешното 
второкласниците 

ръководството
Иванова от

Кръшно хоро от братски Александровац Жупски ва участие 
под 

Кру- 
Босиле- 

свободни гимнас- 
изпълнения предизви- 

същински възторг сред

твърдеана на
на

Т;хг
начлен 

заместник
------- 1 на РК на ССРН и

на ЦК на СЮК.

чиитоград, 
тически 
каха 
зрителите.

Под ръководството на препо 
давателите по физкултура: Ди 
митър ГЮРОВ, Никола ГЕОРГИ 
ЕВ и Еленко ВИДАНОВИЧ бяха 
изпълнени гимнастическите уп 
ражнения: „Тази 
мни
„Академичен състав , 
лива младост”, „В мощен ри
тъм" и „Под знамето на сво
бодата".

•> председател 
член I1

,

ШШШшМ
Стройно и хармонично изпълнение на гимназистите

Щ От митинга бе 
приветствено писмо до друга
ря Тито. Писмото прочете Ста 
ниславка ТОДОРОВА, носителка 
на „Букова грамота” и диплома 
„Светозар Маркович".

изпратено

епоха се по- 
„Наздравица", 

" „Щаст-
по нас ,След това представители на 

двете детски редакции „Деч- 
йе новине" (Г. Милановац) и 
„Другарче" (Ниш) раздадоха 
наградите на най-добрите уче-

добедните часовете се състо
яха финалните срещи в различ
ни спортни дисциплини.

По волейбол се срещнаха 
пионерските отбори на Дими- 
тровргад и Смиловци (0:2), мла 
дежки отбори на Одоровци и 
Смиловци (1:2), а финалната 
среща Градини Смиловци бе 
прекъсната, поради падналия 
вече мрак.

По хандбал се сътезаваха 
младежки отбори на Смилов
ци и Одоровци (19:17), а във 
финала Белеш и Смиловци 
(13:12). Също така премериха 
сили пионерските отбори от 
Одоровци и Димитровград 
(10:16), като във финала (Сми 
ловци и Димитровград) се 
наложиха димитровградските 
пионери с резултат 13:5. Ханд 
балният пък отбор на пионер
ките от Тр. Одоровци победи 
димитровградските пионерки с

«Е
■ ш

ГМ
■

„ЩАСТЛИВИ | - 
СМЕ, НЕ ЖИ
ВЕЕМ В БРА
ТСКА ЮГ0- && 

СЛАВИЯ“

'■

•а
а

;. у ■

Упражнение на ученици от основното уч-ще

■ ■ ■

Цветан Еленков, пред
седател на ОК на ССРН. 
при откриване на на 
митинга

КГ Същевременно се проведоха 
атлетически състезания. В 

.^г..тп_Г1ЛТ№Г.-Г.надбягванията на 100 м най- 
. Г - . добър беше Живко СТОИЦЕВ,

който победи и в скок на дъл-
У

жина, на 80 м 
ИВАНОВА (Тр. Одоровци), тла 
скане на гюлле — Синиша МА 
РИНКОВ (Тр: Одоровци) и Пав 
лина МИХАЙЛОВА, от същото 
село. Тя бе победителка и в 
скок на дължина.

В рамките на фестивала в 
в „ малката зала на Културния цен 

* тър бе открита художествена 
*-"• Щ * изложба на ученици от учили

щата на народа и народности
те в СР Сърбия. Тук с най-раз 
лична изобразителна техника 
се представиха ученици от 

**“■:**•* Пирот, Таванкут, Алексинац, 
Александровац Жупски, Руски 
Кръстур, 
тавир, Уздин,
и Димитровград. Изложбата от 
кри преподавателят по изобра
зително

Сладжана
Днес, събрани тук, заедно чествуваме 83-ия рож

ден ден на нашия любим вожд — др. Тито и му поже
лаваме да живее още дълги години.

Чествуваме 23 години от първия общински фести- 
пет години на фестивала „Майски срещи“, в кой

то народите и народностите от СР Сърбия с 
танци унрепват братската дружба.

...Като българска народност г~.~ 
веем в братска дружба с останалите народи и народ
ности в Титова Югославия. От все сърце се гордеем, че 
на практика осъществяв аме равноправието 
народи и народности. Едно от доказателствата е и тра
диционният фестивал „Майски срещи“, тези пъстри на
родни носии на сръбска, словашка, румънска, албанена 
турска ... народности.

- • Думите на Тито и Димитров, че крайгранично
то население е живият мост на братски отношения 
ду югославските и българския народ прилагаме на дело 
Ние сътрудничим с три общини от съседна България 
и се стараем да развиваме добросъседски отношения 
Обаче, няма да позволим през този жив мост да мина- 
ват лъжи и клевети за нашата най-нова

‘ ■

Гостенчетата от Босилеград предизвикаха истински възторп

вал и
песни и

гордеем се, че жи

на всички

Ковачица, Чан- 
Нови пазар

меж-

изкуство в осн. уч-ще 
„М. Пияде" в Димитровград — 
Никола ДЕНКОВ.

От Ковачица в национална словашка носия история . . .
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БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО ПОЗДРАВИТЕЛНО 
ПИСМО ДО 
ДРУГАРЯ ТИТОБез изключение всички 

жнения бяха упра
на високо равни

ще, а хармоничните движения 
разкоша на цветове и съчета
ния, действително 
една вдъхновена

щество на равноправни 
и народности.

В следобедните 
трибуната в 
втората част от

народи Нянолкохилядната публика то- 
приветствува изпълненията 

на босилеградчани, 
албански и 
пълненията на 
ските самодейци.

С ЖЕРТВО-
готовност
ЩЕ ПАЗИМ 
ПРИДОБИВКИ
ТЕ НА РЕВО
ЛЮЦИЯТА

пло
часове на

пищнитеграда се
програмата на 

танцовите състави: от Босиле
град. Призрен и Димитровград.

състояпредставиха 
младост, жи

вуща в свободно щастливо об
турски хора и из- 

димитровград-

ОТ РЕЧТА НА М. МИАОШЕВИЧ

В речта си другарят Милу- 
тин Милошевич изтъкна:

— Традиционната 
младите на народа и народно
стите е твърде значителна 
нифестация в укрепването

Станиславка Тодорова 
чете поздравителното 
писмо

девети гражданин е 
своя живот...

Следователно, 
славска равноправна общност 
на братски народи и народно
сти и властта на работническа

вградил напълно осъществя-фуннция
ват.среща на новата юго- Добросъседнките отношения 

представлява 
един от принципите основните 
на нашата външна 
Тази политика се 
върху принципите на равнопра 
вие, взаимно уважаване, суве
ренитет, териториална цялост 
и ненамеса във вътрешните ра 
боти на други, при взаимна из 
года и усилия да се създадат 
условия за решаване на отнри- 
тите проблеми.

Политиката на необвързаност 
този мощен

на Югославия

политика.
обосновава По случай 83-ия Ти рожден ден, ние участниците 

на „Майсните срещи“ — младежи и девойки от сръбс
ката, румънската, словашката, албанската, турената и 
българсната народност в Димитровград, изпращаме Ти 

топли привети и истинска благодарност за великите де
ла, които осъществи през Революцията и следвоенното 
мирно социалистическо строителство, желаейни да по
чувствуваш нашата радост и възторг, толина и любов, че 
Ти, другарю Тито, си вечно наш, а ние младите вично 
твои.

