
ЬРЯ-ТСТВо С указ на Президента на Сециалмсти- 
чесяа федеративна република ГОго- 

от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братстео" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра- 
фичесна дейност и приноса за раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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ОТ ПЕТАТА СРЕЩА НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ 
НА ВЛАСИНА

ВНУШИТЕЛНА МАНИФЕ
СТАЦИИ НА БРАТСТВОТО 

И ЕДИНСТВОТО
Българсните комунисти имат интернационалисти- 

чесни дълг да се откажат от великобългарските буржо
азни претенции към манедонсния народ — изтъкна на 
митинга Милия Радованович, заместнин-председател в 
Председателството на СР Сърбия

НА 16 МАЙ, край брега на 
Власинско езеро се проведе 
Петият по ред събор на зала 
сните военни командири, бой
ците, младежите и гражданите 
от Южна Сърбия, Македония 
и Косово. На големия митинг, 
на който присъствуваше и 
ЖИВАН ВАСИЛЕВИЧ, предсе
дател на Скупщината на СР 
Сърбия, взеха участие около 
30 хиляди граждани.

Съвместна трудова бригада 
на младежи и девойки от Сър
бия, Македония и Косово и 
от ЮНА започна да урежда

възпоменателен парк „Брат
ство и единство", а на същия 
ден идната година ще бъде 
положен основен намък на 
бъдещия почивен комплекс, кой 
то ще носи името „Йосип 
Броз Тито".

Тържеството откри генерал- 
майор ЙОВАН МАНАСИЕВИЧ, 
председател на бойците в Юж 
моморавсния регион.

— Петата среща „Братство 
то — единство” е посветена 
на Деня на младостта и рож 
дения ден на другаря Тито.

(На 2 стр.)

„МАЙСКИ СРЕЩИ” В ДИМИТРОВГРАД

УТРЕ ЗАПОЧВАТ 
ЦЕНТРАЛНИТЕ 

ТЪРЖЕСТВА
В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ, 22 и 

23 май, в Димитровград са цен
тралните тържества по повод 
25 май — Деня на младостта 
и рождения ден на другаря 
Тито.

Тържественото откриване на 
„Майските срещи” е утре, 22 
май, в 18,30 часа. В 19 часа за
почва програма на танцовите 
състави на народите л народ 
ностите от СР Сърбия. В тази 
програма ще вземат участие 
ансамблите на сръбската на
родност от 
Жулени, албанската и турска 
народност от Призрен, унгар 
ската от Чантавир, румънската 
от Уздин, русинсната от Руски 
Кръстур, словашката от Кова- 
чица, както и на българската 
народност.

В неделя, в 9 часа, е парад 
на участниците в тържествата 
по повод празника, а в 10 ча 
са е митинг. След митинга про 
грамата продължава с физкул 
турни упражнения, в които ще 
се представят пионери и мла 
дежи от ооновното училище 
,,Моша Пияде” и гимназията 
„Йосип Броз Тито" от Дими
тровград.

В следобедните часове 
предвидено посещение на гра 
ничната застава „Градина", къ 
дето ще бъде изпълнена и про 
грама за граничарите. По съ 
щото време в спортния център 
в Димитровград се провежда 
втората част от спортните съ
стезания.

Тито На Сутиеска с бригадирите

25 МАЙ ВСЕНАРОДЕН ПРАЗНИК
кова по-големи, защото той е 
непресъхващ източник на вдъ 
хновение за акция, пример за 
борба. Под неговото непосред 
ствено ръноводство нашата ре 
волюция стана същинска шко 
ла на интернационализма, па 
тритизма, братство и единство 
за сегашните и бъдещите поко 
ления.

Когато на 25 май му бъде 
връчена Щафетата на младо 
стта с добропожеланията на 
младежта, пионерите, труде
щите се и гражданите от вси 
чни братени социалистически 
републини и автономни обла
сти, ние, всени наш човек ще 
почувствува в сърцето си, че 
това е израз и на неговата 
благодарност и признание за 
велиното дело на любимия ни 
учител и вожд — президента 
Тито. За славното минало, ве 
ликото настояще и щастливо
то бъдеще.

Пожизнен президент на Ре
публиката, народен герой, стра 
тег на революцията, 
на самоуправителната система, 
знаменосец на необвързване- 
то, верен последовател на иде 
ите на Маркс — Енгел Ле 

— другарят Тито е нашата 
гордост и легенда наше вче 
ра, днес и утре.

Александровациз-Динамичното вътрешно 
граждане и преобразование на 
нашата страна е ярко отраже
ние на вътрешния ни демократи 
зъм. Нейна изява е външната 
ни необвързана политина. В то 
ва грандиозно дело — Соци 
алистическа федеративна ре 
публина Югославия — Тито по 

целия си гений на ре 
волюционер и стратег на но 

от най

съпротивата на сталиновия дог 
матизъм, съдаване и унрепва 
не на самоуправлението, про 
веждане на политина на съжи 
телство между народите 
меобвързване в света.

С другаря Тито и лозунгите 
„Смърт на фа 

бода на народа” и „Брат 
" нашите на

Народите и народностите в 
нашата страна 25 май — Деня 
на младостта и рожденият 
ден на другаря Тито чествуват 
нато традиционен всенароден 
празник. Този ден стана сим 

на младостта, братството 
и единството, на успехите 
рзволюционното ни преобразо 
вание, на несънрушимата моно 
литност на нашата социалисти 

общ-

и

вол шизмамув
сво
ство и единство 
роди създадоха днешна Юго 
славия, страна на равноправие, 
братство и човешка солидар 

Благодарение на Титовия 
стана най-

ложи

вото време, нато една 
изтъкнатите личности в съвре 

свят. Другарят Тито не 
символ на нашата ре

ческа самоуправителна
начело със Съюзс на 'НО- 

Тито.ност
мунистите и другаря

Другарят Тито израстна 
революционната борба I- 
та работничесна нласа в истори 
ческа личност от национален 
и интернационален мащаб. Той 
поникна в недрата на трудо 
вия народ и винаги остана с 

вожд с демонратич- 
и неотстъпчива

менния 
е самоност. 

гений Югославияв но стана и символ наволция,
най-прогресивните тежнения на

малка страна в свена наша голямата 
та, деен фактор в международ 

отношения. Тя се радва цялото ' човечество.
Нашите неизмерни задълже 

почитание и благодарност 
Тито са още тол

ните
на небивал авторитет нато стра 
на — герой във войната и неу 

борец за мир в мира.

е

ния, 
към другаряморимнего, нато 

на ширина, но 
принципиалност, мъдрост и сме 

реализъм и далновидно 
безнрайна любов нъм 
страна и широк интер

лост, 
ност, с Тито за младежтародната
националистически дух.

Епохално е делото на ДРУ 
Тито. В неговия над шест 

дълъг революцио 
червена нишна 

на една

творец
В неделя вечерта, на пло- 

„Освобождение", е вторашия* щад
та част на културно-забавната 

на танцовите състави 
народностите

гаря
десетилетия 
нен път като 
се протяга следата 
неизчерпаема енергия: 
даването и укрепването на пар 

и социал

програма 
па народите и 
на СР Сърбия.

нин
в съз

А. Д.тията, националното 
но-нласово

Стоян СТАНКОВ иосвобождение на
народи и народности,всични



МЛЛНО ИЗВЕСТНИ НЕЩА ОТ БЕОГРАФИЯТА НА ТИТО
(4)

На коя дата 

е роден 

Иосип Броз?Милия Радованович говори на митинга

(От 1 стр.) българсма политика към маке
донската .народност в Бълга
рия и към македонския народ 
изобщо. Македонският народ 
в Югославия, в съвместната 
борба с останалите народи на 
Югославия за първи път в 
своята история извоюва сво
бода и правото на самостоя
телно и всестранно развитие. 
Затова признаването на маке
донската народност, манто и 
правото на македонското мал
цинство в България не може 
да бъде предмет на спогодби 
и на добра воля, но интерна- 
ционалистичесии дълг ма бъл
гарските комунисти да со от
кажат, от великобългарските 
буржоазни претенции към ма
кедонския народ. Неприемли
во е омаловажаването и отри
чането на придобивките на На 
родоосвободителната война, за 
които дадохме големи жертви 
— подчерта Радованович.

На края Радованович гозо 
ри за ролята и задачите на 
Съюза на запасните военни ко 
мандири в изграждането на со 
циалистическото ни общество 
и в осъществяването на кон
цепцията на всенародната от
брана и обществена самозащи

самоуправление, 
следвоенно промишлено разви 
тие, политиката на необвърза 
ността, изграждане на един
ствена в света система на осе 
народна отбрана и обществе
на самозащита 
ните придобивки, осъществе
ни под ръководството 
СЮК и другаря Тито.

— Във всички трудови уси
лия, нашата Народоосвободи- 
телна борба представлява не- 
прекъсващ извор на охрабре- 
ние и подтик, на поуки и по
ръки, за получаване на нови 
вдъхновения и сили. Придоби в 
ките от нея непрекъснато 
вдъхновяват и всички прогре
сивни сили в света. Разбира 
се, в света съществуват и си
ли, които безочно се опитват 
да отречат нашето минало и 
сегашните резултати. Те фал 
шифицират историческите съ 
бития, чиито сме свидетели 
Изненадва и очудва, че тани 
ва идеи постоянно се разгарят 
и в една съседна социалисти 
ческа страна 
Оманович.

успешното
Рожденият ден на другаря Тито се празнува на 

25 май, а всъщност Тито не е роден на тая дата! кан 
е възможно това и най е приет 25 май като рожден 
ден можем да видим от най-новата биография на Ти
то от Винно Винтерхалтер.

Данните, ноито са дадени там за рождения ден 
той е роден в Кумровец

Същевременно тя се провеж
да в момент, когато чествува 
ме 35 години от въстанието 
на нашите народи и народно
сти л годишнината от така на 
речената „Майска офанзива", 
когато Народоосвободителните 
войски от Македония, Косово 
и Сърбия в тези краища во
диха ожесточени боеве срещу 
германските и български фа
шистки войски. В тези боеве 
се ковеше братството и един
ството на нашите народи и на 
родности. В борбата срещу фа 
шистия онупатор, бойците от 
Трета македоно-косовска л Ос 
ма сърбска ударна бригада на 
дело потвърждаваха своя ин
тернационализъм, 
всестранна помощ на българ
ските партизани, 
най-тежките моменти тук има
ха свои бази. Също тана се

са наи-важ

на другаря Тито говорят, че 
МП 7 май 1892 година. В свидетелството от I клас на 

Кумровец също тана е записана
на

основното училище в 
датата 7 май. В свидетелствата от останалите нласо- 
пе е записано, че Тито е роден на 1 май. Счита се, 
че това е настанало по небрежност на някои учител, 
нойто вместо числото „7" е записал числото, „1 , ноито 
си приличат по външна форма.

други документи различни фашистки 
записано, че Тито е роден на 5 март,

В някои
документи е
12 март, а в един военен документ е записано, че е 
роден на 25 май. Счита се че и тая дата е погрешил 
някой военен писар, нойто побъркал рубриките в спи
съка и внесъл тая дата.

Но 25-май другарите на Тито приели нато 
на дата още преди войната и започнали да му честву-

оказвайки точ-
които и в

ват рождения ден.
Сега е напълно доказано, че Тито е роден на 

7 май 1892 година, а рожденият ден му се чествува 
на 25 май. Дори и самият той — нанто е записано в 
биографията му от Винно Винтерхалтер — 
лал да ;е мени датата на рождения му ден.

,,По-добре е да изчезне село, но не добт>р обичай”, 
казва народната поговорка.

Когато говорим за рождения ден на другаря Ти
то да прибавим още и данните му за родителите. Ба
щата на Тито се назвал Франьо, а майна му Мария 
родена Явершек от словенсното село Подсреде. Ней
ният |5аща Мартин Явершек бил заможен селянин. По 
бащина линия Титовото потекло е от семейството 
Броз, което в Кумровец се преселило от босненско- 
херцеговената граница още през 1554 година.

развиваше и плодотворно съ
трудничество с българския на 

каза между другото не поже-род 
Манасиевич. каза на края

НАШАТА НАРОДООСВОБО- 
ДИТЕЛНА БОРБА — НЕПРЕ- 
КЪСВАЩ ВДЪХНОВИТЕЛ НА 
ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ 
В СВЕТА

В ЮЖНА СЪРБИЯ СА ФОР 
МИРАНИ ПЪРВИТЕ БЪЛГАР 
СКИ НАРОДООСВОБОДИТЕЛ та- 
НИ БРИГАДИ От митинга бе изпратено по 

здравитедно писмо с рожден- 
денски честитки до другаря 
Тито.

След това на митинга гово
ри генерал-подполкевник ХАМ 
ДИЯ ОМАНОВИЧ, заместник 
председател на Съюза на за 
пасните военни командири на 
Югославия.

— Тази среща е велик час 
от нашата история. Тя красно 
речиво говори за цимент.ирани 
те братски и човешки връзки, 
създадени през време на вой
ната. Този край оказваше ис- 
крено гостоприемство и на 
българските партизани, а из
вестно време тук пребивава
ше и Главния щаб на българ 
ските партизански отряди — 
каза Оманович.

Обръщайки се към присъс- 
твуващите на големия митинг, 
МИЛИя РАДОВАНОВИЧ гово 
ри за четиригодишната въоръ
жена борба в Южна Сърбия, 
в която по най-убедителен на
чин е създавано братството и 
единството между нашите на
роди и народности.

— Народът в своята реши
телна борба за национално и 
социално освобождение всес
транно помагаше партизаните 
с храна, боеприпаои, нови бой 
ци. По време на Народоосво- 
бодителната война, в този край 
дойде до пълна изява интер
национал истическата 
на КП на Югославия към НП 
на България. Тук пълна защи
та намериха ръководители на 
КП на България. На Трънсния 
партизански отряд бе оказана 
помощ и тази територия му 
беше база, където получаваше 
и първите си боеви опити. В 
Южна Сърбия са създадени и 
първите български народоосво 
бодителни бригади от антифа 
шистки бойци, които от бъл
гарските фашистки войски пре 
минаваха в частите на нашите 
(народоосвободителни 
и от пленените български вой 
'ници, които предавахме на ан 
тифашистното ръководство на 
България 
нович.

(Избор Б. Н.)
В. В. — С. Ст.
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I БЪЛГАРИЯ НЕ ДЕЙСТВУВА СЪГЛАСНО ПОВЕЛЯТА ОТ ХЕЛЗИНКИ

ЕОКАЛАЦИИТЕ НА СОФИЯ
След Хелзинни, където евро

пейските държави, между другото поеха 
задължението да зачитат правата на наци
оналните малцинства на своите територии 
и да им дават възможност наистина да 
могат да осъществяват „човешки права 
и ооновни свободи" стават колкото нераз
бираеми, още повече неодържими 'практи
ката, постъпките, становищата и политика
та на официална София към македонското 
национално малцинство, което живее на 
българска територия.

