
С унаа на Президента на Ооциалиети- 
чесна Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 г. Изда
телство „Братство” е удостоено с 
Орден братство и единство със сре
бърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и гра
фическа дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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АКЦЕНТИ НА 21 МАЙ

ЩАФЕТАТА В СУРДУПИЦА И 
БОСИЛЕГРАД

Младежта и гражданите на 
<-УРДУлица посрещат Съюзнат 
щафета на 
дравите и честитките за 85-ия 
рожден ден на другаря Тито на 
21 май в 15,10 часа. ОК на 
Съюза

също се готви тържествено и 
масово посрещане на същата.

С. М. — С. Ст.РАЗ младостта с поз

Скупщината на 
СФРЮ свикана 

за 16 май

на социалистическата 
младеж и гражданите от Сурду 
лица готвят тържествено 
срещане и изпращане на ща 
фетата, ноято тук 
15 минути.

по-БРАНО ще престои

В дневния ред на се
сията е и предложението 
другарят Тито трети път 
да се провъзгласи за на 
роден герой

На председателя на ОК на 
СЮМ Лазар Иванович щафет 

палка ще предаде най- 
добрата млада работничка. Съ 
щия ден ще бъде изпратена и 
общинската щафета с най-до 
бри пожелания на другаря Ти
то за рождения му ден. На тър 
жеството в Сурдулица ще про 
изнесе реч секретарят на ОК 
но СКС Милорад Тасич. Същия 
ден на градския стадион ще 
се състои физкултурен слет, 
в който ще участвуват около 
3 хиляди младежи и девойки.

Същия ден в 16 часа Ща 
фетата на младостта ще при 
стигне в Босилеград, където

■ II ната

в разискванията по 
повод Единадесе
тия конгрес на 

СЮК се изтъква, че за 
приемане в Съюза на 
комунистите занапред не 
ще бъде винаги необхо-' 
димо писане на молба. 
Предложения могат да 
дават и останалите об
ществено-политически ор 
ганизации: профсъюзите, 
Социалистическия съюз 
и Съюза на младежта, 
откъдето и предимно се 
регрутират нови партий 
ни членове, само ако 
кандидатите изпълняват 
предвидените критерии.

Младежите от село 
Звонци, изглежда обаче 
криво са разбрали и про 
тълкували това станови-

Председателят на Скупщина 
та на СФРЮ Киро Глигоров е 
свикал съвместна сесия на съ 
ветите на Снупщината за 16 
май т. г.

В дневния ред на сесията е 
и приемането на решението 
президентът на Републиката 
Йосип Броз Тито трети път да 
се отличи с Орден народен 
герой.

Лауреатите на тазгодишната Първомайсна награда с под
председателя на Председателството на СФРЮ Видое Жарно 
вич

В БЕЛГРАД НА 28 АПРИЛ

ВРЪЧЕНИ ТАЗГОДИШНИТЕ 

ПЪРВОМАЙСКИ НАГРАДИ
НА ТРИДЕСЕТМИНАТА ИЗТЪКНАТИ РАБОТНИЦИ ЧЕСТИТИ 
ВИДОЕ ЖАРКОВИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА СФРЮ

ДИМИТРОГРАД

НА НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТНИЦИ - 

ПЪРВОМАЙСКИ НАГРАДИ
На 28 април т. г. в Съюзния 

изпълнителен свет в Белград 
бяха тържествено връчени та
згодишните пръвомайсни награ 
ди на труда. Награди получиха 
тридесетмина изтъкнати работ 
ници за високо постигнати ре 
зултати в производството, нова 
торството и рационализатор- 
ство и за изграждането на но 
ви самоуправителни обществе
ни отношения-

Тържеството се проведе в 
присъствието на мнозина висо 
ки държавни и партийни ръко 
водители: Видое Жаркович, Ла 
зар Колишевски, Стеван Дорон 
ски, Киро Глигоров, Веселин 
Джуранович, Мина Шпиляк, Ри 
сто Джунов, Добривое Видич, 
Илия Вакич, Бранно Пешич и 
други.

— Вие положихте огромни у- 
силия и знания в своите орга 
низации на сдружения труд и 
п средите нъдето живеете и 
по този начин спечелихте го
лям авторитет и заслуги — зая 
ви Видое Жаркович, подпред 
седател на Председателството 
на СФРЮ, приветствувайни ла

уреатите. — Това е от голя 
мо значение за развитието на 
на цялата наша социалистиче 
ска самоуправителна общност, 
защото вие олицетворявате 
добродетелите, силата и един 
ството на нашата работничесна 
класа, която е водещата сила 
и главната опора на нашето об 
щество и гаранция на братство 
то и единството между нашите 
народи и народности. Разбира 
се, че в нашата работничесна 
класа работят много творци, 
които заслужават най-големи 
обществени признания. но 
този път вие сте излъчени на 
то най-заслужни.

— В това и такова ваше ра- 
детелство подчерта Жаркович 
са залегнали вашето високо со 
циалистичесно съзнание, ваша 
та отговорност нъм труда и 
трудовите задължения и важен- 
принос в изграждането на со 
циалистичесните самоуправите 
лни отношения-

От името на наградените за 
висоното признание благодари 
Гаврил Гавриловсни, технолог 
от Скопие.

ще. лят на Общинският синдика
лен съвет в Димитровград — 
Ранно Ставров връчи тазгодиш 
ните Първомайски награди, на- 
то на най-добри работници 
през тази година. Признания и 
парични награди от по 500 ди
нара получиха Богдан Аленсов
— работник в „Градн-я", Слав
на Станнов — работник в ,,Сво 
бода”, Павле Тодоров — рабо
тник в Секретариата за вътре 
шни работи, Коста Петров — 
работник в „Търгокооп", Душан 
Илиев — работник в ,,Циле” 
и Десанна Гигова, Станимир 
Соколов,
Иван Николов и Стефан Вацев
— работници в ООСТ „Тигър" 
в Димитровград. Признание и 
библиотека с марксистка лите 
ратура получи и първичното си 
ндинална организация при кон 
фекция „Свобода".

Междунаро
дния празник на труда беше 
тържествено ознаменуван в Ди 
митровградската община.

В чест на празнина на 29 ап
рил вечерта, на площад ,,(_)сво 
бождение” в Димитровград, 
пред около три хиляди гражда 
ни, се състоя голям митинг. За 
значението на 1-ви май, ролята 
на другаря Тито в развитието и 
укрепването на работническото 
и синдикално движение у нас 
и чествуването на двойния *°би 
лей — 85-годишния рожден ден 
и 40 години от идването му 

говори

Първи майБез да е имало осно 
вание, те предложили на 
веднъж 8 свои членове, 
почти половината от ор
ганизацията.

Ако тези осмина бяха 
засвидетелствували сво
ето предложение и с 
конкретна антивност, с 
конкретни дела, нямаше 
да става въпрос, но не 
е така.

Затова и първичната 
организация на Съюза 
на комунистите в с. Звон 
ци не е взела на разгле 
ждане това предложе
ние, а го е отложила за 
по-нъсно.

При това разбира се, 
е казано и нан трябва 
да насочва дейността си 
младежката организация, 
за да може предложени 
те другари, а и други же 
лаещи, да постъпят в ре 
довете на Съюза на ко
мунистите, да бъдат и 
приети.

Без зачитане на крите
риите
в СК. Партийната органи 
зация в Звонци е постъ
пила добре нато е посъ
ветвала младите нандида 
ти и е посочила грешни 
те им.

От друга страна — тя 
е поела задължението 
занапред да се включи 
по-дейно в работата на 
Съюза на социалистиче
ската младеж, 
и членовете от местната 
партийна организация в 
Звонци досега не са би 
ли достатъчно 
всред младежта и част 
от вината за слабата ак
тивност иа същата е и 
тяхна.

Марко Павлович,КПЮначело на 
Иван Николов, работник в ос 
новната организация на сдру
жения труд „Тигър' в Димит
ровград.

След това, на тържествено 
унрасената трибуна застанаха 
работници от трудовите орга
низации, иа които председато- А. Д.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА — 13 МАИ

На борба против иифор 

мбюровската дейност
няма влизане

И яформбюровената помпалия от чужбина, нато 
средство на „убеждавания” на нашите граждани се ползуваше 
о всичии налични средства: от твърде широната и интензивна 
пропагандна дейност, прехвърлянето на тонове пропагандни 
материали до изпращането на въоръжени диверсантсни 
групи и дрънекане с оръжие на нашите граници.

Денят на сигурността е повод да си спомним за няони 
самоотверженост на нашите граждани край гра- 

оназваха на Службата на

Може би

примери на 
ницата и за помощта им, ноято 
сигурността.активни

п. линията Профир — Прока 
Голубович тръгна на своята все 
нидневна работа, до надглода 
отсечната на линията до грани 

(На 3 стр.)

НОГАТО ПРОПАГАНДАТА 
„ПЛАВАШЕ" ПО РЕКИТЕ Сливница кран Димитровград: паметнин на загиналия от 

информбюронените злодеи през 1952 година югославснн грани- 
гар Милан Милентиоаич

Прохладно мартенско утро 
на 1951 година. Пазачът на ж.М. А.



ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

В АФРИКАТРЕВОИ ПОЛОЖЕНИЕ
африканското 

единство, което се проявява 
чрез Организацията на афри
канското единство.

Нонстатирано е, че по след 
ните бастиони на колоииализ- 
ма в Африка, на политиката 
на апартейда в Южноафри
канската република и расист
кия режим на Ян Смит отсто
яват благодарение на поднре 
пата на империалистическите 
сили, които се противопоста
вят на всички решениа на 
ООН и со изпречват на пътя 
на пълната независимост на 
африканския континент. В уси 
лията си да осигурят своите 
интереси и влияние в Африка, 
външните фактори използуват

основите на

Под ръноводството на президента на Републиката Йосип 
Броз Тито на 5 май т. г. на Бърдо нрай Кран се състоя 
77-то заседание на Председателството на СФРЮ, на моето 

най-висшите ръноводители на федерацията.участвуваха и

бата за окончателна линвида- 
ция на колониализма, расизма 
и апартейда, за по-уснорено 
обществено и политичесно ра 
звитие на африканските стра
ни и се заканва срещу тяхно 
то единство. Досега афринан 
ските страни винаги успяваха 
да намерят път за мирно ре
шаване на своите взаимни 
проблеми върху принципите 
на необвързаността и върху

На заседанието е разгледа
но антуалното развитие на об 
становната в Африка, 
все повече получава тревожни 
ходове с възможни опасни по 
следици за мира и стабил
ността на африканския нонти- 
нент и по-широко в света, а 

единството на

ноято

> отделно и за 
необвързаните страни. Конста 
тирано е, че такова развитие 
застрашава и затруднява бор-

на СФРЮОт заседанието на председателството

ство, без намеса от страни и 
без взаимна намеса във въ
трешните им работи.

Изхождайки от това Юго
славия последователно ще се 
застъпва за запазване на не
зависимостта и необвързаност 
та на африканските страни и 
против всички натисци и на
меса от страни, 
решаване на всички спорни въ 

между африканските 
страни чрез споразумяване и 
за правото на всяка страна 
своите вътрешни въпроси да 
решава без намеса от вън. В 
този смисъл Югославия ще 
окаже подкрепа на Организа
цията на африканското един
ство.
заключило, че СФРЮ ще на
прави всичко за укрепване на 
билатералните отношения с 
африканските страни и за раз 
ширяване и задълбочаване осо 
бено на икономическите отно

И изострят съществуващите 
трудности, с които се срещ 
африиансиите страни. Няма 
съмнение, че намесата и на- 
тисците на външните фактори 
са насочени към разбиване 
на единството и солидарност
та на африканските страни, 

разбиване на

ФИДЕЛ КАСТРО:

%
Г КУБА ЩЕ ЗАЩИЩАВА АНГОЛА

режима на президента Мобу-де считано като нападение 
срещу Куба. — „Нека всеки 

заявил Кастро — че 
Ангола със

както и към 
единството и акционната сло 
собност
необвързаността като цялост, 
в което африканските страни 
активно действуват.

На заседанието е изтъкнато, 
че с цел за постигане на пъл 
на политическа и икономичес
ка независимост, за по-бърз- 
прогрес, решаване на втреш- 
ните и взаимните проблеми 
на африканските страни, са 
необходими единство и соли
дарността на всички африкан 
ски и други необвързани стра 
ни въз основа на принципите 
на движението на необвърза
ните страни. Изхождайки от

В интервюто си пред м спи
санието „Африк — Али" ку
бинският президент Фидел Ка 
стро миналата седмица е за

явил, че кубинските войски, 
намиращи се в Ангола изоб
що не участвуват в бунта в 
заирсната провинция Шаба.

Обаче нубинският президент 
е предупредил, че всяко нах
луване на марокански запр
ени, войски в Ангола ще бъ-

както и зату.
Според него в Заир няма 

нито един кубински войник, а 
кубинските войски в Ангола 
се намират по позволение на 
правителството на тази стра 
на и не са оплъномощени да 
предприемат каквито и да би
ло акции вън от анголска те
ритория-

на движението назнае
ще защищаваме 
всички средства.

проси

По — нататън Кастро подчер 
тал, че и Франция, Мароко, 
Заир и САЩ добре знаят, че 
Куба няма никакви връзки с 
въстанието в Шаба, което спо

Председателството еред него е въстание против

Ознаменувана годишнината от смъртта 

на Гоце Делчев научно-техническото 
за оказване

шения и 
сътрудничество, 
на помощ с цел да укрепва 
икономическото 
африканските страни и заздра 
вяване на тяхната независи
мост.

основните принципи, политика 
та на необвързаност и отдел
но решенията на конференци
ята в Коломбо, в решаването 
на най-антуалните проблеми на 
Африка, необходимо е афри
канските

дни”, която същата вечер за
почна в град Делчево.

