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С уназ на Президента на Социалисти- 
чесна Федеративна републина 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.

^АРООИОСТ В С<рр ЮГ ОСЛАВИИ •

20 МАЙ 1977 * БРОЙ 809/810

40 години от
* ЦЕНА 1,20 ДИНАРА ★ ГОДИНА XIX

идването начело на Партията и 85-тия рожден ден

ТИТ0В0Т0 ДЕЛО СПЛОТИ ЮГОСЛАВСКИТЕ 

НАРОДИ И НАРОДНОСТИ
т моуправителна социалистичес

ка страна.
По-нъсно въведената деле

гатска система показа на пр.ан 
тика, че това е най-подходя- 
щия израз на пряка социали
стическа демокрация. т« съз
даде условия милиони труде
щи се да участвуват в реша
ването по всички въпроси на 
живота и труда, на всички рав 
нища от оОщината до феде
рацията.

Гази година, в която чест- 
вуваме двойния юбилей на 
другаря Гито ще бъде забеле 
жена като начало на прила
гане на Закона за сдружения 
труд, с който започва нов е- 
тап в развитието на самоуп
равлението в страната.

Югославия се превръща в 
страна на свободен труд, на 
истинска демокрация и дейст
вителна свобода на личността.
Самоуправлението създава 

неограничени възможности за 
изява на всички трудещи се. 
става мощен двигател към но
ви върхове в социалистическо 
то строителство.

Всички тези исторически за 
воевания постигнати от наши
те народи и народности, убе
дително потвърждават търже
ството на жизнената сила на 
делото на Тито. Те означават 
вьзтържествуване на едно ти
танично дело.

1е са плод на творческото 
прилагане на учението на 
маркс-ленинизма, на неговото 
обогатяване и развитие по-на- 
татък, съобразно с нашите 
конкретни исторически усло
вия, с което 1ито каза нови

ази година, като свой ве
лик празник, нашите народи и 
народности чествуват двоини- 
я>' юоилеи на другаря 1ито: 
чо години от идването му на
чело на ЮгН! и Вб-тия му рож 
ден ден, с което отбелязват 
един период в своята исто
рия, които ще оъде забеле- 
жен като Титова епоха.

През тия 40 години, югос
лавските народи и народности, 
под ръководството на Тито, 
със собствени сили извоюва
ха своята свобода и незави
симост и тръгнаха решително 
към изграждане на социали
стическо оощество. За само 
30 години следвоенно социали 
етическо строителство Югос
лавия осъществи извънредно 
високи постижения в област
та на материалното развитие. 
Индустриално най-развитите 
страни в Европа не могат да 
се похвалят с такова динами
чно развитие през този пе
риод. Страната ни коренно 
се преобрази. От изостанала 
гголуколониална стана модер
на, индустриално и земедел
ски развита страна.

На тази основа непрекъсна
то растеше благосъстоянието 
на трудещите се. Завоюваха 
се високи социални придобив
ки. Доживя се невиждан до
тогава разцвет на културата, 
изкуствата и науката.

Титовата идея за самоуп
равлението днес тържествува 
окончателно и безвъзвратно в 
нашата страна, като най-бле- 
стящо потвърждение на пре
връщане в обществена прак
тика Марксовото учение за 
свободен труд.

Изгради се нова система на 
вътрешна и външна сигурност 
чг самоуправителна основа.

Малка Югославия се пол
зва днес с висок междунаро
ден авторитет като всеприз
нат оорец за делото на мира 
и разоирателство между вси
чки страни, за уреждане на 
международните проолеми по 
мирен начин, за равнолрав./и 
отношения между народите, 
за самостоятелно развитие и 
ненамеса във вътрешни рабо
ти на други страни.

Всички тези успехи свърза
ни са с името на др.
То е сърцевината на всички 
наши исторически

думи в революционната тео
рия-

отдавна името на Тито пре
мина границите на нашата 
страна като шампион на ми
ра, борец за свобода и неза
висимост.

Титовото дело сплоти югос
лавските народи у народности 
в неразривно братство и един
ство, което представлява ед
на от най-характерните черти 
на социалистическа Югосла
вия.

Ето защо Титовите юбилеи 
са празник на всички югослав 
ски народи и народности, пра
зник на всеки наш човек.

Щастливи, че сме 
ние, което участвува в осъще
ствяване на Титовото дело. у- 
верени в утрешния ден. един
ни, решително ще пазим и на
татък развиваме нашата рево 
люция. ще вървим по пътя. 
по нойто ни води другаря Ти-

Божидар Якац: ЙОСИП БРОЗ ТИТО
де Партия с високо съзнание 
за отговорност пред своя на
род и пред своята работниче
ска класа.

Това бе повратен момент в 
живота на Партията, благода
рение на които по-късно, във 
всички, съдбоносни моменти 
на историята на югославските 
народи и народности, тя ста
на признат вожд, ръководител 
и организатор в борбата сре
щу окупатора и в социалисти 
ческото строителство и успя 
да достигне революционни въР 
хове.

Титово дело е социалисти
ческа Югославия, свободна и 
независима страна, братска об 
щност на равноправни народи 
и народности.

1948 година пред натисна на 
Сталин, Тито застана в отбра
ната на свободата и незави
симостта на страната и поведе

поноле-
1ИТО. рженост в продължение на 

вече от 60 години, от нойто 
40 години начело на Партия
та, води борба за добруване 
на хората.

Историческото дело на дру
гаря Тито е изграждането на 
ЮКП. Той знаеше, че само 
Партия, революционна, идей
но и политичесни единна, дъл 
боно демонратична, дееспособ 
на, снажна и боева в провеж 
дане на решенията; може да 
подготви и поведе югославски 
те народи в настъпващите съ
бития, нъм победен щурм 
срещу окупатора и домашните 
предатели, да освободи стра
ната, да организира и поведе 
трудещите се по пътя на ус
пешно социалистичено строи
телство.

Тито създаде такава Партия, 
сплоти нейните радове, орга
низационно я утжьрди, създа-

нашите народи в изграждане 
на социализъм съобразно с 
нашите условия.

С гениално прозрение, п&и 
лагайни творчески на практи
ка неотклонно и последовател 
но учението на маркс-лениниз
ма и развивайки го по-ната
тък, през 1950 година Тито- 
вият гений положи основите 
на самоуправлението в стра
ната. С това той даде отговор 
на най-острия въпрос, който 
се поставя след завземането 
на властта от работническата 
нласа: отмиране на държава
та и преминаване властта в 
Ръцете на трудещите се.

В 1950 година започва у нас 
нова ера, ера на самоуправле 
ние, създаване на самоуправи- 
телиа обществена система, це 
виждана дотогава в света, пре 
връщане на Югославия в са-

лостиже-
ния.

Името на Тито стана сим
вол на нашата революция, на 
нейното славно минало, наето 

светло бъдеще. Тиго 
нашата свобо-

то.яще и
е синоним на 
да, независимост, социализъм, 

необвърза-

За Титовото име и неговото 
историческо дело са свързани 
всични трудови и творчески 
успехи на българската народ
ност в СФРЮ.

В тясно братство и единство 
и пълно единение с останали
те югославски народи и народ 
ности и българската народност 
изразява своята радост и не
измерима любов към най-голе- 
мия син на нашите народи, 
вдъхновител на революцион
ните стремежи, неизчерпаем 
източник на вдъхновение, опти-

самоуправление,
ност.

С голяма благодарност юго
славските народи днес произ
насят Титовото име, безгра
нична е тяхната любов към 
Тито, а това е признателност 

човек отдал всички свои 
и гениалния си ум из

към 
сили
борба за интересите на труде 
щите се хора, към човен, кой 

неизчерпаема енергия и 
непреклонна воля, беззаветна 
преданост към работническата 
нласа, смелост и самоотве-

то с
мизъм и вяруоДОр6^ВЕЛЧЕ!?4



СЕСИЯ НА СНУПЩИНАТА НА СФРЮ

ТИТО ТРЕТИ ПЪТ ОТЛИЧЕН С ОРДЕН^НА 

НАРОДЕН ГЕРОЙ СНУПЩИНАТА НА СФР.ОРЕШЕНИЕ НА
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е политиката на пеоивързване н за развитието на меж- 
дународното сътрудничество върху принципите на 
тивнага миролюоива иоегзистеиция между равиоправ-, 
ни държави и народи, за опазване и укрепване 
мира в света и заздравяване на свободата, равнопра
вието, вазимното уважаване и приятелството между 
народите и държавите нанто и за изтъкнатата му роля 

международното работническо и иомунистичесно дви-

В НАЦИОНАЛНАТА И СВЕТОВНА ИСТОРИЯ ТИТО ВЛЕЗНА СЪС СИЛАТА НА СВОЯ 
ДУХ И СПОСОБНОСТТА ПО-ДАЛЕЧЕ И ПО-ДОБРЕ ДА ВИДИ ОТКОЛКОТО ДРУГИТЕ.

ЖЕЛАНИЕ НА ВСИЧКИ НАШИ НАРОДИ И НАРОДНОСТИ.— ЕДИНОДУШНО

Снупщината на Югославия 
въз основа на Закона за от
личията на СФРЮ на съвме
стната сесия на Съюзния съ
вет и Съвета на републиките 
и областите, състояла се на 
16 май т.г. в Белград, прие ре 
шение Йосип Броз Тито да се 
отличи с Орден на народен 
герой-

Предложението другарят Ти
то трети път да се отличи с 
Орден на народен герой изне 
се Председателството на Съю 
зната конференция на ССРНЮ, 
като израз на единодушно из
казаната воля и искане на ра 
ботническата класа, трудещи
те се и всички граждани на 
Югославия-

Гласуването на решението, 
което прочете председателят 
на Скупщината на Югославия 
Киро Глигоров, бе поздравено 
с дълготрайни бурни аплодис
менти и ставане на крака на 
всички присъствуващи делега
ти и гости в голямата зала на 
Скупщината на СФРЮ.

Под председателството на 
Киро Глигоров освен делега
тите на двата съвета на Скуп 
щината в работата на сесията 
взеха участие подпредседате- 
ят на Председателството на 
СФРЮ Стеван Доронсни с чле 
новете на Председателството, 
секретарят на Изпълнителния 
комитет на Председателството 
на ЦК на СЮК Стане Доланц 
с членовете на Изпълнителния 
комитет, председателят на Съ 
юзния изпълнителен съвет Ве
селин Джуранович с членове
те на Съвета, председателят 
на Съвета на съюза на синди
катите Мина Шпиляк с чле
новете на Съвета, представи
тели на органите на общест
вено-политическите организа
ции във федерацията, на Съю 
зната конференция на Социа
листическия съюз на трудовия 
народ на Югославия, на Съю 
зния отбор на СУБНОР на 
Югославия, на Конференцията 
на Съюза на югославската мля 
деж. на Конференцията за об 
ществено положение на же
ната в Югославия и на Съюз
ния отбор на Сдружението на

иииимо спа,

I д/ДИЮ И
1,11)0 па исйчии

нага

ната

на

и
жение и в развитието на социализма като
процес;

по предложение на Председателството иа Съюз
ната конференция на ССРНЮ, иоето е израз на еди
нодушно изявената воля и исиане на работническата 
класа, трудещите се и гражданите на Социалистическа 
федеративна република Югославия, на Йосип Броз 
Тито по повод четиридесет години от идването му на
чело на Югославсната номунистичесиа партия и 85-ия 
му рожден ден да се присъди трети път Орден на 
народен герой.

Скупщината на Социалистическа федеративна ре- 
публина Югославия, въз основа на член 5, алинея 1 
на Закона за отличията на Социалистическа федера
тивна република Югославия, на съвместната сесия на 
Съюзния съвет и Съвета на републините и областите 
на 16 май 1977 година прие

ЙОСИП БРОЗ ТИТО — трети път народен герои

ни области, председателят на 
Стопанската камара на Югос
лавия, представители на ЬОгос 
лавската народна армия, пред
ставители на град 
председателят на Съюзния съд 
и ръководители на правосъд- 
ните органи във федерацията.

запасаните военни командири 
на Югославия- 

На сесията присъствуваха и 
председателят на Конституци
онния съд на Югославия, пред 
седателите на скупщините на 
социалистическите републики 
и социалистическите автоном-

РЕШЕНИЕ 
НА ЙОСИП БРОЗ ТИТО 

СЕ ПРИСЪЖДА 
ОРДЕН НА НАРОДЕН ГЕРОЙ

Белград,

Скупщината на СФРЮ

Вилко Винтерхалтер: По жизнения път на Йосип Броз

НА КОРМИЛОТО
Както и в случая с КП на 

Словения и ту» са изнесени 
искания за свинване на Консти 
туантата за демократически 
права. С оглед на отделната 
оостановка в Хърватско, къде- 
то най-силните граждансни па
ртии на ХСС и Самостоятелна
та демократическа партия, сдру 
жени в тана-наречената Селско 
-демократическа коалиция не 
са били на власт но в опози
ция, Конгресът е указал на КП 
и ХС, относно на Селсно-демо 
кратическата партия- Конгре
сът е бил момент повторно по- 
интензивно да се подеме акци
ята за основане и активизира
не на Единната работническа 
партия, която през следващите 
години ще бъде едновременно, 
под различни названия' обра
зуване във всички днешни ре
публики и ще представлява 
политическа насока на единно 
политическо действуване на 
всички работници и техните 
организации.

Ако по това време още не 
е могло да се 
създаване на отделна КП за 
Сърбия, Йосип Броз е чувству
вал ,че акциите по основаване 
на комунистическите партии на 
Словения и Хърватско в силно

изтъквания принцип на феде- 
ративност биха оставили праз
нина, а по същото време да 
не се позанимава с национал
ния въпрос цялостно. ЮКП по 
това време го и поставила и 
така е стигнал на дневен ред 
и въпросът за националната 
съдба на сръбсния народ. Йо 
сип Броз най-вече се е застъ 
пвал от сръбсния народ цяло 
стно да се свали етинетата на 

хегемони

жки мъки, отново повдигат бо 
рчесния ДУХ на активистите 
по времето когато някъде зо 
почнала да се провлича теза
та, че на полицията не може 
да се даде отпор, че това е 
оезсмислено и т. н.

По време на своите летни 
пребивавания в страната Йо
сип Броз решил и въпроса за 
СКОЮ, организирайни Младе- 
жна комисия към ЦК на ЮКП, 
с ноято е ръководил Иво Лола 
Рибар и която следващата годи 
на ще премине в Централен 
комитет на СКОЮ.

Въпреки че в Сърбия 
следвали провал след провал, 
все пак към края на 1937 го
дина е възобновен Областният 
комитет. Успоредно с тези уси 
лия за реорганизация на ЮКП 
е дошло и до формиране на 
Областен комитет за Черна го
ра, образуван е Областен 
митет за Косово и Метохия, 
възобновена и засилена е дей
ността на организации във Вой- 
водина, Босна и Херцеговина.

Йосип Броз е могъл да се
?Л?не през осното лято на

г°Дина в седалището на 
ЦК на ЮКП в Париж с твърде 
много успехи. Гордиевият въ- 

реорганизацията на
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Обоснование на предложе
нието на Председателството 
на Съюзната конферении 
ССРНЮ изнесе 4

из РЕЧТА НА ДУШАН ПЕТРОВИЧ — ШАНЕ
я на

председателят 
на Съюзната конференция на 
ССРНЮ ДУШАН ПЕТРОВИЧ ТИТО ИЗРАСТНА ПО ВРЕМЕ, КОГАТО НА ВЕЛИКИТЕ 

ИСТОРИЧЕСКИ КРЪСТОВИЩА НЯМАШЕ ЯСНИ ПЪТЕ 

УКАЗАТЕЛИ
След това Киро Глигоров __

председател на 
на СФРЮ —

Скупщината 
прочете решение 

то, с което другарят Тито 
ти път се отличава с Орден 
на народен герой.