В най-ново време дойде до ескала
ция, която кой знае по кой път — очудва. 
Онова, което направиха с последното пре
брояване на населението в България, 
то македонците изобщо нямаха възможност 
да се декларират като македонци, да из
разят своите национални чувства, сега и 
от найчвисшите ръководители се 
публично като „държавно становище 
теоретически „досег".

ска нация” и че малцинства — „нито е 
имало, няма и нито ще ги има”.

По „кратка постъпки" като че се ка
сае за изкупузане на определено коли
чество чували с картофи в някое село, 
се отричат и най-осковните човешки пра
ва, оттегля се подписа от документите, 
подписани в Хелзинки, нарушават духа 
и словото на Повелята на Обединените на
ции, Общата декларация за празата но 
човека и редица почти навред приети нор
ми на отношения в тази област от между
народното право.

Говори се и се настъпва 
ли в целия свят е завладяла амнезия, ка
то всички живи хора са загубили помне
не.^ Именно, като че ли в България след 
войната не са вършени четири преброя
вания на населението, а не само последно
то. Фактите обаче говорят съвсем друго 
нещо: според преброяването на население- 
е™ от 1946 година в България е имало 
253 000 македонци, според преброяването 
от 1956 година — 187 789 души, а в 1975 
година

помощ
В продължение на речта си 

Оманович се спря върху резул 
социалистическототатите на 

изграждане, които нашата стра 
на осъществява 
ръководство.
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Днес великобългарските 
България

КАТЕГОРИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ
кръгове в съседна 
изобщо омаловажават нашата 
Народоосвободителна борба и 
помощта, която 
народи оказаха на .българелите

се е стигнало дотам, че нито 
един македонец не е могъл официално да 
изяви своята национална

Задължението от Хелзинки просто и
едностранчиво 'изиграно с гтрокламцията, 
че македонци в Бътгария 
•ват мито някога

принадлежност.югославските дю съществу- 
са съществували”, с према

хването чрез „вътрешен указ" на едно наци 
онално малцинство, като се върши хума
нитарно и политическо насилство, канто и 
статистически геноцид над непо.

Заслуга за констатацията, че „манедон 
малцинство в България" никога не е 

съществувало се пада — понеже нещо 
'подобно заяви преди това в Атина Тодор 
Живков — на българския представител 
Социалния номитет при Обединените 
ции Любен Панчев.

В разискванията за зачитането на чо
вешките права в света, той дори се труде
ше да бъде „духов1ит"'бато твърдеше, че 
се касае за „имагинарен въпрос”, че в 
неговата страна „съществува само българ-

ДЪЛГОСРОЧНА ПОЛИТИКАкомунисти в течение на вой 
ната. Същевременно преувели 
чават участието на българските 
войски в окончателната борба 
орещу фашисткия агресор. В 
съседна България упорито на 
етояват да фалшифицират ис
торията, но фактите са убеди
телни и истината не може да 
се отрича. За бойците от 
НОБ, запасните командири, 
младежите и всички народи не 
разбираемо и неприемливо е 
становището на официалната

Че всичко това е част на една добре 
одготвена и дългосрочна политика се виж- 

да и от онова, което българският предсе- 
™внов лнеоггАавна заяви на прескон

ференция в Атина. Според вестник ,Ет- 
'НИКС1С «иринис" той е оценил, че за Бъл
гария „така

око

нареченият македонски въпрос" 
- .^не съществува", т. е.. „не я интере-

графово ”«^“ане|"0НИ‘ 6 33 НаС ге°‘

, *0ЙиПр°"'1“™ каза: ..Считам, че
според Конституцията право на жителите, 
. „ ° живеят в България е да определят 
своята националност, при което без съмне 
ние, най-съществено

в
на-

е, че е необходимо
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титови мисли МЛАДЕЖЪТ от с. селевац

НА 25 МАЙ Щафетата на младостта на 
на другаря Тито ще връчи, 25-годишният сел
скостопански

ЗА ПАРТИЯТА
Нашата Партия свойта 

на на ръководител в освободи
телната борба изпълняваше без 
натрапване м 
маскирано. За Партията зна
еше всеки боец, всеки 
нин, пък и всеки враг, защото 
членовете на Партията и мла
дежите бяха винаги

ническата класа няма различни 
интереси. Нейните интереси са 
единни в цяла 
без оглед, че 
има свое

ЗА НЕОБВЪРЗВАНЕТОроля
производител Миливое Мари- 

чич от шумадийското село Селевац.Югославия 
всяка република 

ръководство, свой 
централен комитет и т. н Вси 
чни ^републики стоят заедно, 
върху една линия, генералната 
линия -на СЮК.

(Пред стопанско-политичес
кия актив на Поморавието, 

1973)

Необвързаноотта днес е ,най- 
динамичната движеща сила на 
положителните процеси в све
та. Благодарение на тази поли
тика голям брой страни успяха 
да получат и укрепят своята не 
зависимост. Тази политика по
влия да се избегне пълната по
дялба на света на блокове, кое 
то всъщност щеше да означа
ва продължаване на студената 
война и конфронтацията.

(Из интервюто пред мекси
канската телевизия — март 
1976 година)

нелегално, за-
Това решение прие Комитетът за че- 

ствуване Деня на младостта.селя-

там, къде- 
то беше най-тежко. Тъкмо за 
това нашата Комунистическа 
партия спечели огромни оимла 
тии сред нашите 
които тя се радва и след вой
ната.

ЗА МАРКСИЗМА
Ние не

народи, на
взимаме буквално 

цитатите, но се зареждаме с 
марксизма, така 
дълбоко да ни проникне,

(Пред Петия конгрес 
на ЮКП, 1948. г.)

че той нас
вина

ЗА САМОКРИТИКАТА

Членовете на СК трябва да 
поправят грешките си чрез са
мокритиката, те трябва да бъ
дат самокритични. Понеже, са 
мокритиката — както 
споменавайки Лениновата ми
съл — е половин успех, мощно 
възпитателно средство в изпра 
ждането на новия човек и са- 
моуправително-то общество.

казахте

(Из интервюто на Президен
та Тито пред „Вйесник” 
февруари 1976)

ЗА ВСЕНАРОДНАТА 
ОТБРАНА

Другарят Тито чете доклад на X нонгрес на СЮН

ЗА КОНФЛИКТА 
С ИНФОРМБЮРО

това да станем откриватели 
на някакъв нов „модел на со
циализма", но той се и раж
даше и създаваше нато резул
тат на конкретните условия -на 
революционната борба в наша 
та страна л на дълбоките про
мени в съвременния овят. Съ
битията потвърдиха, че диле
мите пред ноито се изпра
виха югославските комунисти 
не бяха нещо случайно, -нито 
нещо само наше. Оказа се впро 
чем, че това всъщност бяха 
дилемите за по-нататъшното 
развитие на социализма изоб
що, и у нас и в овета, и че с 
тях се срещат >л много други 
партии и отделни социапиетиче 
ски страни.

Нападението срещу 
представляваше 
крит конфликт между бюронра 
тичния концепт за социалисти
ческата държава и пътищата 
за развитие на социализма в 
света, който е изграден в 
Съветския съюз под ръковод
ството на Сталин — което, ме 
жду другото никак не е възмо-

ЮКПНие трябва да бъдем готови 
всекито да отвратим от агре
сия, готови да посрещнем вой
ната, ако дойде до нея. Зато
ва нашата система на всена
родната отбрана и има двояка

първият о.т-

роля: отвръщане от апреоия и 
водене на всенародна отбрани 
тел на война, ако тя ни бъде 
наложена. Следователно, наша 
та всенародна отбрана е ин- ншо А'а се третира само като 
струмент мира някакъв „култ на личността"

— -и антидогматичния подход и 
демократически хуманния кон
цепт на социалистическото об
щество, който дойде до израз 
още понрано, а особено след 
войната — е дейотвуването на 
ЮКП. Този концепт, разбира 
се не сме измислили ние та с

При откриването на паметника — дом в Кумровец

ЕДИННИ ИНТЕРЕСИ НА 
РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА

ги не четейки цитати да знаем 
да действуваме в 
ствие с' това какво са ни каза
ли Маркс, Енгелс и Ленин.

(Тито в Светозарево 1973)

съответ-

(От доклада на другарят Тито 
пред X нонгрес на СЮК)

Ние създаваме социалисти
ческа общност, в -която работ-

П1111Ш11Ш11Ш1ШШ11шшиш11111Ш11Ш1П1 и1и11шшшш111ш1ш11шш1111111иши1ншпшш1шш1ш1шш111шшшшнн |№1шплшшшшмш1мшилн1П

(Тито пред IX. нонгрес на 
СЮК, 1959 г.)сяването на българската социалистическа 

нация, се отричаше съществуването 
-македонското малцинство 

с най-висшия правен акт -на тази страна. 
Очевидно сега изобщо не е от значение, 
че със старата Конституция от 1947 година 
бяха гарантирани воички- права на маке
донското и туреното национално малцин
ство, че съществуваше Георпи Димитров 
и Централен партиен комитет, начело на 
който беше той, че бе проведен Десети 
разширен пленум на ЦК на БРП (к) на 9 
авгус 
-него
гария изглаоува Закон за въвеждане на 
македонски език и история като редовни 
предмети в училищата в Пиринска Маке
дония.

да съществуват -възможности това право 
и да се -ползва. Но дори и самата идея 
в тази насока да се разсъждава е пресе
чена с -констатацията, че това си е „въ
трешен въпрос на една страна" с ориги- 

„Това е иначе и

ина

ТИТО:

»Не признавам 

буржоазния съд...

налното заключение: 
духът на Хелзинки! ’'

Обвързаност от по-рано приетите до- 
нументи, домашни и чуждестранни, оче
видно не съществува. Българиският пред- 

Обединените нации Панчев до-ставмтел в
ри пред лицето на световната организация 
заявява, като съобщава, че своевременно 
югославско-българското споразумение, склю 
чено на Блед и автентичните български 
донументи от този период са представля
вали резултат на „ад хон условия”, които 
„отдавна са

т 1946 година, че една година след 
Великото -народно събрание на Бъл-

«
изчезнали .

На известния „Бомбашни процес” през 1928 го
дина е разпитан и Йосип Броз „най-интересната лич
ност в този процес”, нанто забележи печата.

На втория ден от съденето, на 7 ноември 1928 
година, е забелешен следния диалог между съдията и 
Тито:

НРАЙТКОТРАЙНИ СТОЙНОСТИ
СЕНКИТЕ ОСТАВАТ

Следователно, подписите, увещанията, 
оценките, донуменФице и подобни „дреб
ни работи", които -подкрепят доверието 
между народите и държавите имат само 
временен характер, непроменлив толкова, 
нолкото траят определени „ад хон усло
вия".

Днес се действу-ва и говори другаояне. 
сегашната прослава на спогодиш ни на

против ооманлиите бе
-па и
та от -въстанието 
използвана в България ч-рез разни_ книги 
и -публикации, които пол-униха най-е идни
-места по витрините на книжарниците 
-продължава се с -присвояването на Маке
дония, нейния народ, култура и история: 
с въздишането за санотефанокия „идеал , 

с предявяването на не скрити апе- 
нъм Южна -Сърбия есе до Ниш,

във велинобългар

На въпроса на съдията счита ли се за виновен 
той отговаря:

— Виновен съм според онова, нанто тълнува об
винителния ант, но всъщност не съм виновен. 

Председателят:
— Кажете ни тогава в нанво се считате за ви-

1-стигнало в тази насока 
бълга-рДонъде се е

■л и снорашното писане на, 
списание „Народни съвети", което 

— забул-
показва 
окото _
-наистина по невероятен начин
вайки ое с плащта на „социалистическата
мисъл” — пропагандира премахване на на 
-тоналностите по желание. Това списание 
твърди, че „народността нато елемент^ на 
гражданско състояние е останна от мина
лото*иСледователно и „самата народност 

лишена от правно значение , тъй като 
времето избледнява в съ- 

и напълно ще изчезне . 
коягго македонското

от бал канената ет- 
Защото в 

се спомена

новен?
дори и 
-пити и
внлючвайни и този град ,, 
ските „етнически граници .

Като така действуват и говорят, а съ
щевременно твърдят, че съществува заин- 
тересованост за добросъседски отноше- 

Югославия, не може да се отиде 
по-далече от задържането в дневния ред 
на открити въпроси и недоверие. Лошата 
действителност и практика стоят зад на- 
плед обещаващите изявления. Всичко това 
само може да предизвиква загриженост 
да хвърля сянка и да създава препятствия 
по желания път нъм подобряването на съ 
трудничеството между двете съседни стра
ни ноето единствено е в истински инте
рес на техните народи.

Обвиненият Броз:
— Признавам, че съм член на нелегалната Юго

славската номунистичесна партия, признавам, че съм 
работил за пропагандиране на идеите на номунизма, 
поназвах на пролетарите всички неправдини ноито им се 
правят. Не признавам обаче буржоазния съд, защото 
се считам отговорен само пред своята Комунистичес-

I

IН1И-Я с на партия.е
Това изказване на Тито бе забележено от затрев

ения вестник „Новости”, белградена „Политина” и дру
ги вестници в страната и по този начин стана известно 
на югославсните народи.

с „течение на 
нанието на хората

Отвореността, с 
малцинство се премахва 
ничесна карта просто очудва.

ваГХтГелш^и, №, -рей.

мемци и друпи, но -не и0”^ватЦн^то чи- нао че и горните се споменават нато
с^щ-й се нъм „българската I"кЖетуция 

От приемането на новата Нонституция 
в България от 1971 година и лровъзгла-

Беше известно и това, че обвиненият Броз след 
нато му била прочетена присъдата се обърнал към 
публиката в съдилището и извинал: „Да живее Кому
нистическата партия! Да живее третият Интернацио
нал!”

ар-

I=
П. в.
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. й #тиоуна Всенародната отбрана 

в местните общности
*111

ДЕЛЕГАТИТЕ ПИТАТ

грижи широко да се издигне 
социалистическото съзнание на 
гражданите, а отделно на мла 
дежта в дух на пълната отго 
ворност за осъществяване на 
задачите, произтичащи от все 
народната отбрана и обществе 
мата самозащита. В статути 
те на общностите, тази зада
ча е определена за една от 
най-важните.

Особена важност е обстоя 
телството, че в редица местни 
общности в Босилеградска об
щина се предприемат мерки 
за подобряване на съвкупната 
обществена дисциплина и за 
опазване на общественото и 
лично имущество. С помощта 

обществено-политическите 
организации, а преди всичко 
с мировите съвети е сторено 
доста много в осъждането и 
премахването на вредните лроя 
ви и поведения на гражданите. 
И тази активност е съставна 
част на обществената самоза
щита.

Разбира се, в областите, за 
които говорим има още реди 
ца задачи, които трябва непо 
средствено да се организират 
и осъществяват от страна на 
съветите на местните общно 
сти и на обществено-полити
ческите организации. Този про 
цес, който предполага и пра 
во и дълг е в центъра на вни 
гланието на всички местни об 
1ГНОСТИ в Босилеградска об
щина.