Пред паметниците на Гоце 
Делчев в повечето градове в 
Македония бяха положени вен 
ци и цветя-

На събранието присъствува- 
ха представители на трудови 
организации, учреждения 
училища, които носят името 
на Делчев. Бяха прочетени на 
градените стихотворения от 
манифестацията

развитие наПо повод 74-та годишнина 
от смъртта на изтъкнатия ре 
волюционер и великан на ма
кедонското национално движе 
ние за освобождение на Ма
кедония от вековното турско 
робство — Гоце Делчев, на 
4 май Скопие край неговия 
гроб се състоя голям час по 
история-

На гроба на Гоце Делчев в 
църквата Свети Спас в Ско
пие за неговия образ и дело 
говориха д-р Манол Пандев- 
ски .виегш научен сътрудник в 
Института по национална исто 
рия на Македония и внучката 
на изтъкнатия революционер 
Велика Чопова.

и

Председателството разгле
да и някои други въпроси от 
областта на международните 
отношения-

страни да решават 
въпроси по миренспорните 

път в рамките на Организаци 
ята на афринанското един-„Гоцеви (С. П.)

Вилно Винтерхалтвр: По жизнения път на Йосип Броз

НА КОРМИЛОТОш
Групички югославски бойци 

тръгвали организирано за Ав
стрия или Франция и тук били 
приемани и изпрашани сетне 
за Испания. Отивали и отделни 
хора. Хората отивали самоини- 
циативно. Въпреки Аргусовите 
очи и лапите на югославската 
жандармерия и полиция, въпре 
ки обстоятелството, че по 
въпроса за Испания в Югосла 
вия се издвояват два резки 
фронта — фронтът на режима 
и фронтът на народа, въпреки 
обстоятелството, че всеки ус
пех в смиел на изпращане на 
доброволци е означавал загуба 
за престижа на правителството 
— работите около изпращане
то на доброволци не вървели 
лошо. Но лошо минала главна 
та акция — наемането на пара 
хода, който от Югославия, от 
Бока Которска трябвало да пре 
хвърли няколко стотици юго- 
славяни директно 
Провалила се, поради слабата 
организация- Загубени били 
няколко стотици хора и за ис
панската революция и за юго 
славското прогресивно движе
ние.

ректно от ЦК, че с нея ръко
водел един, от назначените от 
Горкич членове на Централния 
комитет, Адолф Мун. Но фа- 
нтът че благодарение на до
брото функциониране на слу
жбата по осведомяване Мук мо 

твърде бързо да бъде от
крит като слабан, който на по 
лицията се държал предател- 
ски, отдал и показал цялата ор 
ганизация на изпращане добро 
волци и че от него е свален 
ореолът на мъченичество.

Тримесечното пребиваване на 
Йосип Броз в страната 
низационата работа, която свъ
ршил подхранват работата на 
ЦК на ЮКП в Париж. Прото
колите от заседанията по това 
време показват нак се редуват 
акция след акция, разчистват 
работите и изпълняват планира 
ните задачи.

Йосип Броз през течение на 
1937 година нянолко 
изпращан от Париж в страната 
и обратно. Връща се в Париж 
преди 20 март, а към края на 
април отива в страната,, а ве 
че през средата на май 
во е в Париж. В страната пак 
заминава в началото на юни и 
отново се връща в Париж 
през средата на август. По то

ва време Горкич вече не бил в 
Париж. Но за това малко по- 
късно.

Тези месеци на трескаво ор- 
ганизационо творчество както 
и винаги са били примесени с 
редица драматични ситуации, 
днес помалко и комични. В Па 
риж Йосип Броз няколко 
могъл да бъде арестуван, като 
например при пристигането с 
Париж на анлийския крал Джо 
рдж. Или какво да се 
случая, който е описан в Деди 
еР°вите „Приложения за био
графията" когато Йосип Броз 
при нелегалното връщане 
страната изморен заспива 
влака
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ще публикува част от 
книгата на Вилно Вин- 
терхалтер „По жизне
ния път на Йосип 
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в
във

и пред хитлеристките 
гранични органи забравя 
то измислено име 
Да посочим 

„Когато се

свое-
и презиме.

това място:I
връща в Югосла- 

вия през Щрасбург и Мюнхен 
насмалко не попаднал 
на хитлеристката 
Париж,

Испания. в ръцете 
полиция- В 

пред тръгването бил 
получил нов паспорт и не бил 
добре запомнил името на кое
то пътувал. Понеже бил много 
уморен, той дълбоко заспал [ 
гато след Щрасбург в купето 
му влезнали хитлеристки

пъти е

отно-
ко

Малка утеха за Йосип Броз 
представлявало обстоятелство
то дето тази анция идвала ди

А» * гра
нични органи. Един от тях едър 
и тлъст германец, му потърсил
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НА БОРБА ПРОТИВ 

ИНФОРИБЮРОВСКАТА ДЕЙНОСТ
взривът който носели, че един 
ството на тези хора е крепост, 
която не може да се разруши.

Врьщане поради неизпълне
ната задача няма. Разочарова
ни от „посрещането" те изои- 
рат-смъртта. стрелят сами сре 
щу сеое си: 
един в друг. Там над селото, 
труповете, оръжието, като още 
едно доказателство, че и с 
оръжието нищо не може да 
се стори срещу истината и 
единството.

цата. Подскача по траверсите 
не толкова да се стопли, но 
по навик. Той беше 
тиридесетгодишен мъж.

снажен че-

Успоредно с линията- силно
бучеше Нишава. Пролетните 
дъждове и внезапно топене на снеговете правеха 
надошла.

: едновременно:реката
Няма време за двоумение, а 

да се търси помощ. Облечен 
Прока влезна в реката, която 
МУ достигаше до раменете. За 
почна да изхвърля консервите 
на брега. Наскоро

Ря Прока и воденичаря Арсо. 
Още един път всички заедно 
потвърдиха своята готовност и 
в бъдеще да бъдат бдителни и 
пазят сигурността на Югосла
вия-

Когато след Резолюцията по 
започнаха да сеПред с. Градини Проко 

познатият глас на стария Арсо,
воденичар: — Проко, Проко __
викаше — ела. насам! Прока 
погледна на часовника, до екс
пресния влак има още половин 
час. Забързано тръгна 
Арсо. който стоеше край 
НИЧНИя я3-

Арсо, с прошарени коси 
крепък старец, воденичар от 
ранни младини, държеше в ръ 
ката си кръгла тенекиена ку
тия и я показваше на Прока. 
— Виждаш ли, вървят низ ре
ката. . .

Когато погледна във водата, 
спря се учуден. Десетки тенеки
ени нонсерви бяха се задържа 

в яза, тъпо удряйки една 
от друга, носени, от речните 
вълни. Какво ли е в тях? Изва 
ди нож и отвори, една. От нея 
извади вързоп от информбюро 
веки вестници. Към стотина в 
една кутия. Прока и преди бе
ше виждал такива •• вестници. 
Той и останалите селяни ги на 
мираха разхвърляни по този 
край. Печатани на тънка хар
тия, те привличаха селяните не 
като пропаганда но като годни 
за завиване на цигари! Той зна 
еше, че тези вестници вна
сят нелегално през границата 
въоръжени диверсанти, а по
някога колетите с вестници по 
вятъра се изпращаха с бало
ни. А сега по Нишава!

Във вестниците се обвинява 
ше Югославия, нейното ръко
водство, повикваше се на бунт, 
заканваше се с въоръжена ин
тервенция- • • И колкото вре
мето след Резолюцията повече 
протичаше, организаторите на 
кампанията все повече губеха 
нерви, та и наладните им бяха 
все по-остри и заканителни.

този край 
мяркат диверсанти, Чапаев зна 
еше че се поставя под въпрос 
всичко, за което във войната 
така храбро се е борил. Той 
пак беше готов за борба. Съби 
ра селяните, обяснава им, че 
са дошли тежки дни и че те 
тук, близо до границата, трябва 
да дадат свой принос, та раз-

сепна

водата до- ГОЛОРЪКИ ЗАЛАВЯТ 
ДИВЕРСАНТ

към
воде В долината на рена Ерма, 

разположено в живописно де
филе, се намира селото Вла
си. Жителите му през есента 
на 1952 година показаха при
мер на храброст и готовност: 
заловиха въоръжен информбю- 
ровски диверсант.

Топлият ден измами селяни 
те в полето. Усилена полсна 
работа. Трябвало да се лрибе 
ре реколтата, да се готви 
храна за добитъка.

Група селяни секли листник 
над селото. Готвели огрев за 
през зимата. 1е не са пред- 
чувствували, че този ден бра
двите ще им послужат и за 
отбрана. В следобедните часо
ве между дървосекачите се 
пронася глас: недалеч от тях 
притаен в гората се намира 
непознат човек. Чудно е обле
чен, въоръжен ... Това значи
ло, че трябва да се провери, 
да се установи кой е непо
знатият. Нямало време за раз 
мисляне. Ано този човен се 
прехвърли през реката и навле 
зне в гъстата пространна гора, 
ще избяга. От там границата 
не е далече.

Тихо, както това само плани 
нците знаят със секири в ръце, 
тръгнаха нъм мястото, където 
се криеше непознатият. На
скоро обръчът беше затворен. 
Когато непознатият забеляза 
селяните, грабна оръжието, но 
късно беше за всеки отпор. 
Десетки сенири бяха над глава 
та му. Тъпо гледаше в разяре
ните лица на селяните и от 
блясъна на брадвите кръвта 
му се следи в жилите. Нима 
така да завърши. Той, нойто е 
подготвян и обучаван да се 
противопостави на въоръжена 
потеря- Изнурен от.повечеднев 
ното скриване, разочарован от 
„посрещането” ноето навсяна- 
де го срещаше, толкова разли
чно от очакваното, от онова, 
което му бе говорено, той 
хвърли оръжието и сянаш с 
някакво облекчение каза: — 
Предавам се, водете ме пред 
властта!

още личните съмнителни лица от 
която страна на границата 
идвали да бъдат осуетени.

През есента на 1950 година, 
двама до зъби въоръжени ди
версанти се движели близо до 
селото. Целта им била да при
добият някого за своите ин- 
формбюровени планове. Обаче 
не трябвало много време за 
да видят, че тук в селото на 
Чапаев не могат да получат 
ничия подкрепа, дори и от най 
близки роднини.

На вестта, че са се появили 
диверсанти Чапаев дава знак 
за тревога. Дава подкрепления 
на патрулите и засадите, а той 
с група въоръжени селяни се 
придружва на потерята. Всяка 
поляна и всеки храст стават 
засада. Около 
се стеснява обръчът, 
гневът на мирните селяни, ко 
ито знаят, че всяка помощ на 
въоръжените пришълци значи 
предателтво.

ли

Пропаганден информюровени материал, намерен в 
онолността на Димитровград

несе нови количества. Сетне 
пак нови количества в къси 
промеждутъци от време. С пре 
мръзнали ръце той упорито ги 
изхвърляше на брега. От во
дата съзря експресния влак. 
който лротътня. Първ път за 
време на дългогодишната си 
служба той не обиноли лини
ята. —т Сега имам по-спешна 
работа — мислеше в себе ки.

Ногато излезна от водата 
мокър и премръзнал, той с 
удоволствие гледаше купчина 
та консервени кутии на брега. 
Над двесте кутии. Този ден ни 
то една не отиде низ водата.

Вечерта на скромно търже
ство в селото селяните с ръко 
пляскания отдадоха признание 
на своите другари-железнича-

ЧАПАЕВ ОТ ПЕТЪРЛАШ диверсантите 
Расте

На Сремсния фронт Новко 
Алексов, земеделец от Петър- 
лаш — село в полите на Стара 
планина — беше разузнавач в 
едно кавалерийско поделение. 
Снажният и вещ боец, с го
леми мустаци получи название
то Чапаев.

След войната с целия жар 
на душата си тоя се внлючи 
във възобновяването и прео
бразованието на селото. Ьеше 
председател на местния отбор, 
организира селска земеделска 
кооперация — първа 
планински край — 
както и на фронта се бореше 
с всички неволи, каквито в пла 
нинските камънаци никога не 
са били малко.

Какво все е изпълнявало гла 
чуждестраннивите на тези 

агенти, може само да се пред 
ооставя- Тук не само че от ни
кого не са желани 
им говорели — но всички били 
против тях. Какво остана от 
приказките, че е достатъчно 
само да минат границата, а 
останалото ще върви гладно?

Очевидно, те станали съзна
телни, че няма да им помогнат 
нито автоматичните пушки,

както

в този 
и храбро,

та демократично избраният пар 
ламент на словенския народ и 
помощ на борбата на словен
ските народни малцинства в 
съседните държави за национа 
лни права'.

Кардел след провеждането 
на конгреса отива в Париж и 
лично поднася отчет. Горнич 
и това преценил като „инте
ресни данни за работата". Не 
по-малко било интересно оно
ва, което за конгреса мислил 
режимът в Югославия. Мини
стерството на вътрешните ро
боти на югославското прави
телство осведомява на 24 юни 
1937 година подведомствени
те органи за образуването на 
КП на Словения и назва, че 
„на тази важна промена във 
всеобщото действуване на Ко 
мунистическата партия в наша 
та страна трябва да се посвети 

голямо внимание". Тези същи 
органи нещо по-късно утвърди
ли, че „НП на Словения вече 
е започнала с по-интензивна 
работа на своята територия и 
това преди всичко с масова 
пропаганда за по-широко боево 
свързване с 
маси".

от Кардел. ЮКП е знаела по 
това време какво иска, с оглед 
на бъдещото възможно устро
йство на Югославия на феде
ративен принцип. Конгресът 
представлявал първата крачка 
към това. С образуването на 
КП на Словения ЮКП на пра 
нтика започнала да изгражда 
и антиципира бъдеща Югосла
вия-

В „Прегледа на историята на 
СЮК” за този конгрес се ка
зва следното:

„Непосредствената подготов
ка за Учредителния конгрес на 
КП на Словения, с ноято е 
ръководил Едвард Кардел за 
почнала през януари 1937 го 
дина. Конгресът се състоял н 
17 април 1937 година край 
Търбовле. На конгреса е при 
ет Манифеста на Учаздител 
ния конгрес на КП Словени* 
и е избран Централен комитет

доклад и пише възвание на 
Учредителния конгрес на КП 
на Хърватско, който се е съ
стоял на 1 и 2 август 1937 го
дина нрай Самобор близо до 
Загреб.