От все сърце Ти изразяваме доверие и думи на 
признание за огромното Ти съзидателно дело, в което 
са втънани най-съкровените мисли, надежди и постиже 

ния на военните, днешните и бъдещите поколения. Из
разяваме Ти младежка подкрепа да ни водиш и зана
пред в нови победи и горещо желание да претворява
ме в дело всички задачи, възложени от Теб, другарю 
Тито, от нашия славен Съюз на югославските ному- 
нисти. С жертвоготовност ще пазим и развиваме придо 

бивните на Революцията — братството и единство на 
всички наши равноправни народи и народности, за да 
възтържествува самоуправителния социализъм в нашата 
братска югославска общност.

Празнувайни Твоя рожден ден и Деня на младос
тта, същевременно празнуваме всенародния юбилей — 
30-годишнината от окончателната победа над мрачните 
фашистни сили, като едновременно енергично се про
тивопоставяме срещу всични онези съседни страни, 
които се опитват да принриват срамното си петно от 
Втората световна война и омаловажат нашата светла 
революция, като непризнават националните права на на
шите народности, които живеят в рамните на техните 
граници.

Топла братена песен днес се лее в Димитровград, 
разнася се нато ехо от гордата Стара до Шар планина, 
от висините на Босилеград, до песенната Жупа и жито- 
род ната Войводина. И всичко това ни дава криле за_нов 
подем, че сме част от сдружен народ, който със сигур
ни стъпни крачи напред в овладяването на марнсистно- 
лениненото учение.

на Югославия
израз на Титовото дело — е 
поръка на нашите народи и на 
шето революционно движение, 
че прогрес в света се постига 
само в борба за мир, коегзис- 
тенция, равноправие и незави- 
симост на народите. Израстна- 

борбата за освобожде- 
г ние и съпротива срещу импе- 
^риализма и срещу всички обли 
рСяци на чужда доминация, поли- 

ху социалистически основи ни-^/рТИката на необвързаност играе 
кой не ни е подарил велико-^*- все по-значителна роля в меж 
душно. Всичко е заплатено с дународните отношения, 
най-енъпата ч цена — 
ни човешки животи... 
затова сме чувствителни на 
опитите да се намали величие
то и значението на нашата бор 
ба. Особено на изопачаване на 
историческите факти, според 
които излиза, че уж други са 
ни освободили.

Другарят Милошевич говори 
за тридесетгодишното следвое
нно развитие, за самоуправле
нието, като ценна придобивка 
и мястото на Югославия * 
света.

■'а от

Милутин Милошевич говори на митинга
братството и единството, най- 
голяма придобивка на наша
та революция. Тазгодишната 
традиционна среща на младите 
съвпада с три забележителни 
юбилея: Деня на младостта и 
рождения ден на другаря Ти
то: 30 години от победата над 
фашизма и 25 години самоупра 
вление.

Като говори за значението 
на братството и единството, че 
то се обогатява тъкмо на та
кива фестивали, че другарят 
Тито винаги на преден план 
изтъква неговата нерушимост, 
като основна предпоставка за 
всеобщ напредък, другарят Ми 
лошевич се спря върху рево
люционните събития през Вто 
рата световна война и включва 
нето на Югославия още през 
първите дни на войната.

милион-
Тъкмо СТАБИЛНО СОЦИАЛИС

ТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Говорейки за социалистичес 

кото строителство, другарят Ми 
лошевич каза:

— В социалистическото стро 
са осъществени за-ителство 

бележителни резултати, ноито 
нашата Републина издигнаха 
между средно развитите, 
шият производствен

СР Сърбия за изминалия

Об-
потенци-

ал в
следвоенен период е увеличен 
за 5 пъти, промишленото про
изводство за 9 пъти, селско
стопанското производство за 
3 пъти, донато националният 
доход на глава от населението 
е четирикратно увеличен. Така 
интензивен материален развой 
е съпътствуван от огромен на
предък във всички 
области на обществения труд 
и живот и доведе до нрупни 
промени в условията и начина 
на живот на

САМОУПРАВЛЕНИЕТО 
— СЪЩНОСТ НА НАШЕ 
ТО БИТИЕ

Пионерите, младежите, войниците на 
..Майсните срещи" в Димитровград труде 
щите се, гражданите и гостите

Необвързана, самоуправител 
на, социалистическа Югосла- 

днес е мощна общност на
ПЪРВИ В БОРБАТА СРЕ 
ЩУ ХИТАЕРОФАШИЗ- останали

вия
обединени народи и народно
сти. Социалистическото самоу
правление, ноето днес всестра 
нно развиваме върху основите 
на новата Конституция и ре
шенията на Десетия нонгрес 
на СЮК, представлява същест
вено съдържание не само на 
продуиционните отношения, от
ношенията между хората, но и 
отношения между нашите на
роди и народности. С други 
думи, нашите народи и народ 
ности днес свободно и равно
правно уреждат взаимните си 
отношения в социалистическа
та си общност, осъществяват 

материален и общест-

МА
__Затуй и 1941 година ЮНП,

представител 
на свободолюбивите стремежи 
на народните маси, смело и 
решително поведе народа 
непримирима борба. За късо 

поробена Европа ця- 
стана едно ново 

с без-

трудещите се 
и общественистински техния личен 

стандарт.
В продължение другарят М. 

Милошевич говори за основни
те цели на нашето бъдеще раз 
витие, което се състои в про 
дълбочаване на самоуправител- 
ните отношения, прилагане на 
Конституцията в дело, осъщес- 
вяване на властта на работни
ческата класа, а оттук и 
„ ... чрез общо стопанско и об 
ществено развитие да се от
страняват диспропорциите и 
да се решават антуалните сто- 
панени проблеми, ноето ще 
осигури стабилно и по-усноре- 
но стопанско развитие, по-голя 
ма ефективност на стопанисва

нато

в

време в 
ла Югославия 
голямо полесражение 
брой фронтове. Вече в първите 
дни на въстанието са освободе 

големи територии, нашата 
съз- Иаградените ученици на конкурса „Дечйе но- 

вине — Другарче" и представители на двете 
редколегии и родителите на наградените

ни на тези територии 
нова народна революцион 

Вече към края иа
страна 
даде
на власт.1941 година лартизансиите от- 

сноваваха на югославско 
оноло 600 хи-

своя
вен напредък и развиват вси
чки свои национални особено-тряди

то полесражение
добре въоръжени враже-

нолаборационастичесни
сти.ляди 

сии и 
войници.

По-нататък изтъкна- огромни 
те жертви, ноито Югославия 
даде (1,7 милиона жители] и 
материални щети, ноито лре-

НЕОБВЪРЗВ АНЕТО ГА
РАНТИРА РАВНОПРАБ 
НО СЪТРУДНИЧЕСТВО

не, по-голям доход, заетост и 
по висоно жизнено равнище.

Това занапред ще бъде ос
новна грижа на всични органи
зирани социалистически сили, 
начело със Съюза на комунис
тите. Младите имат особена 
роля, понеже „Другарят Тито 
винаги изтънва, че най-младите 
ни поколения зорко да бдят и 
по-нататък да развиват брат
ството и единството — основа 
на нашата свободна, независи
ма и самоуправителна общност 
— Социалистическа федерати
вна република Югославия” — 
каза накрая другарят Милутин 
Милошевич.