тре-

Югославската социалистиче
ска революция даде на наша
та работническа класа и на 
нашите народи и народности 
Тито, който олицетворява ней 
ното величие и изключител
ност. Тито израстна в страна, 
чиито народи водеха вековни 
борби за свое съществувание, 
за социално и национално ос
вобождение. Стремежът към 
свобода, правда и хуманост е 
дълбоно проникнал във всич
ки нейни хора. Тито израстна 
по време, когато на големите 
исторически кръстовища ня
маше ясни пътеуказатели; ко
гато Югославия и света зап- 
ташваше смъртна опасност — 
по време което изискваше ре
шителност, храброст, борбе- 
ност, неизчерпаема сила на во
ля и дух. Това беше време, 
което търсеще Тито, и в кое
то неговата сила и творчество 
намериха истински хора, в 
борбата за новия живот, кой
то се раждаше.

Тито в съвременната нацио
нална и световна история вле 
зе със силата на своя дух. с 
храбростта си да се противо
постави историческата вълна

и през нея да вижда по-да- 
леч и по-дооре, отколокого 
други — подчерта др. душан 
петрович. Гитовата заслуга е 
в това, че идейно-политически 
и организационно подготви не 
сами съпротивата срещу оку
патора и домашните предате
ли, но и че организира и нь- 
новоди с освооодителната во^ 
на, която по социалните теж
нения и водещи сили прера- 
стна в истинска народна мо
дерна социалистическа рево
люция-

Друг изключителен и акту
ален принос на Иосип Ьроз 
Тито се вижда в областта на

Четенето марксичесния нонцепт за ре
волюцията и на Лениновите 
идеи за правото на народите 
на самоопределение.

Творец и мислител на юго
славското общество, може сво 
бодно да се каже и на цело
купното човечество Тито, даде 
своя изключителен 
развитието на 
нието като ново обществено 
отношение и развитието на 
принципа и практиката на не- 
обвързаността като защита на 
интересите на световния прог 
рее и мира.

Епохално е значението на 
Титовите възгледи и решения, 
защото отговарят на съвремен 
ните процеси и обществени 
промени, потребите, чувствата 
и изискванията на чоарка и 
народите да бъдат независи
ми и свободни. Тези основни 
стремежи на човека, хората и 
народа могат на практина да 
претворяват в дела само хора 
надарени с творчески ум, кои 
то познават смисъла и хода 
на историята и обществото.

Такава личност е нашия др. 
Тито.

на текста на реше 
нието за даване на Орден на 
народен герой на другаря Тито 
присъствуващите приветствува- 
ха с продължителни ръкопля- 
скания. С вдигане на ръна 
делегатите единогласно прие
ха решението, след което пред
г^ьп!ДЛяТ на Скупщината на ЬФРЮ оповести, 
ната на СФРЮ

ВСИЧНИ народи и народно- 
на нашата социалистиче-- 

ска общност изразиха едино
душно желание и искане на 
другаря Тито за неговия 
юбилей да се присъди трети 
Орден на народен герой- Со
циалистическият съюз 
всенародна организация излиза
с това предложение I-----
ва велико събрание — каза в 
началото на речта си в Съюз
ната народна скупщина пред
седателят на Съюзната кон
ференция на Социалистичес
кия съюз на трудещия се на 
род в Югославия др. Душан 
-Шане Петрович.

сти

велик
печат, с 

самоуправле-
че скупщи- 

единодушно е
като

гласувала решението, 
на президента на Републиката 
и председателя на Съюза на 
югославските комунисти, дру
гаря Йосип Броз Тито трети 
път се присъжда Орден 
нродни герой.

с което пред то-

теорията и практиката на со
циалистическата революция, в 
разрешаването на 
ния въпрос. Той сля и обеди
ни освобождението на стра
ната от окупатора с национал 
ното освобождение, а социа
листическата революция с де
мократичната национална 
волюция, давайки на Народо- 
освободителната война револю 
ционни измерения- Така^з ксн 
цепция на социалистическа ре 
волюция представлява истори
чески ново

на
национал-

ТРИ ПЪТИ НАРОДЕН 

ГЕРОЙ
ре-*

С Орден: на народен герой другарят 
1 ито пръв път е отличен на 19 ноември 1944 
година по предложение на Великата антифа
шистка народоосвободителна скупщина на 
Сърбия. Високото отличие на Тито е връчил 
д-р Иван Рибар — председател на АВНОЮ 
в Деня на Републиката, на 29 ноември 1944 
година.

приложение

Втори път Ордена на народен герой на 
другаря Тито е даден на 24 май 1972 година 
на тържествена сесия на Съюзната скупщи-

На 16 май т. г. другарят Тито трети път 
получи това високо отличие, като израз на 
единодушното желание на всички трудещи 
се и граждани на братските югославски на
роди и народности.

на.

Пт,т посипан с цветя: Тито на посещение в Нови Белград, 15. V 1977 г.

ЮНП е бил пресечен. Трябва
ло е ще много да се работи 
за укрепване на постигнатите 
успехи, но главното е било на
правено. Това ноето ЮКП, а 
с нея и организационният й 
секретар Йосип Броз е трябва 
ло сега да спечелят е била 
формалната благословия на Ко 
минтерна. Днес, допълнително, 
ние можем’ спокойно да ана 
лизираме тези събития. По то 
ва време на Йосип Броз не
щата не са така изглеждали. 
Той е бил предан и вреден 
член на ЮКП, пропит с меж
дународна солидарност, дисци 
плиниран. Принуден е да пре
одолява много трудности, да 
намира оправдание за много 
постъпки, иоито е трябвало да 
го вълнуват. Неговото величие 
е тъкмо в това, че е надделял 
всичките трудности, а 
сгрешил пред своето революци 
онно съзнание.

Есента на 1937 година той 
в Париж, ръководе- 

с движението в 
Желаел това преби- 
бъде възможно по- 

В Париж Йосип Броз 
сенре- 
осква.

ва много повече пространство, 
но ние го предаваме само в 
по-малък обем — да изтъкнем 
великия и хуманен Титов такт. 
Само този, който и сам е бил 
в тъмница е можал да знае 
колко трудно е било в такива 
условия да се запази борче
ският морал и как, от друга 
страна, тъмницата става център 
на един отделен затворен 
свят, една координатна систе 
ма, в ноято всички работи из
хождат от обстановката в за
твора. Затова документацията 
за движението нъм края на 
1937 година е пълна с Титови
те усилия да се разчисти въ
просът за спора между Петко 
Милетич, секретар на органи
зацията на НП в затвора, който 
вътрешния казаматски спор 
пренесъл в страната, а оттам 
в чужбина. Необходими са би 
ли много усилия да се изпита 
Цялата работа. Йосип Броз я 
изучил в рамките на специал
ната номисия, която изучила 
обемистия материал. Едвам 
към края на 1937 година рабо 
тата толкова напреднала, че 
става очигледно, че Петко Ми
летич в същност бил предател 
и узурпатор. Комитетът в затво 
ра бил разформиран, а парти- 
яната организация на затворни 
ците Тито поверява на Моша 
Пияде. Ето, как самият Иосип 
Броз в своите спомени описва 
тези събития:

„Един от най-трудните про
блеми, които срещах по това 
време донато бях в страната, 
беше франционерството в тъм
ницата в Митровица. Там се

появи един от осъдените, с 
името Петко Милетич, за кого
то се знаеше, за когото печа
тът в чужбина — и комунисти 
ческият — пишеше, а ние вси
чки работехме на това да го 
попуяризираме. Беше много по 
пуляризиран. Дори в Испания 
една батерея носеше негово
то име. В Америка събараха 
подписи, пари и друго. Напре
дничавият американски печат 
пишеше за него като за гол
ям комунистически герой. На 
мен цялата работа ми беше 
съмнителна. Моето съмнение 
падна върху него поради това. 
че в затвора искал да унищо
жи най-добрите и най-заслужи 
лите наши хора, като Моша 
Пияде, който бе стар революци 
онер и други. С всички сили 
той настояваше старите кадри 
да дискредитира пред друга
рите. които бяха в затвора. Там 
се намираха голяма група на
ши млади хора, които, без да 
знаят същинсния му лик, се 
принлонили нъм него и той 
успял твърде много да ни на
вреди в затвора. Хората, които 
излизаха от затвора бяха за- 
нръмени с петновщината. И 
отиващите в Испания не ис
каха да чуят за никого, който 
значи нещо в нашата партия, 
освен за Петно Милетич. Вси- 
чно това ми беше очевидно и 
аз голяма част от своето вре
ме посветих — а това беше 
твърде трудно — на разяснява
не и разобличаване на това.

но търси да се проведат ре
шенията на Комитерн и цялото

ство, прави сериозна подгото 
вна за нонгреса на УРС-овите 
синдикати, поправя грешките 
на отделни ръководители в 
смисъл постоянно да насърча
ват работата около създаване
то на народния фронт. Той, на-

ръководство, с изключение на 
човена за връзка, да се пре
хвърли в страната. Йосип Броз 
отново изтънва причините за 
такова решение, между оста
налото и от финансово есте
ство. ЮНП сама ще се из
държа, няма да обременява Но 
минтерн. И самияа той ще на
мери възможност да се из
държа. Йосип Броз е трябва
ло да интервенира за отговор 
на това писмо, а когато вече 
се радвал, че ще отива в Мо
сква окончателно да разясни 
нещата, пристига съобщение, 
че пътуването му се отлага. 
Настъпва период на пълна не
известност. Тито, добросъвес
тен донрай, имайки на ум, че 
и той ше бъде изслушан при 

югославскитерешаването на 
партийни въпроси, защото „при 
решаването на нашите пробле- 

аз трябва да бъда из-

не е

ми и
слушан. Всеко половинчато ре
шаване, по мое мнение, може 
само да навреди".

Наистина човек трябва да 
има нерви на загорения селя
нин и да издържи ситуацията 

с неизвестности,
започнатото дело.

прекарва 
йки оттам 
страната, 
ване да

пример, се занимава и оноло 
заминаването на Ивон Делбос 
на посещение в Югославия и 
търси не само в Белград, но 
и във всички краищи на стра
ната по този повод да се ор
ганизират манифестации.

Също така с много внима
ние и проницателност решава 
един от най-делинатните въпро 
си на ЮНП по това време — 
въпроса за разпокъсаността и 
франционерството на комунис
тите в затворите. Този период 
в историята на ЮНП заслужа-

нратко. 
не намерил генералния
тар. Бил е повикан в М 
Горкич за това не се възбуж
дал много. „Това ще бъде 
нянанва головомойна”,казал то
гава на члена Полибюро Родо- 
люб Чолаиович. Не могъл нито 
да лредчувствува, 
била фатална понана, че това 
поправо е било обезглавяване.

От документите, с които раз 
се вижда, че

дапълна
поодължи 
Ппотоколите от заседанията на 
ЦН в Париж от това време по 
назват с какво спокойствие, 

Иосипи решителносттант
Броз свършва работите по ръко 
водене на ЮНП.

Връзката между Париж и 
страната сега е функцианиоа- 
ла по-добре отнолното поеди, 

отива в Югославия.

че това е

полагаме днес 
Йосип Броз на 28 август 1937 
година е изпратил писмо до 
Вилхелм Пик, в ноето решител

та да се 
Тито упорито работи за създа- 

работничесно един- (СЛЕДВА)
вана на

СТРАНИЦА 3
БРАТСТВО & 20 МАЙ 1977



ТИТО - СИМВОЛ И ЛЕГЕНДА 

НА НАШАТА ЕПОХА
това е най-трудното нещо, но- 
ето може да се замисли и 
това могат да изпълнят само 
хора, здраво решени да из
траят, ноито ще бъдат готови 
на себеотрицание и да дадат 
всичко от себе това да се 
проведе. Това са комунистите". 
(Тито, 1954 година).

Самоуправлението освободи 
небивала творческа енергия на 
нашата работническа класа и 
всични трудещи се. /^*’егат- 
ската система се утвърди като 
най-непосредствена изява на 
социалистическата демокрация- 
Материалното производство от 
белязва извънредни резултати 
във всички области.

„Тези резултати са постигна 
ти в системата на самоуправ
лението, което работниците въ
зприеха като своя неотчужди- 
ма революционна придобивка, 
съзнателни че единствено то 
им осигурява като свободни 
равноправи производители и 
творци със своя труд сами да 
осъществяват по-добри усло
вия за живот" — говори дру
гарят. Тито.

А над родината ни, над за
воеванията на революцията ни 
бди не само нашата Армия, но 
и целият народ, организиран 
върху принципите на Тито за 
всенародната отбрана, и об
ществена самозащита.

живот посвещава на революци
ята, на борбата за посветлото 
утре на своята старана и но 
целия свят.

В четиригодишната неравна 
геройсна борба, водена от 
ЮКП и Тито се роди нова соци 
алистическа Югославия — бра 
тека общност на равноправи 
народи и народности, с новия 
човек и новите социалистиче
ски обществени отношения, 
страна на работника и труде
щия се. Югославия е първата 
страна в Европа, в която след 
Лениновия Октомври побежда- 

а социалистическа революция- 
САМОУПРАВЛЕНИЕТО

„, . . Гитовото име стана 
дмео дри1«а»ичеп символ на но- 
коленимш на всични наши на
роди, откакто исюрията се ми
шо с кръвта и месото на на
шите родове, а кораоокрушеии- 
его, пое 1 о от всички наши ко- 
раоокрушения оеше наи-оезна- 
деждно, извиси се той с ле
нински факел в мрака и не
говият път от кумровец и ли
це до ьеглрад и до загрео е 
пътят на нашия народ, от сре 
довечен изостанал човек да 
стане гражданин на ръдещите 
по-щастливи столетия: това е 
поход към нашата собствена 
цивилизация по всека цена. . . 
Тито, това е мъжественото и 
храоро становище пред велики 
те чужди сили в целия свят, 
опиращо се на опита от Първа 
та и Втората световна война и 
тежката потайна борба, ноято 
траеше с десетилетия и стру
ваше безброй много жертви..." 
— е записал Мирослав Кърле

освободената странаПървата бразда в тъимо

ГЛ
С невиждан ентусиазъм и 

творческа енергия започва въ
зобновяването и изграждането 
на страната. Целият народ 
трескаво строи. Години на уда- 
рничесна работа, на младежки 
трудови бригади, на индустри- 

и електрификация, 
аграрна реформа, заздравяване 
на международната позиция на 
Титова Югославия-

Тогава, 1948 година дойде 
до конфлинта със Сталин по 
принципни въпроси. Тито се 
оореше за равноправие и пра 
во на всека страна сама да 
определя собствените си обли
ци на борбата за социализъм. 
Но самостоятелността на соци
алистическата Югославия не 
отговаряше на сталиновите хе- 
гемонистически планове. Това 
доведе до нападение от стра
на на Информбюро през 1948 
година срещу ЮКП и широ
ка кампания против югославска 
«а независимост. И това е един 
от най-трудните, но и най-мъже 
ствени етапи в развитието на 
нашата борба и революция- Ра 
звитието на събитията показа, 
че Тито' е имал право.

