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С уназ на Президента на Социалисти- 
чесна Федеративна република Юго
славия от 14 февруари 1975 т. Изда
телство „Братство" е удостоено с 
Орден братство и единство със сре- 
•»Р*и венец за особени заслуги а 
областта на информативната и тра- 
фичесна дейност и за приноса в раз
витието на братството и единството 
между нашите народи и народности.
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Денят на младостта в знак на Титовите и нашите юбилеи

ВСЕНАРОДНА ЛЮБОВ КЪМ ГЕРОЯ ТИТО
Завчера, на 25 май, на внушително търже

ство на Стадиона на ЮНА в Белград на другаря 
Йосип Броз Тито бе предадена юбилейната Ща
фета на младостта, с която народите и народно
стите на Югославия му честитиха двойния юби
лей: 40-годишнината от идването му начело на 
Съюза на югославските комунисти и 85-Ия му ро
жден ден.

Щафетата на младостта на другаря Тито 
връчи 14-годишната пионерка Марица Лоен, уче
ничка от седми клас на Основното училище 
„Маршал Тито” в Кумровец.

В изпълнението на програмата на Стадиона 
на ЮНА взеха участие 1 300 младежи — уче
ници във военните академии, 500 ученици от бел
градските основни училища, 500 ученици от ба
летните училища в Хърватско, Сараево и Белград, 
500 членове на културно-художествени дружес
тва от Словения и Косово, 1 000 средношколци 
от Сараево и Панчево, 300 ученици от Черна гора 
— общо 4 100 изпълнители.

„МАЙСКИТЕ СРЕЩИ" В ДИМ ИТРОВГРАД

ВЕЛИЧЕСТВЕНА МАНИФЕСТАЦИЯ 

НА МЛАДОСТТА, БРАТСТВОТО
— На големия народен 

митинг, пред повече от 
5 хиляди граждани гово 
ри Войин Байович, пред 
седател на Междуобщин 
сния СУБНОР в Ниш. — 
За централната маниф/; 
тация нов обект — прен 
расно футболно игрище. 
— От митинга беше из
пратена приветсвена те
леграма до другаря Тито

всред

ЩАФЕТАТА НА МЛАДОСТТА В БОСИЛЕГРАД Тазгодишните „Майски сре
щи" на народа и народностите 
в СР Сърбия, ноито вече се- 
дма година по ред се провеж
дат в Димитровград в чест на 
Деня на младостта и рожде
ния Двн на другаря Тито имаха 
белег на двойния Титов и наш 
юбилей-

„Майските срещи” бяха тъ
ржествено открити на 21 май 
вечерта, на площад „Освобож 
дение". След фанфара от бал
кона на Центъра за нултура,

ПРАЗНИК И ВНУШИТЕЛНО ТЪРЖЕСТВО
ри, младежи и девойки с 
транспаренти и цветя в ръце 
то носеха щафетата, ноято е 
обиколила всички крайгранич 
ни села в Босилеградска общи 
на. Сержантът ДРАГАН ЙОВА 
НОВИЧ, който донесе щафет
ната пална на трибуната бе то I пред около пет <хил,яди дими- 
пло приветствуван от многол 
юдната публика. Подир тлх 
пионери и пионерки придружа 
ваха своята с-ьученична ЯС- 

МИХАИЛОВА,

дружавана от група младежи 
и девойки. След тях със стро 
йни стъпки настъпваха гранича

В следобедните часове на 
21 май Босилеград празнува 
ше. Той бе в 
премяна. Пред тържествено ук 
расената трибуна бяха излез 

всички граждани, за да
приветствуват

тържествена

нали
посрещнат и 
Щафетата на младостта с ро 
жденденсните честитки до дру- 

Тито. Пионери, младе 
граничари, работници 

всички те бяха дошли тук, 
за да изразят неизмеримата 

любов нъм нашия вожд 
и учител Тито.