Югославия стана пример за 
последователно решаване на 
национални.! въпрос в една 
многонационал на общнелт. То 
ва се О' ася но • щгожениото 
и правата на нашито народно- 
г,*и, нок«0 и* са*|Ь има» 
съшито пряп, 'аи’0 и народи 
ти съставя (Ваши Югославия, 
ч могат да бъдат пример на 
сътрудничел но, дсбросъседст- 
во и приятелство на нашата 
страна с техните основни на
ции. И те тази своя особена

търпя. .
— Това не са само цифри, 

но съдби, трагедии, слава и гор 
дост на милиони хора в нашата 
страна. Нашите народи с дъл
бока почит говорят за славния 
период и падналите жертви и 
с пълно право изиенват и дру
гите да не Фалшифицират оно
ва, ноето тана да се каже, вче
ра се е случило, 
на Югославия и освобождение 
то на човечеството ясени наш 
та класа и трудовия народ вър-

В основите Сг.
С лопатки танцСт. Нинолон
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Ден на младостта в Звонци
ЙшГцА ПОЗВОЛИМ |А СЕ ОВЕЗЦЕНЯОА НАШАТА БОРБА

Г1 _____ I ■ ■■—ПГТП-"' -Ф

* ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ

* ПОБЕДНАТА КУПА СПЕЧЕЛИХА ПИОНЕРИТЕ ТО ЯСЕНОВ ДЕП

•' * ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ДО ДРУГАРЯ ТИТО
'У. >

Деня на младостта бяха учени
ци от гимназията в Бабушница 
и младежи от село Стрижевац, 
ноито също тана взеха участие 
в програмата.

Публината с топли аплодисме 
нти поздрави изпълнителите 
в програмата. След нато Зори- 
ца МАТЕВА рецитира стихотво
рението „На Титовия рожден 
ден”, — бе прочетена поздрави 
телна телеграма до другаря Ти-

Всенародните тържества по 
случай Деня на младостта, ро
ждения ден на другаря Тито и 
Деня на основното- училище 
„Братство” в Звонци завърши 
ха на 25 май вечертта с връч
ване на'отличия на трима про 
светни работници.

Празненството по случай 
Деня на. младостта започна 
още в началото, на месеца със 
съревнования в младежките 
активи и училището. В заклю
чителните състезания най-до
бри успехи постигнаха в ща- 
фетната игра отбора от Звон
ци, Нашушновица и Ракита, в 

тласкане 
първо място зае отбора от На- 
шушковица. В надбягване на 
80 метра първо място зае от
бора от Ясеновдел. В теглене 
на въже между отборите на Ву 
чи дел и Нашушновица победи 
тел излезна отборът на Нашуш 
ковица.

Най-интересни бяха състеза
нията по малък футбол. В фи
нала се срещнаха отборите от 
Звонци и Ясенов дел. Играта 
беше твърде интересна и два
та отбора показаха еднакви ка 
чества. Победи отборът на Ясе 
нов дел след изпълнение на

дузпа (1:0) и с това спечели 
купата, която преди две годи
ни с голямо надмощие печеле 
ше отборът от Ракита.

БОГАТА НУЛТУРНО- 
ЗАБАВНА ПРОГРАМА

На специално приготвената 
трибуна в двора на училището 
цели три часа продължи кул
турно-забавна програма и съре
внованията между най-добрите. 
Гости на Звонци по случай на то:

„Драги другарю Тито,на гюле

Населението от Звонсни район Ти честити 83-ия 
рожден ден и Ти пожелава бодро здраве и още дълги 
години да бъдеш начело на нашата хубава социалисти
ческа родина.

В годината, когато чествуваме 30 години от на
шата славна Революция с гордост си спомняме за бор
бата, ноято Ти пръв започна в Европа. Няма да позволим 
на никого да обезценява нашата обща борба в която и 
ние, българската народност в Югославия, 
всични права. Всично, което постигнахме в стопанско и 
нултурно-просветно отношение, се дължи именно на съз
дадените обществени отношения в социалистическа са- 
моуправителна Югославия, чийто вдъхновител и творец 
си Ти, другарю Тито.“

получихме

След това хорът на Основно 
то училище под ръководството 
на Спас Ставрев” изпълни „Бра 
нново коло”, „Да работим”и ки 
тка партизански песни. В соло из 
пълненията участвуваха Иванка 
АВРАМОВА, от I. клас Йовица 
ГЕОРГИЕВ от IV клас, Йосифна 
ГЕОРГИЕВ и Милованка ЙЕРЕ-

СУРДУЛИЦА

Богато и тържествено
1

В навечерито на Деня на мла 
достта в Сурдулица се състоя 
тържество, на което за живота 
и делото на другаря Тито гово 
ри председателят на комисия
та за идейно-политическа рабо 
та с младежта при ОК на СКС 
Стоядин Стоилнович. След това 
сенретарят на ОК на СКС Ми- 
лорад Тасич на 33 младежи и 
девойки връчи партийни биле
ти. На същото тържество пред 
седателят на Общинската кон
ференция на СКС Лаза Ивано- 
вич на 20 души предаде мла
дежки билети на новоприети 
пионири — лауреати на Букова 
грамота. От тържественото съб 
рание бе изпратено поздрави 
телно писмо до президента на 
републиката Йосип Броз Тито, 
в което младите и населението 
от Сурдулишна община му чес 
титят 83-ия рожден ден.

През последните двадесетина 
дни в рамките на чествуването 
на Деня на младостта и рож
дения ден на другаря Тито мла

дежта от Сурдулица 
граничната част на другаря Ра
домир Ристич, нъдето младежи 
те и граничарите устроиха спор 
тна среща. Такива приятелски 
срещи се състояха в Стрезими 
ровци, на Власина и пр. Тук 
младежите се представиха с 
културно — забавни програми, 
а младите поети четоха пред 
граничарите свои творби, про
ведена и среща с младите от 
Църна трава, с които бяха ус
троени състезания по футбол, 
хандбал, волейбол, баскетбол, 
шахмат^ и др. Пред младежите 
и девойките от Сурдулица пър 
воборци от Църна трава разна 
заха спомени от славните дни 
на Народоосвободителната вой 
на. В Сурдулица бе открит му 
зей на НОБ.

посети

МИЕВА („Пошла Троянка”), ду
етът Дафинка МАРКОВА и 
Иван ГОЛУБОВ („Сестра кани 
брата на вечера”), ученичните 
Снежана и Милена от IV отде-

шьшмшт
то с ръноводителя Иван Колев

„Йове, мала моме”, „Пошла 
Румена за вода”, „Ръченица”, 
„Бугарчица" и „Буневачко”.

РАБОТАТА НА ПРОСВЕТ
НИЯ РАБОТНИК Е ОТ
ГОВОРНА ОБЩЕСТВЕНА 
ДЕЙНОСТ

Танцовият състав на училище
ление изпълниха песента „На
вали се Шар планина”, а уче
никът Драги МИЛАДИНОВ от 
VII нлас се представи с наро
дната песен „Когато бях овчар 
че”. Не по-малко аплодисменти 
събра Никола НАЧЕВ от VII 
клас, който на акордион изпъл
ни „Граовско хоро”. Рецитато- 
рите Миряна ГЮРОВА от IV 
клас от Ракита рецитира сти
хотворението „На Петровашко- 
то шосе”, а Найда РАДЕВА от 
Нашушновица стихотворението 
„Въгленопач”. Като

ФОЛКЛОРНИТЕ ГРУПИ 
ЗАПАЗВАТ ИЗВОРНИТЕ 
НАРОДНИ ХОРА

И тази година с най-голям 
интерес бяха посрещнати фол
клорните групи от района. Топ 
ло беше приветствуван симпа
тичния състав на училището 
от Ранита под ръководство на 
учителната Радка ВЕЛИЧКОВА. 
А фолклорният състав

Тържествата в Звонци 
вършиха с връчване на отли
чия, които председателят [_ 
Общинската снупщина от Бабу 
шница Станимир ИЛИЧ преда
де на просветните работници 
Зоран ЛЕПОЕВ, Тодорка СОТИ 
РОВА и Петър РАНГЕЛОВ, 
ито неотдавна ги отличи

се за-

Чествуването на Деня на мла 
достта приключи на 25 май с 
масов физнултурен слет на ста 
диона на „Радник“.