Изграждайки социализъм, съ
гласно собствените условия 
през юни на 1950 година Съюз 
ната скупщина гласува Закон 
за отстъпване на фабриките на 
управляване от работниците. 
Започва период на самоуправ
лението, чиито зародиши се 
намират в народоосвободител 
ните отбори през 1941 — 1945 
година в решенията от исто
рическото Яйце през 1943 годи 
на, в основите на революци
ята в теорията на марксизма- 
лининизма.

„Да се чупи нещо, което с 
векове и векове се е натру
пвало, да се къса тоза, да се 
отстранява и да се създава 
нещо, което е съзряло в гла
вите на най-гениалните умове, 
които даде човечеството и да 
се направлява това ново —
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ализацияжа.
Един от най-изтъкнатите спо- 

движници на другаря Тито, Ед- 
вард Кардел, пише: „. . . Име
то Тито стана символ на борец 
във войната и в мира и израз 
на хуманистическата визия на 
един нов свят, освободен от 
страха от унищожение на чо
века от човек и на народ от 
народ, свят, който ще роди по 
коления, ноито няма да знаят 
за военната грозота и опусто
шения, за анималността у чо
века и между хората и наро
дите. . ”
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Основоположници на необвързването: НасъР, Неру и Й. Б. Тито

ТВОРЕЦ И СЪЗДАТЕЛ 
НА НЕОБВЪРЗВАНЕТО Ш-'Ъ ■Щ-ш

1
Югославия е необвързана со 

циалистическа страна. Външна
та й политика се основава въ
рху решителната борба против 
империализма, колониализма, 
политиката на сила и всички 
видове доминация- Тя е реште 
лно ангажирана в борбата за 
зачитане на независимостта и 
самостоятелността 
страна, за мир и прогрес в све 
та, равноправно сътрудничес
тво, за демократични отноше
ния между народите и държа
вите.

С многостранната си дългого 
дишна държавническа дейност 
на международен план прези
дентът Тито се афирмира ка
то един от творците на нео
бвързаната политика и най-дей- 
ните и поборници днес. Под
чертавайки, че външната поли
тика на Югославия и която и 
да било социалистическа стра
на не смее да бъде под влия
ние на моменталните й инте
реси, той стана един от най- 
изтъкнатите поборници на по
литиката на активна миролюби 
ва коегзистенция, застъпвайки 
се тя да бъде облик на отно- 
щенията между всички страни

ВЕЛИКИТЕ РЕВОЛЮЦИИ 
ИЗДИГАТ И ВЕЛИКИ 

ХОРА (Ленин)
Вървейки постоянно по пътя 

на мира Тито посети много 
страни в Азия, Европа, 1_атин- 
ска Америка и Африка. Той 
посети повече от 60 държави 
(нянои и повече пъти). Напра 
ви над 100 държавнически по 
сещения в други страни и съ
щевременно прие към 150 ръ
ководители на държави и пра
вителства. На много универси
тети в света е почетен доктор 
на науките. Много пъти е отли 
чен в други страни. Между дру 
гото лауреат е на Наградата 
„Джавахарлал Неру”, Ордена 
на Ленин и Ордена на Карл 
Маркс.

Затова всички се гордеем, 
че сме съвременнци на Тито 
и творим и живеем във време
то, което с право можем да 
наречем ТИТОВА ЕПОХА.

и държави, независимо от въ
трешното им устройство.

„В своята обществено-исто- 
политинатаПреди 40 години другарят Ти 

то смело застана начело на 
ЮКП. Пое кормилото на Пар
тията в един от най-трудните 
й моменти, когато в Коминтерн 
се разговаряще дори и за ней
ното разформиране. С прека- 
лените млади комунисти във 
огъня на ежедневната борба в 
страната той възвръща довери
ето в Партията сред работни
ците, селяните, младежта, на
предничавата интелигенция. Ти
то води Партията към вели
ката й историческа мисия: по
бедата на социалистическата 
революция във всенародната 
освободителна борба.

Под знамето на братството и 
единството другаря Тито спло
ти народите и народностите на 
Югославия и ги поведе към 
свобода и равноправие в нова 
социалистическа Югославия- 
През преломната и съдбовна 
1937 година ЮКП имаше око
ло 3000 членове, през 1940 го 
дина — над 6000, в началото 
на въстанието — 12000 и днес 
1 500 000 членове. Но не е вси 
чко в цифрите. Защото, както 
и самият Тито е казал „тру
дно е да се изгражда исто
рията, а хората които правят 
това тябва да имат силни нер
ви и да бъдат упорити да из
вършат всичко".

През 1937 година Тито е ве
че закален революционер. 
След него са трудните години 
на работника — металик в Си 
сак, Велико Тройство, Кралеви- 
ца. Годините на Първата свето
вна война и участието му в 
Октомврийската р 
„бомбашният процес 
комунистите в Загреб, петго
дишният затвор в Митровица и 
Лепоглава. „За своите идеали 
съм готов да жертвувам и своя 
живот" — заявява Йосип Броз 
пред буржоазния съд 1928 го
дина остава последователен 
на тоя свой девиз. Целия си

рическа същност 
на необвързване е антиимпери 
алистическа и антихегемонисти
ческа и поради това тя не е и 
не може да бъде инструмент 
нито резерва на когато и да 
било или на която и да било 
друга политика", (Тито).

на всяка

НЕУМОРИМ ДЪРЖАВНИК

Не един път Тито е подчер
тал, че комунистът трябва да 
бъде докрай войник на револю 
цията. Той винаги е бил и 
си остава пръв войник на на
шата революция и неуморим 
радетел за опазване на све- 
вогния мир и създаване на по- 
светлото утре за всеки народ 
и всени човек на земното къ
лбо. Той стана същински гра
жданин на света. Ст. Станнов

Ш V
.■

*ш*.

Г-л

7 |А
V.'. ь

& 4

•Ч'

революция;
срещу -

; ;д;ч

Разглеждане на един цех във вагонената фабрина Кралево
В свободните часове. .
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Й. Б. Тито говори на митинга в Лесновац (20. X 1968 г.)

ТИТО В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ
НАСЕЛЕНИЕТО от Югоизточна Сър

бия знае за Тито още от първите дни ко- 
гато той стана секретар на Партията. Ко
мунистите от тия краища организираха ме
жду двете войни населението на борба 
срещу буржоазните правителства. В първи
те дни на войната тук се създаде силно 
партизанско движение, което запази сво
бодната си теретория до края на войната. 
Името на Тито беше изписано по стените 
на къщите и носено в сръцата на хората.

Сърбия, които през цялото вре 
ме на войната се бореха с 
името на Тито.

С колко много любов и пре 
одобряваха

из улиците към хотел „Амба- 
садор" в залата на който води 
разговор с представители на 
нишкия

жертвите се споменават по по 
литически причини. Жертвите 
следва да се споменават от 
пиетет, като се цени пролятата 
кръв, а не по политичесни при 
чини. . изтъкна другарят Ти
то тогава в Ниш.

обществено-политиче
ски, стопански и културен жи
вот.

данност- хората 
всека дума на митинга в Лесно 
вац. А Тито и тогава имаше — Трябва да кажа, че ми 

е много мъчно, когато сега Богдан НИКОЛОВкакво да им каже. Югославия 
вече беше станала на крака 
а във външаната политика вли 
яеше на заздравяване на ми
ра в света. Необвързаните стра 
ни вече се наложиха като си
ла в международните отноше
ния. А в страната самоуправ
лението постигаше все по-до
бри резултати.

Със същата любов към насе 
лението от този край отвърща- 
ше и Тито. Той знаеше за бор 
бата на свободолюбива Топли- 
ца и Църна трава. за борби
те в Понишавието, за разстре
лите на Бубань. за концлаге
ра на Цървени кръст в Ниш. 
Не веднъж Тито изтъкваше бор 
бата на населението в Югоиз
точна Сърбия и нейното значе 
мие за сближаване на сръ
бския. македонсния. албанския 
и българския народ.

За пръв път Тито мина из 
тези краища на път за Бълга
рия, когато през ноември 1947 
година посети нашата източна 
съседка, с цел да се срещне с 
Георги Димитрова след Влед
ените споразумения- Населени
ето от Ниш, Бела Паланка, Пи
рот и Димитровград се стече 
край железопътната линия за 
да види своя вожд и учител. 
Той имаше огромна подкрепа 
и от населението на тия краи
ща за мисията, която предпри
емаше.

от Бурела и Дерекула, измина 
ли десетки колиметри пеш за 
да видят своя любим Тито.

ТИТО В ПИРОТ 
„Синият” влак най-сетне при 

стигна в Пирот. Беше 27 септе 
мври 1965 година. Градът беше 
признично украсен с множе
ство знамена. Всяка улица, 
всяка къща, предприятие бяха 
подготвени като че ли Гито 
ще влезе във всеки дом. А хо 
рата празнично пременени, ра
достни, още от раните часове 
излизаха на улицата за да за
емат място.

Най:сетне Тито пристигна. 
Пионерката Надежда Джордже 
вич му предаде свежи червени 
каранерили, а след това пред
седателя на общината Любиша 
Златкович го привествува. Тук 
пред гарата Тито произнесе 
реч. След това колоната от 
автомобили се отправи към 
Общинската скупщина. Гледна 
та в този момент беше вели
чествена. Пиротчанци изказва
ха своята обич към своя люб
им Тито.

В салона на общината Тито 
разговаря с домакините.

Колко бързо времето мина
ваше с Тито. Колоната отново 
потегли към гарата и „синият"- 
влак понесе Тито към Ниш по 
долината на Нишава.

ТИТО В ЛЕСКОВАЦ 
Пред повече от 100 000 гра 

ждани от Лесковац, Ниш, Кру- 
шевац, Куршумлия. Войник, Ле 
бане, Димитровград, Босиле
град и други места на 20 онто 
мври 1968 президентът Гито 
говори на многолюден митинг 

Лесновац по случай 25-годи- 
шнината от създаването на 
Първа южноморавска ударна 
бригада. Това беше признание 
и чест за хората от Южна

ОМАЛОЖАВА СЕ БОРБАТА 
НА НАШИ IНАРОВИ

Говорейки за оорбата на на
шите народи и за това как тя 
се омаловажава от някои стра 
ни тоц каза:

— аз споменах някои стра
ни, от.- които не много приятел 
ски се отнасят към нас. оега 
оих искал да кажа нещо а за 
нашата наи-олизка съседка Бъ
лгария- извее I но ви е, че аз 
преди три години посетих Бъ
лгария. Съищ тана председа
телят на иьлгарското правител 
егво I одор Живков посети ю- 
гославия- Гогаво ние разгова
ряхме за необходимостта да се 
ликвидират онези елементи, но- 
ито могат да нарушат нашите 
приятелски отношения. Съгла 
сихме се. че всичко онова, но 
ето се отнася до Македония — I 4Ж5?; 
е дело на манедонския народ и 
на ниной друг 1ьурни аплодис
менти и одооренияГ

Обаче въпреки този отговор, 
и след него, нанто и по-рано, 
в българсния печат се пише^ 
как оългарсната армия освобо-к 
дила Югославия, как Югослав-* 
ската народосвободителна ар
мии не е могла кой знае ка
кво да направи. Значи, не при» 
знава се оорбата на нашите! 
народи (Възклицания: „Чуждо-1 
то но искаме, своето не дава
ме!").

4В ЛЕСКОВАЦ
През 1952 година, когато по 

. ложението с Италия се беше 
много влошило Тито посети Ле 
сковац. Тогава той говори на 
историческия митинг пред мно 
гохиляден народ, стекъл се от 
всички краища на Южна Съ
рбия- Отговорът беше катего
ричен. „Чуждото не искаме — 
нашето не даваме”! Този ло
зунг от 1944 г. последователно 
се прилага в нашата външна 
политика.

През есента на 1965 година 
другарят 
България. На връщане той го
вори на димитровградската га
ра пред хиляден народ стекъл 

от най-отдалечните нраи- 
общината. Тук бяха до- 
)пя от всичките села,

И. Б. Тито във Враня (20. X. 1968 г.)
ТИТО ВЪВ ВРАНЯ И 

ПРОНУПИЕ
След Лесковац президентът 

Тито посети Враня- Там води 
разговори с обществено-полти 
носните ръноводители на онол 
ните общини и разгледа с-ьвре- 
менния памукопреработвателен де де 
номбинат „Враня".

На втория ден президентът 
Тито посети Прокупие, центъра 
на революционна Топлица, То
пло бе посрещнат и привеству 
ван от около 80 000 граждани 
на Топлица. В следобедните ча 
сове на 21 октомври Тито зами-?^р| 
на за Ниш, радуджо посрещнат 
от населението.

В Ниш най-напред посети па 
метнйна на загиналите патрио
ти на Бубань и отдаде почит| 
на жертвите с едноминутно! 
мълчание. След това, посре
щнат и привествуван от цялото 
население но града, той мина

Тито отново посети

в

се и 
ща на

Посрещане на др. Тито в Пронупие (20. X 1968 г.)

СТРАНИЦА 5
БРАТСТВО ★ 20 МАЙ 197Т



НОГАТО ВЯХ ПРИ ДРУГАРЯ ТИТО

ТВОЯТ ПЪТ Е— СЛЪНЧЕВИЯТ ВЪТ
})

един младеж, провъзгласен за 
най-добър млад работник — 
самоуправител в нашата стра
на през тази година, а ина> 
металин, другарят Тито го 
здрави с думите: „здравей ко
лега".

В един приятен амбиент, в 
една а+мосфера, ноято за нас 
младите изглеждаше като ня- 

вълщебна приказна, прека 
рахме този незаборавим ден, 
Ден на младостта и рожден 
ден на другаря Тито.

Вечерата присъствувахме на 
централната манифестация по 
случай рождения му ден, ко
ято се( проведе на Стадиона 
на Югославската народна ар
мия. Бяхме близо до другая 
Тито, тфйто в маршалската си 
униформа' изглеждаше като оли 
чение йа младостта. И той, за
едно С| нас, се радваше на та
зи младост, ноято пред него 
и за него играеше, пееше и 
радвафе се; с една единно цол 
— с цад до каже БЛАГОДАРЯ 
ТИ и 90ДИ ни още дълго, по
неже само ТВОЯ път е правия 

слънчевия път.

„Интернационалата", в изпълне 
ние на хора „Колегиум музи- 
кум", а веселото настроение 
на любимия вожд и учител съ
здаваше у нас неописуемо чу
вство на радост.

След това всички заедно при 
съствувахме на програмата, по 
дготовена в неговата част. 
След изпълнената програма 
другаря Тито говори с млади- 

него дойде

редраг Димитров, сту
дент, е един от онези 
младежи, който е имал 

щастие да се срещне с дру
гаря Тито. Нато ученик в ги
мназията той заедно с други 
младежи от цялата старана е 
бил приет от другаря Тито. За 
този ден вълненията, които 
е изпитвал Димитров ни каза 
следното:

— Нима има нещо по-хуба
во от среща с обичан човек, 
идеал и вожд на нашите наро
ди и народности — другая Ги- 
то. Като ученик на II нлас на 
гимназията, през 1972 година, 
бях на прием при другаря Ти
то, по случай Деня на младо
стта и 80-ий му рожден ден.

В тържествено украсената за 
ла на Съюзния изпълнителен 
съвет в Белград, заедно с още 
1500 младежи от цялата стра 
на, с нетъпрение очакваха да 
пристигне другаря Тито.