Цитираме едно място от 
възванието, което в същност 
е Манифест на КП на Хърват
ско:

паспорт. Тито му го веднага по 
дал, а полицаят на немски език 
политал Тито как се казва:

— Ихрен намен бите?
Тито, още сънлив след спане 

то не можал да си спомни за 
паспорта. Герма-името си 

нецът бил упорит, и повторил, 
сега вече сърдито:

— Ихрен намен?
А Тито никак не може да си 

спомни на кое име гласи па
спортът. В бедата, тоя се лре- 
стува че не разбира немени, 

какво го пита по-

Този ден, благодарение на 
жителите от с. Власи в ръцете 
на народа попадна още един 
предател, известен информбю 
ровски агент.

„Образуването на Комунисти' 
ческата партия на Хърватско 
не е случайно, но произлиза 
от дългогодишната борба на Ко 
мунистическата партия на Юго 
славия, която защищаваше не 
само интересите на работни
ческата класа, но на своето 
знаме винаги имаше написана 
и идеята за национална свобо 
да, равноправие и братство ме 
жду народите. Между интере 
сите на работниците и истин
ските интереси на хърватския 
народ няма и не може да има 
несъгласия, защото работници 
те са част от своя народ, кръ
вно заинтересовани 
да бъде свободен, да му бъде 
обезпечено развитието, да се 
зачита всичко, което е хуба
во и напредничаво в традиции
те и културата му. Борейки се 
за тези идеали ние същевре
менно се борим против нацио
налната омраза (шовинизма), 
защото знаем че истинският 
напредък и свободата на хърва 
тсния народ са осигурени са
мо в братски сговор и сътру
дничество с останалите народи 
на Югославия".

че не знае 
лицаят. Обръща се към съседа 

чист чешки език го 
какво иска полицаят.

Падна, по-точно обезателно 
трябваше да рухне и цялата 
информбюровена кампания, за
щото истината е непобедима. 
А народът винаги умееше да 
я познае и да се бори за неЯ-

си и на 
политал
В този момент му пробляснало 
и чешкото име, на което му
бил паспортът.

— А Вие питате за името 
— казал Тито на полицая и 
най-сетне му отговорил на въ-

М. Козич

проса.
Хитлеристът разсърдено 

жил печат на паспорта и го 
предал на Тито".

През този период,
Йосип Броз свързва линиите 
на прогресивното и революци 
онно движение на Югославия 
не само в страната, но и меж
ду страните, Париж и Москва 
се извършва огромната раосгг 
по реорганизацията на юпи. 
По време на Учредителния 
игрес на НП на Словения. съ 
стоял се на 17 април 1937 годи 
на, Йосип Броз се намирал в 
Париж. Подготовленията за ко
нгреса били в ръцете на Ед- 
вард Кардел. Йосип Броз, иои- 
от извършил първата организа 
циониа подготовка, можал в 
Париж спокойно да чака отчет

сло

В Манифеста е изразена основ 
ната политическа ориентиров 
ка на словенсното революци 
онно движение, обоснована на 
пряната необходимост от свър 
зване на борбата против фаши 

опасност от вън с бор-

в нойто народът

напредничавите
стката
бата за дълбоки вътрешни де 

промени. В профа Що се касае до Словения, 
Йосип Броз бил в изгодното 
положение, че там се намирал 
Кардел. А по отношение на йон 
греса в Хърватско тук Йосип 
Броз трябвало непосредсвено 
сам да се ангажира. Трябвало 
е да отива в страната, да от
страни много организационни 
трудности и сам да поднесе

монратични 
шистния режим Стоядинович
__ Корошец словенският народ

за запазване на

ко-

няма гаранция 
националната си 
ст. Затова Учредителният кон 

на КП на Словения търси 
свободи, федера

независимо-

рес
демократични

устройство на държава- 
на Конституанта-

тивно 
та, свинване (Следва)
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ДИМИТРОВГРАДНАШ ПОРТРЕТ

Милиционерът
Момир

»Майските срещи« 

манифестация 

с републиканско 

значение

та болница 1943 година, изле 
мувал се и тук останал да по 
мага на ранените партизани. 
По тооа време, тежко ранен 
на Сутйеска, в болницата при 
стигнал на лекуване Драго- 
слав Маркович (сега председа 
тел на Председателството на 
СР Сърбия). Четирнадесетго- 
дишният Момир се запознал 
с другаря Маркович, който 
след известно време гр приел 
в Съюзна на (Югославската ко 
мунистичесиа младеж.

И след войната, накт<$ вече 
казахме, започва дълготрайно 
то трудово ударничество на 
Максимович. Изпълнява свои 
военен дълг в Титовата гвар
дия. Той и сега с възхищение 
говори за почетните редици, 
когото заедно с другарите му 
посрещали и изпращали дру
гаря Тито.

Максимович е скромен и 
простосърдечен човек. Отпре
ди три години притежава двус 
таен обществен апартамент. 
Тук живее със съпругата си, 
кодто е домакиня и с двете 
момичета — ученички.

— Обичам своята професия баща му — партизанин.
В годините на войната Мак

симович слугувал за парче 
хлдб при заможни хора. Все 
до момента, когато тежко се 
разболял. Попаднал в сремска

и струва ми се, че не би бил 
в състояние да изпълнявам 
някоя друга работа с такава 
любов нанто тази — казва Мо 
мир Максимович, милиционер 
в Босилеград.

Двадесет годи- 
^ и Максимович е 
милиционер и ко
мунист.

Със своята тру- 
цолюбивост и дис 
диплинираност в 

, изпълняването на 
професионалните. 

Дете госи задачи, 
винаги е бил ме
жду примерните.

Своя досегашен 
трудов век Макси 
мович е прекарал 
е Босилеградска 
дини в Долно Тлъ 
дино, а отпреди 
десет години в Бо 
:илеград.

Зад него са ос
танали много без-

'>■'

В тази насока и Комисията 
за междунационални отноше
ния при ВИ на ССРН трябва да 
раздвижи инициатива за под 
писваме на Самоуправително 
споразумение за организиране 

п „Майските 
Споразумението

В... Димит|Уовфад се състоя 
заседмаие във връзка с орга 
низирането на „Мамените сре 
щи" на ' народите I*- народно 
стите в СР Сърбия. Основни 
въпроси, които се обсъждаха 
се отнасяха до характера, съ 
държанието и значението 
Срещите, ианто и за третмана 
на тази манифестация с широк 
обществен интерес. Също-„се 
разисква и кои .'Представители 
на народите . и народностите 
ще вземат участие в Срещите 
и за начина .на финансиране 
ТО й.

и . провеждане на 
срещи'. И 1 
трябва ясно да се определи 

насоката в про

на

концепцията, 
драмата, участниците и начина 
на финансиране на Срещите, 
канто и правата и задължения 

Републиканската, общин

)

й й та на
ските и общностите за култура 
от Областите Носово и Войво■ч «IЧЙ-
дина.

Освен представителите иа" 
обществсно-политичекеите рр И покрай приетото станови- 
ганизации и „Общността -за те „Майските среши да бь
култура от Димитровград в ра лзт манифестация от Републи 
ботата на заседанието взеха- канско значение в тях могат 
участие Влайко Шошкич —;<ат да вземат участие и предста 
Републиканската конференция вители на всички народи и нз 
на ССРН, Фети Якупи — от родности от СФР Югославия-
Комисията за международни Констатира се също, че таз 
отношения при РК на ССРН,"' годишните „Майски срещи”, ос 
Видойко Величкович — от Ко '■ вей установените видове и про 
мисията за междунационални Фама на манифестацията, ще 

„ ■ бъдат под знак на чзствуване
отношения при Пердседател 7
ството на ЦК на СКС, Радойе

сънни нощи, сто
тици изминати ни- 
ометри пеша, про 

дъл жител ни заса
ди ... VЧ-Т. №1

М. Максимович В. В.Максимо
вич нищо не е би
ло трудно. Още като дете каля
вал се на трудни и сложни 
задачи. Като младеж 12 ме
сеци участвувал в съюзните 
трудови младежки акции. Про 
лял е много пот в изгражда 
нето на: Бръчко — Бановичи, 
автомагистралата 
Загреб,
пътна линия Рашка 
Пазар, кабелната фабрика 
Светозарево и металургичния 
комбинат „Иво Лола Рибар” в 
Железник. И заслужил 
нания: няколко 
значки, а по решение на Пе
тия нонгрес на Народната мла 
деж на Юголсавия за вложе 
ния труд в изграждането на 
страната от 1946 до 1952 го
дина му била присъдена въз
поменателна значна.

За

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
I

програ 'на двойния юбилей — 40 годи 
ни от идването на .другаря Ти 
то начело на Партията и 85-го 
дишния му рожден ден.ма за 25 таи Костич — от Междуобщинска 

конференция на СКС в Ниш, 
както и представители-от об
щините Босилеград и Алексан 
дровац Жупски.

Белград — 
младежката железо- 

Нови Подготовките за чествуване 
то Деня на младостта и за по 
срещането на Съюзната щафе 
та на младостта с рожденден 
ските честитки до другаря Ти 
то, в Босилеградска община те 
кат ускорено и според утвър 
дената програма.

На проведеното съвещание 
с директорите и учителите по 
физическо възпитание от петте 
основни училища и Среднош 
коления училищен център се 
констатира, че по случай Деня 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито се готвят твър 
де разнообразни програми.

В районните центрове те ще 
бъдай- предадени на 22 май на 
организирани тържества, на ко 
ито ще участвуват жителите 
от околните села. Най-добрите 
номера от районните прегледи 
ше бъдат представени на цен

тралното общинско тържество, 
което ще се състои на 25 май 
— Деня на младостта и рож 
дения ден на другаря Тито.

Подготовки се вършат и за 
посрещане на Съюзната щафе 
та на младостта, която в Бо 
силеград ще пристигне на 21 
май в следобедните часове. В 
чест на пристигането й ще 
бъдат организирани и четири 
местни щафети, символизира 
щи четирите десетилетия от 
идването на другаря Тито на 
чело на Партията. Първата ще 
бъде донесена от 
пионерите от селата на Глъмин 
скияския район, втората от 
Лисинския, третата от Любат- 
ския, а четвъртата ще бъде но 
сена от граничарите и младе 
жите в крайграничните села 
Босилеградска община.

А. Д.
в

След широко обсъждане кон БОСИЛЕГРАД
статира се, че „Майските сре 
щи” са се афирмирали нато 
голяма манифестация на брат 
ството и единството на наро 
дите и народностите в СР Сър 
бия. Те не са само културно- 
спортна манифестация от зна 
чение за Димитровградска об 
щина, нито пък за общините, 
в които живеят народностите, 
но манифестация от широко 
обществено значение, за цяла 
СР Сърбия- Затова „Майскйте

приз- 
ударнически

Тържество 

по случай 

Деня не 

сигурност

Досегашният жизнен път на
милиционера Максимович не
прекъснато е младежта и

изпълнен 
труд и дейност. Неговата бур 
на биография започва от деня 
на Втората световна война, 
когато немци и балисти опо 
жарили родната му къща в 
едно планинско село недалеч 
от Нови Пазар, а сетне убили

с

срещи” трябва в плана на Ре 
публиканската културна общ- ' 
ност да получат третман на ма 
нифестация от Републиканско 
значение.

в
Днес в Секретариата на въ 

трешните работи в Босилеград 
ще се състои тържество

В. в.
по

случай 13 май — Деня на си 
На тържественото събрание гурността. на което ще говори 

на трудовия колектив, в при началникът на тази служба 
съствието на гости и пред- _ служоа
ставители на Джаковица, СР ьтоине Иванов.
Сърбия и САП Косово, за ра 
ботата на основното училище . чест на този празник се 
„Мазлом Кпуска” изнесе до- проведоха няколко спортни съ 
клад Мехмед Сахатчиу, дирек стезания, в които участвуваха 
тора на училището. милиционери, граничари и мла

дежи от Босилеград.

Хоро 

на
дружбата

Домакините от Джаковица 
посрещнаха гостите на Ландо 
вица край Призрен, където бя 
ха положени венци пред па
метника на загиналите народ
ни герои Боро Вукмирович и 
Рамиз Садику, за чийто жиз
нен път и революционно дело 
говори Сани Ходжа, председа
тел на Общинския отбор на 
Съюза на бойците в Джако
вица.

Братското хоро през цяло
то време се провеждаше в 
духа на двойния юбилей — 
40-годишнината 
на др. Тито начело на ЮКП 
и 85-ия му рожден ден.

На многолюдния митинг в 
Джаковица за значението на 
срещите, които се чествуват 
в годината на забележителни
те юбилеи и нашите успехи 
под ръководството на др. Ти
то говори Милослав Лазич, 
подпредседател на ПК на 
ССРН на САП Косово.

Спортната програма, състои 
ща се от малък футбол 
хандбал и културно-забавната 
— от народни песни и хора 
и явните часове по история 
и география привлекоха вни
манието на зрителите.

Тазгодишните 
поред срещи 
училища на народа и народ
ностите в СР Сърбия с авто
номните покрайнини се прове 
доха на 6, 7 и 8 май в Джа
ковица, САП Косово, под по
кровителство на ССРН и САП 
Косово.

петнадесети 
на основните

сандър Алексич — Аца” от 
Аленсандровац Жупски — сръ 
бска нация; „Мазлом Кпуска” 
(домакин на срещите) от Джа 
ковица — албанска народност; 
„17 ноември” от Призрен — 
сръбска, албанска и турска 
народност; „Станика Радовано 
вич — Цана” от Нови Пазар 

народност; 
„Матия Губец” от Таванкут — 
буневци — хървати; „Слобо- 

Бая” от Печинци

и
В рамките на чествуването 

трудещите се от Секретариата 
на вътрешните работи изучава 
ха отделни теми от областта 
на всенародната отбрана и об 
щественото самоопазване,

от идването

Дефилето и прегледа на пи 
онерските отряди представля
ваха разцъфнал майски 
а на песента, 
щастието нямаше 
като децата-гости три дни 
разхождаха, гостуваха, приказ . училища ще се формират дру 
ваха и се радваха с приветли

по
които ще окажат непосредствеЦвят,

радостите и на помощ на гражданите, орга 
край, тъй низирани в местните общности, 

се Също така при всички основни

мюсюлманскаДнес братското хоро има 
четиринадесет постоянни чле 
нове, основни училища от 
единадесет народи и народ
ности на СР Сърбия: „Народ 
ни герои” от Чантавир — ун- 
гарсна народност; „Вун Кара- 
джич” от Пирот, „Иво Лола 
Рибар” от Кръстур и „Ален- Печ — черногорска нация.