на уче
ниците от Ясенов дел под ръко 
водство на учителя Илия АТА
НАСОВ също така се предста
ви с извори народни хора. Кит 
ката народни хора от Димит
ровградско, Звонско и хора на 
други народи и народности 
Сърбия изпълни състава

на

С. Слуич
но-рецитато- 

Е ри се представиха и учениците 
1 Драган СТОИЛКОВ от IV клас 
• от Берин извор, Биляна ЧУМИЧ

яз прези
дент на Републиката Йосип 
Броз Тито.от

на учи Б. Николовлището под ръководство 
Иван КОЛЕВ. Те 
та „Що ми е

на. ученичка от II клас от Пресека 
и Гоша СТОИЛКОВ от VI клас. изпълниха хора 

омилело нане”,

'3 *, г.

Уреждат фабричния дворй•' -Е-1 *
\ Синдикалната организация 

на „Тигър“ в Димитровград ор 
ганизира работниците в свобо
дното си време да уреждат пъ 
течните и фабричния двор. По 
повод 25 май е направен пръв 
шадраван във фабричния двор.

С това тази фабрика посте
пенно се нарежда сред онези, 
която с външния си вид да се 
харесва на работниците 
бъде привлекателна 
телите и деловите партньори 

М. Б.

и да 
за посети- ■Ш.КД. Стаменович честити празнина на граничарите
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ПРАЗНИЧНА СРЕЩА С МЛАДИТЕи Желанията на две девойки 

и един младеж
В Босилеградската община

□сени четвърти гражданин е 
младеж или девойка. Младите 
са преди всичко в ученически 
те скамейки. Напоследък 
чават съответно място 
пансния живот, а най-малко ос
тават на село.

Срещнахме се с 
ди — един младеж и две де
войки.

Между две смени

— Става въпрос за сравните 
лно сложна работа, но с помо
щта на опитните си колеги, ус
пешно я изпълнявам. В пред
приятието работя една година 
и това е първото ми работно 
място — казва Йованчова.

Тази млада техничка дисци
плинирана и с професионални 
те си знания успява да навак
са все още недостатъчната си 
опитност. Но тя има пълно до
верие и в останалите младе-

полу 
и в сто

Гордана Андонова, VII клаб: На манифестацията

ЗВОНЦИ трима мла-

Общохудожеетввна 

изложба на учениците 

от основното училище

в дърво- 
ооработвателния цех на Гор
ското стопанство в Босилеград 
беседвахме с ВЕНЕ СТОИМЕ
НОВ, двадесетедногодишен мла 
деж от с. Долна Любата, кой 
то вече една година работи 
тук.

жи.
— В транспортното предпри 

ятие има примерни младежи, 
които изпълняват трудни и сло 
жни задачи. За тях има мя
сто във всяко предприятие в 
страната ни. С една дума, се
гашното поколение обича да 
твори, да знае повече от пре
дишното и да се възпитава на 
славните идеали на Народоос- 
вободителната ни борба — из
тъква тя.

Тя има две лични желнаия: 
да бъде приета в редовете на 
Съюза на комунистите и да 
завърши полувисше техничес
ко училище, от което има още 
два изпита.

— Тогава по-квалифицирано 
и по-успешно ще изпълнявам 
професионалните задачи, а в 
обществено-политическия жи
вот ще се застъпвам за най- 
непосредствено укрепване на 
работническото самоуправле
ние в колектива ни.

— Това е първото ми работ 
но място. Преди това завър
ших машинно-образователен от 
дел в училището за квалифи
цирани работници 
Вене.

Сега Вене работи като помо 
щник на машина за обработка 
на дърво „Брента“, с която из 
пълнява и най-сложни опера
ции. Тя търси опитни ръце.

Вене е доволен от работното

Стоименка Йованчова

казва

По случай Деня на младост
та и рождения ден на другаря 
Тито в основното училище 
„Братство” на 25 май т. г. бе 
отнрита общохудожеетввна уче 
ническа изложба. Бяха изложе 
ни творби на младите худож
ници от Секцията за изобрази
телно изкуство при училище
то, която под ръководството 
на преподавателя Спас СТАВ- 
РЕВ постигна завидни резулта
ти. Подборът нз ученическите 
творби на изложбата показва 
методическата работа по този 
предмет през настоящата уче 
бна година. Личи напредък в 
тази област в сравнение с по
добни изложби в миналото, ко 
ето се постигна благодарение

на активната работа на препо
давателя и застъпване на пре 
дмета със специалист.

Трябва да се изтъкнат коле
ктивните творби — мозайки на 
учениците от Секцията: Порт
рета на другаря Тито, работа 
на Гордана Андонова, VII кл. 
Лиляна Сотирович, VII кл. и 
Лиля Атанасова VII клас, Репу- 
родунцията от Вернер „Девой 
ка с курбан” колективна рабо
та на учениците от VIII клас 
Зорица Атанасов, Славица Ге
оргиев, Снежана Тасев и Ста
нимир Ностадинов, „Предачка 
та” колективна работа на уче
ниците от VII клас Горан Ми
ланов, Джока Атанасов и Це
на Величков.

си място, от условията при ко
ито работи и от отношенията 

най-в тоя млад колектив, 
млад в Босилеградска община.

— На месеца заработвам
към 2300 динара. Нормата ви
наги изпълнявам и това ми пра 

Инакви голямо удоволствие, 
най-голямо желание ми е да Жажда за нови знания

ЗОРИЦА РАДЕНКОВА, аби
туриентка в босилеградска гим 
назия „Иван Караиванов“ е ти 
пичен представител на учаща
та се младеж. Тя е отличнич
ка, примерна девойка и от не
отдавна член на Съюза на ко
мунистите. Оказаното й дове
рие е оправдала на възможно 
най-успешен начин.

Дванадесет години на учили
ще, дванадесет години Зорица 
е отличничка. Успява, защото 
упорито и непрекъснато рабо-

бъда член на Съюза на кому
нистите. Вече подадох молба 
и очаквам, че ще бъда приет 
— изтъкна Вене.

Зорица Раденкова

Б. Н.

Художествена изложба 

в Сурдулица
Винаги при двигателите

В транспортното 
тие, на сложните оперативни 
задачи работи девойката СТО 
ИМЕННА ЙОВАНЧОВА, маши
нен техник от Сурдулица.

Тя контролира поправките в 
ремонтната работилница и оп
ределя нормите, които трябва 
да се изпълняват. Фактически, 
тя работи за трите основни ор 
ганизации на тази най-голяма 
стопанска организация в кому 
пата.

предприя-

Организатор на изложбата е 
Миролюб Селич, преподавател 
по изобразително изкуство. Из 
ложбата е успешна и се явява 
художествена колония, която 
трябва наскоро да се формира 
като предвестник на бъдещата 
художествена колония която 
трябва да се формира 
при Народният университет; в 
Сурдулица.

Най-успешни бяха картини-, 
на: Зорица Кузмич, Драга 
Младенов, Душан Момчилови1- 
Хранислав Ибрахимович, Марш 
Джорджевич, Виолета Аврамо 

Николина Андонова.
Сулейман Сули»

В залата на основното учи
лище „Йован Йованович — 
Змай“ в Сурдулица група на
чеващи художници 
своя първа изложба по повод 
Деня на младостта, под назва
ние „Младите художници на 
Деня на младостта“. На излож 
бата бяха изложени над 40 
картини, изработени в най-раз
лични техники, като: темпера, 
масло, гваш и др. Мотиви на 
картините са обикновено стара 
та част на Сурдулица, портрети 
и натюрморт. Изложбата ще 
бъде отнрита 15 дни, а след

подготви ти.
Тя счита, че днешното поко

ление би било по-добро 
повече работи. Затова и поръч 
ва на младите повече да учат, 

-А, да бъдат активни в обществе
ния живот и да се възпитават 
в духа на славната ни Револю
ция.