Следен от председателя на 
Съюзния изпълнителен съвет 
др. Джемал Биедич, Велно Влак- 

• ович и останалите сътрудници, 
пристигна, кактб и винаги с 
усмивка на лицето, другаря Ти 
то. В залата ехтеха звуците на

п
ло-

ноя
те. Когато

път

А. Д.П. Димитров

КОГАТО БЯХМЕ ПРИ ДРУГАРЯ ТИТО. . .
I

КОЯТО ВЪЛНУВА..СРЕЩА, Посрещане на димитровградската гара

ВАСИЛ ТАНЕВ, директор на 
Основната организация за тъ
рговия и гостилничарство „Сло 
га в ьосилеград е имал ща
стие като четиридесетгодишен 
пионер да честита рождения 
ден на другаря Тито.

Тази незаоравима за Танев 
среща, за която винаги с въо
душевление разказва, е била 
по повод Ь7-ят рожден ден на 
другаря Гито, на 23 май 1959 
година.
— Учех в осми клас на Основ
ното училище „Георги Димит
ров” в Босилеград. Една сутрин 
бях повикан в канцеларията 
на секретаря на ОК на СК 
Асен Лазаров, нойт 
щи, че съм изабран от името 
на всички пионери в Босиле- 
градско да честитя рождения 
ден на нашия любим вожд и 
учител — другаря Тито. Убе
ден съм, че в този момент 
нямаше по-щастливо дете от 

Просто нямах думи да се 
заблагодаря — казва Танев.

От Босилеград Танев заминал 
във Враня, където се приобщ
ил към останалите седем пио
нери и пионерки от общините

След това за всички пионери 
в дворецът е организирана за
куска. За това време другаря 
Тито уинавал от една до дру
га маСа където седяли пионе
рите, лриназвал с тях и от
говаря^ на многобройните им 
въпроси.

— Дълбоко впечатление ми 
направи моментът, ногато дру 
гарят [Тито седна и с нашата 
група. Поискахме да ни разка
же за събитията във връзка с 
десанта на Дръвар, ногато то
чно на рождения му ден нем
ците иснали да го убият. Дона- 
то ни разказваше обвзимаше 
ме необикновено чувство, за- 
щото това, което изучавах в 
историята сега ни разправяше
Той
з да вал. . .

Няколко пренарани часове 
при другаря Тито завинаги ще 
останат най-големият спомен 
за Васил Танев. Когато приети 
гнал в Босилеград той Дълго 
време разправял на своите дру 
гари за тази незабравима сре
ща. Разказвал тогава, разназва 
и днес. . .

избрани да честитят рожде
ния ден на другаря Тито.

На 23 май сутриннта пионе 
рите били в Белият дворец в 
Белград. В една от залите на 
двореца с безкрайна радост 
очаквали кога всред тях ще 
цялата страна, дошли да при- 
ветствуват другаря Тито.

В един момент отвориха се 
отсрещните врати и на тях за
стана другаря Тито — весел и 
засмян, ириветствувахме го с 
топли аплодисменти, 
всени от нас пристъпи към не
го, здрависа се и му честита 
рождения ден. Когато на мен 
дойде ред почувствувах гол
ямо вълнение, че мога да сти
сна Ръка на човек, който е 
станал легенда. Разбира се, об- 
взимаха ме тръпки, но бях 
убеден, че няма да се обръ- 
нам. . . Доядох до другаря Ти 
то, стиснах подадената му ръ
ка и казах: — Честит Ви ро
ждения Ден от името на вси- 
чни пионери от Босилеградско! 
Другаря Тито ме поглади по 
носите и се заблагодари. — 
разказва Танев с вълнение ка
то че ли всичко се случил вче

НЕЗАБРАВИМА СРЕЩА
А другарят Тито отвърна:
----- ГЛ 1080 Ьашс С »•«!-

лредпюю до<Ло, - и пчпою 
м/мад оВЯ< ямй • • • — казо I Оу1-
нЧРУсфЯ'

пл.о в Димитровград, ви 
НЯ'1 и ч/и»Кг|',п'116 КОМинп, плу
вки е СГ роди, КОИТО (Ю-рано 1.1 
НИмиШС

— пашияг рапорт Ь’а др. 
Тито оеше рапор! на всичии 
граждани, присъствували на 
това велико съорание, на вси 
чки трудещи се от нашия 
край- мазахме на др. Ти го с 
гордост, че сме изпълнили по 
ставените задачи и през 194/ 
година и по-късно, всяка ‘би
това поръка, реч. и по пос
ледната педя наша земя сме 
гранитна стена против всичк# 
опити и посегателства 
нашата страна, но и винаги го
тови да подадем приятелска 
ръка за сътрудничество и раз 
витие на добросъседски отно
шения ...

Ние ... редуват се данни за 
постигнатото дотогава в Ди
митровградска община под Ти- 
тово ръководство в рамките 
на СФРЮ.

А другарят Тито слуша, ус
михва се, проверява всичко то
ва чрез гръмките и бурни, о- 
вации и аплодисменти на 
селението.

На края Другаря Тито 
бърна към насъбрали^ 
род. Благодари за сърдечно
то посрещане. Очевидно дово 
лен, той пожела нови успехи 
на Димитровградска община 
изграждането на социализма.

Думите му намират най-ши
рок прием всред народа. Сли
ват се с кръвта ни и ни 
ват вяра и насърчение за 
ви усилия, за създаването на 
нов, по-хубав и по-щастлив 
вот.

През лятото на 1965 година 
на лъг о! нг' вългария за 
страната другарят 1ито напра
ви кратък иреогой в дими А- 
ровград. ма гарата е този сел 
темвриисни сяончев ден оеше 
дошло мало и голямо да види 
люоимия ни вожд и учител. 
За тези дни споделихме Със 
Стоян Нанов, директор на тим 
назия „Светозар Маркович” в 
гр. Ниш, които по юва вр^е 
Оеше председател на Общин
ската скупщина в Димитров
град.

— Това беше преди 12 годи 
ни — като чели беше вчера 
— започна Наков. Население
то от Димитровградсна общи
на — над Ю хиляди души — 
беше се стенло на гарата. И 
докато чанахме „синия влак"

1ИЮ е забелязал

После казва Наков.

о ми съоб-

Тито, който я е съ-

мен.
срещу

да пристигне, си спомнихме 
за срещите с другаря Тито 
през 1947 година. С гордост 
се готвехме да нажем на дру
гаря Тито за изпълнението на 
възложените задачи, за изгра 
ждането на социализъм в на
шата община. С нашия пример 
ние на дело доназвахме на 
другите народи и съседи, че 
сме жив мост, звено между^ 
българсния и югославските на
роди.

Щом „синия влан” се зада
де — хиляди ръце се дигна
ха за поздрав, на раменете на 
родителите личеха малки де
ца, които също иснаха да ви- 
Дят АР. Тито. Навсякъде отек
ваха радост ни възклицания 
„Да живее другаря Тито!, „Да 
живее братството и единство- 

между нашите народи и на
родности!” Отенваше песента- 
„Друже Тито, ний ти се къл
нем" ,..

Другаря Тито на димитров
градската гара посрещнахме 
др. Душан Петрович-Шане. Пе 
троние Савович. аз и др. об- 
ществено-политичесни ръково
дители от Димитровградсна об 
щина и тогавашна Нишка око
лия.

на вранска околия, също така

на-

се о- 
се на-

в
то

вли-
но-

жи

Времето минаваше. При раз
дялата ни се струваше нато 
чели винаги сме били заедно 
с другаря Тито. Това чувство 
ни обвзема и днес. Винаги сме 
заедно с велинана на нашата 
социалистическа общност. Дру 
гарят Тито е винаги с нас — 
и вчера и днес и утре винаги 
с неенрита радост 
Стоян Наков.

— Да си призная — 
много развълнуван —
Наков — преди да изговаря 
думите: Другарю Тито, добре 
дошъл! Но щом срещнах 
говия усмихнат поглед, 
вата усмивна, неговите светло 
сини о„чи — аз се отпуснах и 
продължих свободно рапорта

бях
назва

не-
него-

разказва
Пионери от Вранска околия при,^р0уг?р,„ Тито, да 23 май 1959 г. В, Танев стои зад другар^

Разговора води: 
Матея АНДОНОВ

СТРАНИЦА 6 ,;
БРАТСТВО ★ 20 МАЙ 1977



:

ДРУГИТЕ ЗА то
про™ве"ерГаТнациИтеОГОсРеЧерНаазгар0яР^ 33 ™"У«нив. а 
дове. Предвождаше ги Тито«1™ Партизанските ре- 
доминантна личност Тито как™ ™ ЧИТелна и като 
мунист ... ногато в неговото г п наричаха- беше но- 
чеоката доктрина, която е приел се"сГТ комунисти- 
любовта към своята стаяхА™. я 0 Пламъка на 
стана вожд. Рахотно напатена родина, той

Уинстън Чърчил
Иметоцпгатп на маршал Тито обиколи 

ференциаВЪ‘ТИ в.°йната Югославия . 
отряд . Д°ИДе Н6 "аТ° обозлия'

Трябва ^а^кажа
силен човек ЗаК°съжал1нТ03И 7Хер" Й00ип Бро3’ че е
змовим3 ше3™ЛУШИЛ ти^атТа)И^сресал. "но^коТато7?? 
т т ‘_,ре г0 смажем на място, бъдете убедени в
една ;узИинеаНТиШтоНвеПГТеЛ' "° бИХ = 
водачи и които Германия. хора които биха били 
ка силни !Г 6 3 имали такава Решителност и та-
са напълно Роб„ НИК°Га Дта не се "РаДааат, макар че са напълно обнържени. Този човек не оазполягя г
наме°рил начин"“ ° НИЩ0' Вина™ е бил ™Ръа<аа. но е намерил начин да се пробие. Никога не е капитули-

и'- отДавал признание и се заканвал ХИМЛЕР 
тпгос„^'и°ЛяМ0Т° еИ най-аа«ното, което е постигнато в 
когославия е — братството и единството между сър- 
ои. Хървати, словенци, македонци и черногорци За то
ва велико дело историческата заслуга се пада на на
шия приятел и другар маршал Тито и на Югославсна- 
та комунистическа партия.

петте континента, 
на мировата кон

но като преден
Иля Еренбург

Щ
ШШтш

„Галео — плува

ПРЕД ЮГОСЛАВСКИЯ ПРЕГЛЕД НА МЛАДИТЕ В ГР. НИШ

Трескава подготовкаГеорги Димитров

Третите по ред срещи на 
г Югославия под на 

звание „Братство-единство” та
зи година ще се проведе от 26 
до 29 май- Подготовките за 
тази величава среща на млади
те е в пълен разгар. Канто не
отдавна на преснонференция в 
град Ниш организиран? по този 
повод заявиха Воислав Байович, 
преседател на Общинската ко
нференция на Съюза на мла

Въодушевен съм дежта и Драголюб Вучкович, 
подпредседател на ОК на 
ССРН
срещнат над 1 000 младежи и 
девойки от градовете във вси 
чки наши републини и автоном 
ните области.

— От 26 до 29 май в Ниш 
ще се проведат състезания в 
културно-забавната част. Вто
рата част са спортните състе 
зания, а третата — ще бъде

от начина по който той доми
нира над световните проблеми. Казал бих, че президен 
тът това прави на нивото на нашата

разговори от ин
терес за младите у нас. Ще 
се организират състезания на 
металоработници, срещи на 
пионери в 11 различни дисци 
плини.

На историчесния Бубань ще 
бъдат засадени 85 млади, дръ
вчета, символизиращи 85-тия 
рожден ден на другаря Тито 
— каза между другото В. Ба
йович.

посветена намладежта
на тази среще ще сепланета.

Луй Жонс
Каквото и да мислим за комунистите, ние се въз

хищаваме от героичните хора, а Маршалът е 
такъв човек. Той е Давид на модерното време ...

„Ивнинг нюс”
...Тито беше един от великите герои на моята 

младост. С огромно възхищение следях борбата на 
югославсните народи против 
ноято

тъкмо

нацистките окупатори, 
ръководеше Тито. Сетне имах възможност да 

се запозная и често да се срещам с него. Онова кое
то мога да ви кажа е. че Тито е една от редките съв
ременни личности, с ноято имам не само приятелство, 
но и уважение и възхищение ...

Сантяго Карильо

Думата „щафета” е’ от ита 
лианска произход и се отна
ся ДО бързи гласници на ко
не. Подразбира и пренасяне на 
писма от повече вестители^ но 
ито го предават един на друг 
вео до получатиля.

До 1974 година от всички ме 
ста в страната са тръгнали нъм 
50 хиляди щафетни палки с 
поздрави за рождения ден на 
другаря Тито. Около 900 са из
ложени в Музея „25 май” в 
Белград. Останалите се нами
рат в резиденцията на пре
зидента Тито като енъпи спо
мени.

ТИТО: ИЗВЪНРЕДНА Е НАШАТА 

МЛАДЕЖ
В разговор с млади работни 

ци, ученици и земеделсни тру 
женици на 25 май 1972 година 
в Белград, другарят Тито е на 
зал. . .

„Драги мои младежи и дево 
йнпи.

Аз много ви ценя и винаги 
говорех, че Югославия има от
лична младеж. Защото друго
яче и не може да бъде — 
един извънреден народ трябва

да има и извънредна младеж. 
Тана е и у нас; това е факт. 
Винаги ногато отивам вън, ща
стлив съм, че мога да кажа, 
че ние имаме прекрасна мла
деж. Хората в чужбина гово
рят, че имаме добър народ, 
храбър и постоянен. А аз вина
ги допълвам, че имаме хубава 
младеж, ноято ще ни надмине 
във всично. Аз очанвам това 

вас. .

Щафетата тръгна от Ниш

Щафетните палки са израбо 
теми от всички видове матери 
али: камък, дърво, слонова ко

ст, стънло, пластмаса, пшени
чен сноп, метал. 

Тазгодишната щафетна пална

е дело на младите майстори 
от Майданпек и е изработена 
от благородни метали.

В ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРАВСКИЯ РЕГИОН

270 СТИПЕНДИАНТИ НА ТИТ0ЕИЯ ФОНД
Със средства на Титовия фонд 
в Южноморавския регион се 
стипендират 23 млади работни 
ци, 101 ученици в средни про
фесионални училища и 83 сту
денти на висши и полувисши 
учебни заведения- 

Въпреки постигнатите резул 
тати, по преценка на Координа 
ционния съвет на Титовия фонд 
в Южноморавския регион не 
са използвани всички възмож
ности за зачленяване на още 
повече организации и отделни 
лица. Също тана е необходимо 
да се отдели по-голямо внима
ние на избирането на нандида 
ти за даване на стипеудии и 
то преди всичко от редовете 
на младите работници от мате-

гЛеждуобщинсният координа
ционен съвет на Титовия фонд 
о Южноморавсни регион обсъ
ди досегашната обществено-по
литическа дейност във връзка 
със зачленяването във фонда 
и избора на кандидати за по
лучавано на стипеднии. Беше 
констатирано, че досегашната 
дейност в тази област задово
лява. В 13 общини в региона 
досега са зачленени 350 осно
вни организации на сдружения 
труд, самоуправителни общно
сти на интересите и общество 
но-политичесни организации и 
към четири хиляди души. За 
писаният петгодишен влог въз
лиза на 540 милиона стари ди
нара.

риалното производство. Също 
така трябва да се държи смет
ка да се шнолуват кадри, нео
бходими на стопанството и 
обществените дейности в ре
гиона.

Междуобщинсният координа
ционен съвет е предложил във 
всични общини в региона да се 
анализира досегашната дейност 
по зачленяването в Титовия 
фонд и въз основа на това да 
се утвърдят конкретни мерни 
и акции. Също така е взел пре 
поръка всични организации на 
сдружения труд да се зачле- 
нят във фонд, като по такъв 
начин се обезпечат повече сре 
дства'1 за ише&уване на млади 
работници. -
. I

в. В.