На половин час преди при 
стигането на Съюзната щафе 
та, на тържествено украсена 
та трибуна стигнаха четири ме 

щафети, символизира
щи четири десетилетия от ид 
ването на другаря Тито начело

НаНай-?нРаТпИрЯед'пристигна щафет 
любатсния раи 

он, носена от ученичката ЛЮ 
БИНКА ВАСЕВА, която бе при

тровградчани и жители на оно 
лните села. гости от Републи 
ната, региона, съседните общи 
ни и участниците в Срещите: 
представители на турената и 
албанска народност от Приз- 
рен, словашката от Ковачица, 
унгарсната от Чантавир, румъ
нската от Уздин, сръбския на
род от Аленсандровац Жулени 
и представители на българска 
та народност от Бабушница и 
Димитровград. Срещите откри 
Венко Димитров, сенГретаря на 
Общинския комитет нвГС 
на комунистите в Димитров
град. Изтънвайни значението 
но двойния Титов юбилей — 
40 години от идването му на-

Воин Байович — Вун

чело на Партията и 85-годи- 
шния му рожден ден — дру
гарят Димитров се спря и 
върху значението на Срещите, 
като наза:

— Тези наши „Майски сре
щи" са извънредна възможно
ст за взаимно запознаване, за 
договори, за нови настолния 
и за нов колективен баланс в 
нашето самоуправително об
щество. Тези срещи рафсуба 
вяват дните на младежите, пре 
ди и след Срещите, насочват 

(На 4 стр.)

гаря
жи,

МИНКА
носеше щафетата от Любат
сния район. Накрая пристигна 
и щафетата от тлъминения рай 
он, която на трибуната донесе 
ученичката НАДА БОГОСЛОВО

която
си

ВА.
Воични тези щафети, ониче 

ни с цветя, тръгнали още от 
ранна сутрин от най-отдалече 
ните села нъм Босилеград, бя 
ха носени от ръна на ръиа от 
пионери, младежи и граничари,

(На 6 стр)

стии
ъюза

ната палка от
Гордана Михайлова



ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ЦН НА СЮН

ВРЪЧЕН ТРЕТИЯТ ОРДЕН НА НАРОДЕН ГЕРОЙНА ДРУГАРЯ ТИТО

ДОВЕРИЕТО ИД НАРОДА Н 

РАБОТНИЧЕСКАТА КААСА
бп. Това е признание за всич 

онези знайни и незнайни 
революционери, борци и раде 
тели, иоито в предвоенния пе
риод, в НаР°ДООС13обоА11т0л1|ат0 
война и следвоенното социали 
етическо строителство на стра 

положиха своите животи 
онези, иоито и

__ Заяви президентът Тито благодарейки за
високото отличие. Ордена му връчи председател
ят на Скупщината Киро Глигоров

ни

е изразено с това вито ми
соно отличие с присаждането 
по трети път на Ордена на 
Народен герой- 

Разбира се нито един мо
мент — нанто съм изтъквал и 
при присъждане на други при 
знания — не считам, че то 
ва е отправено само до мен. 
Това е признание на нашата ге 

Народоосвободителиа 
революция,

г. на търже- 
ЦК наНа 24 май т. 

ствено заседание на 
СЮК в Белград на президен 
та на Републиката и председа
теля на СЮК на маРшала 
Югославия Йосип &Р03 Ти 

връчен третия Орден на 
народен герой. 0 
отличи Скупщината на СФРЮ 
на 16 маг, 1977 година по по
вод юбилейните му годишнини.

Тържественото заседание от 
Стане Доланц, който под

черта, че е посветено „на чо
века революционер — марк
сист на водещата личност на 
нашия Съюз на комунистите 
И работническата нласа с чи- 
ето име е свързана еднаот 
най-славните епохи в ИСТ°РИ 
ята на народите и народности 
те на Югославия, на съФННинтернационалист и оо- 

международното работ
на автори- 

на столети- 
политината на

ната
и на всички 
днес неуморно работят върху 
изгражданото на нашата социа 
листичесна страна.

Изминаха четиридесет годи 
откак тръгнахме в рашител 

на битка за революционна чи 
стота и единство на Партията, 

тогава бе способна да 
води борба, ноято бо способ

бе

ни
роична
борба и нашата 
признание на нашата Партия 
ноято поведе и води тази бор

която
кри

ВЛАДИМИР БАКАРИЧ:

ЕПОХА НА ГЕРОЙСНИ ДЕЛА
на, бях в Черна гора, Хърват 

Босна, Войводина, Слово 
тун в Белград. Всянъде. 

минавахме видяхме ог

на да организира и да води 
освободителната война.