дан Баич — I 
— сръбска нация; „Моша Пи 
яде” от Димитровград — бъл 
гарсна народност и новоприе 
тото основно училище „Моша 
Гилич от Витомирица край

жества по стрелба, както и при
децата сдруженията на Съюза на бой 

от албанската народност. ци в общината.
вите 'си домакини

М. Величков В. В.

СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО * 13 МАЙ 1977



_____ Мнения
БОСИЛЕГРАД ИЗДАВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ПАСПОРТИ ЗАКЪСНЯВА

ПОБРАТИМЯВАНЕ СРОКЪТ НЯМА ДА 

СЕ ПРОДЪЛЖАВА
Трудови 

акции в чест 

на юбилеите
ния
ничните застави цПа- ^ И с войниците от гра-

~ — «лггж ."■„.ггугг 4'жг
Боси"°гаа1скоВ^еТ° СТаНа лУ6личн°. населението от 
лята Р поздрави подписването на Пове-

™ЕсТе«Твен0, възни»ва въпрос защо и Босилеград 
не се побратими с някой град или 
страна? Този въпрос все по-често 
хора, четейки ежедневно в печата за примери на по- 
братимяване, за посещения между побратимени и ти.

До днес този въпрос е останал без отговор. 
1,о-го пкТО ГО повАигаме публично, считаме че мест
ната общност в Босилеград и обществено-политичес
ките организации би трябвало сериозно да го обсъ- 
Дят и да определят град, с който иснат да се спри
ятелят. г

же
До края на тази година е 

законния срок за сменяване 
на личните паспорти в наша 
та страна. Със сменяването на 
старите с нови лични паспорти 
в Димитровградска община се 
закъснява. Въпреки че от мо 
мента, когато започна заменя
нето им измина 1,5 година и 
нови лични паспорти са полу 
чили само 35 на сто от жители 
те в общината.

В Секретариата за вътрешни 
работи в Димитровград, считат, 
че до края на годината нови 
лични паспорти могат да полу 
чат всички граждани. За да ста 
не това без затруднения необ 
ходимо е заявките и останали

те документи за нов паспорт 
да се представят в сенретариа 
та на вътрешните работи до 
края на юли т. г. До всични 
местни общности е изпратен 
апел, а граждански дълг 
всеки жител е да изпълняват 

на време занонните си задъл 
жения»

Както сме осведомени в Се 
кретариата на вътрешните рабо 
ти предвидения срок до края на 
1977 година няма да се продъл 
жава. След това ще се прилагат 
законни наказания за лица, ко 
ито не са сменили личните си 
паспорти.

Работниците от 
и трудови 
силеград проведоха двудневна 
трудова
пътя Босилеград 
Също така бе организирана и 
двудневна трудова анция за у- 
реждане на местността „Кръ
стато дърво" при с. Млекомин 
ци нъдето се завършва с из 
граждането на нов телевизио 
нен ретранслатор за първа и 
втора програма.

стопансните 
организации в Бо

акция за поправка на 
, — Любата.

край в нашата 
поставят младите на

Босилеград е град, откъснат от по-големите гра
дове но жителите му отиват навред по страната на 
работа, като маистори-зидари. Босилеград е със слабо 
развито стопанство, но_ с голямо желание по-бързо да 
се развива, град в който всяка къща е дала по един 
член с виеше образование, всяка къща има телевизор. 
Трудолюбивите босилеградчани жадуват да имат и при 
ятели-побратими в други градове, с които да споделят 
своите радости и проблеми. Хората, които посещават 
Босилеград остават с хубави впечатления за хората от 
този край, защото са

Този телевизионен обент, в 
който през тези дни ще се из 
върши монтирането на необхо 
димите уреди, заедно строят 
Общинската скупщина в Боси 
леград и Радио

А. Д.
телевизия 

Белград. За изграждането му 
ще се изразходват 1,5 милиона 
динара.

БАБУШНИЦА

СЛЕД ИЗБОРИТЕ В ПРОФСЪЮЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
гостоприемни и вежливи. 

Когато в това градче дойдат самодейци С лице към проблемитеДа отбележим, че новият ре 
транслатор в с. Млеконминци 
ще приема телевизионен сиг 
нал от релето на Бесна коби 
ла. Обаче, както е известно, 
това

от дру
ги градове — залата на може да побере всички же
лаещи да ги видят и чуят.

Има градове в страната, с които Босилеград мо- 
може да се побратими, жителите на този град искат 
да развиват и разширяват братството и единството с 
други градове у нас.

Босилеградчани биха сигурно желали това да 
бъде град с развито стопанство, култура и др. дей
ност, та да могат и хората от този граничен град да 
видят и научат нещо, което покъсно да пренесат и 
приложат в своята практика.

От своя страна и Босилеград е готов да по
каже на своите побратими всичко каквото има, готов 
е на дело да развива и тачи братството и единството 
между нашите народи и народности.

Време е и този въпрос да се обсъди и да се 
излезне с конкретно предложение. Босилеградчани 
очакват това.

реле работи с чести 
прекъсвания, поради редица те 
хнически недостатъци. Ето за 
що Радио

Тези дни в Бабушница се 
състоя заседание на Общин 
ския съюз на профсъюзните 
организации, на което бяха от 
четени резултатите от досега 
шната дейност и набелязани 
нови задачи. Бе изтъкнато, че 
с приемането на закона на сдру 
жения труд пред профсъюзни 
те организации са поставени 
сериозни задачи. Пълното при 
лагане на същия е задача от 
чието провеждане в най-голя 
ма степен ще зависи и пови 
шението на производителнос
тта на труда, увеличението на 
производството и подобрение 
на качеството му.

Оценено бе, че се чувствува 
качествено ново отношение 
към кадровата политика, по 
добрение на условията за рабо 
та и в създаването на по-доб
ри условия и за почивка на 
трудещите се.

С преустройството на трудо 
вите организации на нови на 
чала се създават условия за 
по-пълно участие на трудещи 
те се, накто в създаването, та 
ка и в разпределението на до 
хода.

само в съдействие 
лите 
сили.

с остана 
обществено-политически 
Тук именно е място и 

за активност на членовете на 
Съюза на

телевизия Бел
град в течение на годината ще 
извърщи цялостна ренонструк 
ция на същото и по такъв на 
чин

комунистите преди 
всичко, които са и най-отговор 
ни за по-успешно.

От общия брой на членове 
на профсъюзните организации 
в Бабушнишка община 1 532 ду 
ши —

ще бъде трайно разре
шен въпроса с приемането на 
първа и втора телевизионна

на годишните отчетно- 
изборни събрания са участвува 
ли 73 на сто или 1 121 член.

организации 
все още не са заловили с раз 
пределението. Макар че в ня 
кои организации на сдружения 
труд създават се организации 
и трудови единици на доходов 
ни принципи, с малки изнлюче 
ния, резултатите са още мал-

програма не само в Босилеград 
ска, но и в още няколко об 
щини в Южноморавския реги Профсъюзните
он.

Ив. АНДОНОВ
В. В.

СРЕЩИ

ни.

Помощ Все още малко е направено 
и за информирането. А това 
може да бъде и спънка за ра 
згръщане на самоуправлени
ето. Ако трудещите се не са 
информирани, ако не са запо 
знати с деловите резултати, 
ако не разполагат със създаде 
ния доход — те не могат да 
бъдат стимулирани за повече 
и по-качествено производство, 
не ще се включат ная-дейно в 
борбата за стабилизация на 
стопанството.

от по-старите 

колеги
Освен, че успешно изпълня

ва ежедневните задачи на ра
ботното си място Вецнов е ак 
тивен обществено-политически 
деец. В редовете на Съюза на 
комунистите е приет още ка 
то ученик, през 1970 година. 
Завършил е и I и II курс на 
Младежката политическа шко
ла, а също е работил в синди 
калната организация в трудо
вия колектив, канто и в оста 

обществено-политиче-

кой отКогато попитахме 
младите поколения на милици 
онери се изтъква в р^б|тата 
си в Секретариата на вътре 
шните работи в Димитровград 
посочиха ни Милко Вецков. Ро 
ден преди 26 година в Барйе, 
Вецков още от млади години 
обикнал и се определил за ра 
бота в милицията, Основно учи 
лище завършил в Долна Нев- 
ля, като отличник, а сетне за 
писва специално четиригодиш 
но средно училище за вътреш 
ни работи в Сремска Мамени

В тази насока ще трябва о- 
ще много да се направи, за 
щото в тази насока засега са 
постигнати начални резултати. 
Истина „Лужница", „Тенстилко 
лор", „Комуналац" и „Балкан” 
до голяма степен са се преу 
строили на нови начала, 
има организации, които серио 
зно изостават като „Талмбас" 
и почти повечето от организа 
циите на сдружен труд от не 
стопанската дейност. Явн^ е, 
че профсъюзната организация 
не може сама да действува

Малко са засега примерите 
първичните организации на син 
дикатите да са анализирали из 
пълнението 
ните задачи и планове, да се 
забележи каква е грижата за 
повишението на производител 
ността на труда и тем подоб 
ни. Голямо внимание е посве

на производствоно

палите 
ски организации. теио на всенародната отбрана 

и обществена самозащита, ко 
ето може само да радва. Но 
все още е слаба борбата на 
профсъюзните организации ка 
то работническата класа за 
по-добри и по-развити самоу- 
правителни отношения, за вне 
дряване на самоуправлението.

Борбата против антисаг^оу 
правителните тенденции, ноито 
Самоуправителният работниче 
сни контрол е важен вид на 
обществена самозащита и 
вид на защита на самоупра 
вителните права на трудещите 
се е отделено достатъчно вни
мание. Общинсният синдика 
лен съвет през изтеклата го 
дина организира съвместно 
със ССРН и Съюза на кому 
нистите на този въпрос бе по 
светено значително внимание. 
Приети бяха и конкретни за
ключения за по-нататъшно раз 

самоуправителната

М. Вецковца. А. Д.
години— За тези четири 

наистина 
но за работа 
сигурността. Но след това тря 
бваше да приложим и на прак 
тика. В това много ни помогна 
ха по-старите колеги. Те ни да 
ваха напъствия и 
опит от ежедневната практика, 

по-младите ги запоз

научих всичко нуж 
в областта на БОСИЛЕГРАД

СДРУЖЕНИЕ
ЮРИСТИ

НАпренасяха

а и ние 
навахме с нови неща.

Вецков най-напред е работил 
Лесковец, една година, а се 

Димитровград, нъдето е
легати за Скупщината на ре
пи оналното сдружение на юри 
стите в
гион.

По инициатива на Предсе- 
1на Общинската 

ССРН в Бо-

в-ьв воички стопански и тру
дови организации в общината. 
По-специално, те ще оказват 
помощ при изготвяне на но
вите самоуправителни актове, 
ноито да бъдат в унисон с 
решенията от Закона за сдру 
жения труд.

в
дателството
конференция на 
силеград 1 
жение на юристи. За лредсе 

сдружението бе из-

тне в 
от 1973 година.

Южноморавския ро
бе създадено сдру-

— Нямам трудности в рабо 
тата,
талитетът на жителите от този 
край. Те са готови винаги да 

и да сътрудничат с 
хората иоито работим в си

Членовете на сдружението 
на юристите в Бооилеградона 
община занапред между дру
гото непосредствено ще съ- 
действуват провеждането на 
Закона за сдружения труд

понеже ми е познат мен дател на 
бран ДИМИТЪР ЯНЕВ, съдия 

Общинония съд, а за сенре 
ГОША МИТОВ, съдия за

витие на 
функция на този орган.

в
тар
нарушения- На1 учредителното 
събрание бяха избрани и де

помогнат 
нас, 
гурността.

М. А.В. В.
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ГОРНА ЛИСИНАКОЙ Е РАБОТНИКЪТ 

ОТ ПЪРВАТА СТРАНИЦА 

НА ПЪРВОМАЙСКИЯ 

БРОЙ?

С миньорите в тунела
ни другарят Рамадан е рабо 
тил на много места в Югосла 
вия- Той в работил на железо 
пътната линя Белград Бар. . 
Роден е в село Брочина нраи 
Косовсна Митровица. Тун рабо 
ти нато миньор. Редовно изпра

тунелът ще бъдеОт освобождението па до 
днес, един от най-големите 
инвестиционни обвити, ноито се 
строят на територията на Бо- 
силеградската община, без съ
мнение е я30ВИРът 0 сел0 Г°Р‘ 
на Лисина. На тази строителна 
площадка пън, най-голям обект 
е тунелът Любата — Лисина.

Този грандиозен обект тръбва 
да бъде готов до края на 1977 
година. Посетихме строежа и 
най-много се задържахме в раз 
говор съ строителите на тунел 
лл Любата — Изход Лисина.

Тунелът Любата — Лисина 
е на дължина от 6.640 метри. 
Пробива се от двете страни: 
вход Любата — изход Лисина. 
Миньорите работят на тунела, 
атакуват планината, един от към 
Любата други от към Лисина. 
До сега са успели да го про
бият в дължина от 5 000 метра. 
Трите смени, които работят на 
изход Лисина са пробили пове
че от 3 000 метра, докато дру 
гарите им, които работят на 
вход Любата са пробили 2 000 
метра. Те са отпочнали с ра 
ботата си по-късно.

Изграждането на тунела вър 
ви със закъснение. Защото от 
декември 1975 до февруари 
1976 година, строителите не са 
могли да работят поради поя 
вата на подземни води. Но

все пън 
готов до определения срок, 
доколкото се не случи нещо 
непредвидено. Сега трите сме 
ни откъм Лисина дневно напре 
дват по 6 метра (по 2 метра 
смяна).ти. Само за март 1977 година 

той е направил от реализация 
13 милиона динара.