По този начин, трудещите се 
и от този регион заедно с 
трудещите се от цялата страна 
изразяват своята привързаност 
и любов нъм другаря Тито —

НА ЧИТАТЕЛИТЕ И СЪТРУДтЩИТЕ 
ЧЕСТИТИМ'.

ДЕНЯ НА МЛАДОСТТА, 40-ГОДИ11ЩИНАТА 
ОТ ИДВАНЕТО НА ДР.ТИТО НАЧЕЛО НА 
ПАРТИЯТА И 85-ИЯ МУ РОЖДЕН ДЕН.

неуморим боец за развитие на 
нашето самоуправителио обще
ство.Тито и младите

СТРАНИЦА ? ,
БРАТСТВО ★ 20 МАЙ 1977



Владимир НАЗОР

ТИТ0В0Т0 „НАПРЕД“
шНа-.елс> на нолоната другаря.' Тито езди 

из тесен и планински пьг Начело на нолоната другари Тито стига 
най-после под върха на планината.

В урви и мъгли
върхът се нрие. Там, нъдето Ви могло 
да се премине — призран нов стои 
на урвата и гледа пришелеца.
Очите му — очи на сова, муцуна — 
лисича, зъби — иато зъбите на плъх, 

член на гърбавото му тяло 
е остро и бодливо. Гледа и говори:

„Отде дойде, безумецо? И накъде? 
Познаваш ли ме ти? Аз съм баща на

всичките

високо
снали и пол,горе — дед. Наоколо —

ЮСНгта.Н долу луд ПОТОК ШуМИ, 
неоею черпи оолаци се влача!, 

разкъсана мъгла се виц нато дим 
иид С1 арата юра о. оорове и оуни.

но нищо той не вижда и не 
чува.

и по

— Iон езди;

Къде ли Мисълта го носи? Във нои 
незнайни светове живее? и от що 
са сръчните на челото му, нраи устата7 
но изведнъж се спря и трепна, 
пред него — призран. цял в смразена нал, 
във сняг и лед. ьтои, излъхва студ 
и шъпне:

и всени

на нещастие, на разкаяниевестител
:*,!
Аз съм
с които ще изтрови в

който ще изгонят лудите ви сънища. 
Що иснаш ти? Защо си дигнал та» челяд 
да страда и да чезне? Идеалът е прекрасен

плод

продточа.
и онзи, който има остри нокти, 

съвестта ви гроб,
във„Къде безумецо? Във тая планина 

аз властвувам. Поспри се, погледни 
ти тез, които водиш тука.
Ьез дрехи, боси, жална плът човешка, 
злочеста кръв, която моя дъх смразява. 
Защо ги водиш ти нъм мъни и към смърт? 
Аз ледени статуи от вас ще изсеча 
и вие ще стоите неподвижни 
и ден и нощ
на тоз планински път, като знамение 
на мойта мощ; и ще напонят те на хората, 
че тук човекът им свой предел.
Назад върви, върни се в низината 
край своето огнище костите си грей 
покорен, тих; най-верният закон 
човешни е: живей, без да размисляш кан 

да се живее".

що зрей на нлон, до който никоя мъка 
не ще достигне. А върхът 
на планината е забит в небото.
Върни се ти назад, безумецо!
Но на върха планисни тресна гръм, 
засвири вятър, дигна се мъглата, 
под облаците закрещя орел; и блесна 
слънце топло, лъчезарно; 
и Титовия глас се спусна нато дъжд 
над челядта измъчена и вечно жадна 
за неговата реч:

„Напред”!

А. Аугустинчич: ТИТО

Тъй наза призракът; но блесна погледът на
Тито титоС МОи от зениците му бликна огън; 

удари коня и прегази призрана 
и викна от върха:

„Напред”! В началото на август 1928 година. _ 
Йосип Броз е арестуван. На съденето на 
номунистите, известно като „Бомбашни 
процес" през ноември същата година той 
е осъден на пет години затвор. На про
цеса Йосип Броз не крие, че е член на 
ЮКП, но откровено признава това, отхвъ
рляйки компетентноста на буржоазни» съд 
да издава присъда-

След излизането от затвора и кра
ткото пребиваване в родния Кумровец, 
Йосип Броз отива в Загреб в нелегалност.
По време на своя нелегален живот ползу
вал е разни псевдоними, като: Валтер, Ру
ди, Спиридон Менас, Джон Аленсандер, 
Карлсон, инж. Иван Костаюшен.

В протокола от заседанието на ЦК на 
ЮКП във Виена, в който Йосип Броз бива 
нооптиран през юли 1934 година, за пръв 
път се споменава името ТИТО.

От димящите сиви барикади 
родиха се апостоли безчет, 
през жарища руини и грамади — 
вървяха те напред, напред!...

Събрани, сплотени, обединени 
безстрашни влизаха те в бой- 
За своя роден кът от немец завладени — 
паднаха жертви безброй.

С легендарния водител Тито 
пребродиха те дните тмурни.
И днес строиме упорито — 
дни весели, безбурни ,..

II

Начело на нолоната другаря Сито езди 
по твърда и замръзнала пътена.
Сега пред него призран нов стои 
и пътя му затваря. О, колко грозен е! 
Жълт, мършав! Кожата му се отпуснала, 
а костите му транат нато орехи 
в торба. И призракът заговори:

„Стани
и погледни ме! Ти ме знаеш, 
но нивга още мо» лик не си видял.
А аз съм онзи, кейто дълго време те следи 
подобно сянка из земята пуста.
Аз съм във всеки двор, край всяное огнище 
и обор; тоз който слага 
пъка във всякоя торба и се наричам Глад! 
Слезни от твоя кон; ще го ездя- 
И сам ще поведе момчетата ти плетих 
из шубраци, клисури и пустини, 
нъдето само катерицата и носът 
и издигаш ти моя черен стяг!
Тук слава и победа славя! О, стани!
От сънищата си се откажи, върни се 
във равнината. Ори и сей, жъни, 
защото няма нищо по-добро от хляба, 
а най-голямо щастие е да си сит!
Подай ми поводът и изчезни”!

Над наши» свободен бряг, 
хиляди слънца днес греят — 
понеже в боен стяг 
машинните мотори пеят.

Днес пеем химна на зората 
в своя скъп свободен нрай- 
А от развалините от борбата — 
строим задружно земен рай. НАШ ТИТО

Матея АНДОНОВ

Другарю наш, вожд и учител, 
борец за свобода и мир в света, 
цветя за рождения ден приеми 
от пионерите на твоята страна.

ЗА ТИТОТито
от коня слезе, но не се обърна, 
наведе се, заграби буца пръст, 
на прах я стри е я захвърли във лицето 
на призрана и викна:

Ти ни водиш в победи големи 
и ние твоя път славен следим, 
заклевам се в името си честно, 

отстъпим!Тито е гранитна скала
Тито е букет цветя
Тито е нашето щастие и устрем.

от този път да не„Напред”! „Напред”!

Рт 5 т* Слаждан ВАСОВ, 
ДимитровградТито е нашият учител 

Тито е нашата слава 
Тито е нашата армия славна.

Тито е нашата гордост,
Тито е наши» мир
Тито е най-добрият ни пионер.

Кемал ДЕЛАЛИЧ, 
осн. училище „Брат» Рибар”, 

Тузла
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ С БОСИЛЕГРАДСКИ
Мгадежи.и Девойки

ОБЩИНСКА КОНФЕРЕЦИЯ НА ССРН В ДИМИТРОВГРАД

юбилеите - ВЪЛНУВАЩО
ТЪРЖЕСТВО

УКРЕПВАНЕ НА 

МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ *

„ЧЕСТВУВАНЕТО на юбилеи- 
то на другаят Тито имат дело
ви харантер и ние трябва да 
ги отбележим чрез интензив
на работа в провеждано на 
линията и политиката на Съю
за на югославските комунисти. 
Това от нас изиснва по-голяма 
мобилност и активност за осъ
ществяване на по-добри резул 
тати в изграждането на само 
управителното ни социалистиче 
ско общество. За това ни за
дължават Титовата дейност и 
всичко онова, което е сторил 
за освобождаване, създаване, 
изграждане и запазване на не 
зависимостта на СФР Югосла
вия — братска обитност на ра
вноправни народи и народно
сти”. С тези думи, които да
доха характер на заседанието, 
се обърна във встъпителното 
си изложение председателят 
на Общинската конференция 
на ССРН в Димитровград — 
Сърбислав Златкович.

На заседанието Конференци
ята разгледа и прие отчета за 
работа на ОК на ССРН, Предсе 
дателството и останалите тела 
на Конференцията за 1976 го
дина, както и програма за ра
бота на Конференцията за та
зи година. Освен делегатите в 
работата 
взе участите и Миодраг Вуй- 
чич, член на Републиканската 
конференция на ССРН.

помощ — но И ЯСНИ 
ПЛАНОВЕМладежите и 

Средношоклсиат
лен

девойки от 
11л образовате-

ппг,гЬ«еНТЪр за гимназиално и 
и!Та"° образование 

..Иван Караиванов" в Босиле- 
РЗД с твърде оживена дей

ност посрещат Титовите и на
ши юбилеи*

бе изключително 
мент в моя живот. Защото при 
ет съм по 
ствуваме Титовите и наши юби 
леи. Революционният 
другаят Тито е г 
вдъхновение за младото поно- 
ление, ноето сега поеме своя
та отговорност за развитие на 
нашето общество. Ето 
Титовото дело 
всекиго, а преди всичко за нас 
младите — изтиква Методи.

радостен мо-

В материалите, встъпилетлно 
то изложение и разискванията 
основно ударение се сложи 
върху дейността на местните 
организации на Социалистиче 
ския съюз. Беше изтъкнато, че 
в тях започва и завършава 
реализацията на приетите пла 
нове за работа и самата поли
тика — развитието на самоу- 
правителното социалистическо 
общество. Всичко , това изисква 
от членовете на ССРН да ра
ботят върху укрепване и ка
дрово оспособяване на орга
низациите за по-успешното им 
действуване. А за осъществява 
не на тази цел е необходима 
по-тясна връзка на Конферен
цията с местните организации 
и оказване на помощ от стра
на на всички тела при органа 
на управлението.

Работата на самоуправителни 
те обшности на интересите бе 
ше също въпрос, на който се 
отдели значително внимание на 
заседанието. Изтъкна се, че 

• те все още не са заживели 
в пълнил си интензитет. Про
менена е само формата на ра 
бота, а същността е останала.

За премахване на недоста
тъците необходимо е в пред
стоящия период общностите 
на интересите да имат всички 
необходими условия за работа, 
както в кадрово така и в дру
ги отношения- Само по този 
начин те ще имат изготвени 
и съгласувани планове и про
грами за работа, за които от
делят средства организациите 
на сдружения труд. А това зна 
чи и по-голяма дейност на де 
легатите в скупщините на те
зи общности.

Една от основните задачи в 
предстоящия период е и по- 
нататъщното укрепване, разви 
тие и усавършенствуване на ме 
тода на работа из делегатска
та система. Факт е, че досега 
са постигнати добри резулта
ти. делегатската система се е 
афирмирала като необходимо
ст, понеже създава условия 
за учестие в решаването по- 
важни въпроси на голям брой 
хора. Те консултират сзмоупра- 
вителна си база в болщинство- 
то случаи, но има и определе
ни слабости и в това отноше
ние.

време, ногато че-

път на
внушително

Почти всеки ученик ще взе
ме участие в чествуването на 
Деня на младостта и рождения 
Аен на ДРУгаря Тито. Неотдав
на 18 младежи и девойки бяха 
приети в редовете на Съюза 

комунистите.
Именно тези дейности

защо
е голям урок за

Иринка Стойнева
чка от трети клас на гимнази
ята. Изтъква се и в извщнучи 
лишната дейност. В чест на 
юбилеите и 
юза

е отличнина
орга

низирани в чест на юбилеите 
нашия разговор с 

група младежи и девойки.
с тема на тя е приета в Съ- 

на комунистите.

Лимонка Андонова 
чка от трети клас на 
ята. Миналата година 
се Съюзната щафетна 
до тържествено украсената три 
буна в центъра на Босилеград. 
Сега на централното общинско 
тържество, по повод Деня 
на младостта и рождения ден 
на другаря Тито, ще учиству- 

едно от гимнастически
те упражнения-

—Титовите юбилеи означават 
голямо вдъхновение и за нас 
учиниците да сг борим за ос
ъществяване на по-добри об
разователно-възпитателни ре
зултати. Неговия жизнен и ре 
волюционнен път говори, че в 
нито една ситуация няма тру
дна задача, ноято е нерешима 
— казва Лимонка.

Изучавала съм Титовата 
биография и най-голямо впеча 
тление ми прави безмеоната 
МУ трудова енергия, знанията 
и упоритостта. Тези негови на 
чества са голяма шнола за нас 
младите — назва Иринка.

е отлични 
гимнази- 
тя доне- 

палка

По повод Деня на младостта 
и тя ще участвува в гимнасти
ческите упражнения в Босиле
град, като по такъв начин ла- 
де скромен принос в ознамену 
ването на големите юбилеи.

ва в

Конференциятана

В, В.

ДИМИТРОВГРАД Е ГОТОВ ЗА

МАЙСКИТЕ срещиВинко Захариев е много до- 
-б.ър. ученик от трета година в 
отделението за квалифицира
ни работници. Утре, 21, и в неделя. 22 

май. в Димитровград ще се 
проведе централната манифес
тация от рамките на чествува
нето на тазгодишните юбилеи 
на другаря Тито — „Майските 
срещи” на народите и народно 
стите в СР Сърбия.

„Майските срещи" ще бъдат 
тържествено открити утре, в 
19 часа. След откриването на 
тържествено украсената трибу 
на на площад „Освобождение" 
ще бъде изпълнена първата 
част от програмата на танцо 
вите ансамбли на народите и 
народностите — на сръбския 
народ от Аленсандровац Жул
ени, на албанската и турска 
народност от Призрен, на ун
гарската от Чантавир, на ром- 
ънената от Уздин, на русинсна 
та от Руски Нръстур, на сло
вашката от Ковачица и на бьл 
гарската народност от Боси
леград, Бабушница и културно- 
художественото дружество на 
гоада домакин 
град.

В неделя в 9 часа започва 
дефилето, а ноето ще вземат 
участие ученици, работници, 
спортисти, както и представи
телите на нултурно-художестве

ните дружества на гостуващи
те танцови ансамбли на на
родите и народностите в СР 
Сърбия.

След дефилето е предвиден 
митинг, който ще започне в 
10 часа, на площад „Освобож 
дение”. След митинга ще бъ
дат съобщени получателите на 
наградите от конкурса на де
тския вестник „Другарче” от 
Ниш и „Дечйе новине” от Гор 
ни Милановац. Програмата про 
дължава след това на ново- 
изграденето футболно игрище

Спортно-ренреационния цен
тър „Парк”, с гимнастически 
упражнени 1 на пионирите и 
младежи от основното учили
ще и гимназията в Димитров
град.

В следобедните часове е 
предвиден излет до граничната 
застава
крий Градина, където танцови 
те ансамбли ще изпълнаят кон 
церт за граничарите от заста
вата.

В 19 часа е втората част на 
програмата на танцовите ансам 
бли, с ноето и завършават таз
годишните „Майски срещи”.

— В младини и другая Тито 
с бил металик. Работил е в 
много фабрики и работилници 
и тук се калявал и като рабо
тник и като революционер. То
ва дав? голям елан на мен и 
другарите 
своя занаят и същевременно 
дп бъдемг добри самоуправи- 
тели

да „испечем"ми

казва той.