ако

Вене Стоименов

Младите все повече усвоя
ват марнсисткото образование.
То ни запознава със същност
та на социализма, което разот 
крива широки хоризонти на 
'знания, необходими на младия 
човек. Също и славната епо
пея на НОБ и нейните безсмъ 
ртни герои оказват силно вли
яние върху патриотичното и 
социалистическо възпитание на 
мен и другарите ми. Обаче, 
най-силно вдъхновение на вси
чките ни прави другарят Тито 
— защитник на мира в целия 
свят — казва Зорица, чието 
най-голямо желание е да след 
ва медицина и след това като 
лекарка да се завърне в род 
иия си край.

това ще обиколи някои места
в общината

Откриване на изложбата I
В. Велинов
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По-големи пенсии и за 

воеиии осигурени лицаИНФОРМАТОР
а. обсъждане проент на новия За 

, според детските добавъч 
(с увеличението от ^0 ди. 

нара) за военни осигурени лица 
ще възлезе на 200 динара на 
месеца. Тези детсни добавъч
ни биха се изплащали от 1 
януари на 1975 година.

Ано се приеме текстът на из 
Занона за усло- кон

на самоуправителната общност на интересите по 
здравно осигуряване — Пирот

менението на 
вията за получаване на детски 

има основателни 
военните осигурени 

по-големи

ни
добавъчни — 
изгледи и
лица да получават 
детсни добавъчни с 50 динара.

на СФР ЮгоВ Скупщината
тези дни е внесен наОТ СЕСИЯТА НА КОМИТЕТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИ

ЖИ В СКУПЩИНАТА НА СР СЪРБИЯ
славия

пенсионеритеПодарък заРЕЦЕПТ ЗА ОТГОВОРНОСТ по поводничния парад 
Деня на победата.

Инак този подарък ще 
им бъде от голяма и мно 

полза. В свобо

Малкият клуб на пен
сионерите в Пирот тези 

получи един хубавдни 
подарък.контролът на законността в ра

ботата на здравните заведения, 
а не се предприемат и други 
необходими мерки, които да 
съдействуват щото здравният 
дом да се ползва разумно и 
най-целесъобразно.

Получава се впечатление, че 
все още се подценява основна 
та здравна охрана, за сметка 
на ноето се строят твърде скъ
пи обекти за възстановяване и

гостранна 
дните си часове ще мо 
гат да следят телевизи- 

предавания и

♦ За уреждане на множеството въпро 
си в здравеопазването е необходимо 
да бъдат включени всички общест 
вено:политически сили

Индустрията на гумени 
„Тигър” му по-изделия 

дари телевизор. онните 
Нлубът им по този начин 
ще се превърне в прия 
тно кътче за отдих и по-

Пенсионерите и инва
лидите по труда получи
ха подаръка за Деня на 
победата — 9 май и са 

първото

чивка.
В дружеска обстанов

ка и разговори ще сле
дят събитията у нас и по 
света.

Има ли начин да се прекрат
ят нередностите, съществуващи 
в здравеопазването?

Може ли да се премахнат 
слабостите в работата на здрав 
ните организации и здравните 
работници?

Това са само някои от въпро
сите, които бяха повдигнати 
на неотдавна състоялото се за 
седание на комитета по здра
веопазване и социални грижи 
в Скупщината на Социалисти
ческа република Сърбия.

Повод за разискваме е пис
мото на Републиканския секре
тариат за здраве и социалини 
грижи, в което се изнасят множе 
ство нередности на здравните 
институции в републиката, на 
първо място — Института за 
физикална терапия и възстанов 
яване в СРС, специалната бол
ница за преждевременно ро
дени деца в Белград, меди
цинския център в град Чачак и 
други.

Освен това републиканският 
обществен защитнин на самоуп 
равлението Милован Динич из
несе фанта, че в здравните за 
ведения в републината най-мно 
го оплаквания има във връзка с 
взимните отношения.

Участниците в разискванията 
са съгласни, че слабостите и 
пропуските в здравеопазването 
са преди всичко последствие 
от непълното приложение на 
Конституцията.

Констатирано е например, че 
в много здравни 
още не съществуват норматив

ни актове, съгласувани с коне 
титуционните разпоредби, а в 
някои случаи пък — не се за
читат същите.

Нарушават се самоуправител 
ните споразумения и никой не 
се тревожи за това.

Следствие бездействието на 
някои общини — намален

щастливи, че 
предаване, което са гле 
дали на екрана бе праз-др.

Прието е предложението в 
борбата за „оздравяване“ на 
здравеопазването да се вклю
чат най-широките обществено- 
-политически сили.

ЗА ПРЪВ ПЪТ В МЕДИЦИНАТА
е

Сърце на маймуна в 

човешкия организъм
Въпроси и отговори

Читателят С. X. пита: — Прекарах 6 години на работа 
в чужбина. В чия компетенция е утвръждаването и признава
нето на трудовия стаж и осигуряването?

Отговор: — Трябва да подадете искове молба в Репуб
ликанската общност по пенсионно и инвалидно осигуряване 
на работници в Белград. В нея трябва да внесете данните, с 
ноито разполагате,

* СЪРЦЕТО НА ЕДНА МАЙМУНА ЦЕЛИ 16 ЧАСА ПО
ДДЪРЖАЛО КЪРВООБРАЩЕНИЕТО НА ТРИДЕСЕТМЕСЕЧНО 
ДЕТЕ В ЕДНА ЛОНДОНСКА БОЛНИЦАза да получите удостоверение

стажа и осигуряването за проведените в чужбина години.
Удостоверението ще ви послужи нато донумент за осъ

ществяване на правата си, произтичащи от трудоустрояване-

за

Група английски лекари успе 
ли да пресадят сърце на май
муна в тялото на тринадесетме 
сечно дете. Детето имало сър
дечен недостатък и слабо дей
ствие на бъбреците. Лекарите 
свързали органите на детето с 
органите на маймуната.

Този похват, който няма по
добен в историята на медици
ната, е извършен в една лон
донска болница. Начело на гру 
пата хирурзи направили подви 
га се намирал д-р Махди Якуб, 
кардиолог, който извършил

це във Великобритания още 
през 1973 година.

Но детето, на което сложили 
сърцето на маймуна след 16 
часа починало.

*

„ Отговор: — Според член 36, алинея 1, точка 2 на За- 
ряио основните права по пенсионно и инвалидно осигуря- 
ване бойците от Народоосвободителната борба пр^ди 9
пвигГТ на 1943 ГДИНа МОГат да пмУмат права на старческа пенсия ако са навършили 55 години (за мъже) и пенсионен 
стаж от 20 години от най-малко 10 

Следователно, не съществува 
осъществите борческа пенсия.

Опитът на английските лека
ри е първият в историята 
медицината, когато вместо ма

за заместване на ня- 
използ-

на

шина
кой човешки орган се 
ва орган на друг пациент. И 
въпреки че нито детето, нито 
маймуната не останали живи, 
д-р Якуб заявил, че се надява 
в близко бъдеще този метод да 
получи право на гражданстве
ност в медицината.

години осигуряване.
законно основние даорганизации

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ .............................................................. ..