Пред празнина Първи май го 
намерихме на спортния център 
където работи. С неговия бул 
дозер за 200 часа е изхвърлил 
17 000 м3 земя-

Както узнахме от другарите 
му в „Градня" Александър Ва 
сов е добър работник. Изпълня

Много читатели ме питаха: 
Кой е работникът от първата 
страница 
брой на вестника? Нарочно да 
дохме снимката без 
защото иснахме страницата да 
илюстрираме с работник, а не 
да пишем за него.

Това е булдозеристът АЛЕН 
САНДЪР БАСОВ от село По 
ганово, зает в строителното 
предприятие „Градня" от Ди 
митровград. Вече шест години 
той работи по строителни обек

първомайскияна

подпис,

ва плановете с усилено зала 
гане.

Б. Н.

В тунела

ща на семейството си 
4 000 динара, а останалото за 
държа за себе си. Нещо вна 
Ся и на книжка.

Четвъртият ни събеседнин 
от тази смена е Любинно Ви 
денович от село Периши — 
Свърлиг. За шестнаестте годи 
ни трудов стаж, Виденович ви 
наги е работил по тунелите. 
Четирнадесет месеци е бил 
на работа чан в Замбия — Аф 
рина. между другото ни каза, 
че тук при работата нямало 
опастности, защото всичко е 
механизирано и диаметърът на 
тунела е малък — 3 метра.

На нрая се срещнахме и с 
най-младият работник в сме 
ната 21-годишният Цанко Ни- 
нолов от село Бистър, Босиле 
градско. Николов има само ед 
на година трудов стаж. Купил 
си е „фичо", а има и пари на 
на спестовната си ннижка. Ни
колов каза, че той има време 
и за развлечение и за обще
ствено-политическа 
Тук на строежа е 
член на СЮК.

Разговаряме с работници от 
тунела, дошли от всички нра 
ища на Югославия-

Първият ни събеседник е 
майстор — ръноводителят Ра 
дован Гавриловски. Останалите 
работници от смяната току що 
бяха излезнали от „дупната" и 
се наслаждаваха от природна
та. Другарят Гавриловски ка 
за, че е от Манедония. Ро
ден е в село Мраморац край 
Охрид. Тун е дошъл от Ален 
синсните рудници през 1973 го 
дина. Трудовият, му стаж е 24 
години. На лицето му не мо 
жем да прочетем, че това е 
човен който винаги създавал 
и създава в утробата на зем 
ята. Свеж, млад — странна 
му е всяна умора!

Запознаваме се с бригадира 
на смяната Рахман Мумичи 
от Подуево, САП Косово. Дру 
гарят Мумиче ни осведоми, че 
тун в една смяна работят 
нъм 10 работнина, от които: 
6 миньооа, шлосер, возач на 
локомотив, номпесорист и май 
стор ръноводител.

Работата под земята не е 
лесна. Парите зароботени там 
не са сладки, но не са нито 
много горчиви.

Когато това разназва човен, 
който повече от 15 години ра 
боти под земята неможе да 
не му се вярва.

— Колкото работата е по-те 
жка — казва Мумичи — толно 
ва ни е по-добре през свобод 
ното време. Ние тун живеем 
наистина братсни. От личния 
доход нойто получавам на 
нрая на месеца редовно изпра 
щам на домашните си нъм 
3.000 динара толкова остава 
за мен. Аз съм доволен от 
парите, ноито заработвам, а 
доволно е вярвам и семейство 
то ми.

В. Велинов: ПОЧИВКА

В „ТИГЪР" — ДИМИТРОГРАД

Мероприятия за увеличение 

на производителността
Трудещите се в основната 

организация на сдружения 
труд „Тигър" в Димитровград 
обсъдиха тези дни резултатите 
от работа за изтенлата година 
и програма за работа в настоя 
щата година. В петте трудови 
единици на тази организация 
в разискванията участвуваха 80 
на сто от работниците.

Главно ударение в програма
та за работа в настоящата го
дина се слага върху увеличени 
ето на физичесния обем на про 
изводството и реализация на 
осъществената продукция. От 
анализа за дейността на „Ти
гър” през изтеклата година 
ясно личи, че главна причина 
за отрицателните стопански ре 
зултати са малкия обем на про 
изводство и слабата реализа 
ция. В настоящата година обе
мът на производство ще се 
увеличи с 28 на сто, което ще 
увеличани финансовия ефект 
с 33 процента.

ДА СЕ УПЛЪТНЯВА РАБОТ
НОТО ВРЕМЕ

цените на някои стоки, които 
се търсят на пазара. При това 
има и обратен случай — це
ните на нянои видове обунви 
да се намалят.

Големи затруднения на „Ти
гър” — Димитровград правят и 
някои митнически предписания, 
които ежегодно се увеличават.

ЗА ВЪЗНАГРАЖДАВАНЕ СПРЯ 
МО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТРУДА

Един от начините да се 
добри запланирания обем на 
производството е и уплътнява 
нето на работното време.

по

дейност, 
станал и

Това са само нянои от стро 
ителите на тунела. Вече в 14 
часа започва с работа втората 
смяна. Използвахме възможно
стта да поговорим с нянои дру 
гари от тази смяна. Един от 
тях е и Натко Крумов манипу
латор на строежни машини — 
компресор и вентилатор. Натко 
е „нашинец", която 
случая и започва да работи тук. 
Напуснал „зидарията”! Тук [-- 
ботят още Добри, Бора, Ми
ли вой, Станко. . .

Принципът за възнаграждава 
не спрямо резултатите от тру
да е основният възел, който во 
ди до повишение на произво- 
телността на труда. В тази на
сока не е направено достатъ- 
чно. Трябва да се намерят тани 
ва видове за възнаграждаване, 
на онези работници, които най 
стина дават и най-добри резул 
тати и обратно.

Работниците трябва да бъдат 
по-добре запознати с хода на 
производствения процес, а и с 
реализацията на осъществена
та продунция.

Основната

използва

, ■ : ра-т

В един цел н а„Тигър”

В програмата за работа се 
предвижда и производство на 
нови видове стоки, които да 
бъдат търсени на пазара. Пред 
вижда се и увеличение на броя 
на работниците — непосред
ствени производители.

С оглед на това, че цените 
на някои произведения на „Ти 
гър” от по-дълго време не са 
повишавани, а цената на въз- 
производствените 
значително нараснаха, 
би ще трябва да се повишат

Строителите на тунел Люба- 
та — Лисина със

В осъществяване на заплани 
раната продукция голямо зна
чение ще има и ангажирането 
на търговската мрежа. В немал
ко случаи досега тя е била 
„тясно място”: не обезпечава 
срочно възпроизводствени ма 
териали, което довежда до за
стой 
цес.

Анализирани са и нормативи 
те при ксички производствени 
операции и 
променени.

организация на 
сдружения труд „Тигър” в Ди
митровград все още се бори.и 
с редица затруднения при по
лучаване на банкови кредити. 
Правят се постъпки някои крат 
косрочни кредити да бъдат 
„превърнати" в дъглосрочни.

Също така ще се поведе по

смях отиват
на работа под земята.

Минавайки понрай бараката 
на обикновен лист хартия че
тем следното съобщение.Времето минава. Строители 

те на тунел Любата изход Ли 
сина стават все по-приказли- 
ви. Старият Гаши Рамадан, о- 
бича във вестника да запишем 
и за него, който в работната 
си снижна има над 30 години 
трудов стаж. За тези 30 годи

Съобщава се на работниците 
на строежа Т. — Любата (из
ход), че коефициентът

месец март 1977

производствения про-

вече сметка и за разните обла 
гания на производствените ор
ганизации.

за л.
Д. за 
1,20%. . .

материали 
може

енякои ще бъдат

А. Д.
Д. Стоев
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В НАДВЕЧЕРИЕТО НА ПЪРВИ МАЙ

ФОТОХРОНИКА ОТ ЗАБЪРДИЕ

КАМЕНИЧАНИ ПОПРАВИХА 

ПЪТЯ КАМЕНИЦА-ДРУМ
Паметник без ограда

Поради честите 
през миналата и тази година 
пътят през селото, който свър
зва Каменица с пътя Пирот — 
Д. Криводол беше значително 
повреден. Такова състояние на 
пътя можеше да доведе 
прекъсване на съобщенията с 
Пирот и Димитровград. Местна 
та общност организира трудо
ва акция- Селяните взеха масо 
во участие

Тази поправка е все 
характер. Каменичани очакват 
асфалтиране на пътя, който е 
по плана на Общинската снуп 
щина в Димитровград.

наводнения

до

и поправиха пътя-

пак от Преди някоя година паметнинът на загиналите 
бойци от НОБ в Смиловци беше ограден и това да
ваше хубав изглед на селския площад. Сега обаче ог
радата е срутена и никой не води сметка за поправ
ката й.

Когато работата остане 

за после
б. н.

КЛИСУРА му финансира Съветът на по 
лзвателите на пътищата в СР 
Сърбия.

С цел да се свърже с цен
тралния асфалтов път село Ко 
строшевци ще се асфалтира 
и пътят от Беглин до Костро 
шевци на дължина от 3 км, а 
за построяването му са необхо 
дими около милион и 200 хи
ляди динара, които обезпеча
ват Общинската скупщина в 
Сурдулица и месната общност 
в Кострошевци.

Мореден път
Общинската скупщина в Сур 

дулица неотдавна заключи дого 
вор с Пътното предприятие от 
Враня за построяването на мо 
дерен асфалтов път от Клисура 
до Стрезимировци. По такъв на 
чин щосето Сурдулица — Кли

сура ще бъде продължено до 
югославско-българската грани
ца. Дължината на пътя, който 
ще се модернизира е 6,5 км.

Пътят Клисура — Стрезими
ровци ще бъде завършен до 
септември т. г. Построяването

Хората от Забърдие, които 
юставят тръбите за бъдещия 
водопровод имат мъки на ония 
части, където работата не е 
завършена миналата година. 
Сега земята е навлажена, а 
изкопаните канали пълни с во
да. Тана е когато работата се 
не завършава на време.

М. Величков

НА 6 МАЙ НА ЦЪРНООК

ГЕРОИТЕПРЕД ПАМЕТНИКА НА
герои. Ученици от Долна Лю- 
бата, Бистър, Назърица, Цър 
нощица, ярешник и представи 
тели на СУБНОР окичиха па
метника със свежи планински 
цветя.

познати и с хода на сраже
нията на Църноок преди 33 
години.

Историческата битка на пар
тизаните от Сърбия. Македо
ния и Косово срещу българ
ската фашистка войска, ста
нала на 6 май 1944 година на 
Църноок беше ознаменувана 
с народен събор.

На 6 май тази година край 
паметника на Кин — стан се 
събраха пионери, младежи, 
граждани и ученици от Боси
леград и селата под Църноок 
и отдадоха почест на падна
лите за свобода и социализъм

Нови трактористиХубавото време предложи 
на участниците на събора да 
прекарат незабравими часове 
в спортуване на младежта и 
евокиране на спомени от не- 
така далечното славно мина-

Същия ден дружеството на 
извидниците от Средношкол
ския учебен център в Босиле
град 
марш,
ние как да се движат през 
планински и населени места в 
случай на война. Те бяха за-

о
ло.направи партизански 

който беше и обуче- На събора произнесе реч 
председателят на ОК на ССРН 
Борис Костадинов. Той говори 
за двойния Титов и наш Юби 
лей и за жизнения и револю
ционен път и борба на дру
гаря Тито.

ш

5

3Кандидат за сдружаван* Край възпоменателната чеш 
ма, построена през 1976 го
дина близо до скромния памет 
ник на падналите 
потече 
жи,

5партизани 
разговор между младе 

бойци от НОБ и войни- 
селяни

о5

.1, ръководители и 
работници за в бъ

ци, Под ръководство на специалисти започна обу
чение на нови трактористи в Смиловско поле. 34 нан- 
дидата ще държат изпит за „Ф" натегория.

просветни 
деще по-организирано и по- 
богато да се чествува този 
ден на това място. Всички се 
съгласиха: занапред на събо
ра да се излиза организирано 
с подбрани културно-забавни 
програми. В училищата в поли

ИЗАТОВЦИ

Зъбна амбулатория 

във Виеокте на Църноок подрастващите 
поколения да се запознават с
партизанското движение в те
зи краища и геройската бор
ба на Църноок. Това ще даде 
още едно важно възпитателно- 
образователно измерение на 
тази проява в рамните на все 
общото тачене на традициите 
от славната Народоосвободи- 
телна борба.

Висон най-сетне получи зъб 
на амбулатория- Всеки петък в 
амбулаторията на село Изатов 
ци, където до сега работеше 
само ленар по обща медицина, 
сега тун идва и зъбния лекар 
ВАСИЛ ВЕЛЧЕВ и медицинска 

та сестра Анкица Михайлова.
Както узнахме от другаря Ва 

сил Велчев при пациентите от 
Висок съществува голямо за 
боляване на зъбите. Сега тук

идват и по 30 пациенти днев 
но от осемте височки села на 
Димитровградска община, а ид 
ват и болни от Славиня и Ро 
сомач от Пиротска община.

Подобрението на здравната 
защита във Висок се прие до 
бре от селяните на най-отдале 
чените селища на Димитров
градска община.

п Тонча Христов 
се все още раз- 

жи-
Селсностопансиият производител 

Гооиа Лисина в момента ст
Р . Той е един от по-добриитеот село 

мисля за сдружаване 
Г. Лисина. Б. Н.Ст.ЕвтимовД. Ст.вотиовъди в
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УЧИЛИЩАТА НА Б'ЬЛ-ПРОБЛ МИ ВВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ

НЯКОИ АНТУАЛНИ 
ГАРСНАТА НАРОДНОСТ

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „25 МАЙ” В БОЖИЦА

РАВНОПРАВИЕ НА ДЕЛОБОГАТА ПРОГРАМА НА 

ЧЕСТВУВАНЕ печатат и учебници 
народност.