Винко е даровит спортист. 
Един от най-добрите футболи
сти във футболния отбор „Мла 
дост”.

— Това са особено щастливи 
моменти за всички Защото Ти
товите юбилеи вдъхновяват, 
обогатяват нашите 
и ни стимулират за работа — 
казва Винно.

Лиляна Гелева о също отли
чничка от трети клас на гимна 
зията. Нанто и нейните връс
тници от сърце се радва на го 
лемия юбилей- Деня на младо 
стта и рождения ден на дру
гаря Тито.

в

СДРУЖАВДИртп 
ОСНОВНА ЦЕЛ

Една от най-важните задачи 
поед Социппистическия съюз е 
безспооно прилагането на За
кона за сдружения труд. а ос
обено на сдоужаването на ча
стните селскостопански произ
водители. Както бе изтъкнато 
земеделската нооперация „Сто 
чао" има коопеоатипнч о-чо. 
•цени- с повече от хиляда сел
скостопански производители в 
общината. Тези кооперативни 
отношени-г не са обаче таки
ва, каквито изисква Законът 
за сдружения труд. Дори на 
Конференцията се изтъкна, че 
някои селскостопански произ
водители са на мнение, че коо 
перацията нянои е била по- 
близко до тях — в тяхното или 
съседното село. „А сега тя се 
о преселила в града и забра
вила селските проблеми".

В предстоящия период, бе 
прието на Конференцията, е 
нужен по-близък контакт меж
ду селснотостопансните произ
водители и кооперацията, с 
цел за сдружаване и поилагане 
но Закона. А това значи сел
скостопанския производител да 
има третман на работник в

съзнания
„Иван Караиванов"

Димитров-

А. Д.
— - Чувствувам сс много ща- 

стливе, че по повод юбилеите 
съм приета в редовете на Съ
юза иа комунистите. Това бе 
и пай-голямото ми желание да 
со намеря е редовете на она- 

ноитс най-последователно 
се борят за развитието

самоуправителен социали- 
ТитовияТ жизнен и оево- 

ВСС/

зи, на на

шия
зт,м.
люционнен път ииспирирл 
мого а преди псично нас мла

назва Лиляна. Ще уча
гимнастическите уп-
на 25 май в Боси‘

дите — 
ствува в 
ражненил 
леград.

Отгоре, надолу:

М. Бориссв, 
И. Стойнева, 
Л. Андонова, 
Л. Гелева и 
В. Захариев

е абитурнтМетоди Борисов
в гимназията.

_, Неотдавна съм приот_п_ 
иомукистите и това

сдружения труд.в Шопсно хоро Ангел ДИМИТРОВ
Съюза на
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Съюзната щафетаУтре в Босилеград ще пристигнев БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИНА

КОВИ МОСТОВЕ И ПЪТИЩА Всичко е готово
ста на мястото на досегашнитеВ областта на пътно-транспор 

тното строителство тази годи* 
ва в Босилеградсна община ще 
бъде много по-иНтензиона в 
сравнение с предишната. В 
ход е изграждането на няколко 
значителни обекти.

дървени.
От голямо значение ще бъде 

изграждането и асфалтирането 
шосето от село Радичевци 

югославско-българската
на

от най-отдалечените села от 
на Лисина, Любета

към
граница в дължина от 4 кило
метра. По такъв начин за идна 
та година тук ще останат не
довършени само още 3 кило

този повод изготвиха ученици
те от Средношколският образо 
вателен център „Иван Нараива 
нов" и Основното училище „Ге 
орги Димитров" в Босилеград.

На десетина минути преди 
пристигане на Съюзната и^а* 
фета, на тържествено украсе
ната трибуна ще б'/,дат доне- 

местни щафети, 
символизиращи четири десети
летия от идването на другаря 
Тито на чело на Партията. Три 
те щафетни палки ще трьгнат

Босилеград тържествено ще 
посрещне Съюзната щафета 
на младостта с рожденденски 
те честитки до другаря Гито, 
която тук ще пристигне утре 
в 16 часа. Край тържествено 
украсената трибуна, пред сгра 
дата на новия хотел, ще дой
дат пионери, младежи, гранича 
ри, работници, за да изкажат 
голямата си любов към прези 
дента Тито. Щафетната палка 
ще бъде посрещната с много 
цветя и с богата културно-ху
дожествена програма, която по

районите
и Тлъмино, а четвъртата 
мине през крайграничните се- 

носена от граничари и мла 
В щафетните палки ще 

писма

ще
На Любатска река при село 

Църнощица, Предприятието за 
пътища от Враня приключва с 
изграждането на желязно-бето
нен мост в дължина от 36, а 
широчина 9,5 метра. За изгра 
ждането му ще се изразходват 
1,6 милиона динара. До края на 
годината на Любатска река ще 
бъдат построени още два мо-

ла,
метра.

Очаква се, че през тази го
дина окончателно да бъдат по
строени и мостовете на река 
Драговищица при селата Ра
дичевци и Млекоминци.

дежи.
бъдат поздравителните 
до другаря Тито население- 

Босилеградска община.то в

сени четири
На 22 май. — райоиии 

прегледи
В. В.

на 25 майЧествуването 
Деня на младостта и рожде
ния ден на другаря Тито ще 
отпочне на 22 май с тържест
ва в районните центрове 
общината. В I орна Лисина, до 
лна Любата, ьистъР и Юрна 
любата ще'бъдат изпълнени 
иултурно-лудожествена програ
ма от хорови песни, рецитали, 
рецитации, гимнастически и аг 
летически упражнения, народ
ни песни, танци и друго. Из
пълнители на програмата 
бъдат учениците от местните 
основни училища.

БАБУШНИЦА

Внедряване на 

делегатската система
на

Нови капиталовложения
Обсъждайки информацията 

за репродуктивната способност 
на стопанството и възможно
стите за обезпечаване на по
стоянни оборотни средства Из 
пълнителният съвет на Общин 
ската скупщина в Димитров
град констатира, че организа
циите на сдружения труд в 
общината се намират в труд
но положение. Недостигат им 
постоянни оборотни средства, 
което твърде зле се отра
зява и на възможностите за 
капиталовложения в нови обе
кти, които са предвидени в 
средносрочните програми на 
организациите. Изпълнителни
ят съвет реши да се обърне 
за помощ до Фонда за раз
витие на изостаналите общи
ни в СР Сърбия за обезпеча
ване на средства, което е е- 
динния начин да започнат оп 
ределени инвестиции.

На заседанието на Съвета 
беше заключено, с оглед ра 
това, че организациите, които 
не са оабезпечили нужните о- 
боротни средства не могат да 
инвестират средства в нови о- 
бекти, че изходът е само в 
помощ на Фонда.

На танова положение са о- 
казали влияние много фанто- 
ри. Преди всичко участието на 
чуждите средства в съвкупни
те средства на организациите 
възлиза на 38 процента, кое
то говори за големите дълго
ве на димитровградското сто
панство. Освен това в тече
ние на деловата 1976 година 
за отплащане на кредити, ка- 
кто за основни така и за обо

ротни средства, са изразход
вани 88 на сто от съвкупната 
акумулация. Също и част на 
задължения за отплащане на 
кредити не е погасен в изми
налата, а отплащанията про
дължават и през тази година. 
Всичко това говори, че възмо 
жностите за нови капиталовло 
жения са минимални.

Освен това „пристигат" и 
нови задължения за отплаща
не на различни кредити, а сре 
дства за тази цел няма.

При всичко това трябва да 
се има предвид, че положени
ето е все пак по-добро в от
ношение на миналите години, 
понеже болшинството организа 
ции имат обезпечени, минимал 
ни оборотни средства [закон
ния минимум). В това отноше 
ние в най-трудно положение 
е каучуковата промишленост 
„Тигър”, на която са най-необ 
ходими дългосрочни кредити 
за обезпечеване на оборотни 
средства. А изохд от това по
ложение, освен очакваната по 
мощ от Фонда, са увеличена 
производителност на труда и 
обезпечаване на 
фондовете, които би били 
статъчни за погасване на за
дълженията и нови к ши^ало- 
вложения, констатира се на 
заседанието на Изпълнителния 
съвет.

Един въпрос който бе пред
мет на обсъждане на послед
ната сесия на Общинската ску 
пщина: как занапред да се 
заздрави връзката между деле 
гатите, делегациите и базата.

щеОт ден на ден делегатската 
система все повече се утвър
ждава. През изтеклите две го 
дини на работа на Общинската 
скупщина в Бабушнишка общи 
на са постигнати забележител
ни резултати. Тя се превръща 
като място, където се обсъж
дат и решават всички жизнени 
въпроси.

Най-успешните номера ще 
бъдат излъчени за централно
то общинско тържество, коехо 
ще се проведе на 25 май 
Босилеград.

На много от сесиите на скуп
щината делегатите не са изна 
сяли мненията на своята сре
да, базата, а свое.Те не са сви 
квали заседания на делегации
те, не са консултирали базата. 
По такъв начин не може да се 
обезпечат условия за прове
ждане в дело и на приетите на 
скупщината решения-

в

В делегатската скупщина в 
Бабушница през изтеклата го
дина са обсъдени над 300 въ
проси, от които 125 на съвме
стни сесии на трите съвета на 
скупщината.

През този период не е има 
ло област, каято да не е била 
обсъждана 
ната.
състоянието в стопанството, 
селското и горско стопанство, 
образованието, финансирането 
на самоуправителните общнос
ти на интересите и тн. На се
сиите на Общинската скупщина 
са приети около 50 заключе
ния. Една част от тях обаче 
не са проведени в дело и то
ва по мнение на делегатите 
ще тябва да се избягва зана
пред. Част и от проведените 
решения не са проведени до
край.

Централното тържество в 
ьосилеград

На 24 ма^ тържеството в 
Босилеград ще аалочне с ма
сови съоюзания в надоягвале 
във вечерните часове по ули
ците на града, в ние го ще >- 
частвуьат пионери, младежи и 
граничари. След това низ ули 
ците на града ще мине тради
ционното пионерско факелно 
шествие, чицю пламък ще 
символизира неугасимостта ма 
революционното дело на дру
гаря Тито.

:
Като слабост в досегашната 

работа е слабото 
на сесиите на скупщината от 
страна на някои делегати. Има
ло е отсъствуване на делегати 
— членове на разни тела и ко
мисии, така че често пъти не 
са имали достатъчен брой.

посещениеснупщи- 
Разисквано е и за

на

На 25 май централното тър
жество ще започне с утринен 
парад в града, в. който ще у- 
частвуват пионери и младежи 
от основните училища, младе
жи и девойки от Средношкол
ския образователен 
граничари и работници.

И този път бе подчертано, 
че материалите, които се из
пращат на делегатите са на
писани недостатъчно ясно, или 
пък са преобширни и обреме
нени с много цифрени показа
тели и са трудно разбираеми.

център.
средства за

до- След това с хорови песни 
ще бъде открито тържеството 
в училищния двор на основно 
то училище „Георги Димитров” 
и ще бъде произнесена реч 
за жезнения и револуционнен 
път на другаря Тито.

М. А.

„Горански щит“ 

за активна дейност
В продължение на програма 

та ще бъдат изпълнени 
етически и атлетически упраж 
нения- Ще бъде открита и из 
ложба по

гимна-

домашно ^ръкоделие, 
общотехничесно и художестве 
ното възпитание.Републиканската конферен

ция на гораните, по повод 15- 
годишнината на своята дей
ност, на Общинския синдика
лен съвет в Димитровград при 
съди „Горански щит”, в знак 
на признание за изключителен 
принос в развитието на горан- 
ските дейности в общината.

дина, да взима участие в 
лесяването на голините и 
пазването и уреждането 
жизнената среда.

за-
за-

В следобедните .часове, 
продължение от няколко часа, 
ще бъде изпълнена културно- 
художествената програма, 
чието

на Б

Тази година, под знак на 
юбилеите на другаря Тито и 
годината за защита на жиз
нената среда, Общинският син 
дикален съвет съвместно с 
останалите общество-политиче- 
ски организации организира ре 
дица трудови акции и пости
гат видни резултати. Само в

в
изпълнение ще участву

ват най-добрите представите
ли от всички училища в общи 
ната- След това ще бъде 
ведена

про- 
тема

— младост", в което ще 
участвуват състезатели от 
те основни училища.

Безспорно, че това призна
ние е заслужено присъдено, 
понеже защитата на жизнена
та среда не е никаква нови
на в Димитровградска общи
на. Още през 1974 година Об 
щинският синдикален съвет в 
Димитровград реши всеки тру
дещ се в общината, всяка го-

викторина на
„Тито

пет-

течение на април, на терито
рията на общината, са засаде
ни над 300 хиляди борови и 
акациеви фиданки.

На края на тържеството ще 
бъдат връчени 
знания на най-успешните 
стници в програмата.

награди и при- 
уча-

А. Д. Изглед от Димитровград
В. В.
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БОСИЛЕГРАД

ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ МНОГО ПРОБЛЕМИ ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА
МЕЖДУ ПЕТТЕ основни учи

лища в Босилеградска общи- 
на, Основното училище Вел
ко Влахович" в село Бистър 
има най-много неразрешени 
проблеми от материален ха- 
храктер. Въпреки този факт 
резултатите, ноито то отчита в
образователно-възпитателни
процес са твърде солидни. 
През миналата учебна година 
то се нареди на второ мяс
то в общината — веднага 
след основното училище , Геоо 
ги Димитров" в Босилеград.

Неподходящите училищни 
сгради липсата на достатъчно 
училищни помещения са най-

острия проблем, измъчващ то 
ва училище.

— Сградите на
ро да се построят нови учи
лищни сгради в тези две се
ла. Той е решил от собствени 
средства на амортизационните 
отчисления да отдели 450 хи- 
ляди динара, въз основа на 
които училището трябва да по 
лучи кредит в същия размер 

Републиканската общност 
за основно образование и въз
питание. С тези средства ще 
може да се разреши този твъ 
рде сериозен проблем.

В лошо състояние се нами
ра и сградата на училищния 
интернат, в която живеят 63 
ученика от селата: Ярешник, 
Назърица, Караманица и Дога 
ница. Трудовият колентив вече 
дълго време се застъпва да се 
обезпечат средства за изграж 
дане на нов интернат, без ко
гото това училише фактически 
не може да съществува. В 
случая обаче е необходимо 
пълно ангажиране на Обхцин- 
сната самоуправителна общ
ност за основно образование 
и възпитание.

Да отбележим, че също та
ка 63 ученика от висшите кла 
сове на това училище ежедне 
вно пътуват с автобуси до Го
рно Тлъмино Риначево и Боа 
нновци. За тази цел на месец 
се заплащат по 16 хиляди ди
нара.

Ето на края и една приятна 
вест от основното училище в 
с. Бистър. От началото на но
вата учебна година тук ще 
започне да раобти ученичесни 
стол, за чието изграждане ще 
се израходват 900 хиляди ди
нара. По такъв начин ще се 
обезпечават топли закусни за 
всички ученици. За сега таки
ва получават само учениците, 
които живеят в интерната.

подведомст
вените училища в селата Ка
раманица и Долно Тлъмино, 
които се обучават оноло 
ученина, са съвсем дотраяли 
и във всеки момент могат да 
рухнат! Обаче, принудени сме 
да ги ползваме, защото досе
га нямахме друга възможност. 
Инак би били

ДИМИТРОВГРАД

Седмицата на сигурността вв Димитровградска об
щина беше ознаменувана с бройни дейности: приеми, 
тържествени заседания, посещения на семействата на 
загинали и починали работници на Сенретариата 
вътрешни работи, полагане на венци на паметните пло- 

на загинали милиционери и т.н.