Нови жилища на 
здравни 

работници
Какво трябва да знае 

сърдечно бопииат9
ни. Самият болен най-добре 
позволи. Той трябва да знае, 
бъде такава, да 
болки. Уместна

ще прецени какво може да си 
че активността му трябва да 

не стига до задух, сърцебиене или сърдечни 
е и необходима [следобедна почивка в про

дължение на час до час и половина. Леки масажи подобряват
йпптсбращ1ниет° « При л°-°стРа съРДечна недостатъчност 
болният трябва да бъд- огрежимтда не напуска лег-

ановят сърдечните възмож-
Номисията за разпределение 

на жилища нъм Медицинския 
център е решила неотдавна да 
се дадат тристайни и двустай
ни жилища на 16 работници. 
По този

Сърдечната недостатъчнос 
казва „слабо сърце“ е състоян- 
друга причина сърцето не може 
кръв, което е необходимо да се 
човешки органи и системи. Най-л 
достатъчност почти не дава отр* 

болните: физическата работо» 
раничена, при обикновена работг 
изморяване, нито от прекомер1 
дейност. Те не усещат сърцебк 
нямат задух, нито болки в сър/ 
та кост.

грябва да бъде според чове- 
*двид — нолкото повече хра
ста предстои на сърцето. Но 
ж по-напреднали заболявания

• за целия ден плодови сокове 
оебяват и компоти. Някои пън

• 4 чаши прясно или квасено 
;ен. Тази строга диета обаче
дни. Тя разтоварва сърцето 

>ния дроб. След това 
мед, плодове, леко обезсо- 

1- Лукът и целината, 
зство натрий и затова

начин ще се разре
ши жилищният проблем на 
здравни работници в центъра 
на които най-много се 
ят от

на
нужда-

жилища. Но и покрай 
това мнозина работници в Ме- 
дицинения център нямат под
слон. На обявения за 
конкурс са постъпили над 40 
молби, а центърът може 
разреши само нянолно.

Благодарение на кредитите, 
получени от Белградската бан 
ка клон Пирот и ангажира
нето на собствени средства — 
Центърът в Пирот е нупил те
зи дни още 5 двустайни жи
лища.

За да обезпечи

жилищапосте-
Това е първата степен н. 

Втората степен е характерна с * 
ческите възможности на болни 
вършили без да усещат канвото 
Те чувствуват умора, недостиг н 
е изнлючено да се появят и с 
могло да настъпи значително с< 
чесната работоспособност на па 
недостигът на въздуха, задухът 
симптоми. По-нататък болният м 
•лено нощем да спи полуседнал

КАКВО БОЛНИЯТ *
Преди всичко режима, но. 

че не може да се даде нинанва

нанто и
_ _ не са

са и бобът, грахът, лещата,

да

:е налага строго ограничение 
но е да се избягва и содата 
адържа водата в организма, 
ни. На болния се разрешава 
) не вечер и не на ония, 
ане. Пушенето е забранено 
чаша бира, 25 до 50 г рания, 

золния и оказват

средни ка
дри занапред Медицинсният 
център ще трябва да отделя 
по-големи средства за набавка 
на жилища, защото те са едно 
от пъврите условия при обез* 

Л _ и м печаването на медицински на* 
Д-р К. И. дри. н М. А.

психическо .
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ЗАПИСИ ОТ ЗВОНСКИЯНРАЙ

СОЛИДАРНОСТТА НА НАШУШКОВЧАНИ
лушал съм

ОБЯВА
Общинсният отбор на Съюза на дружествата на бойците 

от Народоосвободителната война в Димитровград в Деня на 
освобождението на Димитровград 8 септември 1975 година 
предвижда отнриване на

ИЗЛОЖБА НА ФОТОГРАФИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ

много за на-
апАа се опростят от 

обичания Деско, също лов
джия. Вървим по пътя за На
шушковица, на който по цяла- 
та дължина от лявата страна 
стоят приготвени камъни 
стилна на пътя. С

шушковчани, за 
себеотрицание 
трябва да се 

някоя обществена 
се помогне на

тяхното 
когато 

изпълнява 
задача, да 

съселянин, изпа

се издигат нови двуетажни 
къщи, построени с червени ту
хли. Картината на Нашушнови- 
ца се мени. Вътре 
и старите къщи нови мебели, 
електрически уреди, бойлери.
11очти във всеки

в новите
днал в неволя. Но 
видях и чух 
дни, надминава всички

за на- 
нас е и ста-

това, ноето 
преди няколко

които отразяват борбата на българската народност за своето 
национално и социално освобождение.

С оглед на обстоятелството, че това е обемна работа, 
целта няма достатъчно финасови средства, Общинският 

отбор реши да ангажира всички бойци в общината и извън 
нея, училищата, Центъра за култура и Издателство „Братство“ 
да вземат участие в събирането на необходимите материали.

Общинският отбор на СУБНОР умолява всични органи
зации на сдружения труд, ведомства, обществено-политически 
организации, бойците от димитровградска община, всички граж
дани от общината, които имат или могат да обезпечат и дос
тавят следното:

— фотографии на загинали и живи бойци — 
лица или 
ната войсна;

дом има вода 
А въпросът с водопровода те 
решили на съвсем оригинален 
начин. Тъй като околността на 
селото е богата с кладенци, по 
няколко къщи се обединяват 
и правят свои водопроводи. На 
въпроса колко танива водопро
води има в селото, нито един 
човек не можа да ни 
защото трудно е да ги избро
ят. От селото около 500 
работят предимно, 
ители във

рият ловец Начо, 
биец, Бошко Таков 
ги. Вместо

голям шего-приме-
ри на солидарност. Лошото е 
там, че ги видях 
когато трябваше да се

а заи много дру 
веселите ловджий-в момента, 

! опрост ени приказки разговорите се

каже,

души 
като стро 

вътрешността на 
страната. За отбелязване е, че 
нито едно семейство не

отделни
групи на отряда или бригада на Народоосвободител-

фотографии, които символизират или представляват 
борбата на народни стачни, протестни митинги, трудови акции, 
конференции, заседания, избори за органи на народната власт, 
конференции на Народния фронт, младежки трудови бригади,

I фотографии за някогашния и сегашен Димитровград;
I стари записи, протоноли от различни събрания, на-
: редби и постановления, икономически 

чесни данни;

напу
сна селото. Тук има първонача 
лно училище с оноло 50 деца 
с двама учители.

Нямахме това удоволствие 
да видим всички тия постиже 
ния на нашушковчани, за което 
ми разказваха ловците от Звон 
ци, защото селото заварихме 
в траур. Три дни вече всички 
бяха на крак. След съобщение 
то по телевизията, за злополу
ката при Цървена река спреха 
работите на пътя, прекъсна ра 
ботата на полето, бяха всички

показатели, статисти-

нъси статии за спомените на лица, ноито предават 
или символизират поотделни събития от борбата за национал
но и социално освобождение иЛовджиите се прощават със своя другар

всичко, ноето според организациите или отделните 
лица може да послужи за успешно организиране на изложбата.

Общинсният отбор на СУБНОР тези материали ще прие
ма всеки ден в нанцеларията си в Димитровград. Всички фо
тографии о семейни албуми и материали ще бъдат внимател
но пазени и върнати на притежателите им.

По този повод поканваме и СУБНОР в Босилеградска 
община да се включи в тази 
по да се договорим за организир 

Предварително благодарим!
Май 1975 година 
Димитровград

ят от своя съселянин Деско 
МИЛОШЕВ, който само два 
дни преди това беше трагично 
загинал в злополуката при Цър 
вена река.

В компания съм с ловджиите 
на Звонци, които тръгнали

пренасят за починалия другар, 
за селото и неговите пробле-

... Нашушковица има около 
160 къщи. От няколко 
вече старите плетени къщи се 
премахват и на тяхното място

ми.

радиоприемници и телевизори.
— Деско имаше златни ръце 

— разказва ми един нашушков 
чанин
век, че беше готов и по сред 
нощ да стане да ти помогне. 
А знаеше всичко да прави от 
мотика, до казани за варене 
на ракия...

— Всъщност няма защо да 
ти говориме колно ние обича
ме нашия Деско, — добавя же 

погре
бението около сто души дой
доха от различни места в Сър 
бия.