ски да се
българската 

Правят се усилия Да се подо
брят учителските кадри. За та 
зи цел при Педагогическата 
академия във Враня още тази 
есен ще започне да работи 
едно отделение за подготовка 
на преподаватели за работа в 
тези училища. В това направле 
ние се работи и в Педагоги
ческата академия в Пирот и в 
Университета в Ниш.

— Езикът като главен белег

ВЪЗ П ИТАТЕЛ НО-образовател 
пият процес в училищата на 
българската народност, които 
се намират в Димитровградска-
и Босилеградска и частично в __
Сурдулишиа и БаОушнишна оО българската народност
щина, са постоянна грижа на -------------------- -------.-------------
машото общество. В работата
на тези училища са постигна- ски организации да превзимат 
ти добри резултати. Училищата известни задължения за школу 
имат учбеници на български ване на 
език, достатъчно кадри. Нужно учебници, усъвършествуване на 
е обаче постоянно ангажиране 
на обществените сили за не
прекъснато подобрение на усло 
вията за работа на тези учили 
ща, което е гаранция за пълно 
равноправие на българската на 
родност в СР Сърбия — бе 
изтъкнато на завчерашното за 
седание, проведено в Междуоб- 
щинската конференция на СНС 
в Ниш в организация на Коми
сията за междунационални от
ношения при РН на ССРН на 
Сърбия и Председателството 
на ЦН на СНС.

В работата на това еминен- 
тно събрание взеха участие 
представители на заинтереси- 
раните общини, Завода за изда 
ване на учебници, Педагогиче
ските заводи от Враня и Ниш,
Университета в Ниш, Просве 
тния съвет на Сърбия, Коми
сията за издаване на учебници 
на български език, Републикан 
ската общност за средно и 
основно образование и др.

Встъпително слово изнесе 
другарят ВИДОЙКО ВЕЛИЧКО- 
ВИЧ, председател на Комиси
ята за междунационални отно 
шения при ЦК на СКС, който 
изтъкна, че повод за това за 
седание не са някои отделни 
проблеми в тези

заана* При Педагогическата 
демия във Враня ще се открие 
отделение за школуване на пре 
подаватели за училищата на

ждунласно съревнование по 
шах-мат, футбол и викторина 
„Тито — революция и мир".

Доклад за живота и дело
то на вожда на нашата рево
люция Йосип Броз Тито ще 
прочете Любен Михайлов, ди
ректор на училището.

В Деня на младостта ще бъ 
дат открити помещенията за 
библиотеката, ученическата ку 
хиня и работилницата на учи 

Средства

В ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА, 
25 май, Основното училище в 
Божица ще чествува Деня на 
училището. По този случай 
урежда се спортния терен, 
училищния двор и градината.

Сенциите при училището за 
празника готвят богата култур 
но-забавна програма.

Хорската секция ще изпъл 
ни партизански народни пес
ни, а членовете на литератур 
ната секция ще четат свои

кадри, издаване на

двата езика и др.
Констатирано бе, че в учи

лищата на българската народ
на националнатаза развитие 

култура трябва да се изучаваза тозилището.
обект от 900 000 динара обез
печи Републиканската общност 
за детска защита, Републикан 
ската общност закултура, Об

трудове посветени на другаря 
Тито, докато фолклорната се- 

Титовотокция ще изпълни 
хоро. Ще бъде изпълнен и ре 

„Колкоцитал под заглавие 
сме, толкова любов". В хола 
на училището ще бъде откри 
та изложба на ученически ра
боти. Ще се организира и ме

щинската общност по основно 
образование и Власинските во 
доцентрали.
:

С. Минич

..
ОПИТЪТ НА ДРУГИТЕ

Роми в Словения
сет на сто. Прболем е и нере 
довно посещаване на училище. 
Само нещо повече от 50 на 
сто от децата се учат. Открит 
е въпросът с децата от преду 
чилищна възраст. Най-много в 
това направление е направено 
но в Мурска Собота, където 
са открити две детски градини. 
Тези проблеми надминават въз 
можностите на отдлени общи 
ни и затова е създаден в рам 
ките на републиканската Само 
управителна общност на инте

Словените се гордеят с мно 
го примери за правилно реше
ние на националния въпрос и 
много въпроси във връзка с 
живота на народностите. Все 
пак има и нерешени въпроси 
на ромите. В Социалистическа 
република Словения според да 
нните на Статистическия завод 
няма повече от хиляда рома. 
Но практиката показва, че има 
и повече. Според преценка на 
специалисти, които се занима 
ват с тези въпроси, има ги три 
пъти повече. Някои твърдят до 
ри и четири хиляди. Живеят в 
десет различни общини. Най- 
главен проблем е, че те нямат 
постоянно местожителство. На 
постоянна работа са само де

Те тачат фолнлорното богатс тво
ност са създадени благоприя
тни условия за обучение на 
български и сърбохърватски 
език, което се осъщестява по 
принципа
След като се изпълни 
принцип пристъпва се към обе 
зпечаване на нужните условия 
изискването на 
осъществи.
проблем за обучението на- ро
ден език са учебниците. Спо
ред думите на Тодор Славин- 
ски, председател на Комисията 
за издаване на учебници, мате 
риалните проблеми около изда- 

учебници
са разрешени, тако че редом 
с учебниците на сърбохърват-

равноправно в духа на полити 
ката на СЮК по националния 
въпрос
МАНИЧ, председател на Репуб 
бликанската комисия 33 ме- 
ждунационални отношения при 
Конференцията на ССРН в за
ключителното слово. Тази по-

Божидаризтъкна

на доброволност.
този

училища, но 
се касае за редовно обсъждане 
на проблемите във 
лно-образователния процес 
училищата на

дело да се 
Като най-главен

литика последователно се про 
вежда и в училищата на бълга 
реката народност. С още по- 
активното решаване на пробле 
мите, повдигнати на това за
седание и навременното из
пълнение

възпитат з-
ресите за социална защита и 
специална междуобщинска ко 
мисия, ноято трябва да окаже 
помощ в разрешаването на те 
зи проблеми.

в
българската на

родност, с цел той да се по
добрява. Тези проблеми задъ
лжават обществените организа 
ции, общинските и републикан-М. Р. на конкретно пре

взетите задачи учебно-възпита 
телната работа в тези училища 
ще се подобри значително.

ване на
ОТГОВОР НА СТАТИЯТА

Б. Н.„ТОПЛА ЗАКУСКА, КОЯТО 

ТОВА НЕ Е“
ДИРЕКТОРЪТ на Основното 

училище в Горна Лисина ЛЮ
БОМИР ИВАНОВ ни изпрати 
писмо във връзка със стати
ята „Топла закуска, която то
ва не е”, който казва, че дан 
ните изнесени в статията са 
неточни и тенденциозни. Той 
твърди, че авторът Стоев слу 
чайно се добрал до тези дан 
ни. Директорът на училището 
ни в своето писмо-отговор твър 
ди, че всички ученици получа 
ват топла закуска, че съще
ствува хубав ученически стол, 
който авторът не е видял. За 
куската се дава в класните 
стаи защото закусвалнята още 
няма инвентар. В писмото по- 
нататък се казва:

„Желаем и ние да имаме 
специални коли за прекарва
не на хляба от Божица до 
Лисина, но за дълго време то
ва няма да постигнем. А ка
то нямаме хлебопекарница при 
нас съвсем нормално е че 
трябва отнякъде да го полу
чаваме. Що се касае до хи
гиеничното раздаване на хра

ната и ние сме съзнателни, 
че не е всичко на свое мя-

всеки ден взимаме от 
на толкова храна, колкото 
е необходима.

Съгласни сме, че трябва да 
се приготвя чай, мляко и 
други топли яДенета, но сега 
за това нямаме възможност. 
Но елате

магази
нисто, но няма място за тре

вога, защото винаги делим на 
децата такава храна, която 
се намира в отделни опаков
ки за всеки ученик. Готвачка
та на училището, която има 
и други задължения разделя 
храната в отделни кутии за 
всеки клас. По класовете два 
ма дежурни ученина 
храната

веднъж да видите 
настроението на учениците ко 
гато получават храната. Не 
значи, че с това се задоволя 
ваме и че не се залагаме да 
се реши 
обаче не

взимат
и я раздават. Дори 

и много класови пионерски об 
щности са организирали все
ки ученик да носи чиста сал 
фетка, слага храната 
Как тогава авторът на статия
та може да каже, че тази ак
ция няма възпитателен харак
тер на „ред, хигиена, колекти
вен живот".

Съвсем не е точно

въпроса със стола, 
върви нищо така 

гладко, като перото по глад 
кия лист на хартията.

на нея.
Накрая пожелаваме на дру

гаря Стоев, автора на статия
та успех в журналистическата 
работа, но с по-голямо внима
ние при взимане на 
за своите статии, защото не 
проверените материали могат 
да нарушат неговия автори
тет."

данните
и това,

че хляба нощувал в автобуса 
за Босилеград. Случвало се 
обаче хляба да закъснее и то
гава се раздавал по-късно. 
Учениците до сега не са по
лучавали с хляба храна коя
то е стояла в училището. За

' ... ' ' ‘ , „ . , ' • • ■ ‘ ■' -у'4' " • 'Д

- - ' . N. . ^

че са от времето на римския период ’ 3 предполага се.

Любомир ИВАНОВ 
директор на училището 

в Горна Лисина

а
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От районните прегледи СРЕЩА С БРИГАДИРИ ОТ ПРЕДИ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ

ТАКА СЕ КАЛЯВАХМЕ. и
В рамките на подготовката 

за „Майските срещи 1977" 
края на април в Димитровград 
ска община се състояха рай 
опни прегледи 
и пионерите. Най-добрите съ 
стезатели ще вземат участие 
на предстоящите тържества в 
Димитровград.

Забърдие. Участниците 
стезаваха в изпълнение 
родни 
хандбал, надбягване,

се съ У У 
на на 

волейбол,

■ ■
към

песни,
Всяко време си има свои ге

рои. в народоосвооодителната 
оороа това ояха партизаните, 
олед войната строителите на 
разорената ни страна, в първи 
те следвоенни трудови младе
жки акции се наляваха стотици 
хиляди младежи и девойки. В 
тези акции достоен принос да
де и оосилеградската младеж.

Между многооройните орига 
дири — строители са и съпру- 
изите Занка и Раде Миленко- 
вич от Босилеград. |м е готва
чка в Здравния дом. а той пен
сионер.

и се обучавала да дава първа 
помощ. По едно време готви
ла и храна за бригадирите. Та
ка изминали три месеци.

— Работехме с огромна воля. 
А когато узнахме, че ще ни

През следващата 1947 годи
на Занка отново заминала на 
трудова акция- Този път на же 
лезопътната линия Шамац — 
Сараево. Работила два месеца

скачане,
хвърляне на камък, теглене 
въже. В прегледа

на-на младежта
участвуваха 

състезатели от Смиловци, Гу 
пеновци, Височки 
Моинци, Бребевница, Радейна 
и представители на ЮНА.

Одоровци,

Особено успешен беше 
гледът в Смиловци

пре
район

Тенст и снимки: 
Борис Марков

ПЪРВАТА БРИГАДИРКА 
ОТ БОиИЛЕГРАДСНО

Като деветнадесетгодишна 
девойка от многолюдно и Ре
дно семейство в с. Ресен, За
нка станала първата босиле- 
градска бригадирка в първата 
следвоенна младежка трудова 
акция: изграждане на железо
пътната линия Бръчко — Бано- 
вичи.

— За първ път се отделях 
от дома, но без колебание ре 
ших да замина на бригада. В 
групата, която тръгна от Бо
силеград бяхме девет души, а 

девойка. Два дни 
пеша пътувахме до Вранска 
баня. Тук се приключихме към 
врансната бригада и цяла се
дмица с товарни вагони пътува 
хме до Бръчко.

Занна и Раде Миленнович

и получила благодарствена гра
мота.

Преди да тръгне на брига
да Занка отивала в босилеград- 
ските села, за да придобие 
повече девойки за трудовата 
анция. В това и успяла. Гози 
път тръгнали още десет де
войки.

— На тази акция бях готва
чка въпреки, че повече оби
чах да работя на трасето с 
останалите бригадири казва тя 
Тук т*. сталната готвачка, но- 
ето е и днес.

посети другарят Тито — пре
изпълнихме нормите си по три 
и повече пъти. Когато другарят 
Тито дойде той бе въодушевен 
от нашите резултати, а ние от 
посещението му. Тези моменти 
никога няма да забравя — ка
зва Занка.

само аз
Теглене на въже

За успено вложения труд 
коменданството на трудовата 
акция писмено предложило За
нка да бъде приета в Съюза 
на комунистите. Тази мечта й 
се осъществила след като се 
завърнала в Босилеград.

Младата бригадирка, член 
на Съюза на югославската ко
мунистическа младеж, с голям 
ентусиазъм започнала да рабо
ти още от първия ден. В на
чалото набиване на чанъл на 
железопътната линия, а сетне 
в санитетска бригада. Работела ТРИ ПЪТИ УДАРНИК

Раде също е участвувал на 
две трудови младежки акции. 
Най-напред на Шамац — Сара
ево, а след това на автомаги
стралата Белград — Загреб. И 
три пъти рил ударния.

В началото на 1944 година, 
като осемнадесетгодишен мла
деж и член на СКОК) напуснал 
родното си село Островица 
край Ниш и заминал при пар
тизаните. До края на освобо
ждението на страната участву 
вал в много боеве. Като взво
ден командир бил тежно ранен 
при освобождението на Ужи- 
чка Пожега.

Като командир на бригадир
ска чета изпълнявал е най-тру-

Младежи и девойки,
Подканваме ви да вземете дейно участие в не

отдавна обявения ЯВЕН НАГРАДЕН КОНКУРС на в. 
„Братство" по случай юбилеите на другаря Тито.

Оригинални творби — стихотворения, разнази, 
— вдъхновени от обаятелния образ и 

Тито изпращайте
есета, размисли
революционното дело на другаря 
ежедневно. Творбите трябва да бъдат подписани с 
цяло име и презиме на автора — младеж.

Канто е оповестено, най-успешните творби ще 
бъдат наградени с нниги. Коннурсът е отнрит до 10 но
ември т. г. До тази дата творбите трябва да бъдат 
обявени във вестника.