Днес също така наше пъР 
во и най-главно задължение е 
да отстоим пътя. по който вър 
вим и за който наведнаж нед 
восмислено са се изяснили вси 
чки наши народи и народности, 
работническата класа, селячес 
твото, интелегенцията, бойци 
те и младежта, всички трудови 
хора на нашата страна. Впро 
чем, тази подкрепа, другари и 
другарки, ноято имаме сред 
народа, авторитетът, с който ^ 
се ползва Съюзът на номуни' 
стите в обществото и постигна 
тите резултати в нашето раз 
витие, представляват и най* 
голямото, което истинските ре 
волюционери могат да очан- 
ват.

В доклада си д-р Банарич всестранно се спря 
върху епохата и делото на другаря Тито и между 
другото каза:

— Периодът за който тун говорим е период на 
консолидация на нашата Комунистическа партия и не
йното издигане. През този период тя застана на свои 
нрана и зае своето място в историята. Нашите на
роди тънмо през този период минаха през най-съдбо- 
вните дни в битните за свое социално и национално 
освобождение. Направиха геройски дела, нанвито са 
мално в историята и постигнаха резултати, на ноито 
светът отдава признание. Спечелиха и солидни пози
ции в днешния свят.

— Тито ни водеше — подчерта Банарич — и 
остана човек, който със съвремен работнически усет 
схвана модерната действителност, внимателно наблюда 
ваше промените, ноито носеше животът и всично то
ва пренасяше в политически решения и антивности. По 
този начин борбата на работническата нласа обогатява
ше с знания, необходими за нейното държание и 
схващане нанто на непосредствените тана и на дълго
срочните цели от революционни марнсистни и ленин- 
сни позиции.

ския 
рец на
ническо движение, 
тетния дъРжавник 
ето, твореца на 
необвързване и приятелство
другаря Йосип Броз Тито.

За революционното дело и
я Тито гово- 

Бакарич —

ско, 
ния и
иъДвто
ромни резултати и голям на 
предък, дори и по отношение 
на периода от преди нянол 
но години, а да не се говори 

кан нашата страна из 
глеждаше преди войната или 
непосредствено след освобож 
дението. Нашите трудови хора 
наистина преобразиха лина на 
своята страна и създадоха 
чни условия за нейния по-на- 
татъшен, бърз и 
напредък.

за това
живота на другар 
пи д-р Владимир 
член на Председателството на
ЦК на СЮК и на Председа
телството на СФРЮ. вси
РЕЧТА НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО всестранен

високото 
Тито ка-

Благодарейки на 
отличие президентът Разбира се, ние имаме още 

онова, което е съществено, 
величието на постиженията и 
то никога не снривахме. Но 
че нашите хора добре виждат 
и определени трудности, кои

за:

съм трогнат отДълбоко
вниманието и признанията:

широно с такива чув 
и тези

кои
Аз и неотдавна обиколих 

много краища на нашата страто така
ства ми се отдават

когато се ознаменуват модни,
ите юбилеи, ноито не са са 

но на цялата нашамо мои, 
социалистическа общност.

Тук пред вас, другарки и 
аз съм дълбоко тро 
намирайки правите

Вилко Винтерхалтвр: По жизнения път на Йосип Броздругари, 
гнат не 
думи, с ноито да изразя вси 
чко това,, което сега чувству 
вам и което желая да нажа 
в знак на безмерна благодар 
ност на вас. представителите 
на нашите народи и народно 
сти, на всични наши трудещи 
се за огромното доверие, кое

НА КОРМИЛОТО
Събрах с нанво всично се служе

ха".
материал, матери 

алът идваше от затворите. На 
зоира се най-напред ^ пристига 
ше в огромни количества ма 
териал, който изпраща Петно 
Милетич и неговата група. По 
лучавах го и от Моша Пияде 
и по този начин постоянно

когато всичко това ще рухне 
над Югославия. I |равителство 
ю, което все повече навлизаЗарад историческата истина 

тряова да се каже, че коми
сията на ЦК на ЮКП за из

ше във водите на Оста и за 
почна с открито ангажиране 
за стопанско сътрудничество 
с Германия още повече и по- 
безскрупулозно настъпваше по- 
всични линии. Самият Стоя 
динович се преструваше пред 
очите на цялата югославска 
общественост, преструваше се 
на фюреер, вожд — така и 
сам се наричаше и търсеше 
и другите да го наричат тана 
— та и по външните белези 
да прилича на своите партньо 

примери каквито бяха 
Дуче и Фюрерът. През април 
месец по времето на посеще 
нието на Едвард Бенеш в . Бел 
град правителството отхвърли 
на заседанието