В своята активност трудещи
те се и гражданите в местни 
те общности в Босилеградска 
общин а осъществява т 
чите от областта на 
родната отбрана и обществена 
та самозащита на всеки спосо 
бен гражданин да защита се 
бе си, но и другото в случай 
на евентуална опасност.

В конкретните програми на 
комитетите за всенародна от
брана и обществена самозащи 
та са резрешвии всички важни 
въпроси от тази област.

Във всички местни общно
сти са създадени единици и 
на цивилната защита, които иг 
раят важна роля в ежедневния 
организиран живот в средите 
им. Между другото тези едини 
ци имат иай-полеми задачи в 
борба срещу всички евентуал 
ни природни бедствия.

Има много конкретни и убе 
дителни примери, които гово
рят за сътрудничеството на ме 
стните общности с компетент 
ните служби и органи в обла
стта на всенародната отбрана 
и обществената самозащита.

Един
създадената бдителност на 
гражданите по отношение на 
възможните вражески дей
ствия. Те навреме осведомя 
ват компетентните служби, но 
и сами предприемат мерки да 
се осуети всяко вражеско дей 
ствуване. С една дума, самоу 
правителните органи в местни 
те общности поемат всички

РЕШАВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНИТЕ ВЪПРОСИ
зада-

всена-

не иска вече да работи — ме
стната общност трябва да ре
ши въпроса с помещенията.

Първата и последна точна на всяка сесия на Об
щинската скупщина в Димитровград са въпроси и от
говори на отправените въпроси от страна на делегати
те. В тях, най-често, делегатите изнасят въпроси, нои- 
то са им наложени от страна на делегацията, на ши
роката самоуправителна база. По този начин се търсят 
и възможности за разрешаване на жизнени проблеми 
в определени среди.

На последната сесия на Общинсната снупщина 
бяха търсени отговори на следните въпроси:

Георги Аленсов делегат на 
делегацията на местната об
щност в Димитровград пита за 
що рейсът на Ниш-екопрес не 
отива до Куса врана.

на

В отговора бе изнесено, че 
причината затова е малкият 
брой пътници, а освен това 
местната общност е решила

Милко Георгиев, представи
тел на делегацията на Прача и 
Грапа изнесе проблема във 
връзка с щетите, които на по
севите нанасят глиганите. Ос
вен Георгиев на същия въпрос

Отговорите гласят: Хигиена
та в пределена среда зависи 
най-много от жителите в тази 
среда. Затова е необходимо 
местната общност да приложи 

спазванезамероприятия 
същата, а по този начин и на 
средата, в ноято живее. От 
своя страна и Общинската

етяхот

скупщина, пооредотвом сани
тарната инспекция, води грижа 
за хигиената. В момента място 
то на санитарен инспектор е 
вакантно, но в този смисъл са 
и предприети определени мер
ки. Във връзка с козите отго
ворът гласи, че чрез решение 
на Общинската скупщина е ре
гулиран този въпрос и могат, 
в определени условия, да се 
определени видове кози. 
За тополите отговор ще бъде 
даден на следващата сесия.

В. В.

БАБУШНИЦА

ПРАВО И ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА 

ВСЕКИ ГРАЖДАНИННинола Дончев

Цветанка Тодорова

отговор потърси и делегацията 
на местната общност от Боро-

учениците от това село до учи 
лището в Трънски Одоровци и 
обратно да превозва Автотран
спортното предприятие от Пи
рот. Но без оглед на това да
дено и обещание, че рейсът 
за Куса врана отново ще 
работи.

НА СЪСТОЯЛАТА СЕ на 14 
май т. г. Общинска конферен 
ция на Социалистическия съюз 
в Бабушница една от главните 
точки на дневния ред бе — 
непосредствените задачи 
Социалистическия съюз и ос
таналите обществено-политиче
ски организации върху укрепва 
нето на обществена сигурност 
и обществена самозащита 
местните общности. Разисква
нията се водиха по предвари

телно стопанисване, против ми 
та и корупция и вражеска дей 
нсст, нарушаване на обществе 
ния ред и мир, защитяват от 
природни бедствия (пожари, 
наводнения, епидемии, расти
телни болести) и т. н.

А всичко това най-успешно 
ще се изпълнява ако в^-еки 
бъде отговорен и с пълча 
сериозност се отнася към за
дълженията.
ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕП

ВАНЕ
В Бабушнишка община в ход 

е създаването на ноординаци 
онни отбори за всенародна 
отбрана и обществена самоза 
щита. Към местните организа
ции на Социалистически съюз 
създадени части на цивилната 
защита.
съюз и останалите обществе 
но-политически организации в 
изминалия период са отделили 
особено внимание върху орга 
низирането на обществената 
самозащита и оигурност в ос 
новните организации са сдру 
жения труд.
ИНТЕРЕС ЗА ВСЯКА ВРАЖЕ
СКА ПРОЯВА

Нашата страна е твърде от 
крита. У ,нас идват многоброй 
ни гости (често с нечестиви 
намерения и цели). А немалък 
брой наши работници отиват 
на временна работа в чужби 
на. Това налага всестранно ан 
гажиране на всички организи 
рани сили, за да се запознаят 
гражданите с начините и форми 
на вражеското дейотвуване.

За всички останали опасно
сти, които застрашават нашето 

с.._ .. това се самоуправително общество,
борят срещу нарушаване на са- трябва да се ангажират СК

мруправителните права на труде ССРН, ССЮМ 0т местната об
и ^есгьзнателно изпъл щност до общината като ця

няване на функции и несъзна ло. ст. Н.

Драгомир Дончев от Бачево 
пита защо трасето на регионал 
ния водопровод 
през тяхното село?

не минава иво.

ГлиганитеОтговорът гласи: 
са защитени със Закона, а на
несената от тях щета плаща 
ловното дружество. Значи нуж 
но е да се отправи иск до лов

на

•?;

Вното дружество, което е задъл
жено да я навакса.

Беше отправен и въпрос за 
какво Автотранспортното пред
приятие от Пирот не поддър
жа регистрираната линия Дими 
тровград — Белград. Отговор 
ще се получи след нато ин
спекцията за съобщения лрове 
ри случая.

П телно доставени материали от 
Координационния отбор за все 
народна оабрана.

Димитър Тодоров делегат от 
Лукавица отправи няколко въп
роса. Кой и за какво е из- 
секъл тополите край Лукавач- 
ка река. Той търси да се за
садят нови тополи. Също в то
ва село някои отглеждат кози. 
Как е регулиран този въпрос?

к\

—
ОТГОВОРЕН Е ВСЕКИ

л
'а

Отчетено бе, че Конституция 
та, конгресните решения и за 
конопредписанията издигат об 
ществената сигурност и само 
защитата на по-висок 
Колко обаче успешно ще се 
осъществява сигурността и об 
ществената самозащита в ме 
стната общност, като основно 
звено в единната система по 
оигурност и самозащита — за
виси от дейноста на обществе 
но-политическите организации: 
Съюза на комунистите, Соци 
алистическия съюз, СУБНОР, 
запаоните военни командири, 
Червения кръст и други орга 
низации
обществени структури и субек-

&■М* Делегатът Цветанна Тодоро
ва от Димитровград пита за 
какво магазините за продажба 
на меоо не работят по време, 
когато служащите излизат от 
работа. По този начин те не 
са в съотояние да си купят 
месо за обед.

Социалистическият
етап.

Георги Аленсов

Отповорът е, че засега е тра 
сиран централният вод на во
допровода, а трасетата на во
допроводите ло населените 
места ще бъдат определени 
допълнително и вероятно, че 
ще има клон и за Бачево.

Отговорът беше, че с Об
щинско решение е определено 
времето на работа на тези ма
газини и то е от 6 до 11 и от
14 до 17 часа през зимния пе
риод, относно от 5 до 10 и от
15 до 18 през летния период. 
Ако делегацията търси да се 
промени работното време — 
трябва да отправи иск до Об
щинската скупщина в този 
смисъл.

и самоуправителни

ти.
Обществената сигурност и 

самозащитата преди всичко в 
местните общности охраняват: 
общеотвеното имущество, 
тив-правно присвояване на об 
ществено имущество, ощетява 
не на обекти. Освен

Никола Дончев от Барйе тър 
си да се открие магазин за 
продажба на стоки във Врабча. про

Д. Тодоров Отговорът е, че магазин в 
това село е съществувал, но 
същия е бил в помещения на 
самия магазианер. Понеже той

Третият въпрос беше във връз 
на с хигиената и защитата на 
човешката среда. А. Д.
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ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪД В БОСИЛЕГРАД

Обемна работа—добри 

резултати
В изпълняването на нонстту 

ционните и законни за дати в 
борба срещу различни антисо- 
циалистически сили и прояви, 
Общинският съд в Босилеград 
успешно .изпълнява задачите 
си. Това е най-кратко казано 
положителната оценка от деле 
гатите на Общинската скупщи 
на в Босилеград за работата на 
това ведомство.

Средно в течение на година
та, този съд решава 4 — 5 хиля 
ди съдбени дела, зад които- се 
намира човенът със своите про 
бл емм, трудности, оправдани 
и неоправдани искове, точни и 
лъжливи доназателства и др. 
С една1 дума съдебните дела 
са цялостни и сложни, поради 
което не могат да се решават 
по шаблонен начин. Всяко съ
дебно дело е случай за себе

Същевременно обема на рабо
тата изисква по-скоро решава
не и въпроса на помещенията. 
Сегашните, в които работи съда 
— не задоволяват.

Също така редица моменти 
пречат на гю-ефинаонага рабо
та на Общинския съд. Такива 
са между другото липса на ква 
лифицирани лица за съдебни 
експертизи, пописан кадастар 
и др. Въпреки тези и други 
трудности, през миналата годи 
на тук успешно са решени 
4 700 съдебни дела.

Трябва да се отбележи, че 
сътрудничеството между Об
щинския съд и Общинската 
скупщина е било редовно и ус 
пешно. Компетентните в общи 
ната редовно са осведомявани 
за онези съдебни дела, които 
са масови и са обществено ола 
ени. По проценка на съдебния 
колектив няколко такива проя
ви заслужават вниманието и 
на- общеетвеноупол1ити ч еск ите 
организации. Това еа< преди 
всичко съдебните спорове на 
работниците в някои стопан
ски организации в Босилеград 
енсполатация на строителните 
работници от отделни работо
датели, присвояване на вода 
без позволение на компетентна 
та общинска служба, даване 
стоки на вересия и др. Сътруд 
ничеството със Станция на ми 
лицията и с прокурора е също 
разнообразно и успешно, 
инспекционните служби не е 
докрай и по всички въпроси 
осъществено.

Винаги готови да онажат жестока съпротива на врага

РАБОТАТА НА ОРГАНА ЗА НАРОДНА ОТБРАНА ПРИ ОС В ДИМИТРОВГРАД

ЗАДАЧИТЕ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИси.
Като се има предвид, че бро

ят на съдебните дела се увели
чава, става ясно, че нараства 
и отговорността на трудовия но 
лент-ив в съда за решаването 
им.

Освен това работило се е и 
върху всички ежедневни зада 
чи от областта на народната 
отбрана, произтичащи от зако- 
нопредиисамията и Конститу
цията. Отчетът беше положи
телно оценен и бе изтъкнато, 
че всички задачи са изпълнени 
изцяло.

кументални филми. Лектори 
.били запаоните военни старе 
йшини.

Една от успешно изпълнени 
те задачи е била и обучението 
на селската и 
младеж. Ученията' са провеж 
дани по определена пропрама, 
с теоретическа и практическа 
част.

На последната сеоия, Изпъл 
нителният съвет и трите съве 
та на Общинската скупщина 
разгледаха и приеха отчета за 
работата на органа за народ 
на отбрана.

През 1975 година централ
но място в работата на орга 
на за народна отбрана е било 
отделено на изготвянето на пла 
нове от областта на всенарод 
ната отбрана в стопанството, 
обществените дейнооти, мест 
ните общности, обществено-по 
литическите организации. В то 
яа отношение, в сравнение с 
миналите години, са постигна 
ти по-добри резултати. Това по
твърждават и практическите 
упражнения, проведени 
година в стопанските органи 
зации и в местните общности. 
Нужно е да изтъкнем, че по 
време на практическите обуче 
ния всички участници са пока 
зали висона степен на- отговор 
ност, съзнателност и дисципли 

. на в изпълняване на задачите

Анализирайки някои- от въп
росите, компетентните в съда 
са стигнали до извода, че уве
личаване броя на умишлените 
съдебни дела е- преди 
последица на все още нераз
решените имуществени отноше 

между хората в селата. Ин 
тереено е да се наказания са 
взетите от съда наказания, са 
остри, но това съществено не 
действува върху 
броя на същите.

— Много по-гол ям а ефикас
ност в премахването на раз- 

чеото и незначителни 
селски спорово може да се 
осъществи посредством миро
вите съвети. Обаче, през изтек 
лата година мално е направено 
да се подобри .работата- им. На 
шият съд е винаги 
окаже значителна помощ за 
развитието на тези самоуирави 
тел ни органи в местните об
щности. По-рано, ногато м'иро- 
вите съвети бяха активни, го
дишно .решаваха и .по 600 опо- 
рове, което бе от голяма по

казва

работничеока

1ВОИЧИО
А. Д-

ния

ТИТО ЗА ДЕЛЕГАТСКАТА 
СИСТЕМАнамаляване

„ОСНОВАТА на делегатсната система е труде
щият се човек, производител и гражданин, самоупра- 

организиран в организациите на сдружения
но с 1975яйчните вително

труд и другите видове на самоуправително организи
ране на трудещите се хора, в местните общности № 
другите самоуправителни общности и обществено-по- 
литичесни организации. Със създаването на делега
ции в основните самоуправителни общности се обез
печава делегатите действително да изразяват жизне- 
ните интереси на средата, в ноято живеят и работят. 
В това се състои дълбоно демонратичния хараитер на 
делегатската система... Онова, което нато червена 

пронизва делегатската система нато основа на 
нашата политическа система е — че в развитието на 

самоуправителни институционални форми в цен- 
вниманието трябва да бъде ЧОВЕКЪТ, нато 

революционната борба на работни-

Пю прецена «а Окръжния 
съд във Враня, наказателната 
политика, ноято е прилагал Об- 

Бооилег.рад

готов да

си.вщ,инския съд 
съотвествува на всички крите
рии. Въпреки това, броят на 
съдебните дела .не 'намалява. 
Това значи, че за решаването

В областта на цивилната за
щита се е работило върху обу 
чението на лицата, разпределе 
ни в цивилната защита в ор 
ганшациите на сдружения труд 
и местните общности. За тях 
са редовно провеждани сназ- 
зки, Ьърху подходящи теми, а 
също са прожентирани и до-

нишка

новите 
търа на 
смисъл и цел на 
ческата нласа”.

мощ на нашия съд 
ИВАН АНДОНОВ, -председател 
на Общинския съд в Бос пле на някои отрицателни прояви

трябва да се предприемат и 
превантивни морни. Тун обаче 
главна

прад.Според броя на делата, ис
тинският -съд в .Босилеград е 
доста обременен. Това нещо 
търси .нови кадрови и матери 
ално-финансови решения. Т/уи 
имат нужда за още един съ- 

за сътрудник и стажант.