дни задачи в изграждането на 
железоптната линия Шамац — 
Сараево. Три месеца с друга
рите е поставял релси. На 
края Раде Миленнович бил 
провъзгласен за ударник.

— За всички ни незабравим 
момент бе завършването на же 
лезопътната линия. Това бе от— 
бележено с голям митинг в 
Сараево, на който говори дру
гарят Тито. Инак нашата брига 
да, която повече пъти бе про- 
вазглаоявана за ударна, има
ше мнозина младежи — бивши 
партизани. Сега всични отново 
се налявахме и разгръщахме 
братството и единството — из
тъква Раде.

Не по-малко труд, усилия и 
любов Раде вложил и в изгра
ждането на автомагистралата 
Белград — Загреб. За успешни 
те резултати пак бил провъзгла 
сен за ударнин.

След тези трудови акции Ра 
де започнал да работи в На
родната милиция. Все до 1972 
година, погато бе пенсиониран. 
Дълго преме е работил в Божи 
ца, а сетне в Босилеград.

Реданцията на в. „Братство"

Хвърляне на намън ____МЛАДИ ПОЕТИ.

ПРОЛЕТ
БОДЛИВИ МИСЛИ

Дайте ми опорна точка 
моята гледна точка.

В завода звъни 
песента на машините.
Слънце, две очи и пролет навън... 
Нима? Но... ох, да:

тази пролет аз забравям 
други две очи. И пан звън 
от радост и смях.
В простора на моя живот 
две звезди ме греят.
Но бледнеят, моя е вината.
Аз ги забравям — те се смеят. 
Дайте ми чудни, чародайни пипала 
да уловя очите и пролетта...

и аз ще изка

жа
★

минало вре-За добрите хора говорят в
ме.

★
лети, а ние, пътниците, не зна-Времето 

ем разписанието.
Арсо ТОДОРОВ★

режисьорът.Най-много суфльори в. В.има
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БОСИЛЕГРАДБРАТСТВО

СЪБИРАНЕ НА ИОТОРИЧЕСНИ 

МАТЕРИАЛИЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО - ДО УСПЕШНО 

ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ на на хора, названия на места 
и под. Мнозина граждани 
гурно пазят многобройни долу 
менти, фотографии или Други 
предмети, ноито биха добре 
послужили за цялостно и все
странно осее домяване на този 
период в развитието на босиле 
градения ирай.^

По този въпрос вече е раз
говаряно на повече събрания 
нанто и на събора на просее 

работници, състоял се

В рамните на ознаменувано
то на 40-годишнината от идва 
пето на другаря Тито начело 
на СЮК и 85-ия му^ рожден 
ден, покрай многобройните по
литически, културно-забавни и 
трудови акции в Босилеградска 
община се поставя още една 

обществена задача: съби 
ране на исторически материали 
от предвоенните години, време 

българската фашистка 
окупация и Народосвободител- 
нота борба.

В провеждането на тази из 
ключително важна задача мо 
гат много да допринесат вси
чки граждани, които имат разли 
чни материали, спомени и про 
че. В това отношение много це 
нна би била помощта на прос 
ветните работници в града и 
по селата. От участниците 
тези събития или свидетели на 
тези бурни години те могат да 
запишат спомени и изявления 
с колкото 
че конкретни данни: дати, име

си-

В живота си човек се 
срещи с еезирои щи01ли 
ви, но и момогии за но- 
ию дори не йона и да си 
Спомня-

едни от тези маменти, 
за които Владимир кло
ним, чо-юдишен милици
онер в Димитровград, 
„почти не иска да си 
спомня, с желание да 
ги „изорише" от сьзнани 
ето си, са оезспорно дни 
те на войната, когато 
приказва за тях винаги 
„присъствуващата” усми 
вка на доородушното му 
симпатично лице изчезва 
и като че ли я сменява 
израз пропит със страх 
и ужас. . .

. . . През първите дни 
на войната Лумбарда 
(край Дечани — Носово) 
опожаряват домашните 
предатели — балистите 
— а между опожарените 
къщи е и къщата на 
Йокич. С ужас и страх 
семейството му тръгва 
за Черна Гора, родния 
край на родителите му. 
Но пристигат само до 
Печ. . .

— Спряха ни там, в 
Печ. Не помня много, но 
това което помня напо 
добава на кучешки жи
вот. Тези дни през вой
ната бяха пълни с ужас, 
и в Печ, и в лагера в 
Албания, където беше 
интернирано семейство-*

търсил работа, в която 
на най-подходящ начин 
ще може да бъде от по
мощ на хората и води 
грижа за сигурността им. 
Затова постъпва на рабо 
та в милицията, най-на
пред, през 1957 година, 
в Лозница, а след една 
година идва в Димитров
град, където е и сега.

— За тези 20 години 
в милицията, в Димитров 
град, работих най-много 
като шофьор, но и много 
други работи, в зависи
мост от нуждите на слу
жбата. Първите години 
бяха най-трудни, понеже 
понякога имаше нуж,ди 
по цяла нощ да се рабо 
ти и по дъжд, сняг, студ. 
Но всичко се надделява
ше. А за това заслуга 
имат и всички жители в 
общината, които винаги 
бяха готови да ни по
могнат. Ние, в милиция
та, сме само „една част 
от сигурността", но без 
тясно сътрудничество с 
местното население и на 
шата служба нямаше да 
изпълнява така успешно 
задачите си.

то ми, и така през вси
чките дни на войната. . .

Нова страница в живо
та на Владимир Иокич 
започва след освобожде
нието. важна

то на тните
през февруари тази година в 
Босилеград. Инициатор на тази 
акция е Общинският отбор на 
Съюза на бойците и сдружени
ята на тази организация по се 
лата. Но не трябва да ^зостане 
и помощта на младежта и 
останалите обществено-полити
чески организации. ,

Наскоро 00 на СУБНОР в 
общината ще даде конкретни 
напътствия, за успешно прове
ждане тази важна акция.

Ч '
I в

В. Йокич

е възможно пове-— Никога вече не се 
завърнахме в родното 
село и никога не ви
дях опожарената си 
къща. . . Заедно със се
мейството заминахме и 
„населихме” се в Савино 
село във Войводина. Там 
започнах и работа, там 
прекарах и първите си 
младежки дни.

Иван Митрев

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ

Провнти за Белут и Извор
Осведомихме се, ч$ наско

ро ще бъдат готови лроенти- 
те за електрификацията на 
селата Гложие и Параяово.

Инак, трябва да се отбеле
жи, че за сега в пълен ход 
е само електрификацията в 
село Долна Лисина. Тук вече 
започна изграждането на ние 
коразпределителната 
мрежа.

Електроразпределителното 
предприятие от Лесковац те
зи дни приключи с изработва
нето на проекти за електри
фикация ка Босилегредските 
села Белут и Извор. Според 
проектите, прокарването на 
пет километров далекопровод 
и изграждане на два трафо- 
поста в тези села ще струва 
над един милион динара.

След войниклъка Йо
кич работи още извест
но време като механик, 
но привличало го нещо 
друго. Може би и това 

повлаяли 
пълни с ужас, и той е

Йокич е удостоен с 
най-високата общинска 
награда — Диплома на 
Септемврийската награ
да.

са дните,
токоваА. Д.

X. В.

СРЕЩИ
В ЗДРАВНОТО ДЕЛО В ЮЖН ОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

Обичах да помогна на 

хората още не е погасен
Общностите по здравно оси

гуряване във Враня и Леско
вац, които от началото на го
дината са обединени в една 
през миналата и предишните 
години са създали дефицит от 
около 130 милиона динара. То
ва е почти една четвърта от 
средствата, с които разполагат 
фондовете за здравно осигуря
ване в Южноморавски регион.

В момента всични регионални 
обществено,политически органи 
зации, включително и Между 
общинската регионална скуп
щина, търсят изход от кризи
сното положение, в което е по 
паднало

ния трябва да се търгяг 
мощта на основните общнос
ти на осигурените п общини
те, които за

с по
Нак да се намерят из

точници за логасване на 
дефицита възлизащ на 
130 милиона динара е 
все още открит въпрос. 
Санационната програма 
повече пъти е отсрочва 
на, а трудностите в здра 
вното дело непренъснато 
се натрупват

— Мъчно ми е, че ще трябва 
да отида от банята 
няма нан. Изпълнявам условия 
та за пенсия, и ще се пенсио 
нирам — каза 60-годишният 
Гера Златанович, който повече 
от 6 години в Звонска баня е 
пазач, и завеждащ хотела, по 
някога дори и болногледач...

И сега, когато си отива, той 
си спомня за много от хората, 
били на лекуване в Звонсна ба 
ня, спомня си за техните не 
воли и несгоди.

— Главен проблем тук е сна 
бдяване. Случва се да няма 
най-необходими стоки и хората 
се разкаврват за Покупки в 
Звонци или другаде. Доскоро 
нямаше и ленар и когато на 
болните ставаше тежко — тру 
дно се справяхме с положение 
то. — казва Гера.

— В Звонска баня идват хо 
ра от всички краища, макар 
че тя няма статус на лечебно 
заведение. Надалеч се разчу 
ло за лечебността на тази во 
да. Лекува нерви и др. болести 
и хората идват. Една жена, 
която почти беше се парализи 
рала, дойде за първи път в 
Звонска баня през 1972 годи
на. Издръжа 15 дни. Следва 
щата 10, па следващата пак 
10 — и си отиде здрава — с 
изветно задоволство изтъква 
Геро.

Или: преди една година уче 
ник от шести клас на основнр 
то училище в Бабушница полу 
чил невроза. Бил на Шар пла 
нина и другари в игра го упла 
шили... Три месеца отсъству 
вал от училище, взимал ленар

ства, ходил по лекарски каби 
нети и в по-големите градове 
но нищо не помогнало. Довели 
го в Звонска баня и след 15- 
дни
той отново продължил да оти 
ва на училище...

— В банята трябва да се 
уреди да идва лекар, който ре 
довно да оназва'помощ на ле 
куващите се. Инак неведнаж 
Геро им е и лекар, и болногле 
дач...

съжаление все 
още се пренеб рягват. Те все 
с-ше

но

не фуннционират, не раз 
полагат със средства, а един
ствено тук е възможно рацио 
нално потребление 
ния динар.

неврозата изчезнала и

на здрав-

Изказванията показаха, че 
са неприемливи предложения
та на Общността по здравно 
осигуряване отнасящи се об 
лзганията, които земеделските 
осигурени лица трябва да за- 
плятят за пигасване на дефи
цитите. Така например те тряб 
ва да заплатят 36 на сто от 
кадастралния доход (минала
та година 6,5 на сто) и 250 
динара за едно осигурено 
це (миналата година 60 ди
нара). Икономическите 
нгности специално на 
ците в г 
общини не

от региона, за което се израз
ходват големи средства.

Всичко това има за после
дица здравното дело в регио
на вече дълго време да 
в състояние успешно да изпъл 
нява своята функция. Повече 
месеци не са заплащани от- 
пусните по болест на работ
ниците. Финансовата криза от 
ново ще доведе до отсрочва 
не на цялостната здравна за
щита на

здравеопазването в
региона.

Именно това бе тема на об
съждане и на съвместното съ
брание на председателството 
на Междуобщинската конфе
ренция на ССРН и на Между- 
общинския синдинален свет.

И този път се констатира, че 
причините за дефицитите 
здравните фондове са: иконо
мическата изостаналост на ре
гиона, но

не е

« *
• ^ .шш ли-

възмо-0 земеделците, която 
ЬР Сърбия трябва 

веде до 1980 година
в земедел 

пасивните планинени 
позволяват на зе

меделските производители да 
заплатят толнова високи

в да се въ

и нерационалното 
ползване на средствата, пред
назначени 
здравеопазването. Обаче, сим
птоматично е, че за създаване 
то на дефицитите през изте
клите години от никого не е 
поискана отговорност.

Търсим организирано 
здравеопазване, което ще ле
кува хората, а не само да на 
плаща сметки. За съжаление, 
тук все още не се осъщест
вява свободна размяна на тру 
да, а се върши бюджетно ра 
зпределяне на средства —бе 
назано на събранието. Също 
така бе I------  ^

дажби.за развитие наГ. Златанович

За шест години, колкото про 
вел на работа в Звонска баня 
Геро Златанович е получил мно 
го благодарствени писма за о- 
казаната помощ. Това е и на 
градата 
лагал

Ето защо — 
ранието

каза се на съб 
— върху всички пред 

ложения трябва да се 
нат земеделските

изяс-

тели в местните общност°Д и 
работниците в трудовите но- 
лентиви. Всъщност това ще 
съде своеобразен референ
дум, който ще бъде организи 
ран от профсъюзните 
зации и организациите на 
ССРН — бе занлючено 
местно проведеното събрание 
на двата междуобщинени 
гио-1ални форума

Непланомерното развитие на 
здравеопазването в общините 

I в региона още повече е усло
жнило финансовото положение. 
По нерационалното изразходва 

( не на ленарствата Южноморав 
ски регион е на първо място 
в СР Сърбия. Липсата на 
статъчно лекари — специали- 

I сти довежда до там, че мно- 
• зина пациенти се ленуват вън

за грижата, която по 
за тях... подчертано, че сана

ционната програма повече 
ти се отсрочва. Значи 
че още не са 
точници за погасване 
фицита

пъ-
ли това, 

намерени из-Попитахме го с какво ще се 
занимва сега, когато е в пен
сия-

органи-на де-
решения,и трайни 

които да гарантират 
перспективно развитие

— Ще помагам на сина си 
в селскостопанска работа, до 
като се задоми, защото е още 
неженен. — назва Геро.

на съвуспешно 
на здрадо-

веопазването в региона? 
По мнение на

ре
Лесновацвучастниците 

реше
М. А. в разискванията трайни

В. В.
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РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИТЕ ИГРИ В ДИМИТРОВГРАД

НАД 500 СЪСТЕЗАТЕЛИ
Традиционните работническо- 

спортни игри на синдикалните 
организации в 
ска община се 
успех и през тази година. Съ 
стезания се състояха по тенис 
на маса, шахмат, а в течение 
са състезанията 
футбол, волейбол, 
стрелба и предстоят 
зания по риболов.