40

зая от

; 1 щпринудени тези 
две подведомствени училища 
да занрием — казва Добри 
Рангелов, дирентор на основ
ното училище в Бистър.

Училищният нолектив пред
приема сериозни мерки насно-
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От вбещания не се живее
ПОЧТИ във всички общинсни материали на Боси- 

леградската община се говори за развитие на стоновод 
ството за което съществуват добри условия. Но 
лението от планинсните села, нъдето има най-много 
добитък се пита защо това се предприема ногато ня- 
ма кой Да нупува тяхното производство. Няколко го
дини наред хората от Доганица, Назърица и други 
села не знаят нак и нъде да продават агнетата. До- 
като бяха земеделските кооперации изнупуването се 
вършеше в Назърица. Зарад това докараха 
вага I 
няването?

Вагата Ръждясва, а откупуваните не излизат в На- 
зърица. И така вместо изнупване да се подобри той 
се влошава. Хората поставят въпроса на всички съб
рания, но компетентните само обещават. Такова обе
щание преди известно време даде и дирентора за' от- 
нуп Васил Захариев. Той наза, че до Първи май Ще 
се извърши откуп в този край, но ето мина Първи 
май, ще дойде и юни, а в селата се не върши изнуп
ване. Затова на хората от този нрай не остава нищо 
друго но да търсят други търговци, от други общини. 
Вече откараха агнетата в Луке, Църна Рена или Ра- 
довница. А защо да е тана? Не беше ли по-добре 
откупа да се направи навреме, когато и цената на аг
нетата беше по-добра.

Ето затова хората губят доверието в нашата ноо- 
перация и сдружаването не върви. Крайно е време да 
се предприемат конкретни мерни. Стига с обещанията. 
На нас ни са нужни нонкретни решения на въпроса.

Манол ЯНЕВ

тт
насе- ФШ.

и голяма
при магазина. Но нанво става сега, след обеди-

В рамните на чествуването 
на празника се проведе тържествено заседание 
първичната организация на Съюза на номунистите на 
Сенретариата за вътрешни работи. На заседанието, за 
революционната дейност на другаря Тито, говори Гер- 
ча Геров — заместнин сенретар на организацията на 
СК.

наВ. В.

БОСИЛЕГРАД

ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВУВАН ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА Й8гГ. :' \
ния Секретарият за вътрешни 
работи. По повод Деня на си 
гурността — 13 май това зна
чително признание бе връчено 
на тържествен начин в Бел
град от заместник-секретаря 
на Републиканският секрета
риат за вътрешни работи.

На 13 май председателя на 
Общинската снупщина в Боси
леград инж. Драган Мицов 
прие представители от трудо
вия колентив на Сенретарията 
за вътрешните работи, честити 
им на постигнатите резултати 
и каза: — По време, ногато 
чествувамо Титовите* и наши 
юбилеи мога да кажа, че ва
шият колектив отчита все по- 
значителни резултати, ноито се 
от голяма важност за укрепва 
но на самоопазването и си
гурността в нашата община.

След това чествуването на 
празника продължи в сградата 
на Сенретариата на вътрешни * 
те работи. Група пионера от 1 ;
основното училище „Георги Ди ф
митров" в Босилеград и пред- р
ставителни на Конференцията § 
за обществена дейност на же 
ната честитиха празника на тру 
довия колектив. Пионерите из- I 
пълниха и подбрана културно- ^ 
художествена програма,. !

В рамките на чествуването I 
се проведоха няколко спор- I 
тни състезания, а по шах- | 
мат и стрелба първо място 
заеха отборите на Секретари
ата за вътрешните работи.

тарията за вътрешни работи в 
Босилеград е удостоен с пи
смена грамота от Републиканс-

За извънредни постижения 
в изпълняване на задачите си, 
трудовият колентив на Сенре-
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Началнинът на СВР — Георги Алексов устрои 

прием и за пенсионирани работници на Сенретариата.

Инж. Д. Мицов говори на тържеството

ВЛАСИНА

Семинар за профсъюзни активисти
съвет в Южноморасвсния 

регион, а лектори бяха члено 
ве на Републинанския профъю 
зен съвет.На семинара участвуваха 20 

— аитивисти от първични

зенНа Власина се проведе дву- 
семинар за профс7,юз- 

антивисти от основните ор 
ганизации за сдружения труд 

общините в Южноморавсния 
Бяха обсъдени повече 

отнасяли се до пранти 
на Занона

дневен
ни

в души
те профсъдозни организации в 
основните и трудови организа 

Босилеградска община.

Работниците на СВР и граничната милиция Лосв" 
тиха и група ученици от основното училище и гимна
зията, на ноито за дейността на службата говори ко
мандирът на граничната милиция в Димитровград — 
Митко Томов.

регион, 
теми,
чесиото прилагане 
за сдружения труд.

Този семинар бе организиран 
от Междуобщинсиия профсъю

ции в
В. В.В. В.
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КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО —..ц-

ПРША ПРОГРАМА ЗА ТАЗИ ГОДИНАБОСИЛЕГРАД

Сказки по марсистко 
образование от Димитровград и Драгоман, 

бе прието и група от 
младежи от Дими-

работа и предимно делови ха 
рантер.

За срещите на обществено* 
политическите организации се 
прие Общинският синдикален 
съвет от Димитровград, съвме
стно със съответни организа
ции от съседните общини от 
ни Българин да организира ра
змяна на раоотници за годи
шните почивки. Шестнадесет 
работника от Димитровград ще 
летуват в почивните станции 

Черно море, а 16 работници 
от фабриките и предприятията 
в Годеч и Драгоман ще госту 

в почивните станиции на 
Адриатическо море. Почивките 
ще се организират през юли 
и август. Също така около 25 
работника от материалното про 
изводство от Драгоман ще го
стуват през първата половина 
на юли в Димитровград. Те 
ще посетят някои организа
ции на сдружения труд ще во
дят разговори за начина и ор 
ганизация на производството, 
условията на работа, технологи 
чесмият процес, създаването и 
разпределението на дохода и 
личните доходи и иде напра
вят екскурзия до Ниш. Бор, 
Майданпек и Гердап. На раз
менна основа 25 работника от 
Димитровград ще посетят фаб 
рики в Драгоман и ще напра 
вят екскурзия по България, по 
маршут, който ще предложи 
Профсъюзът от Драгоман. Ще 
се организират и срещи на тру 
дови колективи от ж.п.—гарите

С'|,с съвеместно заседание 
комисиите за краиграни- 
сътрудничество от Дими

тровград и общините Годеч и 
Драгоман от НР България за
почна тазгодишното сътрудни
чество между крайграничните 
оощини в двете страни. Освен 
че беше приета програма за 
тазгодишното сътрудничество 
комисиите обсъдиха и положи 
телно оцениха сътрудничество
то през 1976 година.

0'ЬацО
четирима 
тровград да гостува в Драго
ман, а група от четирима мла 
дожи от Драгоман — в Дими- 
тровград.

В ооластта на културно сътру 
дничество културно-художестве 

дружество в Димитров
че и 31 май ще го

стува в Годеч и Драгоман с 
пиесата ,

па
чно

ното
град на

-3 „Снаха” от Г. Карасла- 
Читалищата от Драгоманвов.

и Годеч със своите драматични 
ще гостуват в Димит

ровград през юли, 
през ноември,

Предвидени са и две срещи 
футболни отбори от Дими

тровград и Драгоман, които ще 
се проведат в деня на грани 
чните събори в двата града.

Също така и гимназията от в 
Димитровград ще гостува на 
гимназията в Годеч, която ще 

посещението. По 
тези взаимни посе

каТрябва обаче да кажем и то 
ва, чо от страна на предста
вителите на комисията от Ди 
митровград имаше известни за
бележки по отношение на бъл- 

оргони и

секции,
относно

пат

на
гарскито гранични 
митническа служба към наши 
граждани, минаващи границата. 
Некоректното поведение към 
югославските граждани е пре
чка за по-нататъшното разви
тие и укрепване на сътруднича 
ството ма населението от дво

политическо
образование на членовете на Съюза на комунистите, 
а в организация на Общинския комитет но СК, през 
миналата седмица в Босилеград бяха проведени сказ-

Според програмата по марксистко и

ки върху четири теми.
Участвуваха всички членове на СК от Босилеград 

и от първичните организации в околните села. Пре
подаватели бяха членове на Марксисткия център 
Изпълнителния комитет на ЦК на СКС в Босилеград.

им върне 
време на 
щения са запланувани спортни 
срещи и културно-забавни про-

те съседни страни.
В тазгодишната програма са 

запланувани 21 срещи, които 
имат конкретно съдържание ма

на

грами.
Към края на октомври ще се 

проведат и шахматни турнири 
между отборите на Годеч и 
Димитровград (две срещи).

Предвидени са и приеми по 
повод националните празници 
на двете страни, три гранични 
събора (Димитровград, Драго
ман и Долни Криводол), канто 
и сътрудничество в областта 
на стопанството.

В.

ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА:

Сядаш» щпа ж шж дабвпм
жности за правилно планиране 
и провеждане на редица ме
роприятия за подобряване жи
зненото равнище на трудещи
те се в основните и трудови

С цел на време и коннретно 
да се разрешават жизнените 
въпроси на работниците, до 
края на тази година за всеки 
работник в основните органи 
зации на сдружения труд и в 
трудовите организаци и в Боси 
леградската община ще бъде 
изготвена социална карта. Из
хождайки от партийно-конгре
сните решения за реализация 
на социалната политика. Ме- 
ждуобщинският профсъюзен 
съвет в Южноморавския реги
он е предложил във всички

общини в региона да се из
готвят социални карти за ра
ботниците.

Въвеждането на социалните 
карти има за цел да се по
лучат съществени данни за со 
циално-материалното 
ние на всички работници и на 
семействата им. Въз основа 
на това навреме могат да се 
предприемат грижи за труде 
щия се. за правилно разпреде
ляне на осъществения доход 
и др. С една дума социалните 
карти предлагат широки възмо

(А. Д.)

организации.
В социалните карти между 

другото трябва да се утвърди: 
професионално 
работно място и условия за 
работа, здравното състояние 
на работника, жилищното със
тояние, месечния доход по 
член на семейтво и др. Общо 
утвърждават се 90 данни.

положе- Ш мост ангажиранеобразование,

Денкова е била член на ра
ботническия съвет в различ
ни номисии и други самоупра 
вителни тела, а в момента е 
делегат в Скупщината на кул 
турната общност.

Миналата 1976 година беше 
най-успешна делова година в 
тридесетгодишната история 

на конфекция ..Свобода". Без 
спорно е, че заслуга за този 
успех имат всички работници 
в предприятието. В една от 
производствените хали срещ
нахме и ИВАНКА ДЕНКОВА, 
която вече 17 години работи 
в тази организация ...

— Много работи се измени 
ха от дните, когато постъпих 
на работа. Спомням си, че ра
ботех някои операции на вин- 
тяги и панталони за бригади
ри. Тогава по-слабо се работе
ше. Всяка година обаче пред
приятието растеше. Бяхме Щ) 
души (1960 г.), а сега сме са
мо в производството над 200. 
Но не само броя на работни
ците оказва влияние 
продукцията. Ежедневно се у- 
величаше и увеличава нашата 
работоспособност. Оборудено 
стта с машини е много .по-на- 
чествена. Условията за рабо- 
та- трудовата дисциплина, вли
янието на обществено-полити
ческите организации са факто
ри, които са положително 
яели върху напредъка на тру 
довата организация и естест
вено всеки член в нея. А вси 
чно това се отразява г 
личния ни и обществен 
дарт...

В. В.

БОСИЛЕГРАД

Съгласие за нова общност
Изпълнителният съвет на Об 

щинската скупщина в Босиле
град обсъди и даде съгласност 
за усвояване на самоуправи- 
телния договор за формиране 
на самоуправителна общност 
за целенасочено образование 
в Южноморавския регион, коя
то ще се грижи за финансира 
не на средните училища в об

щините в' региона.
Членовете на Съвета също 

така обсъдиха досегашния ход 
на интеграционния процес ме
жду Здравния дом в Босиле 
град и Медицинския център 
..Милентие Попович” в Сурду- 
лица. Бе дадена положителна 
преценка за успешно проведе 
ната интеграция- Обаче, казано

бе, че е необходимо Здравния 
дом, който е сега преустроен 
в Основна организация на сдру 
жен труд да ускоро разрешава 
някои кадрови орга
низационни въпроси, които са 
от значение за по-нататъшно- 
то развитие на здравното де
ло в Босилеградска община.

В. В.

и

Върху

Иванка Денковавли-

— Съвсем на място 
всички въпроси да решават о- 
нези, ноито дават парите. Така 
и в културната общност 
най-много от непосредствено
то производство. Имам обаче 
чувство, че в самоуправителни 
те общности на

и върху 
; стан- сме

В момента работи на опре
делени операции на яне 
..напа” (изкуствена кожа) 

През миналата

от интересите, 
поне нъдето аз съм член, де
легатската система все още 
не е заживяла Цялостно. Все 
още липсва връзката между 
делегатите и самоуправителната 
му база. Ето аз например це 
съм консултирала онези, кои
то са ме избрали нито 
дин въпрос. А това I 
яЩИя период трябва 
преодолее, за да 
най-подходящ и правилен на
чин да решаваме нещата, 
на нрая другарката Денкова, 
примерна работничка 
управителна.

година
този модел беше един от най 
-успешните и най-търсени на
ши изделия. Дори 
твърде нонюктуран. Върху 
го в момента работи 
та бригада, в която сме 29 
Души. Всеки работи 
или няколно операции, но поз
нава и останалите, така че 
случай някой да отсъствува 
производството

и сега ^
не-

и наша- по е- 
в предсто

да се 
можем на

на еднашш
е> - каза

$
и само-продължава

със същия темп.
А. Д.
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УСПЕШНА ЕДНОГОДИШНА ДЕЙНОСТ г-
ЮГОСЛАВЯНИ В 

ИСПАНИЯВече една година в Димит
ровград дейно работи Друже
ство на спорт и отдих 
валидни лица в общината, 
което са запленени оноло 300 
инвалидни лица.

Неотдавна се

Една от тези срещи е състеза 
нието по спортна стрелба, ор
ганизирано по случаи 8-ми с.еп 
тември — Деня на освобожде 
нието на Димитровград, 
то взеха участие

за помощ която са оказали на 
дружеството и активната ра
бота в него.

От събранието беше 
тено и поздравително 
до председателя на СФРЮ 
другаря Тито, в което между 
другото се казва:

„Провеждайки нашето съб
рание в юбилейната 
когато нашите народи и народ
ности чествуват 40-годишнина- 
та от Вашето 
на КПХО и 85-годишния 
рожден ден, ние Е^и обещава
ме снъпи другарю Тито, че 
ще дадем принос в него, чрез 
усилена активност на по-бър- 
зата психо-физичесна рехаби- 
литация на инвалидните лица, 
с помопдта на спорт и рекре- 
ация, с което по-успешно ще 
се включим във всички 
ния на нашата самоуправител 
на социалистическа система".

на ин-
в

изпра-
писмов кое 

инвалидни 
лица от Ниш, Прокупие, Гад- 
жин Хан и Алексинац. В тези 
състезания димитровградските 
представители показаха 
добър успех. Освен

Писателят Ото Бихали-Мерин, в произ
ведението си „Испания между смъртта и 
раждането" описва граждансната война в 
Испания, в която участвуваха много юго- 
славянски бойци, борейки се против фа
шизма.