дума имат обществемо-
организации в ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА

политическите
комуната. СРЕЩИ С ПИОНЕРИТЕ, МЛАДЕЖТА И ТРУДЕЩИ БЕВ. В.

дия.
* ПРИЗНАНИЯ НА ДЪЛГОДИШНИТЕ РАБОТНИЦИ

13 МАЙ Краснич, Стоядин Зафирб- 
вич и Живорад Данчич. В Ди
митровград грамоти получиха 
Руоим Рангел ов — работник в 
станцията на милицията и Радо 
ица Чаарович — милиционер 
в станцията за контрол на гра
ничния прелез в Димитровград. 
Тези високи признания са -връ- 

за 25-тодишна работа и

отвата на загинали милиционе
ри в общината. Положен е и 
.венец от свежи цветя на па
метника на Радослав Костади- 
нович, в село Каменица, кой
то на 27 години (нъм края на 
декември 1951 година) е заги
нал в схватка с диверсанти.

Работниците от станцията- на 
милицията в Димитровград по
сетиха и .каучуковата промиш
леност „Тигър” в Димитров
град, нъдето се запознаха с 
процеса на производството и 
условията за работа, а те -съ
що запознаха работниците със 
своята работа.

Освен в Димитровград посе
щения и срещи с .пионерите, 
младежта, трудещите се и пра 
жданите се проведоха и в Пи
рот и Бабушница. В рамките на 
Седмицата на сигурността в ,те 
зи общини бе организиран и 
контрол на движението, в кой
то участвуваха 
ха организирани и спортни със
тезания.

ТАЗГОДИШНАТА прослава 
на Седмицата на сигурността 
в общините Пирот, Бабушница 
и Димитровград се характери
зира с посещения и срещи на 
работниците в Секретариата 
на вътрешните работи с пионе 
рите, младежите, трудещите се 
и гражданите. Бяха организира 
«и и приеми от страна ма 'пред 
седат елите на общинските 
снупщини, на които по търже
ствен начин бяха връчени пра 
.моти на сигурността ма осем 
работница ма Междуобщинсния 
секретариат на вътрешните ра 
боти Грамоти, по решение 

Съюзния изпълните 
получиха Велимир 

ма Ме

дия

ЧЕСТВУВАНЕ В 

БОСИЛЕГРАД
заблагодари ма сър 

а след това 
за отговор

лицията, се 
дечните привети,
,на пионерите говори 
ните задачи на трудещите се 
в Службата на оитурността.

На тържествено заседание 
на трудовия колектив на Стан 
цията на милицията в присъ 
ствието на представители на 
обществ ено-гюлитичесвите

значението на 
постигнатите

И< тази година в Босилеградска 
община достойно бе ознамену 
ван 13 май — Денят на оигур 
ността. Трудовият колектив на 
Станцията на милицията изгот 
ви и реализира скромна про 
прама. В чест не славната да 
та? в Босилеград ое проведо 
ха спортни състезания 
стрелба- и- шах-мат, в 
участвуваха отборите на 
цията- на милицията, на гарни 
зона на граничарите и гимна

чени
защита ма придобивките от ре 
1волюцията, социалистическото 
ни общество, общественото и 
частното имущество и сигур
ността на гражданите.

Стан цията 
Димитровград, а след това и 
граничната застава „Градини 
посетиха, по .повод празника, 
група ученици от основното 
училище „Моша Пияде . По 
време на тези посещения пио
нерите бяха запознати с рабо
тата ма службата ма сигурност
та в машата страна и конкрет

на милицията в
по ор

прието от 
лен съвет,

които
Стан ганизации — за

на-Станцията на 1* 
лицията в Босилеград доклад 

ЧРадован Пургич. Нао=

Новачевич — началним
секретариат,ждуобщ и нок и я 

Марко Обрадович — 
нер и Милррад Карапанджич 
_ милиционер за съобщения- 

станцията на милицията

милицио-зията. ва
нието бяха връчени

нато признание 
успешните резултати, 

__ през миналата година са 
постегнали Миодраг Стойнович 
и Нинола .Гашавич,

н у л турне <1 а бав 
пионери

заС подходяща 
«а програма, прула 
от Основното училище в 
силаград в милиционерски фор
мч посетиха тРУД°®« К°Л®Г™ 
в на Милицията « «У 
тиха празнина. Радован Пур • 
командир на Станцията на

грамоти
твърде
които

пионерите. Бя-Бо но в нашия град.
В рамките на чествуването 

Денят ма сигурността ,са напра 
посещения и на семей-

та; от
,в Пирот. От станцията на ми- 

Бабушница грамоти А. Д.лицията в 
са получили милиционерите Ав- вени

В. В.
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БОСИЛЕГРАД

Общинсният комитет 

иа СНС прие програма 

за акции
Конфекция „Ниш" 

в Сурдулица

ЗАДАЧИТЕ на всички обще
ствено-политически

чеоки самоулравителни отноше 
ния. Ето защо на практика 
трябвй да се проверяват пред
ложените с Проентозакона ре
шения.

ОТ ОСНОВНИТЕ КЛЕТКИ 

ДО СКУПЩИНАТА
Сурдулица:организа

ции и самоуправителни органи 
в тринадесетте общини в Юж 
номоравския регион в предсто
ящото обсъждане на Проекто
закона за сдружения труд са 
ясно определени и с тяхното 
реализиране ще започне вед
нага. Това бе изтъкнато на 
състоялото се миналата седми 
ца съвещание в Лесковац с 
политическите активисти от об 
щините в региона, пред които 
за начина на обсъждането на 
Проектозакона говори Бошко 
Крунич, член на Изпълнителния 
номитет на ЦК на СКС.

В подготовката за осъще
ствяването на тази крупна об- 

акциящестеено-политичесна 
пълна отговорност имат всички 
организирани обществени сили, 
а преди всичко Съюзът на ко
мунистите и Съюзът на синди 
натите.

Работните групи ще бъдат 
непосредствени организатори 
и на втората част от обсъжда

на Проектозакона. С ло
на политическия актив

В ИДНИТЕ два-ггри месеца и 
в Сурдулишна община, наюго 
навред из страната, ще кипи 
оживена активност по обсъж
дането на Проектозакона за 
сдружения труд. Изхождайки 
от огромното значение на то
зи важен политически доку
мент в още по-пълното осъще
ствяване на принципите на 
Конституцията и Решенията на 
Десетия конгрес на Съюза на 
югоолааоките комунисти — 
създаден е план за включване 
на всички обществено-полити
чески структури в анцията.

Както вече е известно, до 20 
септември, когато разискване
то ще приключи, обществено- 
политическите организации — 
Съюзът на комунистите, Соци 
алистичесният съюз, Съюзът на 
синдикатите, Съюзът иа бой
ците и др. — ще бъдат погъл
нати от тази всенародна ак
ция. Разискванията по Проекто 
закона ще се /водят във всич
ки самоуправителни единици в 
общината.

В Сурдулица вече действува 
координационен комитет, кой
то ще насочва, /раздвижва и 
координира акцията по обсъж 
дането на Проектозакона.

Тази обемна, отговорна и сло 
жна политическа задача е раз 
делена в две части. В първата 
е предвидено /всеобщо запозна 
ване на трудещите се и граж
даните с решенията, които 
предлага Проектозаконът, а

във втората ще се върши 
/оценка на собствената самоул 
равителна практика и ще се да 
ват евентуални мнения и пред
ложения за промени в Проек- 
тасггатута.

За целта инструкторите са 
— обществено-политическите 
организации и местните общно 
сти готвят свои оперативни 
планове, в които уточняват за
дачите, които трябва да из
пълнят. Към Общинския коми
тет на Съюза на комунистите 
пък е създаден политически 
актив от 40 инструктори. Те 
ще разясняват по организации 
и местните общности същина
та на Проектозакона и ще 
оказват пряка помощ на опера 
тиганите работни групи.

За целта инструяторите са 
посещавали семинар в Леско
вац в организация на Между- 
общинсната конференция на 
Съюза на комунистите и са 
подготвени напълно за акция. 
До 25 май ще завърши и семи
нара за секретарите на първич 
ните организации на Съюза на 
комунистите, председателите 
на профсъюзите, Социалисти
ческия съюз и Съюза на мла
дежта.

До 15 юни във всички орга
низации на сдружения труд и 
местните общности ще бъдат 
проведени най-малко по две 
тематични събрания във връз
ка с Проектозакона за сдруже 
ния труд.

нето 
мощта
— по организации на сдруже
ния труд и по местните общно
сти — ще се извърши оценка 
на досегашната самоуправител 

се изнесат

Една от най-важните задачи 
на организациите на СК е да 
регистрират, установяват и ана 
лизират воички идейно-полити
чески явления и въпроси, кои
то са от значение за успешно 
приключване на тази акция. Тю 
ва преди всичко значи, че Съю 
зът на комунистите трябва да 
се противопостави на всички 
чужди на политиката на СЮК 
•опити, с които се отрича изпра 
ждането на новите самоуправи 
телни отношения и се оспорват 
решенията, които предлага Про 
ектозакона.

С оглед на голямото значе
ние на предстоящата акция, 
всички
ски организации ще действу
ват съчетано въз основа на 
програмата на ОК на СКС. За- 
щото поотделното организира
не и удвояване на акциите мо
же да навреди на общите ре
зултати, които трябва да се по
стигнат.

В подготовката за провежда 
нето на тази цялостна обще
ствено-политическа акция, орга 
низирана активност се пред
приема и в Босилеградсна об
щина.

Общинският комитет на СКС 
в Босилеград, в присъствие на 
ръководителите на обществе
но-политическите организации 
и на Общинската скупщина 
прие програма с уточнени сро 
кове, в които всички трудещи 
се и граждани ще участвуват 
в обсъждането на Проентозако 
на за сдружения труд.

на практика като 
положителни и отрицателни 
примери. В това отношение ве 
че е набелязан план, според 
който в „Мачкатица” например 

обсъди как действуватще се
инструментите по разпределе
нието на дохода и личните до
ходи; във „Власина-продукт" 
как се прави самоуправително 
споразумяване и договаряне, а 
в медицинския център „Милен 
тие Попович” ще бъде изнесе 
на на показ практиката на са
моуправително учредяване на 
сложна организация на сдруже 
ния труд. На примера на „Вла 
синските водоцентрали” ще се 
види предимството на самоуп- 
равителното планиране и разви
тие на една сложна организа
ция на сдружения труд.

общестгаено-политиче-

Тази обществено-политичес 
ка активност ще се реализира 
в две фази до края на септем
ври тази година. В първата, 
която ще приключи до края 
на този месец, всички комуни 
сти и трудещите се ще бъ
дат осведомени с предложени 
ята и решенията, съдържащи 
се в Проектозакона.

Според сегашния ход на под 
готовката за обсъждането на 
Проектозакона в Сурдулишна 
община — може да се очаква, 
че в тази важна политическа 
акция ще бъдат включени всич 
ки граждани и трудещи се.

Според заключенията на ОК 
на СКС, в рамките /на тази ак
тивност в Босилеградска общи 
на, редица важни задачи ще 
има вестник „Братство”. За та
зи цел ще се извърши взаим-

Във втората фаза всички ос
новни организации на сдружен 
труд, трудови и самоуправи
телни организации ще анализи 
рат досегашната си самоупра- 
вителна практика е светлината 
на новия Проектозакон. По-то
чно те са длъжни да разгле
дат собствените самоуправи
телни обществено-икономичес
ки отношения, както и самоуп- 
равйтелните документи, регули 
/ращи същите.

но съгласуване на запланира-
В. В.ните акции. М. Андонов

Димитровград: В АКЦИЯТА ДА СЕ ВКЛЮЧИМ ВСИЧКИ
В обсъждането на Проекто 

закона за сдружения труд в Ди 
митровград ще се .включат всич 

общест вено-лол итичес к и 
структури и за целта за изго 
твили конкретни програми за 
акция. Вече са проведени за 
седания на всички изпълнител 

ни юргани на обществено-полити 
ческите организации, на които 
са приети програмите. Прове 
дени са и разговори със се 
«ретарите на партийните орга 
низации, председателите на 
първичните организации на 
партийните организации, пред 
седателите на първичните о>р 
ганизации на оиндиката и про 
чие, които ще бъдат в челни 
те редици по време на публи 
чното обсъждане.

низира и съвещание във връ 
зка с непосредствените идей 
но-политически акции по вре 
ме на публичното разискване на 
Проектозакона за сдружения 
труд. На съвещанието члено 
вете на политичеокия актив 
към Междуобщинската конфе 
ренция на Съюза на комуни
стите в Ниш изнесоха встъпи 
телни изложения във връзка 
е уводната част на Проентюза 
кон а, за обществено-икономи
ческите отношения на работни 
ка в сдружения труд, за самоу 
правителното организиране на 
сдружения труд и за самоб- 
правителното организиране на 
сдружения труд и за осъще 
ст.вяване на самоуправителнже 
права на работника в сдруже 
ния труд. След тези изложе
ния се проведоха разисквания 
и членовете на политическия 
актив от Ниш /отговаряха на за 
дадени въпроси.

Имайки предвид, че на това 
съвещание бяха секретарите 
/на първичните организации на 
СК, председателите на първи 
чните организации на синдика

труд. Понеже само по този на 
чин те ще са в състояние да 
оценяват собствената практика 
и да критикуват допуснастите 
досега грешки в светлината на 
законните решения в проекта. 
А това значи предприемане на 
определени мерки и акции за 
преразглеждане на положение 
то и отношенията в собствена 
та среда и насочване инициа 
тивата на акцията на плана 
сдружаването. Всъщност сдру 
жаването трябва да се прове 
де цялостно, а това значи и 
принос в конкретизацията на 
разпоредби, а практическото 
им /прилагане ще потвърди и 
тяхната цялостна оправданост.

Затова е и необходимо пъл 
но ангажиране на всички ст.ру 
кту.ри за уопешню провежда 
не на публичното обсъждане. 
В това отношение Съюзът на 
комунистите и оотанапите об 
ществено-политичеоки органи 
зации полагат огромни усилия. 
Но също е необходимо да им 
окажем помощ воички, с ак-, 
ти/вно включване в акцията. :1!

та, председателите на местни
те общности, организациите на 
Социалистическия съюз, Съю
за на социалистическата мла 
деж, на събранията на труд е 
щите се и работническите съве 
ти, делегациите, директорите 
е основните организации на 
сдружения труд, секретарите 
на общностите на интересите, 
представители на Общинската 
скупщина и членовете на по
литическия актив и други, яс 
но е какъв е подход към цяла 
та акция.