отборите на „Тигър" || и „Ти
гър" |. игрите ще вземат участие над 

500 състезатели от трудовите 
организации в общината.Димитровград- 

провеждат с От 16 състезаващите 
бора по малък футбол 
ха 4, които на 10

се от 
остана

: играха по
луфинален мач, а финалната 
среща е насрочена за 19 май. 
Между тях са отборите на 
Здравния дом, „Свобода" и 
„Тигър" I и II.

А. Д.
В списание „Коневодство" в 1969 г. беше поме

стен разказ за това, как един нон наказал лошия си 
господар. Това било през гражданската война, ь един 
кавалерийсни полк служел смел, но тежък по харак
тер боец. Той имал добродушен кон, но се отнася 
лошо с него и често го биел без причина. Предлага
ли му да го смени, но той отказвал. Конят търпеливо 
понасял всичко. Веднъж, когато го оседлавал, боецът 
го ударил вече за ной ли път. Тогава конят се хвърлил 
върху господаря си и го съборил. Войникът решил 
да се измъкне и като скочил на крака, побегнал по 
селската улица. В полка не обичали много обеца и 
това предизвикало смях. Но сноро смяхът 
Конят догонил и отново съборил войника, нато се 
вдигнал на задните крана над него. Поваленият боец 
лежал ни жив ни умрял, прикривайни главата си и 
викайки за помощ. Но нонят не го ударил и спокойно 
се отпуснал на нраката си. Когато боецът направил 
опит да стане, конят повдигнал предния си крак и с 
леко притиснане го заставил отново да легне. Гова 
се повторило няколно пъти. В насъбрбалата се тълпа 
отново се раздал смях. Конят дълго държал своя 
мъчител „в нраката си", а след това спокойно отми
нал. Боецът сноро преминал в пехотния полн. А нонят 
наренли „умник".

При определени условия отмъщават да могат 
вълците, кучетата, слоновете и много други животни.

А ето каква история научих аз, ногато работех 
в град Чистяково в Донецка област (днес град Торез). 
В първите след военни години в помощното стопан
ство на хлебономбината фелдшерът от градската вете
ринарна лечебница кастрирал нерези и между другото 
подложил на такава операция и големия рошав пес, 
когото държали за пазач. Кучето запомнило своя ос- 
кърбител и винаги когато той се появявал във ферма
та, се хвърляло върху него и разнъсвало дрехите 
му. Други хора то не безпоноило.

Отмъстителността, като особена черта на харак
тера, приписват понякога на слоновете. На Изток има 
дори поговорна: „Слонът никога не забравя обидите”, 
Но ако с тях се отнасят добре, ласкаво, опитомените 
слонове се привързват към свите възпитатели и гле
дачи. Те стават послушни и поразяват със своето до
бродушие и дори с предаността си нъм човек. Есте
ствено, ако слонът умее да различава доброто от 
причиненото му зло. При това той има доста добра 
памет. Но, както пише индийския писател Суреш Вай- 
дя, към слона трябва да се отнасяш много лошо, и 
то в течение на дълго време, за да събудиш яростта

БАСКЕТБОЛпо малък 
спортна 
състеза Две победи и 

едно поражение 

на „Свобода“
От 12 състезаващи се отбо 

ра по волейбол останаха че 
тири, които играха полуфинал 
ни мачове на 11 и 12, а йай- 
добри между тях ще решат на 
18 май за 
нец^ по волейбол.

На 13 май приключват и съ 
стезанията по спортна стрел

В шахматните състезания °т 
18 отбора най-добър успех по 
стигна отбора на гимназията и 
основното училище, който спе 
чели всички срещи. На второ 
и трето място се класираха 
отборите на Здравния 
„Циле". В тези

тазгодишния първе
замря-п.

Баскетболистите на „Свобо 
да" от Димитровград успешно 
започнаха състезанията в Ре 
публиканската 
Те извоюваха две победи,

дом и 
състезания взе 

ха участие 18 отбора на трудо 
вите организации от общината. ба.

В дивизия-Характерно и за тазгодишни 
те работническо-спортни игри 
е масовостта, понеже в тече 
ние на повече от един месец

По тенис на маса участвува 
ха 12 отбора, а първо място 
зае отборът на митницата пред

в
първите два кръга, и 
като гости с ЕИ „Младост 
Ниш и втората като доманини 
с отбора на „Юниоур" " 
ковац. Тази среща „Свобода 
спечели с резултат 112:66.

то една
в

нуОТ

ФУТБОЛ

ПОРАЖЕНИЯ, НОИТО ЗНАЧАТ МНОГО В неделя, на 8 май, дими
тровградските баскетболисти 
гостуваха в Куршумлия и загу 
биха мачът с отбора на „Кур 
шумлия” с резултат ~ 78:76 
(36:44). В тази среща „Свобо 
да” беше по-добра през пър 
вото полувреме, което спече 
ли с 8 точки. Решеващ момент 
беше 2 минути пред края, но 
гато Спасен Рангелов пропусна 
шанса да преобърне резултата 
в полза на „Свобода", което

До края на състезанията 
в Междуобщинската футболна 
дивизия — Ниш остават още 
няколко кръга, 
бора на „Асен Балкански” са 
твърде значителни. От тях за 
виси дали и догодина ще се 
състезават в този ранг на със 
тезания или ще го напуснат. 
Те загубиха последната среща, 
като домакини в Пирот, с от 
бора
резултат 4:2 (1:1). Този мач 
беше от голямо значение по 
неже в случай на победата ди

футболистимитровградските 
можеха много по-спокойно да 
очакват предстоящите мачове.

Ако се има пред вид, че 
в неделя „Асен Балнански” 
отпътува в Долевац, на мача с 
„Долевца" и остава неизвестно

които за от
не

как този мач ще се регистри
ра сигурно е, че пред футболи 
стите до края на сезона оста 
ват трудни мачове, от които 
зависи дали и догодина 
се състезават в същата диви 
зия.

на „Слога” от Ниш с ще използуваха домакините и ре 
шиха мача в своя полза.

А. Д.А. Д.

БОСИЛЕГРАД

ЗАГУБА И РЕМИ НА „МЛАДОСТ“ му и желанието да ти отмъсти.
Формите и начините за отмъщение могат да бъ

дат най-различни у животните. В ннигата си „Родена 
свободна” Джой Адамсън разказва как веднъж лъви
цата Елза й отмъстила. Лъвицата имала навика да 
спи в леглото на хората, нато изтинвала по танъв 
начин своите господари. Веднъж възпитателната й не 
се чувствувала добре и легнала на походното легло в 
отделно помещение. „Елза тутакси се появи — пише 
Джой Адамсън — и легна редом с мен. Беше ми 
неудобно. Като изчаках малко, аз я свалих на земята. 
Тя се обиди и се отдели в тръстината. Но ето, че 
настъпи часа за вечерната разходка. Аз повиках Елза. 
Тя ме погледна вторачено, приближи решително до 
кревата, скочи на него, крекна, повдигна си опашката 
и направи нещо такова, което по-рано никога не си 
позволяваше. След това с доволен вид скочи на земя
та и запристъпва пред мен. Всичко е ясно, тя се 
отмъсти. Но сега вече раздорите са забравени, може 
отново да дружим."

На футболна среща в Преше те футболисти присъди двеВ рамките на състезанията 
Южноморавската футболна во срещу футболният отбор несъществуващи дуспи.

На втората среща в Босиле 
град, футболистите на „Мла
дост" играха наравно с твърде 
солидният отбор на „Ветерени 
ца” от Лесковац.

в
седмица „Хайдук", босилеградските фут 

болисти загубиха при резултат 
3:2, благодарение на необекти 
вния съдия, който за домашни

лига през миналата 
Босилеградският футболен 
бор „Младост” одигра две фут 
болни срещи: едната загуби, а 
втората игра наравно.

от

В. В.

ИН МЕМОРИАМ

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 15 мая т. г. се на
вършва

ЕДНА ГОДИНА
КРАЙ

от смъртта на нашия ни
кога непрежалим съпруг, 
баща, роднина, близъи и 
познат

ИНТЕРЕСНИ НОВИНИ

Тайните на пустинятаСТРАТКО
-V гI ::гж Преди 25 вена многобройна 

та армия на персийсния цар 
Камбиз завоювала делтата на 
Нил и част от нилсното поре 
чие. След това войните се 
насочили към оазиса Сива, нъ 
дето се намирал прочутият и 
богат храм на египетсното бо 
жество Амон. И тук съвсем 
неочаквано следите на армия

та се губят — нянолно десет 
ни хиляди войници сянаш про 
паднали в земята.

Неотдавна тайната на пустин 
ята беше разкрита от египет 
ски архелози. До оазиса Сива 
бяха отнрити скелети на вой 
ниците, оръжие, амфори и дру 
ги предмети.

Г10Р0В На 10 май 1977. година се навършват 40 тъжни 
внезапната и ранна смърт на нашия мил идни от

никога непрежалим син, брат, внук, другар и ученик
гимназиален преподава
тел по математика в Ди
митровград СТАНИСЛАВ СТАВРОВ

от Куса Врана

Винаги ще ни остане в спомен нато бодър и 
весел младеж. Но новарната смърт го отъргна от нар 
и неговите родители, от редовете на неговите друга
ри и другарки в момента на младежни разцвет.

ОПЕЧАЛЕНИ:

Майка Павлина, баща Бранно, 
сестра Лида, колентивът на Ос 
новното училище в Трънсни 
Одоровци и неговите другари 
съученици.

На тоя ден в 10 часа 
сутринта в Димитровград 
ските гробища ще откри 
ем надгробен паметник, 
ще положим цветя и ще 

1 спомени 
ни понойнии. Стомана, която не бои от студзавъзкресим

милия
приложение при направата на 
кораби, предназначени за пре 
возване на втечнени 
Първият танъв съд вече 
строи в норабостроителния за 
вод „Парижна номуна" в 
Гдиня.

В металургичния комбинат 
„Ленин" в Полша започна про 
изводството на стомана, която 
не се влияе от студ. Тя из 
държа на температура от ми 
нус 20о С до минус 800 С. Спе 
циалната стомана ще намери

близниКаним роднини, 
и приятели да присъству 

на тъжния помен.
газов*.

севат

Семейство Порови

СТРАНИЦА 11
БРАТСТВО ★ 13 МАЙ 1977



ОСТАЙИ МЕ СНЕГ БЕЗ ЯГНИЩА...
•V*-

ПИШУ ми децата щом се поопрайи времето да 
да почистимо ливадете, да дигнемо плотове-ги оннем

те, да изринемо ношаруту, да очистимо на овцете 
демен децата нещо да ми помогну.

Видим я слънце, убаво време, у Падеж поче да 
нуна и кунавицата, а щърновете се шеташ по баруту, 
рено айде да оннем синовете да дойду иедну неделу 
да свършимо туя работу. И верно децата си остадоше 
на думу. Тийе видим онуя суботу напълни ми се двор 
с лимузине. А я Аа не останем посрамен одма узо 
медно ягне, занла га и я 01Че 30 вечеРУ на прайимо
печеше.

По-младият син ми наже:
— Бре, тате, не требеше да нолеш ягне* не см0 

нийе научили на печеше, дай да свършимо работу, 
това йе важно. . .

И тена седимо, пийемо винце и йедемо ягнешко 
и си говоримо ютре нуде кой и никво че работи. На- 
прайимо план да очистимо ливадете, да изметемо 
оборат, а у другу неделу да се готвимо малко да 
оремо. Решила децата да ми помогну. И легомо си по- 
рано та ютре да се дизамо преди слънце.

Ка на ютре дън диго се я пръв и гледам през 
пенджар — цело село бело. Протърля очи — верно: 
снег! Излезо надвор, снег до нолена. Лимузинете на 
децата затрупане. Идем у собуту и гледам децата се 
дигла и варкаю да идемо на работу.

— Деца, — кажем ним я — връчете се и ле
тете. Нема работа денъсна. Я погледете нво 
двор.

съдържа- 
в себе си известна част

Заблужденията,
щи
истина, са най-опасни.

Адам Смит

★
леноНай-опасната лъжа е

изопачената истина.
Г. Лихтенберг

е на
★

Они погледаше, видоше че йе натрупал снег и 
дена нема да буде работа. Най-старият син рече:

— Дай нийе щом нема работа, да си запалимо 
нолата и да си идемо, па че дойдемо у другу неделу.

Който търои истината, не 
е чужд на заблуждението.

Г ьоте
Опиташе се децата, ама нуде, нола нече да 

мърдну. Све заледило, а на лутат соспа од два метра.
Пан улезомо у собу, нанладомо. Нема нво да се 

йеде: закла я и другото ягне.
На другия дън пак снег. Нема нво да се йеде — 

занла я и третото я™е. И темън га изедомо од нуде 
ручън — прогрея слънце. Децата запалише колата и 
си отидоше на работу у град.

И после за Първи май на дойдоше я си купува 
ягне за ручън. Снегат ме остайи без ягни1Ча- • • Ама« 
на априлсна лъжа. . . _ ^

★
По-леоно е да познаеш за

блуждението, отколното да от 
нриеш истината; първото ле
жи на повърхността и с не
го можеш да се справиш; 
втората се крие в дшлбочи- 
ната и нейното изследване 
не е достщпно за всеки.

ГьотеМАНЧА

★
Една лъжа може да обико

ли света, донато истината 
още си връзва обувките.

Марн Твен

★
При него дойде славата и чакаше на 

входа — асансьорът не работеше.
★★

Най-горчивата истина е по- 
приятна от най-приятното за
блуждение.

Жените имат свое есперанто —разгово
рите за модата.

3. Стоянов★
— Да живее слънцето — викаше той, 

ако няма слънце, няма да има и сенки.
★

Човек, който не се стра
хува от истината, няма защо 
да се бои от лъжата.★

Т. Джефероън

На новия
БЪЯ/ ОБ МО НЯЦ/и- 

/ре и гря V и трябва
е зя мгря, 

я не- зя ттяги/я?/

Ч1Т. П1ТРОВ

БаоШ 

он^и А-БАЛКАНСКЦ

I т