... ОЩЕ през август 1936, при Хуеска, малки гру
пи от различни народности участвуваха в борбите, сдру 
жени в бригадата „Ернест Телман". При Хуеска се 
сражаваше и първата група югославяни, около четири
стотин сръбски, хърватски и черногорски работника. 
И тук народите на Югославия дадоха първата жертва, 
работника Радослав Хорват.

Пред Мадрид загина Благое Парович, член на ЦК 
на ЮКП и полит-комисар на 13 интернационална бри
гада. От антифашистки борци от всички краища на 
Югославия бяха образувани батальоните „Джуро Джа- 
кович” и „Георги Димитров" и бойните групи „Цанкар" 
и „Матия Губец“.

От Словения пристигна Франц Розман — „Стане". 
Минал през Северна Италия, изкачвайки се по покри- 

сЪс сняг масиви на Алпите, намиращи се на 
френско-италиянсната граница, за да избегне бдител
ното

проведе и пъ 
рвото годишно-отчетно събра
ние на Дружеството, 
за осъществените г 
едногодишната дейност, проя-. 
вени слабости и проблеми, го
вори председателят на Скуп
щината за спорт и рекреация 
на ивалидните лица — СТАН
КО САВОВ. Той 
това събрание се

на ноето 
резултати в

най- 
това ин

валидните лица от Димитров
град са участвували в регио
налните състезания по спорт
на стрелба в Ниш, риболов в 
Блаце, по тенис 
лексинац, както и на състеза
нията в Прокупие, по случай 
Ден}Г на освобождението 
този град.

година,

идване начело
Ви

изтъкна, че 
провежда в 

година през която чествуваме 
юбилеите на другаря Тито, а 
това задължава и 
на засилена делова и 
ческа дейност, с което и те 
ще дадат принос в тази об- 
щеюгославска манифестация.

по-нататъшното 
ние Савов изтъкна, 
ната дейност на

па маса в А-

наинвалидите 
полити-

Скупщината на Дружество 
и признания на 

на бойците, Съю-
присъди 
Съюза
зът на инвалидите на труда, 
Стрелческият съюз, 
на Рашко Найденов, Вукадин 
Маркович и Милка Рангелова,

тече-В изложе- 
че спорт- 

инвалидните 
лица по своята същност, цели 
те и съдържанието не трябва 
да има особена разлика от фи 
зическата култура на здрави
те лица. Още повече ако се 
има предвид, че инвалидност
та при младите поколения е 
все по-често явление, 
изисква създаване на условия 
за защита на тези поноления. 
А политическия климат в на
шата страна и отношението 
към физическата култура е та 
кова, че масовостта е главна
та и основна цел.

както и

титеА. Д.

„СВОБОДА" - „СТУДЕНТ” ОТ НИШ 79:77 (48:38) око на граничните власти...
В редиците на Интернационалната бригада се бо

реше Иван Хариш — „Громовнин”. Дошел отдалече и 
пропътувал половината от света за да се бори съзна
телно, силно и решително за делото на правдата.

Неговата военна специалност и дейност беше ди
версията. След един месец той стана поручик във 
войската на свободата. След като издържа един кра- 

курс, той става инструктор по диверсиите. Обуча
ваше испанци, англичани, валондци, чеси, американци 
и свои граждани как се работи с динамита. Заради 
това беше наречен „Громовнин”.

... Пред Мадрид, в Арагон и Каталония се боре
ше Владо Четкович. Той се бори на Териелския фронт 
зад тежката картечница срещу ескадрила изтребители. 
Един пилот се насочил срещу него. Спуска се от ви
соко и го обсипва с картечен огън. Борбата бе нерав
на. Обаче, острото око и сигурната ръка на черногор
ския стрелец победи врага, който се сруши в пла
мъци.

Важна победа
което Димитровград, 15 май. Игри

ще на „Свобода". Време хуба
во и подходящо за игра. Те
ренът добър. Съдии В. Аран- 
джелович и Т. Васич от Ниш. 
Зрители оноло 200.

„СВОБОДА” Стоянов, Леков, 
Митов, Петрович, Филипов, Си
мов, Пейчев, Петров, Рангелов 
и: Геров.

В труден мач, след успешна 
та игра през първото полувре 
ме, баскетболистите на „Сво
бода" спечелиха още една сре

ща. Те победиха един от най- 
добрите отбори в Републикан
ската — Б дивизия, отборът 
на „Студент" от Ниш, с ре
зултат 79:77 (48:38).

В мача със „Студент” бас
кетболистите на „Свобода" се 
представиха със сигурна и ху
бава игра, която е безспорно 
на по-високо равнище от оно
ва, в което в момента се със
тезават. Трябва обаче да из
тъкнем и някои слабости, а 
първенстве.чо те се отнасят на 
физическата подготовка на иг
рачите. През второто полувре
ме нишките баскетболисти бя
ха -Много—по-добри, - което го
вори за по-добрата им физиче 
ска подготовка. За това положе 
ние единствено оправдание е, 
че в момента играчите на 
„Свобода" нямат къде 
веждат тренировките си, поне 
же на терена се провеждат во- 
лей-болните състезания, в ра
мките на работническо-спортни 
те игри в общината.

тък

На събранието беше изтък
нато, че Дружеството се сре 
ща с много проблеми, първен 
ствено от финансов характер, 
но въпреки това са организи
рани и бройни спортни срещи.

През нелегалните пътища пристигна в Испания 
Марко Орешкович — Крънтия- Той постъпи в батальо
на „Джуро Джакович” като борец. Като военен и по
литически функционер участва в борбата на испан
ския народ.ИЗВОЮВАНА ВАЖИА ТОЧКА Пред Мадрид се бори Милан Благоевич, метало- 
работник, нойто пристигна от Шумадия на бойното по
ле срещу фашизма. Той бе инструктор на испанската 
бригада и се бори на много фронтове. Македонецът 
Алекса Демниевски — Бауман беше комендант на Бал 
канската рота, комендант на батальона „Джуро Джа
кович". На арагонския фронт той остана без един 
крак, но спечели любовта и почитанието на всички бой
ци. Данно Митрев син на юнашка Крайна нямаше дори 
седемнадесет години, когато напусна ученическата ска 
мейна в Баня Лука и тръгна за Испания. Четири йъти 
бе ранен. Той не изчака да му заздравее една рана, 
а в борбата вече получи друга. В деветнадесетата си 
година той стана майор в испанската война.

Многобройни югославяни бяха зачислени в испан
ската войска. Някои от тях не се заврънаха. Единстве
но в спомена ще останат техните имена, овеновечени 
и безсмъртни.

Съдията Р. Бакич успешно 
води мачът, в което му ока
заха подкрепа играчите и на 
двата отбора, с борбената си, 
но спортсменска игра.

Пирот, 15 май- Игрище на 
„Раднички” (помощно). Тере
нът добър. Време подходящо 
за игра. Зрители около 200. 
СъДИя Р. Бакич (Ниш).

„Асен Балкански": Г. Став- 
ров 6, Л. Цветков 7, С. Ива
нов 6, А. Пейчев 6, П. иДми- 
тров 8, Д. Каменов 6, Б. Ми
хайлов 6, М. Тодорович 7, А. 
Петров 8, К. Кръстев 7, М. 
Петров 5.

В отборът на „Асен Бал
кански" се изтъкнаха с добре 
игра П. Димитров и А. Пет
ров, но и всички останали, с 
изключение на М. Петров, по
ложиха всички усилия среща
та да не се загуби.

да про

А. Д.

1И МЕМОН1АМ
На 9 к>ни 1977 година се нвършват 3 години от нак

завинаги ни напусна нашия обичан син, баща, непрежалим 
съпруг, брат, чичо, вуйчо, девер, дядо, баджанак и приятел

СТАЙКОВ СИМО
СТАРШИ СЕРЖАНТ I НЛАСА 

НА ЮНА
(Т. Чубелич: Път нъм свободата, Загреб, 1959)Щастието и радостта в на

шата къща на 9 юни 1974 го
дина со превърнаха във вечна 
болна и неизмерима т/,га.

Навършват со гри години пъл
ни о болна, плачове, въздишки, 
празни надожди и чакано, чо 
що со върно пан восол и за
смян, конто товп винаги е пра
вил.

Вромото никого нямо да до- 
косо утеха, а болното и тъга
та вечно ще останат и нашито 
сърце, той бошо част от на
шия живот, наша гордост и 
извор на доброта за всеки.

Отиде си от нас, от милата съпруга и децата. Горчи- 
истината че ш/ма да се завърне нинога между нас, 

таиа засмя», пълен с топлота, ноято блинаше от него; не
говата преголяма любов нъм семейството, неограничената и 

воля за работа и живот.
Времето нолното повече минава толнова тъгата за на

шият обичан СИМО става по-голяма. Напусна ни в 49 годишна- 
възраст, ногато ни беше най-необходим. Неговия образ ще 
остане завинаги в сърцата ни. Дължим му голяма благодар
ност за всично.

Поднанваме всични близни и приятели на 28 май да 
да присъстват на три годишният помен в 10 час на Нови

нишни^ гробищен ^ ма^1)а НАТА, съпруга РАДА, синовете 
„УШНО и ДРАГАН, снахи СВЕТЛАНА и ДРЕНА, внуци МАМА 
и ДРАГАНА братя ТОША и БОРА, сестри АСНА и МИЛАННА, 
сестрички, братовчеди и останалите близни,_____________

Ч.

В събота на 21 май се на- 
връшват 40 дни от смъртта на 
нашия мил Дядо. баща и съ
пруг Тодор Маринов.

Трудова общност на Центъра за нултура в Босилеград

обявява

Конкурс
За работно място референт на Народния университет 

и самодейността.

Понрай общите условия предвидени е 
виеше

Условил:
занона кандидатът трябва да има завършено 
или средно училище, с познаване на българсни език и

силна

трудов опит на такива или подобни работни места.

Молби огербвани с три динара марна, със свидетел 
ството за завършеното училище и трудов опит. Молби
те се приемат в срон от 15 дни от обявяването на 
конкурса в Центъра за нултура в Босилеград.

ЦЕНТЪР ЗА НУЛТУРА БОСИЛЕГРАД

На димитровградските гроби-
ща ще дадем помен на по
койника.

Семейства Маринови, 
Цветкови и множество 

близни и роднини
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Интересни
новини

Шш
Мода за матуру

т в Полша се отделя то- 
пнимаиие па мер-лямо 

ките
лната среда, 
а листите разработват 
дсл за автоматично шме 
рваис на замърсяванею 
па въздуха във Варшава. 
Проектаиските работи ве 
че са към край, а монта
жните ще бъдат завърше 
пи през следващата годи

ч за опазване на око- 
Сега снеци-

мо

Знам ка моят по-стар сми завърши ма
туру след войиуту ндо у Цариброд та му ку
пи у ооущарскуту задруту исдис иовс ооуче 
и тива си оа. детето си имаше половие нап- 
талоне, а кошулпу си оеше купило иоще за 
имен дъп, за перповдем. И така 1 сорта оти
де на матуру. кажем пе съм имал никакви 
мупе.

па.
Ще бъдат построени 

колко автоматични стани 
ци-лаборатории и 400 ко
нтролно-измервателни пу 
акта, които ще регистри 
ра г стопената на земърс- 
яваието на въдуха в по

пя

Са мой комшия има черку, треби да
♦ завърши матуру и онядан ми распрая дека
♦ пшъл у цариород да узима креднт-заям од 
' оанкуту. каже, дека големи трошкове че

има.

леката столица и прегра 
лията й. Всички измерва 
мия ще се извършат едно 
временно на интервал по 
малко от един час. Резу 
лтатите ще постъпват в 
централната сганЦия, къ- 

ще се обработват.

— Ама трактор ли че узимаш бре 
Мито — питам та я — та че подизаш кредит.

— Ама тикъв те трактор иашьл — 
мърщн се мита — девойчето ие завьршило 
матуру и са че 1шаю некикву матураиску 
вечер, я не могу и да та згодим, и треое ооу
че на висойн токове. Геквея обуче нема у

дето
Това ще позволи да се
вземат своевременни мер 
ки в районите с увели 
чено замърсяване.цариород и треоа да та прачам у иекои град 

друг. каже да ие шило два пуш у Ниш и 
неие могло да намери, и са с другарку че 
иде у Ьеглрад. После, че требе модерна ро
кля. . .

ОБЕД ОТ 30 ХИЛЯДИ 
ГОДИНИ

— Па рокле има у Цариброд колко 11 
сакаш за зоо динара — сакам да му скратим 1 ’ 
муйете и казуием на комшнюту миту.

— Ама кикве те царибродепе рокл>е 11 
намериле, бре Манчо, теквея рокле доземн, 11 
нема кажу у тия градове и незнам дали има 11 
и у нашу държаву. Ланн Коца РеНиджизШт 11 
за девойчето купувал роклю от Париз. Ама 11 
ли я немам ни йденога приятеля у Париз та < > 
да га замолим да купи на девойчето вистан. 1 

Слушам я Миту и се кръстим и ие 11 
веруйем му. А он че ми каже: 11

— Ама мани бре Манчо, ама незнам 11 
що давам толко за обуче, а дългата рокля 11 
се влачи поземи и обучете нема да се виде... 11

И ючера казуйем тея работе на сват 11 
Гъргу од Одоровци за тея муйе на Миту, а 11 
он че ми каже: 11

— Ма това не йе нищо бре Манчо, я I 
лани идо у Скопле при моден креатор, он 
съши на девойчето за матуру вистан за три- 

илядарЬе, а менЬуше, златне. . . За туя 
матуру продало кравуту с телето и узо ма-

В Якутия не за пръв 
път се откриват уникал
ни зоологически наход
ки. Използвайки мони- 
отр, учени от якутския 
институт на Академията 
на науките на СССР са 
открили във вечно замъ- 
рзналата земя скелет на 
мамонт. Той е живял пре 
дн около 30 хиляди годи
ни. Най-ценното за наука 
та е, че са открити и 
събрани всички му кос
ти. Намерени са дори и 
прешлените от опашката 
му, както и кокалчетата 
на пръстите. Замързнала- 
та почва е запазила и 
вътрешността му в сто
маха са намерени остатъ
ци от последната му хра
на. Тя е от растителен 
произход. Така учените 
се надяват да разберат 
каква е била тогава фло • 
рата на тези места.

НАРОДНА МЪДРОСТ
АКО спътнинът ти е страхлив, не се бори с мечка.

АДИГСКА
Очите на! страхливия виждат двойно.

КАЛМИКСКА
Ано бъдеш овца, вълци всякога ще те намерят.

УДМЕРТСКА
РАЗКЛАТЕН КОЛ ЛЕСНО СЕ ИЗМЪКВА.

ЯПОНСКА
Когато си ял много, и медът горчи.

ЧЕЧЕНСНА
ЗАВИСТТА СЛЕДВА СИЛАТА.

ако парице у заям.
Бре, бре, кво чудо стану, тия млад 

свет, кво съга работи. За йедну вечер за 
облекло дава по половин милион и повече. 
Па си мислим кво че прайи мой син с чер- 
Йе ка почну да студираю.

ЛАТМНСКА
Раната зараства, но белегът остава.

АСИРИЙСКА
Магаре от прякор не умира.

БЪЛГАРСКА
Уважаваш ли другите, ще уважават и тебе.

ЯПОНСКАМАНЧА
Подай му пръста си, той цялата ръ«а ще те отхапе.

АНГЛИЙСКА
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