Идейно-политическата . осно 
ва на сдружаването на труда 
и средствата на труда в Дими 
т.ровградона община се обсъж 
дат в момент твърде важен 
за понататъшното развитие на 
с ам оу правит ел ните о бществ е- 
ноникономичеоки отношения и 
всеобщата активност на Съю 
за на комунистите и

ки

С цел да се съдействува за 
успешното провеждане на тази 
акция при Общинския комитет 
на СКС е създаден политичес
ки актив, който наброява 40 
души. По решение на Комите
та през този /месец в трудови
те организации и местните об 
щности ще се оформят трудо
ви групи от представители на 
самоуправител ните и обще- 
ствено-политичеони организа
ции, ноито непосредствено ще 
организират всички акции във 
връзна с публичното обсъжда 
не на Проектозакона.

Предотоящата акция предпо 
чита на всички места да се во
ди битна за нови социалисти-

/

Съюзът на комунистите, Син 
д инатът и Социалистическият 
съюз създадоха и политичесни 
актив, който на заседанията 
на комунистите, в -синдикални 
те организации, местните общ 
ности, на заседанията на тру 
дещите се и т. н. ще обооно 
вава частите от Проектозакона. 
За членовете на 
актив

/воички
останали прогресивни сили. За 
това е необходимо комунисти 
те и останалите трудещите се 
и граждани цялостно да 
запознаят със същността на 
Проектозакона за

сеполитическия 
в Димитровград се орга

А. Д.сдружения
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Наболял проблем

СРЕЩА В ТРЪНСКИ ОДОРОВЦИ

ОБЩЕСТВЕНАТА ХИГИЕНА ЗАБРАВЕНА Миялковите надежди
Тази шролет в Босилеград и 

околността се появи 
болест хепатит или 
От нея се разболяха 
деца, ученици и 'възрастни. То
зи тревожен факт 'мобилизира 
здравната служба и инспекцио
нните здравни 'органи да се 
спрат разширяването на болес-

Ци, единственото селище в об
щината, където населението 
рязко се увеличава. Тук две 
трети от домакинствата ползу
ват вода от кладенци, много от 
ноито се на мирят близко до 
клозети; овинарници или обори. 
Естествено, водата 
мърсена и опасна за здравето 
на хората.

Някои недобросъсвестни гра
ждани в Райчиловци нравят 
клозети или овинарници покрай 
кладенците на своите съседи. 
Това довежда до застрашава
не на здравето на хората и до 
излишни взаимни разправи. 
Местната общност в мировият 
съвет не са в състояние да ре
шат този наболял проблем. Из
чаква се прокарване на нов 
водопровод от Босилеград, чи- 
ято мрежа ще стипне до всяко 
домакинство.

Разбира се, 
граждането на

опасната
жълтеница.

акцията по из- 
водопровода 

трябва да се ускори. Но до то
гава не трябва да се чака и да 
се да допуска да се замърся- 

водата в съществуващите 
кладенци и частни водопрово
ди. Защото появата на заразни 
болести може да избухне все
ки момент. Здравето на хора
та е най-скъпото нещо и 
трябва да се позволи да дойде 
до най-лошото.

На мяото е инспекционните 
служби при Общинската скуп
щина да прояват по-голяма ак
тивност в това отношение. Тря
бва да спре построяването на 
нехигиенични обекти 
кладенците. Санитарната —ин
спекция сега контролира 
често 'водата, която се употря- 
ва за пиене.

повече

ва

в тях е за-
тта.
Струва ни се ,че не е сторено 
всичко да се премахнат причи
ните и източниците на тази опа
сна болест. В

не

това отношение 
проблем за еднанай-гол ям 

част от Босилеград и Райчилов
ци представлява водата за пие
не. Много семейства 
снабдяват с вода от частни во
допроводи и кладенци, чиято 
веда не се‘контролира редовно, 
т. е. изпраща :на бактериологи
чески и химически анализи.

Това положение оообено е 
загрижващо в село Райчилов-

в тях се
покрай

ло-

Р. Карамфилов.

В босилеградските магазини

МЛЯКО НИТО ЗА ЦЯР!
на когато във магазините във 
вътрешността ги има в изоби
лие. Ясно е, че транспортът и 
по-дълготрайното престояване 
на тези стоки е рисковано за 
търговията, особено ако се до- 
нарат в по-големи количества. 
Това налага добре да се изучи 
пазара и да се организира ре
довно снабдяване, поне на цен
търа на общината.

Заслужава нритина и това, че 
в Босилеград не могат да се 
намерят винаги качествени сто
ки за широко потребление: ме
бели, железничари, доманинени 
уреди, тенстил и др. А за сел- 
сните магазини може да се на- 
же, че са в още по-лоше съ
стояние. Това нара хората 
покупки да отиват в по-големи- 
те места във вътрешността, да 
губят време, плащат превоз и 
сами да се справят с положе
нието. Не е без значение, че 
при едно танова положение и 
общинения данън — оборот се 
плаща там, нъдето се купува 
стоната, ноето зле се отразя
ва, и на 
организации и на инономичес- 
ното състояние в общината.

На снимката: Миялко Станоев пред своя дом

Пенсионерът Миялко от Търнсни Одоровци казва, че и 
днес след толкова години от махването на теономкнейната 
Суново-Ракита, когато сутрин стане, чува писъна на локо
мотива. .

Тюва «е е никак за учудване Миялко Станоев от Трън- 
ско Одоровци години беше пазач по линията, след това стре
лочник. Целият му живот беше свързан с влакчето, което от 
1927 до 1964 година овързваше селата в долината на Ерма 
и беше единственото превозно оредство в тоя край. Когато 
през 1964 година трябваше да опре движението на този про
славен „Чиро” хората със сълзи на очи го изпратиха за по

за

следен път.
Оега остава да писна в -ушите само на ония които бя

ха по-отблизо запознати с него и тук работеха. Такъв е и 
Милко Станоев. Той гледаше тримата си синове. Тоза, Сава 
и Велимир със заработените пари от работата в дирекцията 
на влакчето. А сега «ато пеноионер на 65 години неговите 
надежди са обърнати към Пирот, където живеят синовете му.

Срещнахме Миялко пред къщата му в центъра на се
лото. Там нъдето беше и спирката на влакчето. Тун наблизо 
е и неговата къща, която построи през 1946 година, веднага 
след освобождението. Сега в нея живее сам със жена си. 
Къщата му има електричество и други удобства, които по- 
рано не е имал.

И нолното се опитвахме да поведем разговор за неговият 
живот в Трънски Одоровци той винаги започваше разговор 
за своите синове и внуците...

— Ако се направи път, накто се приказва, тогава за 
един >час оиновеге ще могат да дойдат при мене и аз при 
тях. Ето, Пирот е тун. Но сега пътя е пречка...

Малко погледне към мъглата която се разкъсва над

местните стопански

Това е още един важен мо
мент, нойто налага на търго
вията да се отнесе с много по- 
сериозно внимание, отколкото 
досега.

Босилеград
Да посочим още един при- 

мага-В Босилеград е много труд- 
хората с мер. В босилеградсните 

зини рядно може да се намерят 
южни овощия — лимони, пор
токали и други дори и в сезо-

но снабдяването на
основни хранителни про-някои

дуити: хляб, зеленчуци, овощия 
В нито един магазин не 

мляно. В по-

Р. К.
и пр.
се продава нисело 
следно време е все по-трудно 

от частните произ- 
мляно, а за ов-

!ЛИСИНА ;; скалите и продължава:
— Тюза е добре. Той работи в търговията. Направи 

•: ои нъща, има двама синове. Сава беше в Бор, изпеЧе добър 
'; занаят, стана ръководител на парен котел. И той завърши 

къщата си. И той има оин, който завърши техническо учи
лище. . Добър е, казват и в армията се проявил. Велимир, 
най-малкия ми син, сега строи нъща. На него трябва да се 
помогне. Детето му отива на училище, жена му не рабо 
ти. .Мъчи се детето. I. Но ние всички см!е научили да се мъ
чим. Така сме свикнали с живота... Така сме отстоявали тун 
на тази бедна земя...

Миялко (искаше да си тръгне в къщи, но както преди 
години изпращаше влакчето из долината, и сега свикнал с 
това, изпраща автобуса. Видях го как напусна селския мег
дан в момента, когато автобуса взе последния завой из до
лината на Ерма.

Утре сигурно пак ще излезе. Да види някой познат, 
който отива за Пирот, да поръча нещо за своите оинове. 
А вечер излиза да го посрещне. Пак да види някой свой, 
който идва от Пирот да му донесе новини от синовете и вну- 

гиного обичани от дядото...

да се купи 
водители нраве 
че и да не говорим. Селскосто
панските производители все по- 

отглеждат крави, а чис- 
постоя-

Проектът за фосфатовата мина 

е готовмалко
лото на потребителите

увеличава. Хората
с малните деца.

иматнно се 
голяма мъка 
Млякото плащат и по пет Ди’ 
нара и не питат за цена, 
да го намерят.

Трябва да се отбележи, че 
компетентните кадрови и са- 
моуправителни органи 
нния басейн „Бор” се намират 
в непринъсната активност за 
ооигуряване на средства, необ 
ходим и за откриване на мина 
та.

Според технмчеоката доку
ментация, за изграждането на 

важен обект ще са нуж 
ни най-малко 1,5 милиарда ди 
нара.

Минногеололичеони и проек- 
танени екипаж ,на минно-леяр 
мия басейн „Бор”, който дъл 
го време работи на терените 

Босилеградока община, тези 
дни приключи с изразработва 
мето на техническия проент за 
откриване на фосфатната ми 
на Долна Лисина.

Досега са разрешени 
значителните технически въпро 
си които обуславят енсплоата 
цията «а фосфатите в Лисина 

единственото проверено 
Южна Европа.

от 'МИ-
само

в

Затова Основната организа
ция на сдружения труд към но- 
вообединената единствена 
панена
риозно да изучи 
и подобри снабдяването

мляно и други

сто-
организация трябва се- 

тоя проблем

най-
ттози

на ма ците, Б. Нинолов
В. В.селението с 

хранителни продунти. находище в
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СРЕЩА С БОСИЛЕГРАДСКИ АБИТУРИЕНТИ

Без дилеми пред бъдещето
з стаеният си пример /трябва по

ложително да действуваме и 
на по-младите ои другари, за 
да тръгнат и те по правилния 
път на живота.

Родена съм във високопла
нинско село и съчувствам труд 
носиите, които все още имот 
учениците-пътници. Но мога да 
кажа, че тези ученици почти 
редовно постигат добри резул
тати.

медицина, защото преди всич
ко предпочитам хуманната 
страна на тази професия.

Считам, че нашето поколе
ние е примерно и ще изпълни 
своите задачи. То е активно 
включено и в обществено-по
литическия живот. Мнозина от 
моите съученици вече имат 
партийни билети. Също така и 
моето най-гол ям о желание е

а абитуриентите и аби 
туриентките в бооилепрадската 
гимназия вчера училищният 
звънец изби последен път. За 
тях това бе последният им уче 
нически час и раздяла със 
средношколската ученическа 
скамейка.

Раздялата носи и голямо чув 
ство на гордост. Защото и то
ва поколение чрез труд и упо
ритост е успяло в живота си.

Тук са и мечтите: безброй — 
хубави и различни. Ето какво 
ги вълнува и нъде ще тръгнат 
занапред.

БЪДЕЩ ОФИЦЕР НА ЮНА

да бъда прието в родовото 
на Съюза на комунистите и до 
бъда :в първите редове за 
осъществяване на самоуправи 
телния ни социализъм.

Милица Заннова от Босиле- 
на СК: — Обичам

ХУМАННОСТ ПРЕДИ 
ВСИЧКО

Драган Ангелов от Босиле
град. Ще бъде освободен от 
абитуриентски изпит, защото е 
пълен отличник. Член е на СК:

— Обичам медицината, защо 
то тя е една от най-хуманните 
професии. За тази професия 
се определих много по-рано. 
Искам да помогна на болния. 
Считам, че когато в това се 
успее — го-голяма награда ня

град, член 
обществените науки, защото 
те ной-непосродотвено и об
стойно изучават същността на 
нашето социалистическо само- 
управително общество. Що 
следвам право, а желанието 
ми е да стана съдил.

Изпитвам голямо 
отвие, че съм абитуриент, но 
същевременно чувствувам тъ
га, защото се отделям от съ
учениците си, с които четири 
години споделях всички радо-

Милачно Стаменов, предсе
дател на Ученическата конфе
ренция на Съюза на социалис 
тическата младеж е гимназия
та. Отпреди 'една година е член 
на Съюза на комунистите: — 
Възможностите на нашето по
коление са големи, защото ця
лото ни общество поема оообе 
ни грижи за школуване на мла 
дите и способни кадри.

За мен няма дилема: още в 
училищната скамейка реших 
да стана офицер на ЮНА. За
това тази есен ще се запиша 
на Военната академия в Бел
град. За мен това е голяма 
чест. Изпитвам особено чув
ство на гордост, че живея в 
Титова Югославия — братска 
общност на равноправни наро
ди и народности.

Убеден съм, че и нашето по
коление ще даде свой достоен

В защита на родното небе

21 МАЙ — ДЕН НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА ЮНА
удовол-

ЮНА разполага с 

първокласни апарати
ма.

Принадлежа на поколение, 
което е възпитано в духа на 
самоуправителното социалисти
ческо изграждане и е готово 
да поеме всички задачи и от
говорности.

Душна Захариева от Босиле
град:
има безброй желания и мечти. 
Къде след зрелостния изпит? 
Този въпрос често задавах и 
на себе ои, за да се определя 
за онази професия, която дей
ствително обичам и с която

сти и тъги.
От динамичният училищен 

жибот един момент няма нино- 
га да забравя. Винаги ще ои 
спомням тържественият мо
мент, когато по случай минало 
годишния Ден на републиката 
бяха приета в редовете на Съ
юза на комунистите. Това до
верие ще оправдая с упорита 
работа, а преди воичко ще на
стоявам навреме да завърша 
студиите.

Нашата военновъздухоплава 
телна промишленост произвеж 
да самолети с отлични качества. 
Началото й датира от 1923 го 
дина, когато са създадени пър 
вите предприятия за тази цел 
„Инарус” в Нови Сад и „Рого 
жарени" в Белград. По-късно 
са основани ,,3май" в Земун 
„Индустрия за аероплански мо 
тори" в Раковица, „Държавна 
самолетна фабрика” — Крале 
то и редица предприятия за 
производство на парашути, ин 
струменти и под.

Веднага след освобождение 
то тези фабрики се възобновя 
ват и вършат ремонт на са 
молетите за потребите на 
фронта. Наскоро след това на 
шите инженери и конструкто 
ри създават редица съвреме
нни самолети. Между тях из 
пъква изтребителят С 
произвеждан в големи серии 
(скорост 640 км/час), сетне 
прототиповете на двомоторни 
те реантивни самолети „30- 
ЛЯ", „СТЪРШЛЕН". „МАТИ- 
ЦА” и други.

Нашето поколение

ще дадем наи-голям принос в 
изграждане на обществото ни. 49,принос в изграждане на соци

алистическото ни общество. Желанието ми е да следвам

Реактивните самолети „ГА- 
гордост

на нашите специалисти по ае- 
ронаутика. С отлични начества 
е и самолеттът „КРАГУЙ” за 
подържна на войските. Реакти 
впият двомоторен „ОРАО” е 
самолет с извънредни каче
ства. За пръв път на по-широ
ката общественост бе показан 
на 9-майския военен парад 
1975 година в Белград.