НАЧЕЛО НА СЮКВЕСТНИК НА БЪЛГАР
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Излиза всеки петък 
Урежда редакционна 

колели

следване на състоянието в 
затворите бе формирана на 6 
октомври 1937 година, че не 

бях в курса за състоянието що понъсно е изпратено пие
п затворите. Тази работа аз мо до затворническия коми
анализирах и един ден тряб тет, от което същият е бил
ваше да донеса остро реше- недоволен и поради това си
ние, когато Горкич беше по даде оставка, а че решението
викан в Моснва. за сменяване на затворниче

Написах писмо до Моша и ския номитет и назначаването
от името на ЦК го упълномо на Моша Пияде за застъпник
щих, че има мандат да ръно на ЦК е било прието на засе
води с партийната организа данието на ЦК от 9 декември
ция в Митровица. Това спаси 1937 година,
положението там, тъй накто Съществуваше още един 
Моша Пияде решеително взе въпрос по който-по това вре
нещата в свои ръце. Там бя ме (трябваше да се държи из
ха мнозина другари, които пит за ръководителска зря-
го следваха и ние постопе лост: отношението към граж
нно разчиствахме положение данската опозиция в страната
то. Не беше лесно да се до в смисъл на създаване на на
каже, че Петно Милетич е роден фронт. Ано през преди
предател и че е признал всич шните години този въпрос се
ко пред полицията. Аз инак налагаше като дело нц предпа
имах при себе огромен нелега зливост от възможните опасно
лен материал, със снимки на сти — сега той се явяваше
които Петно Милетич е пред като реалност на непросред-
ставен как уж го мъчат в ствената опасност, която вече
затвора, нак е увиснал обесен бе надвиснала над
и т. н. Беше просто смешно Касаеше се само за

7)
По повод 40-годишния 

юбилей от идването на 
другаря Йосип Броз Ти
то начело ия ЮКП 
(1937—1977) и 85,ия му 
рожден ден в. „Брат
ство" в повече броеве 
ще публикува , част 01 
книгата на Вилко Вин- 
терхалтер „По жизне
ния път на Йосип 
Броз". В тази част на нни 
гата под название — 
НА КОРМИЛОТО се го
вори за годините, ко
га го другарят Тито за
става начело на Парти
ята и я готви за съд
боносните историчесни 
събития на НОБ и На
родната революция.
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на Съвета на 
Малката антанта предложение 
то за сключване на отбраните 
лен пакт както и пакта за вза 
имна помощ между Малната 
Антанта и Франция- След то 
ва Малната Антанта 
ваше само на хартия- През ме 
сец юни в Югославия идва 
фон Нойрат, който широко тра 
сира пътя на бъдещото юго 
славено-германено сътрудничв 
ство.

съществу

Ю страната.
момента,
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Гкжеже*0 °е Ааде ВъЗМ0ЖН0ст-стигнахме тънмГблатдарение 
на нурса, нойто 
и във

ОТ ШЕСТАТА СРЕЩА НА ЗАПАСНИТЕ ВОЕННИ КОМАНДИРИ НА ВЛАСИНАпред нас са още кву 
пни задачи — за по-нататъшно 
издигане на стопанството из 
граждането на обществени от 
ношения върху основите на 
Нонституцията, Закона за сдру- 
жения труд и на всички наши 
решения, на увеличение на от 
бранителната способност на на 
шата страна и за по-нататъшно
Ггле?ГВаНе На нейната роля 
XI „Г1 Върху подготовката на 
сляв^НГре° на съюза на юго 
славските комунисти, Към 
ЧИИ вас се обръщам да даде 
те всичко от себе си, за да
—Н0 ло'добре изпълним и тези задачи а да се съмня 
„ ' това диес наистина не 
може никой, нойто знае наква 
е нашата работническа

провеждаме

шната политика, благодарение 
на нашата социалистическа са 
моуправителна система, благо 
дарение на братството 
ството и

вътрешната, и Титовото дело 

вдъхновение за
трайно

всички
и един

перспектива на своето разви 
за в бъдеще.