години

акция, за да можем допълнител- 
ане на съвместна изложба.той беше такъв чо-

СУБНОР — Димитовград 
За Общинския отбор на 

СУБНОР Председател 
Сърба Златкович с. р.

В неделя на 8 юни 1975 го
дина ще се навърши

ЕДНА ГОДИНА
от смъртта на нашия мил и 

никога незабравим баща, све
кър, брат и дядо

ИВАН НАКОВ 
от с. Желюша 

Осведомяваме 
близките и приятелите, че на 
тоя ден в 11 часа на гробища 
та в с. Желюша ще дадем по
мен и ще положим цветя на 
гроба на скъпия ни покойник 

Опечелени:
Син Никола, дъщеря Те

менужка. снаха Стоянка, 
внука Свиленка и оста
налата многочисленна фа 
милия.

за да изразят съболезнование 
на родителите и неговото се
мейство други, които това не 
могли да сторят, се обаждали 
по телефона до Звонци и мо
лили да се каже,' че и те там 
също така скърбят.

В момента, когато ловджи
ите със залп огласиха раздяла
та си от своя другар в селото

едвам ли имаше жива душа. 
Всични бяха излезнали на гро 
бищата. Гледката беше трога
телна. Скърбта за своя съселя 
нин неописуема. Трагедията, 
която зави в черно едно младо 
семейство, показа солидарно
стта на хората от Нашушкови-

Б. Николов

на през сълзи — ето на

После научих, че хората от 
Нашушковица, които работят в 
Неготин, Кладово, в различни 
места на Войводина, като стро 
ителни работници щом чули по 
телевизията за смъртта на те
хния съселянин с първо прево 
зно средство побързали към 
своята Нашушковица. Някои 
пристигнали още същия ден,

роднините,

ца.

I
Тх^ансИсршно^

|цроги
ИН МЕМОРИАМ

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ..,х> I=
Заминават от Пирота в часа Тръгват за Пирот в

Белград 
Ниш

часа
10,00 и 14,15§ 

6,30, 10,50, 13,00, 13.30.Щ 
14,00, 17,20, 18,20 и 21,00§ 

14,10 |
11,30 |

7,00, 14,30, 15,25*

На 21 май т. г. в злополука загина нашият скъп
6,45 и 14,40 Белград 

5,00 6,00, 6,45, 10,30 Ниш 
14,40. 16,30 и 18.30Деско Милошевт

Нрагуевац
Скопие

5,00 Нрагуевац
Снопие

от с. Нашушковица. Стар 28 години.
7.00

Лесновац
Зайчар

6,45, 7,00 и 12.00 Лесковац 
13,30 Зайчар

рКняжевац 4,30, 1320 и 15,45 Княжевац 
зЗвонска баня 4,30 и 15,30 Звон. баня 
^Велика Бонинце 5,45 Велико Бонинце
| 7,00 9,00, 12,00, 13,00 и 16,00 13,00. 15,30 и 15,50
яБабушница 4,30. 5.00 5,45 Бабушница 
| 7,00, 9,00, 10,45, 12.00 13,00

15.30, 16,00, 18,00 20,00
14.00
15.00

100.00 14,30 Т. Одоровци
.. 5,00 15,15 В. Лунная
Нишор 5,00, 12,00, 15,15, 18,10 Нишор
Б. паланна на всеки час

от 5,00 до 22,00 
Димитровград на всеки час 

от 5,00 до 22,00

4,30 |
4,00 , 5,40 и 12,00= 

4,30 и 10.451 
7,30, 11,00,"

Много рано ни напусна, но ние вечно ще го обичаме и той с нас ще бъде до 
живот.Замина си от нас в момента когато най-много трябва да се радванрая на нашия

на своя дом, семейство, приятели. Трудолюбивият Десно вече го няма. Но времето нима
тъгата и спомените ни за него.да заличи 5.00, 5,45, 6.0 

9.15. 10,00, 12,10, 14,10, 15,0 
16,00, 17,00, 17,25, 18,45 

Д. Нриводол 
Дойкинци

Опечелени:
Съпруга Вера, син Милош, баща Иван, майна 

Браниса, брат Момир, деда Йордан, тъст Рангел, 
тъща Дела, шурней Петър, шурнал Новка, братовчед 

Михаило и други роднини.

II
=Д. Нриводол 
ЙДойнинци 
ат. Одоровци 
ЛВелина Лунання

4,30
4,30

6,00 и 12,001 
6,00 и 16,301 

6,30, 12,45, 17,00 18,45) 
Б. паланна на всеки час |

от 5,00 до 22,00 ;
Димитровград на воени час 

. „„ , ОТ 5,00 до 22,00
,. ,4,30, ®.°5, 8'00 12.00 Темска 5,10, 7,00, 9,00, 13ДИ 

п.14' °' 1б'°?'„„20'10, 22,10 13,55, 15,00, 17’00’ 21.00, 22.5Я
8 9 00 11 пп ,о?п 1^'п7'15 ВвЛ- °вЛ0 5'10, 6,4°' 7'50, 9,4°!
нтн!00;»™0; 14,10 11,40, 13,05, 14'Д5' 16.00, 1"М0,
15,00, 17,00, 19,00, 21,10, 22,10 19,40 21,00, 22 50

ВД»ржж*Ю 18зГ228,05, 12,20 Държина 5,10, 6,30, 13,00

Последен поздрав на

ТемсмаДеско Милошев
Нашушковицаот

Ние, членовете на Ловджийското дружество „Руй” от Звонци вечно ще си спо
мняме за светлия лин на нашия Десно, нашия верен другар, който трагично загина на 
21 май в автомобилната злополука при Цървена река.

14,35, 19,00 22,35?г.г.ж, ,а-«. 8яг*
Петровац 4,зо, 14, ю
М. Йовановац 4,30, 6,05

7,00, 16,00 
5,10, 7,00, 13,15, 15,00 

5,15, 15.00 
5.10, 6,40,

Приятели и другари 
от Ловджийското дружество 
________ „Руй" Звонци

Петровац 
М. Йовановац

13,10, 14,50 20,0012,30, 14,10, 19,00
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В носови но отдих и почивка
ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

за войнатаХудожествена изложба
фауната и флората, поради за
мърсените води на вливащи 
се в морето реки от материна. 

Известно е, че крайбрежните 
райони на Северно море са 
много безводни. При това не
говите приливи и отливи са не 
значителни,
на самоочистването му. А тъй 
като по бреговете на това море 
се намират страни с голяма 

населението и висо 
въп-

вата на животинския и растите 
свят на Северно море ско-В Литературния музей в Мо 

снва бе открита изложба под 
заглавие „Съветска литература 
за великата Отечествена вой
на“. Бяха изложени много до
кументи, афиши, рисунни създа 
дени на фронта от съветски 
художници и публикувани във 
вестници.

Писателите от първите дни 
на войната реагираха на воен
ните събития. Между авторите 
са Михаил Шолохов, Аленсей 
Толстой, Иля Еренбург, Нико
лай Асейев, Маргарита Алигер.

Много писатели бяха военни 
кореспонденти и мнозина се 
бориха в първите редове на 
Червената армия.

УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕДУПРЕЖДАВАТ

В Северното море възнинва 
реална опасност от загиване на

лен
ро могат да бъдат напълно уни 
щожени 
приети ' 
замърсяването му.

СТРОИ СЕ НАЙ-ДЪЛГАТА
АВТОМОБИЛНА
МАГИСТРАЛА

1, ако не бъдат пред- 
бързи мерни да се спре

което не помагаПада Киша у Стопанье 

дойди Станко иа оран>е!
Най-дългата в света автомо

билна магистрала, която след 
онончателното си завършване 
ще има дължина 5000 нм, се 
строи сега в Сибир. Тя ще 
свърже Урйлсния планинсни 
хребет с езерото Байнал.