ЛЕБ” и „ЯСТРЕБ” са
До началото на Втората све 

товна война са създадени 27 
типа самолети, някои от кои 
то са произвеждани в серии. 
Най-известният От тях е бил 
изтребителят И К-З.

Иванка Крумова от с. Милев- 
ци, отличничка и твърде дисци
плинирана във всяка работа. 
Също е член на Съюза на ко
мунистите: — Още като мал
ка обикнах книгата и от нея 
научих много. Сега, когато се 
намерих на кръстопътя в живо 
та си, определих се за бъде
щата ои професия: ще след
вам за икономист.

За мен най-важното е упо
рито и непрекъснато да се ра 
боти. Само така може да бъде 
ме от полза /на нашето социа
листическо общество. Със ооб

ГРАДСКАТА МЛАДЕЖ В ДИМИТРОВГРАД ЩЕ ВОДИ ГРИЖА

ЗА ПРИЯТНО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГОСТИТЕ
Първичната организация на 

Съюза на социалистическата 
младеж в Димитровград устрои 
събрание, на което бяха об
съдени подготовките за „Май 
ските срещи". На заседанието 
беше решено градената мла
деж цялостно да се ангажира 
за успешно провеждане на тър 
жествата. Основна задача в тр

ва отношение ще бъде грижа 
та за квартируване на гостите 
и тяхното приятно пребиваване 
в Димитровград по време на 
празника. В този смисъл е при 
ето и конкретно решение и 
определена група от 7 младе
жи, която ще организира на
станяването на гоотите.

На заседанието на градска

та младеж бяха също избрани 
4 девойки и младежи, които 
от 14 до 16 май посещаваха 
курсовете на Междуобщинска 
та политическа школа „Оима 
Динич" в Ниш. Бяха избрани 
девойки и младежи, изтъннали 
се в досегашната си дейност.

Реданционната група при 
ОК на ССМ в Димитровград

След освобождението в Юго 
славил са произведени над 30 
типове военни и реактивни са 
молети, способни във 
момент да защитят мирното 
развитие на нашата страна.

всеки

Ст.
ПРИКЛЮЧИХА РАЙОННИТЕ ПРЕГЛЕДИ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

Най-добрите на централните тържестваучастие голям брой пионери 
и младежи от тези районни, 
най-успешно се представиха

В НЕДЕЛЯ на 16 май при
ключиха районните

Иванов, ученик от VIII клас в 
Каменица. Останалите места 
заеха пионерката Румяна То 
шева в бягане на ЮО метра, 
скок в дължина Лела Петрова 
и тласкане на гюле Редица То 
дорова, тримата от Смиловци.

младежките състезания в 
бягане на 100 метра на първо 
мяото се класира Недко Тодо
ров, а в окачане на дължина 
Драган Иванов, и двамата от 
Смиловци. В състезанията по 
волейбол

учениците от основното учи
лище в Каменица. Най-добре, 
изпя народна песен Дивна Си 
мова от Каменица песента 
„Майка черку на далек не да
ва”, а между рецитаторите Ве 
сна Ташкова, също от Каме
ница, със 
„Кадиняча".

На районните прегледи в 
Желюша, в които участвуваха 
представители от Градини, Го 
ин дол, Лукавица, Окървеница, 
Бачево и Желюша се проведо 
ха състезания по волейбол и 
хандбал. Първо място в състе
занията по волейбол заеха 
младежите от Градини, а в съ 
отезанията по хандбал младе
жите от Гоин дол.

прегледи 
Димитровградска община, ор 

ганизирани в рамките на че- 
стеуването Деня на младостта 
и рождения ден 
Титю.

В село Смиловци се

в

на другаря

Впрове
доха състезания между села
та от районните Висок и За- 
бърдие, а в село Желюша 
жду околните 
град села.

На прегледа в Смиловци уча 
ствуваха пионери, пионерки и 
младежи във всички атлетиче 
ски дисциплини. В състезания 
та за пионери в бягане, ска
чане на дължина и тласкане 
на гюле

стихотворението

ме
на Димитров-

първо място заеха
пионерките и 
Смиловци и 
Мъзпош, а 
ханбал

пионерите от 
младежите от 

в състезанията по 
пионерките, пионерите 

и младежите от Смиловци.
В културно-забавната 

на програмата, в коягго
първо мяото във 

всички дисциплини зае Иванестивал в Димитровград) „Синият Галеб” част
взеха А. Д.
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ГОЛЯМО ТЪРЖЕСТВО В РУСКИ КРЪСТУР

Братство на девет езкка
лище *п^тер3оИАКузТм^"%Рер"УснЛГкт,*ОСИП Брп Тито °™чи основното учи- 
сребърен венец. Русни Нръстур с °РД<=н братство и единство със

йинската нонференцияПнаИСъ1оза нагони”"0 Стояно8’ председател на Покра- 
_________ ^ и " я на Оъюза на социалистическата младеж във Войводина.

Руски Кръстур на 15 и 16 
май беше домакин Ищван Вайда връчи 

тива Орден братство 
ство

на колек- дателя на ОК <на ССРН в Ку
ла говори Бранно Стоянов, 
председател на КП на ССМ 
във Войводина.

Секретарят за образование, 
наука и култура на САП Вой 
водина Д-Р Миленко Николич

на тазго
дишната четиринадесетта тра
диционна среща на основните 
училища на народа и народно
стите в СР Сърбия със 
алмстическите 
ласти Войводина и Косово под 
название „Обичаме отечество-

и един-
със сребърен венец, с 

който го отличи Президентът 
рой генерал-майор в пен- 

пред пионерите 
революционното

соци- 
автономни об-

оия, разказа 
спомени от 
дело на Пинии. Той.

Босилеград: час по българсни език
изтъкна

целокупното значение на тези
с тринадесет пионери от ос
новните училища от народа и 
народностите положиха ооно- 

| вен камък на нова училищна 
сграда, която ще струва око- 

I ло 25 милиона динара.
Със овоите танцови игри и 

• песни децата от различните 
( народи и народности на дело 

развиваха братство и един- 
! ство.

БОСИЛЕГРАД

Средношколският цеитър изпълнява 
условията за работа§Ц щ &'А ци. С обединяването им се съз 

дадени всички уоловия за по- 
качествено организиране .на 
обучението и за по-рационално 
ползване на кадрите и предна
значените за финаноиране 
оредства.

Средношколският център ще 
работи в сградата на гимназия 
та, която разполага с 11 учеб
ни отаи и с 5 кабинета, с кое
то се изпълняват минималните 
условия необходими за рабо
та. Училището ще разполага и 
с работилница за практическо 
обучаване ма учениците в об
ластта на металообработване-

През миналата седмица про 
светно-учебен инспектор на СР 
Сърбия извърши ревизия на 
условията за работа на Сред
ношколския образователен цен 
тър за гимназиално и професио 
кално образование в Босиле
град.

Според констатациите на ин 
спектора, досега са изпълне
ни определените минимални 
уоловия за работа на това про 
светно-учебно ведомство в но 
вата учебна година.

Канто вече информирахме, 
по решение на Общинската 
скупщина 
гимназия 
(училището за квалифицирани 
работници Ре обединиха в един 
средношколски център, който 
носи името „Йюоип Броз Тито".

Тук в новата учебна година 
ще учат към 500 ученика >в 18 
паралелки, а ще бъдат обуча
вани от 40 просветни работни-

Я
% I « Участниците в „Братското

ВВ хоро” с представителите на 
обществен о-полити ч ес ките и
тРУДОвите организации и граж 

■УЩ‘ даните на Руски Кръстур (по
ложиха венци край паметни
ка на загиналите бойци от 
Народооовободителната война.

%ч
V-/ .мИл

I ' ^ к;«• л
и. Щт * I

М. ВеличковРусни Кръстур: пионерите приветствуват гостите
щинсната скупщина в Кула 
традиционни орещи като ху
бав пример как се развива, 
разширява и укрепва най-свет 
лата придобивка на Народоос- 
вободителната борба — брат
ството и единството на наши
те народи и народности.

Пионерите от отряда ,,Мла- 
от дост" при основното у-ще 

„Пйетро Кузмяк" провъзгласи
ха Оогич за свой почетен 
член.

то си и всичките му братски 
народи и народности”. Мани 
фестацията беше организира
на от основното у-ще „Пйетро 
Кузмяк" в Руски Кръстур, а 
покровителствувана от Конфе
ренцията на Съюза на социа
листическата младеж във Вой 
водина. В ,нея взеха участие 
над 400 пионери-ученици 
тринадесет основни училища 
— Пирот, Димитровград, Алек 
сандровац Жулени, Чантавир, 
Ковачица, Уздин, Кръстур, Та 
ванкут, Печинци, Руски Кръ
стур, Джаковица, Призрен и 
Нови пазар.

На тържественото заседа- 
на трудовия колектив ма 

„Пйетро Куз- 
Йюоип Броз

босилеградската 
и Отделението на то.

Ш .Кадровият въпрос общо за
доволява. Обаче; все още лип
сват кадри по няколко ттредме 
та. Например недостига специ
алист по химия, френски език, 
художествено и физическо об-

ИЛя ЕРЕНБУРГ, съветски пи 
сател:

разование.— Титова име обиколи всич
ките пет нонтинента. Когато 
завърши войната на мировата 
конференция Югославия ще 
дойде не нато обоз, но на чел 
но место. Тя освободи не само 
редица цели краища на своята 
територия, но извоюва ново, 
честно мйсто в следвоенна Ев
ропа. .

На другия ден в Руски Кръ 
стур се състоя сбор на пио
нерите и митинг, на който 
присъствуваха мнопобройни го 
сти от СР Сърбия и САП Вой 
водина, между които и Коль 
Широка, Нинола Кмезич, Бран 
ко Стоянов, д-р Милен но Ни- 
колич. и др. На митинга след 
приветствената реч на предсе-

ние
основното у-ще 
на Републиката 
Тито.

Ш1Сава Сопич-Куса, народен _ге- 
мян", председателят .на 1Об-

Среща след две десетилетия
ОЧЕРК 21 N.

въпрос ... Разговорът е непринуден, тече без 
уоилия. «йИ

Накрая се приема и едно „заключение" — 
всеки да помогне своя край според силите ои, 
според възможностите. Погрешно би било да се 
приеме като „заключение" в буквалния смисъл 
;на думата. Повече — това е обещание пред са
мия себе си, пред другите, че ще съдействува 
на общината още по-широко да закрачи, да за
дълбочи връзките с другите в страната ...

картини от ученичеокия живот, ,някакви 
желания, мечти. И става тръпчиво-П ОКОЛЕНИЕТО гимназията, завършили 

средно образование през 1956 гойна а димитров
градската гимназия, след две десетилетия

събраха Заслугата се пада на .неколцина,
Р олужбуват а Димитровград, а чието 

’ бе след двадесет години, да 
опомнят за ученическите дни, 

жизнена пътека е поел, до-

бе подкрепена от слу- 
. жбуващите във вътр—тта. А^нааред^

ГЖ^.на. у хората има 
което безспорно не
■ /носталгия п° Родния «Р| ЕН^Е към 0:нези без- . 
ходяхцо е да се каже младостта, ед-
грижни, ученически дни към млад 
накво затрогваща и мила.

НАЙ-НЕОБИКНОВЕНИЯТ

сменят, 
отдавнашни
сладко в устата и засяда някаква сладка болка в
гърдите.

(Проверката е още по-интереона: докладва 
се по най-ж из-нени неща — 'кой къде се (намира, 

работи., докъде е стигнал в живота, какво 
е направил ... Говорят лекари, икономисти, инже
нери. технолози, юристи, преподаватели ... Же
нен — не оженен с едно, две деца или без тях. 
И изведнъж се открива нол.но е „югославско 
това шоноленйе. Има тук оженени (омъжени) за 
сърби, хървати, словенци, босненци, македонци
_ с една дума от всички нации и народности в
Югославия...

во се 
които сега 
огромно желание 
се срещнат, да ои 
да видят кой по коя 
къде е стигнал.

Тяхната инициатива

ТЪРЖЕСТВОТОкакво
Вечерта в хотел „Балкан" — за „ученици” 

и „преподаватели" бе устроена тържествена ве
черя. Всички остават твърде приятно изненадани 
■и благодарни на „Балкан", че организацията е на 
такова високо равнище... И започва едно от 
онези тържества, в които се наздравява за още 
по-щастлив живот, за отшумели времена, за ху
бавите ученически спомени, за несподелени ра
дости или недоживяни мечти. И, разбира се, 
го игри, смях, песни и пак игри!

Наистина незабравима вечера, за която 
още дълго ще си пишат помежду си, ще пишат 
и на онези, които този път не дойдоха. А те не 
са малко — от над 50 души към двайсетина не

ГОТОВИ ДА ПОМОГНАТ СВОЯ КРАЙ мно-

Тун са дошли и обществено.политическите 
общината. За тях тази час е удо-ръноводители в

бен момент да поговорят за обществено-иконо
мическото развитие на общината. Секретарят на 
ОК на СК Вещно Димитров говори за предстоя
щите задачи, за перспективите.

Дошлите в Димитровград знаят какао са 
оставили. Сега се срещат с почти .напълно про
менен прад, преобразен из основи. Тук таме ня- 

дюнянче напомня за минали времена.
Учениците" слушат, някой си записва да- 

” си набелязва

ЧАС

В предиобедните часове 8у«мнази^тасе
най-необикновеният^ ^ ^^„десетго

дишни мъже и жен^®яеиаШочСааКватАда™еАотвори 
ни се вълнуват с трепето ,Найк;еТне и това 
вратата « да влезе ^ влиза „п0 стар на-
се случва: Михаил Мг^^“лвитв Настъпва

шари с поглед насед зтомна" скорост се 
миг на мълчание, в кой ^ »

се отзоваха.
Но само до (новата среща. До друга юби

лейна годишнина, когато вече могат да направят 
и равносметка за направеното не само< в лич
ния живот, но и за „поетите агажименти”. Таки
ва бяха и последните им думи при раздялата:

„До нова среща наборлии!”

състоя 
а всичко е по-инак.

кое
Ст. Ниноловоня които го интересуват, друг«ни,вик
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бабушница

Дружество за борба 

против алкохолизмаАТОР
на самоущ ивнтеппата общност на интересите по 

здравно осигуряване — Пирот В орон от едни месец в ре 
давете на дружество са по
стъпили над 200 души. Един 
(вид активност на дружеството 
е и четенето и разпростране 
нието на литература за бор 
ба против алкохолизма тютю
на, наркотиците и др. вредни 
за здравето на човека.

На разписания конкурс на 
тема „Алкохолът унищожава 
младите животи" — две уче 
ничии от основното училище 
„Иво Лола Рибар” в Пирот Сил 
вана Джорджевич и Гордана 
Цветкович — получиха награ-

При основното училище „Иво 
Лола Рибар” в Бабушница не 
отдавна е създадено друже
ство за борба против алкохо 
лизма и наркоманията. За пред 
седател на дружеството е из 
брана Соня Милованович, уче 
ничка в четвърти клас. Освен 
секретар и касиер е избран и 
управителен съвет от 
и надзирателен съвет от трима 
членове.

Изхождайки от значението, 
което има това дружество по 
дета е инициатива за постоя 
нното му омасоваяване.

РЕГИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ПО ДЕТСКА ЗАЩИТА

ПРОБЛЕМИ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПЛАНОВЕТЕ ОЩЕ НЕ СА ГОТОВИ
седем

Преди известно време съоб 
щихме, че на последната ое- 
сия на Скупщината на Самоу 
правителната общност на ин 
тереоите по здравно осигуря 
ване в Пирот е прието заклю 
чение до края на май да бъдат 
подписани договори между 
здравните организации в Пирот 
ска, Димитровградска и Бабу 
шнишка община от една — и 
С амоу правптелн ата 
на интересите — от друга стра 
на. Такива договори обаче още 
не са наЬравени, а нито една 
от здравните организации още 
не е представила свой план на 
работа за настоящата година. 
И затова може да се очаква 
този въпрос да бъде главна 
тема на разговори при реша 
ването на коя здравна органи

зация колко средства да бъ 
дат отпуснати, отнооно за кан 
ви услуги.

Засега не може положител 
но да се каже кога ще завър 
ши сключването на договори 
те в здравеопазването.

Да напомним, че сключва
нето на договори в здравеопаз 
ването не вървеше нанто тряб 
ва през последните години. Съ 
щите се снлюваха със занъсне 
ние — вместо е началото — 
нъм края на годината.

През настоящата година за 
подсигуряване на задължител 
ните видове здравна защита 
От фонда на работниците тряб
ва да се изразходват над 110 
милиарда динара.

Дали тази сума ще понрие 
предявените искове и

ще бъде достатъчна, за извър 
шване на необходимата сана 
ция на здравните проблеми, 
не може положително да се 
каже. Още повече като се 
има предвид че за здравните ар 
ганизации в трите общини още 
не са изпланирали точно свои 
те програми за настоящата го 
дина.

Според настоящите условия 
на разплащане — ще се при 
знават

ди.

Подобрение иа храната 

зе учениците
общност

самоплащат
извършените услуги, така че 
здравните организации ще бъ
дат задължени да евидентират 
всяка услуга. Не ще се допу 
ска вече по-раншната практи 
на, когато поради „пропуски 

боно

и

В общините в Нишки регион 
ще бъдат изградени множе
ство ученически столове, в ко 
ито ще се обезпечава топла 
храна за тях. При това специ
ално внимание ще бъде посве 
тено на храненето на пътува
щите ученици.

Според програмата на раз
витие на детска защита в Са 
моуправителната общност на 
интересите в Пирот — в след 
ващите няколко години ще бъ- 

отпуснати 
средства за подобрение рабо
тата на ученическите столове. 
И в Пирот ще бъде довърше
на ученическия стол в у-ще 
„Осми септември”, ще бъдат

СЪГЛАСУВАНЕТО на лрогра 
мите по развитие на детска
та защита в Социалистичес
ка република Сърбия с програ 

на общините беше тема 
на разговор на неотдавна състо 
ялото се регионално съвеща
ние по детска защита на об
щностите по осигуряване в Ни 
шни регион, която се състоя 

Пирот. В работата на засе- 
Иелка

на евиденцията осо 
задължителните видове здрав 
на защита — тези услуги мно 
го трудно се изплащаха.

при

мите
дали

Да защитим околната среда в
данието взе участие и 
Джурич, републикански секре 
тар на Самоуправителната об- 

на интересите по дет-
значителнидатАко се разчита на действу- 

ването на санитарна инспек
ция, макар че в Димитровград 
още няма постоянен инспек
тор, голям резултат не може 
да се очаква. Един човек или 
една служба ако сама се спра 
вя с хиляди граждани — бор
бата е неравна.

Струва ни се, че решението 
в съвместната акция за опазва 
не на природата. Ано всички 
граждани и трудещи се вклю
чим в нея — тогава може да 
има и резултати. А задълже
нието да се включим в тази 
акция сме поели не отскоро.

М. А.

ТУРИСТИЧЕСКИЯТ сезон е 
на прага, а в Димитровградска 
община отново възникват мно 
го от старите проблеми. На пър 
во място — това са проблеми 
свързани с хигиената.

Още не е намерено решение 
за колоната от моторни прево 
зни средства, които ще започ
нат да спират движението по 
международното шосе Ниш — 
София. Естествено, решение 
на този проблем не може да 
намери Димитровградска общи 
на сама без помощ на по-ши
рокия регион и републината, 
но има проблеми, свързани с 
хигиената, които можем и са-

щнос-г 
ска защита.

В предстоящите пет години, 
се предвижда, предим- 

на обще-
както
ство ще се дава 
ственото хранене на деца от 
предучилищна и училищна въз

завършени и сградите на уче
ническите столове в Крупац, 
и др.раст. М. А.

ОТ 1977 ГОДИНА

Фурункул (цирей)
Регионална общ
ност по здравно 

осигуряване

111111

ми да решим.
На първо място — тук са 

много въпроои свързани с опа
зването на околната среда. Ма 
нар че в световни размери 
днес се води борба за опазва 
не на околната среда — ние 
все още не сме направили 
много в това отношение. Как 
пазим хигиената в града, кан 
пазим горите, реките?

Ако човек мине по между- 
от двете

бва да се запомни, че изтискането на фу- 
рункула с пърсти е недопустимо и може да 
доведе до сериозни усложнения. Особено 
опасни са фуруннулите в областта на гор
ната усна и носа. Лечението им е изклю
чително задача на лекаря.

Обикновено местното лечение на ци-

ЧОВЕК непрекъснато е в допир с гное-
кожародни микроорганизми, но здравата 

представлява сигурна бариера срещу тях. 
Ако по една или друга причина (замърся
ване, протриване, убождане и др.) дълбоко 
по хода на косъма успеят да проникнат ста- 
филонони, развива се гнойно възпаление на 
космената торбичка, наречено фурункул или 
цирей.

ОТ СРЕДАТА на настояща
та година ще бъде пуснат на 
публично обсъждане проенто 
то споразумението за обединя
ване на самоуправителните об 
щности на интересите по 
здравеопазване в Ниш, Пирот 
и Прокупие. В него се пред
вижда трите общности от 1977 
година да работят нато една 
организация на сдружения 
труд.

След приемането на този 
важен документ 
общности ще бъдат произве
дени избори като се излъчат 
делегати 
Скупщина на самоуправителна 
та общност по здравеопазване 
в Ниш.

Според проекта на споразу 
мението — и занапред осигу
рените лица в досегашните 
общности ще се ползват с вси 
чки права, които са имали и 
досега.

Именно, основните общности 
гго здравно осигуряване, какви- 
то има във всяка община в 
Нишки регион, ще разполагат 
непосредствено със средства
та, предназначени за здравна 
защита.

Освен това

рейте е достатъчно, но в по-тежки случаи, 
по преценка на лекаря, се назначават сул- 
фонамиди, пеницилини или други антибио
тици. Циреят трябва да се лекува до пъл
ното му изчезване.

КОГАТО фрункулите се появявт отново 
става дума за фурункулоза. Това състоя
ние изисква непременно да се потърси 
причината на намалената съпротива на ор
ганизма към стафилококовата инфекция. 
Тя може да се крие в непроявена захарна 
болест, преумора, изтощение и др. Бол
ните от фурункулоза трябва да бъдат из
следвани за захар е кръвата и урината. 
Необходимо е същода се провери функ
цията на стомашно-червения апарат. На
ред с местното лечение им се назначават 
кварцови облаъчвания, калций витамин Д, 
В-комплекс, бирена мая, витамин А и Ц. 
Храната им трябва да бъде млечно-расти
телна, като захарите и тестените изделия 
се ограничават, а алкохолът и подкравки- 
те се изключат напълно. Умствената и фи
зическата почивка се отразява благоприят
но върху хода на болестта. В упорити слу
чаи се прибягва до лекуване със стафило- 
конова ваноина или автовакоина.

ПРОФИЛАКТИКАТА на фурункулозата 
изисква преди всичко чистота на кожата. 
Редовното миене и къпане предпазва от 
фурункули. Особени грижи в това отноше
ние трябва да полагат работниците от про
изводствата, свързани със замърсяване на 
кожата

Около засегнатия косъм кожата се за
червява, подува се и става силно болезнена. 
В центъра постепенно се оформя пнойнин. 
Понякога се влошава и общото състояние 
— заболелият се оплаква от главоболие, 
отпадналост, температурата е повишена. 
Могат да се засегнат и близнолежащите с 
лимфни възли. Ако фурункулът е забелязан 
съвсем в началото, препоръчва се намазва
нето му с йонда тинктура сутрин и вечер. 
Вече оформеният фурункул се лекува с их- 
тиолов мехлем или още подобре — с чист 
ихтиол. Циреят и възпалената кожа около 
неш се намазват един-два пъти дневно. От
горе се поставя тънък слой памук — друга 
превръзка не е необходима. Под влияние 
на това лечение по-малките циреи могат да 
претърпят обратно развитие, но по-често ое 
стига до узряване и пробив. В средата на 
пнойника след пробива проличава „жилото”. 
Не е желателно болният сам да се опитва 
да премахне жилото, защото може да по 
окъса. То трябва да се отстрани от лекаря.

ЛЕКУВАНЕТО с ихтиол продължава и след 
това, но с него се намазват само околните 
тъкани, а е оредата, където е било жилото, 
се поставя суха стелирна марлична, за да 
изсмуква насъбраните гнойни секрети. Осо
бено внимание ое обръща на съседната 
здрава кожа, която ежедневно трябва да се 
изтрива с камйоров или салицилов спирт, за 
да не се появяват и други циреи. Болните 
1временно не бива да ое къпят, той като та- 
на заразата се разсейава по кожата. Тря-

народното шосе 
му страни са разхвърляни вест 
ници и други ненужни вещи, 
колното си искате.

За кошничките в града невед 
наж е било дума. И там, къде 
то пи има — не се употребя
ват, а сметта се хвърля кому

в трите

където е лесно.
Или: как ;се отнасяме към 

майката — природа? По време 
■на излети в природата — не 
водим сметка за зеленината, 
унищожаваме и без това до
ста засегнатите гори в туристи 
ческите места. При тава и не 
си даваме сметна каква вреда 
нанасяме на горското богат
ство, на с толкова труд и уси
лия създадените гори, но ито 
донато да пораснат е трябва
ло да минат години и години.

Реките отдавна са обезжмз- 
нени. И донато отвреме-навре- 
ме подемаме акции за порибя- 
ване на същите

за регионалната

От друга
•страна с отпадъчни води от 
промишлените обекти и по 
друг начин - 
живота е тях.

Естествено възниква въпро
са: кой Да пази природата и 
това, което е създала човешка 
та ръка

предвижда 
ое и кадрово обезпечаване на 
същите като се открият ра
ботни места за секретари на 
основните общности, които да 
ръководя.-,- 
служби.

унищожаваме

— миньори, механизатори, металур
зи и пр. Всяка раничка трябва щателно да 
се дезинфикцира. професионалните ’

Д-Р М. Г.
от човека?

М. Ан.
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РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ В ДИМИТРОВГРАД
ФУТБОЛ

Състезанията успешна 

продължаватВИСОКА ПОБЕДА НА „МЛАДОСТ“
Състезанията по малък фут

бол, в рамките на работниче- 
ско-спортните игри в Дими
тровград, успешно продължа
ват. В течение на тази седми
ца се играха още четири ма
ча. Отборът на „Тигър" III по- 

„Услуга” II с 6:2, а от
борът на електродистрибуция- 
та „Сточар" с 4:3. В срещата 
м'ежду „Свобода” и ж.-п. — га 
ра се наложиха футболстите 
на „Свобода", които победиха 
с 6:1, а в мача между „Услу
га" I и „Тъ-ргокооп” резултатът 
е 8:4.

По този начин тези и побе
дителите от миналата седмица 
се класираха за по-нататъшни
те състезания. В течение на 
тази седмица се играят още 
четири мача, а състезанията 
продължават до 3 юни, когато 
е финалната среща, която ще 
излъчи победителя на тазгоди
шните състезания по малък 
футбол, в рамките на работни
ческо-спортните игри на оинди 
калните организации в Дими
тровград.

„Младост” (Босилеград)

Босилеград, 16 май. Игрище 
на „Младост”. Теренът непод
ходящ за игра. Времето топло. 
Зрители 70С. Съдия Д. Трояно 
вич (Сурдулица). Голмайстори:
A. Богоев в 7, В. Евтимов 48 и
B. Цветкович в 83 и 85 минута. 

„Младост”: М. Чипев 7, Ж.
Евтимов 7, Д. Андонов 7, А. 
Богоев 7, Г. Георгиев 8, И. Ки
рилов 7, В. Тасев 8, В. Цветко- 
сич 10, Д. Станкович 6, Т. Гри
горов 7 и В. Евтимов 6.

И четвъртият кръг на състе
занията във вранската футбол 
на дивизия донесе пълен ус
пех на футболистите и на лю
бителите на спорта в Босиле
град. Футболистите на „Мла
дост" в една приятна и инте
ресна футболна среща твърде 
убедително победиха отбора 
„Железничар" от Вранска баня. 
С това босилеградските футбо 
листи не само, че се реванши
раха за поражението си от то-

.Железничар" (Вранска баня)4:0 (1:0).

зи отбор в есенния 
състезанията, но имат и всич
ки условия да заемат първо

цикъл на сто във вранската футболна 
дивизия.

Футболистите на „Младост” беди

А. Д.

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ ЛИ 

ПЛАНЕТИТЕ?Футболният отбор „Младост”

осигуриха победата през второ 
то полувреме на играта, нога
то за 30 минути динамична и 
организирана ипра отбелягаха 
три гола. Трябва да се отбеле
жи, че те имаха още няколко 
извънредни шансове за още 
по-убедителиа победа, но не 
успяха да ги използват.

Гостите — футболисти бяха 
равноправен съперник само 
през първото полувреме, а 
през второто се оказа, че 
нямат достатъчно сили да се 
противопоотавят на по-добрия 
отбор.

И тази среща показа, че ре 
пертоарът на футболните зна
ния е извънредно добър при 
В. Цветкович, граничар от 
ЮНА, който отбива военната 
си повиност е Босилеград и на 
В. Тасев, ученик в гимназията 
в Босилеград. Всъщност тези 
двама футболисти са най-за- 
служни за високата и убедител 
на победа.

по 8,5 сантиметра.
Всички континенти, в това 

число и Южна Америка, „пъ
туват" от изток на запад със 
скорост 1-2 сантиметра в годи 
ната. Санчес предполага, че 
честите земетресения са ре
зултат от противоположните 
движения — от една страна, 
на континентите на изток, а, 
от друга страна — на подвод 
ните Кордил.ери на запад. Та 
зи хипотеза се приема за въз 
можна от учените, тъй като 
дъното на Тихия океан откъм 
Перу и Чили е зона на повише 
на сеизмическа активност.