Строежът на магистрала е 
започнал през 1962 година и 
досега са завършени 2300 нм. 
Петнадесет строителни органи 
зации работят на този важен 
обент. През 1975 година те ще 
завършат участък от 309 нм.

гъстота на
норазвита промишленост,

за замръсяването на ра-росът 
йона е много остър.

Ето защо, неодавна двеста 
учени от четиринадесет стра 

се обърнаха с призив да 
се засилят научните изследва
ния, насочени към 
на проблема за замръсяването 
на водните пространства. Уче
ните предупреждават: богатст-

кокошйе. И каже све това му 
плача социялното. Па затова 
девоюете у наше село пою: 

„Паде йиша у Стопаже, 
дойди Станно на ораже... 
Дойде Станко на ораже 
оти има боловаже...

Това що записа не съм я 
измислил и узел за заглавие. 
Тена пою у наше село девой- 
йете... А еве защо тена пою.

Станко йе оди наше село и 
работи негде по градищата. 
Йедни кажу чиновник йе, дру- 
1)И кажу работник йе. Я не- 
знам кикъв йе ама че ви на- 
жем кикво се говори за жега 
по наше село и що девоййете 
пою: „Паде йиша у Стопаже, 
дойди Станко на ораже!...

Да не испадне ко одумува- 
нйе, ама нейе само Станко те- 
къв.
тия върше. За Станна знаю 
щом дойде време за некою ра 
боту, он йе тува. 
йе, ораже ли йе, носеже ли 
йе. Станко си дооди у село 
и събира берейетат, а щом се 
работете по завърше он си 
отоди у град. Тена човек, ко 
що наже народат с йедну ногу 
йе у вабрику, а с другуту на

ни

решаване

Манча

♦♦♦♦♦♦«
АФОРИЗМИ I Знаете ли, че*

ш а яАма коя се кобила улови,
КОЙТО ОТКРАДНЕ ИГЛА, ЩЕ ОТКРАДЕ И КА
МИЛА.

АРАБСКАЖетва ли любиви народи, решител 
но да се борят против 
окупатора.

** :
КОЙТО ВЯРВА НА ЖЕНА СИ ЛЬЖЕ СЕБЕ СИ, 
А КОЙТО НЕ ВЯРВА ЩЕ БЪДЕ ИЗЛЪГАН.

На 2 август 1941 годи
на Местният комитет на 
ЮНП за Битоля организи 
рал в града илинденсни 
демонстрации в които 
членовете:^на ЮНП изви 
нвали лозунга „Да живее 
свободна Манедония”, 
ноято масите в движени 
ето приемали. По този 
начин не е позволено на 
българсните онупатори 
да използват празнина 
за свои цели.

КИТАЙСКА **
♦На 25 май 1942 годи

на Областният комитет на 
ЮКП обнародвал дирек 
тива за работа на Косо
во и Метохия въз връз 
на с политическото поло 
жение в Югославия, на 
Балнаните и в света.

ЛЮБОВТТА Е ОТ ВСИЧКИ СТРАСТИ НАЙ-СИЛ
НА, ЗАЩОТО УДАРА СЪЩЕВРЕМЕННО В ГЛА
ВАТА, СЪРЦЕТО И ТЯЛОТО.

♦живуту.
Мене ме чуди кино он това 

може да постигне. Ете моят 
син, сметен на бащу си, не 
може да се отйине и дърва да 
докарамо, а камо ли да оре- 
мо ненолко дъна. Я му ора- 
тим: „Дай, синко, дойди мал- 
но да ми помогнеш, стари смо 
човеци с маййути, не можемо 
да свършимо работу”. Детето 
каже: „Не може тате, че ме 
улове и че останем без рабо- 
ту”. И право си йе детето, оно 
си има работу, деца му нару- 
йа, жена му не работи.

Ама пак се чудим за наше
та Станка, кино он това може. 
Знам лани ка дошъл на ораже, 
и затова се песента пойе у 
наше село, од град испратили 
човена од социялното да види, 
болан ли йе или нейе. Ка до
шли у дома му нема Станка. 
Човеци жим казали дека йе 
на ораже и они се надигну у 
„Стопаже” и найду га ко оре. 
Одма извадили плавез и сана- 
ли да га саслушаю. Станно ка
зал, дека йе болан и доктур 
му назал, дена требе да изла
зи на чие въздух и да прайи 
1)имнастину.

— И еве я прайим Йимнасти- 
ку, — каже Станно, по-добре 
йе да орем — 
бадавауисуйем, 
чие въздух.. .

И човеци седли у колата и 
си отишли у град, а Станко си 
доорал живуту. У жетву пак 
дошъл и си навърал жито и 
га одкарал у град та си ранил

♦
♦ВОЛТЕР ♦* ♦
♦НЕДЕЙ ДА ТЕ ПИТА СТАРОСТТА, КЪДЕ ТИ Е 

БИЛА МЛАДОСТТА. ♦
♦СОЛОМОН
;*

IРИБАТА СЕ ХВАЩА НА ВЪДИЦА, А ЧОВЕК НА 
ДУМА.

*
ДАТСКА На 12 март 1943 годи

на италиански военнен 
съд в Котор осъдил 9 
лица на смърт, ноито би 
ли разстреляни при с. 
Мориня (близо до Рисън)

* ♦*
♦
:БЕДЕН ЧОВЕК СПИ С ТВЪРД СЪН.

СИТ ГОСТ ТРУДНО МОЖЕ ДА СЕ ПОЧЕРПИ.
На 27 септември 1941 

година в освободения 
град Ужице (сега: Тито- 
во Ужице) е формиран 
Работничесни партизан- ^ 
ски батальон. Той е уча 
ствувал в производство
то, охранявал града и 
взимал участие в остана 
лите боеве.

♦СЕНЕКА ♦* ♦
♦С ПРАЗЕН СТОМАХ НЕ СЕ БЯГА. А С ПЪЛЕН 

ОЩЕ ПО-МАЛКО. ❖ ♦♦ ♦
Аа 23♦ август 1943 го- ф 

дина Червената армия ♦ 
освободила Харнов.

♦ПОРАДИ НАВОДНЕНИЯ ♦ ♦
♦ШОСЕТО ПРЕЗ ВЕСНА КОБИЛА 

НЕПРОХОДИМО
♦* :*

На 24 онтомври 1944 ф
година 8 нраишна брига ♦
да и 11 нраишна ударна ^
бригада отхвърлили 
дение на 1700

В неделя проливен дъжд и 
градушна нанесоха огромни 
щети на селата от Любатсния 
район. Шосето Босилеград — 
Враня през Бесна кобила на 
много места • ощетено, а мо
стовете поднопани. Един от ав 
тобусите е останал в село Бар- 
йе, а пътниците с големи рис
кове са пристигнали в Любата.

В Долна Любата и Широки 
дол а нанесъл огромни щети

на строещите се обекти от Вто 
рата фаза на „Власина”. Пора
ди дефент на даленопровода 
„Върла 3” — Босилеград 
колно дни е без тон.

В целия район напълно 
унищожени посевите и овош
ките. Не е известно 
бъде оспособено 
през Бесна нобила.

На 15 януари 1942 го
дина ЦК на КП Хърват
ско обнародвал възвани 
ето на народите от Хър 
ватсмо с нойто ги покани 
с останалите свободо-

♦ня- напа 
усташи, 

ноито от Зеница се от
правили към Травник.

тека ем не 
см съм на ♦

♦са
♦
♦нога ще 

движението :

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦в.

^ 'РЗРаиа/ и 5Диоген