Не липсват шегобийци, кои 
то твърдят, че въпросът ще 
стане напълно ясен след... 40 
милиона години — ногато мате 
ринът и подводната планина 
би трябвало да се срещнат.

Е. Санчес. перуански учен, 
специалист в областта на мор 
ската геология, след продължи 
тел ни изследвания на мороно- 
то дъно близо до перуанското 
крайбрежие дошъл до извода, 
че честите и понякога катастро 
фални земетърсения в Перу 
се дължат на размествания в 
недрата на подводните земни 
пластове.

Според Санчес на около 
1800 километра от нрайбрежи 
ето на дълбочина 2700 метра, 
се намира подводен пла-нин- 
оки масив. Извършващите се 
в недрата му процеси и вул- 
канически (изритания „го тла 
скат” към материка. Научни

ПЪРВА ПОБЕДА В ПРОЛЕТНИЯ 
П0ЛУСЕ30Н

„АСЕН БАЛКАНСКИ” — „ЕДИНСТВО” (ПИРОТ) 1:0 (1:0)

Димитровград, 16 май. Игри
ще на „Асен Балкански". Вре 
мето хубаво за игра. Теренът 
сравнително добър. Зрители 
около 400. Съдия С. Вукадино- 
вич (Ниш). Голмайстор А. Пет
ров в 35 минута. „Асен Балкан
ски”: Г Ставров 6, Д. Каме
нов 7, Д. Велков 6, А. Петров 
7, П. Димитров 8, А. Пейчев 6, 
А. Милев 7, Б. Михайлов 6, Й. 
Денков 6 (С. Манов 6), К. .Кръ 
стев 6, М. Петров 6 .

Един от първонласираните 
отбори след есенния полусезон 
на футболните 
„Асен Балкански", 
първата си победа в пролетния 
пслусезон, след две равни иг- 

три поражения. Подобен

неуспех на димитровградските 
футболисти изобщо не се очак 
ваше, особено имайки предвид 
успешно проведените подготов 
ки във -Висок и амбициите пред 
започване на сезона. Без тре
нировки е по-нататъшния пери
од на подготовка, както и по 
време на състезанията, успехът 
обаче, а по грози начин и ре
зултатите, изостанаха.

В мача с „Единство” „Асен 
Балкански” успя да извоюва 
значителна победа, след орав 
нително добра игра. Единстве
ният гол отбеляза А. Петров в 
35 минута, след успешна-инди 
видуална акция.

ните изследвания, проведени 
напоследък, са доказали, че 
подводният хребет се прибли 
жава до брега всяка година с

състезания,
извоюва

В. В.А. Д. и^ансйо^ шно

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ РАЗПИСАНИЕТО ЗА АВТОБУСИТЕ

ри и

Сигурна победа след хубава игра
Тръгват м Пират в чавв

10,00 и 14,15
Заминават от Пирог в наса 
Белград 
Ниш

(43 : 30)„КУРШУМЛИЯ" (КУРШУМЛИЯ) 79:65

„Свобода" спечел/1 три срещи 
и две загуби <в момента 
10 точки.

Самата победа на ..Свобо
да", в мача с „Куршумлия", ни 
то един момент не беше под 
въпрос. Димитровградските 
скетболис™ бяха в течение на 
цялата среща по-добри и [.:.

6.45 и 14.40 Белград 
5,00 6.00 , 6.45. 10.30 Ниш 

14/0. 1630 и 1630

„СВОБОДА" — 630, 10,30. 13.00. 11.30. 
14.00, 1730. 1630 и 21.06

14.10

това беже да се каже, че 
ше най-добрата им нгра в таз- 

състезания. С хуба 
-изтъкнаха И. Ои- 

Н. Минев, които забе-

По хубаво време, пред -около
баскетболистите има

КрАгуваац
Скопие

сто зрители,
„Свобода”, след хубава иг

ра, победиха „Куршумлия ето 
-рк париран отбор след IV «ръг 
■■л баскетболните състезания е 
Републиканската Б дивизия, с 
резултат 79 : 65 (43 : 30). По то
зи начин и първите пет кърта

годишните 
ва ипра ое

5,00Крвгувввц
Скопие
Лвсиовац
Зайчяо
Княжввац 
Звонсиа баня

1130
Г. 00, 14.50. 15.25

7Д0
МОВ -И
лежиха и по 22 точки, но и 

останали показаха до-
8,45, 7.00 и 12.00 Ласиовац 

Зайчар
430. 1330 и 15,45 Княже «ад 

4,30 и 15,30 Звон. баня
5,45 Велино Бонинце

1330. 1530 и 15,50

4301330ба ВСИЧКИ
бра игра. 4,00, 5,40 и 12.00 

4,30 и 10.45А. Д.мо-
7/0, 11.00,Велина Бонинце

7.00 9/0. 12.00. 13,00 и 16.08
4.30. 5.00 5/5 Бабушница 5,00. 6/6. «,в« 

•,15. 10,00, 12,10. 14,10, 16.66 
16,00, 17.00. 17/6, 16/6

Бабушница
7ДО, 9,00, 10/5, 12,00 13,00 

15,30. 16.00, 18,00 20.00
БРИГАДИРСКИ СПОМЕНИ

„ТЕЖЪК ИНВАЛИД“ 4/аД. Криводол 14 ДО Д. Криводол
доАнинии 16.00 Дойнинци
т! Одороацн 100.00 14.30 Т. Одороеци «ДО и 11 ДО
Валии* Лунаннл 5.00 15 15 В, Лумнал *•*
Нишар 5,00. 12.00, 15.15. 16.10 Нишор 6/0. 12/5. 1Т.00 1«/1
Б паяанна ив всеки ча« Б. пьлсмиа на всеки час

от 5.00 до 22.00 от 5.00 до 22,00
Димитроаград на поени ц»с Димитровград на есени чк 

от 5.00 до 22.00 от 5,00 до 22.00
4Д0 6 05 6,00 12.00 Тамснд 5.10. Т.0С, 6.00. 13Д0 

14 10. 10,00 . 20.10 27 13.55, 15,00, 17.00 . 21.00. 22/0
4/0, 6.05, 7,15 Вал. сало 5,10. 6,46. Т/0. 6/в 

11/0. 13,05. 14/6, 16/6, 17/0. 
1а.40 21,00 . 22 /0

4/6
мощ. „Кян, бе, човек, успяваш 
да мъкнеш тази тежест с ед
на ръка? Е, че това е грехота 

" — казва

■имашеОбаче -и оркестърът
Железните пултове 

на -нотите >не -ис- 
защото 
20 кг.

на септемвриВ началото 
1946 година от Димитровград, 
тогавашния Цариброд, за 
трасето Бръчко
мина и гимназиалния АУХОВОР-
кестър Младите бригадир У 
зинанти направиха голямо впе
чатление на строителите н

Със своето хубаво сви- 
си и бод- 
любимци 

лагер,

една мъка.
за поставяне
-каше
бяха тежки повече от 
Велнаж „хамалската длъж 
ност се падна «а втория кла- 
ринетист, който проблемата ре 
ши на следния начин. Взойър 
веното сандъче с пЯ™аете “ 
го изнесе на пътя. СлеД това 
съблече десната ръка от п?*™ 
то и я мушна под ризата, така 
че ръкава «йона отпуснато. Ои 

„тежък инвалид , без -ръ

да не ти се помогне . 
съжалително младожът.

Но насмалко тази 
история -вечерта получи печа
лен край по клари-нетиста.

Ногато след вечеря започна 
нонцерта за бригадирите в то
зи лагер наш-и-я юнак с клари- 
нета съзря в първите редици 
познатото лице на младежа. То 
ва беше мъжага, здрав и си- 

К-рали Марко, който 
наблюдаваше ,,-израст 

ръка -на „бедния инва-

-никой да -носи,Бановичи за-
шеговита

Тамсм*

Вв* овло
9.00. 11.00. 12.10. 14,10 

15.00. 17.00. 19,00 . 21.10. 22.10
4,40. вД6. 12.20 Държина

нията.
в рене, с униформите 

рия дух те 
на всеки

ставаха 
бригадистк-и

който посетиха. с'вир®1^р.0хи 
само на вечерните , няон^ ^ т~ 
но често пъти м Х°А^' к а 
го -изнесе на път: След 
младежи, които ги тюздравн 
минаваха край 'Работ^,1ва 
младежи, които ги поздравлва 
ха с възхищение.

5.10. §40. 11Д0Д-ьржмн*
1445. 19ДО 224514.10, 16/0. 22.10 

Йалоамца 5/0. 12.00 Йалоемца
Суноао 4/0 . 605. 12/0. 14/0,Суно*п

4/0, 14.16 Патромщ

Т/0. 16/0 
5.10. 7.60. 11.16. 16/6 

(.11. 16/* 
5.16. 44».

лен като 
с очуда 
палата” 
л-ид”...

реч,
на. Петромц

М. Йом»Останалите членове «а ор
кестъра отминаха. След маав° 

инвалида спря един бри 
гадир мъжага и предложи

4/6. 6/6 М. Яшамоиц
1116 1<*/». 14/0. 16 МСп. С.по-

Страннца 11
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НАГРАДИЛ КАРИКАТУРА «4 4

Малкият Педро запитва ба 
ща си:

— Татко, ти кан си са родил?
— Донесъл мо е щъркелът..
— А мама?
— И «ея.
— Значи никой а това се

мейство не се е родил , нор 
мвдио? 1
I
о

БАСЕЙН 

ЗА ПЯИВАНЬЕ
—Мария, обичам те! Стани 

мон жена!
— А разговаря ли вече с 

майна ми? Работя в „Циле”. Празнина празнувам повече от седми
ца, а имам още толнова от „неплатеното”...— Разговарях, но въпреки 

това продължавам да те оби 
чам- (Перица Илиев — Белград 11070 

студенсни град, 1333/1V)
о

Прочето у вестникът од ония пут дека у Дими
тровград, че се прайи басейн за пливаже. Са да ви
димо на кога и доколко треба басен за пливаже?

Първо и първо, ако е до това да стурамо 1\ир- 
ту — найтдобре това може да се напрани у Луказач- 
ку реку. Сечам се од години там со събираше ца- 
рибродчане, кой с гаче кой без гаче и покрай върба
ците печу мамули и се купу по вировете. Ама са 
дека може това да стане. Покрай рекуту се напрани
те нове иже, Йеневити све напрайили до рекуту та 
човек не може и да помисли да улезне у туя уба- 
ву топлу Лукавачку реку. Значи ако йе до стуране 
на Гшрту треба да се напрани тенъв басейн.

Ама ако йе до пливане само я мислим не тре
ба да се прани никакъв басейн. Има човеци кои си 
пливаю у дългове у кредити и тем подобни. На ним 
не требе нинакав басейн за пливаже.

Тамо у вестникът пише дека за базейнът требе 
да се заинтересую руководителите. Ни най-малко мо
же човек да заинтересуйе за туя работу. Они си ози 
имаю баже по домовете за куване йоще оди години. 
Верно не су за пливане тия бане, ама оди куде на 
куде да накаромо човеци да пливаю ка им не йе 
до пливаже.

— Поздравям те, Юрек, По 
мирили сто со с жена си? Ви
дях как вчера заедно сечехте 
дърва.

— Ех и ти, просто разделя^ 
хме мебелите.

КЪС РАЗКАЗ ЗА ТИТО

РАЗХОДКА 

ПО БЕЛГРАД
ц

А

-/V .\
V

Един ноемврийски ден в нвартирата на Титовия 
адютант Милан Жежел зазвъня телефон.

— Да, аз съм, другарю Маршал! Разбирам: да 
дойда в цивилно облекло. Веднага идвам ...

Генералът на бързо се подготвил и пристигнал 
при другаря Тито, нойто му дал обяснение нъде иска1 да върви:

— Да се разходим. Не иснам белградчани да 
бъдат ревниви, че съм се разхождал по Любляна и 
Загреб. Дължен съм и по тяхния налдърм малко да♦ се разходя.

Другарят Тито облянъл цивилно облекло, а имал е 
мена шапка и очила, за да бъде по-мално забелязан. 
Излезнаха от нъщата.

— Нима още оттун ще вървите пеша? — запита

И са остая значи да прайимо вир за децата 
тамо де се бръчкаю. Я знам кикви смо нийе нема 
да га чистимо и за годину че улови жабокречкну и 
затова че буде за чудо, а не за плизане и купг.не.

Манча

„Динообраз” — Прага
Жежел.

— Да, малко да протегнем нраката, нищо няма♦ о да пречи.
♦ Тръгнаха нъм стадиона на ЮНА. след това про- 

„Франше Депере” за да излезнат— Детето ми е само на една 
година, а започна да 
още когато бе на девет месе 
ца.

— Така ли? Тогава трябва да 
е много уморено, горкото!

дължиха към улица 
при Ветеринарния факултет.

— „Много хубаво” — говореше за себе си Же
жел, доволен, че все още никой не ги е познал. „Са
мо да мине всичко без блъснаница”.

Но тънмо тогава от две жени, които минавали

върви

тук една извикала силно:
— Виж, това е Тито!
Жената застанала пред 
— Вие Тито ли сте?
— Па ... започна да го „усуква” 

лата. А откъде на Вас тази идея?
— Ще ви познаем другарю Тито да сложите и

о
Маршала и попитала:До читателите В чакалнята на лекаря:

— Няма да позволя да ме 
прередите. И аз съм болен 
като вас...

— Но, моля ви, идвам само 
за една бележка от доктора, 
че съм здрав, 'за да отида на 
работа...

човека с очи-

три очила.
— Да, аз съм Тито, излезнах малко на разходка.
Президентът се ръкува 

към Теразийе и 
това се отби и 1в „Мажестик”. Разбира се сега не ос
тана незабелязан, зад него се създаде колона от бел
градчани от всички възрасти. Генерал Жежел през ця
лото време се упреквал, че не е организиоал „неле
гална" гвардейска охрана. Другарят Тито го успоноявал:

— Остави това Милане, аз не съм 
Няма от ного да се скривам. И аз съм жител на този 
град ...

С този брой завърши НАГРАДНАТА КАРИКАТУ
РА. Благодарим на читателите, които взеха участие в 
тази игра. Четирима от тях спечелиха награда — ед
ногодишен абонамент на „Братство”.

и продължи 
кФюмегдан. След

с жената 
по-нататък към

■о

Жена се обръща към прода 
вача:

— Случайно да не сте на 
мерили чадъра ми?

— Да, мадам.
— Благодаря за честността 

възкликва тя. — Никой 
друг продавач не ми го вър
на-...

Драги читатели, на скоро започваме нова зани
мателна наградна игра, в ноято ще може да участву
ва по-голям кръг читатели.

нелегален.

От книгата „360 разкази за Тито”Очаквайте нашата нова МАЛКА ВИКТОРИНА! ви