нашата

С гордост можем да тет и председател на Съюза 
изтъкнем, че епохално на запасните военни команди 
то значение на Титово ри на Косово, 
то дело е прераснало 
границите на простран- 
ството и времето, в но 
ето живеем — заяви на 
митинга Момчило Дуга- 

председател на 
бойците на СР Сърбия

На 22 май. край брега на 
Власинсно езеро се проведе 
Шестият традиционен събор 
■■ Братство и единство" 
пасните военни командири, бой 
ците, младежите и 
те от 
Косово.

— братсна общност на равно
правни народи и народности, 
могат да обезпечат трайна сво 
бода, пълна независимост, сво 
бодно развитие на творчесните 
си качества и потенциали и 
равноправни отношения с дру
ги народи и държави в света 
—1 изтъкна Дугалич.

В продължение на речта си, 
Дугалич каза, че Титовите юби 
леи представляват дати на ве 
лики победи, постижения и 
стремежи на всички наши наро 
ди и народности, на нашата 
Партия, работническата 
и пътеводител на младите по 
коления. Като творец на 
бвързаните, Пито не 
ежи
целия свободолюбив свят. В 
много краища на света бойци
те за мир и свобода също та
ка чествуват неговите юбилеи. 
Затова с гордост можем да ка 
жем, че епохалното значение 
на Титовото дело е надминало 
границите на пространствата и 
на времето, в което живеем — 
изтъкна Дугалич.

тие вси

гтп3к Аругарки и другари, че 
сто съм размислял за доверие 
то народа и работническата 
класа, с което се 
Размишдях за

— През тази година, ногато 
чествуваме 25 години на съще 
ствуване и работа на нашата 
организация, мога да кажа, че 
във всички среди тя стана мо 
щна и развива висока общес
твено-политическа дейност, на
сочена към провеждане на по
литиката на СЮК и особено 
много в укрепването на отбра 
нителната система на нашата 
страна, на всенародната отбра 
на и общественото самоопаз- 
ване

ползваме.
това и

ПИЧ м К ри другарят Бака- рич Мисля, че това за всеки 
от нас трябва да бъде най- 
голям извор на 
и сила и

лич,иоип.а „ - —1 класа,
канви са творческите способно 
сти на нашите 
който знае каква 
на нашата

трудови хора, 
е готовността 

«младеж да разви- 
вива придобивките на револю 
Цията, да върви с крепка нрач 
ка към още по-щастливо бъде 
ще. ьн

вдъхновение 
, занапред да влагаме

спИ111кУМСТвеНИ и Физически способности, за да изпълним на за-
което от нас се о-чанвщ 

Всичко онова, което
граждани 

Сърбия, Македония иОще веднаж — благодаря 
ви драги другарки и другари, 
благодаря на всички трудови 
хора и на гражданите от наша 
та страна, които така топло, 
от сЪРЦе ми отвръщат за о- 
нова, което съм

класаказа Маличи.тези дни 
преживявам, ме прави твърде 
щастлив. Доверието към 
ме задължава и занапред да 
правя всичко нанвото 
щастието на нашите народи и 
народности. Аз 
то мога най-вече, ще настоя 
вам това доверие да 
дая и в бъдеще. За

нео
принадл- 

само на нас, но и на
мен На големия народен ЕДИНСТВОТО И РАВНОПРАВИ 

ЕТО НА НАШИТЕ НАРОДИ И 
НАРОДНОСТИ — БАЗА НА 

ВСИЧКИ НАШИ УСПЕХИ

митинг,
на който участвуваха над 40 
хил.дди души, ь:
ИЛИЯЗ КУРТЕШИ

мога за взеха участие: 
, председател 

на Скупщината на АП Косово 
КИРО СОТИРОВСКИ. 
ник-председател на Съюза на 
югославските военни 
ри. БРУНО ВУЛЕТИЧ, 
полковник, МИЛИЯ РАДОВА- 
НОВИЧ. заместник-председател 

Председателството на СР 
Сърбия. БОГДАН 
председател на Съюза 
пясните военни 
Сърбия и др.

направил, а
направих само онова, което 
възлагаше съзнанието 
мунист и длъжността 
волюционер.

лично, колко ми
След това на митинга гово

ри народният герой, генерал- 
подполковник Момчило Дуга
лич, председател на С>юза на 
бойците на Сърбия-

— Тази традиционна майска 
среща на най-хубав начин ма
нифестира една от най-голе- 
мите придобивки от НОВ и 
социалистическа самоуправите 
лна Югославия. Тя е една от 
най-хубавите честитки за дру 
гаря Тито по повод рождения 
му ден и 40-годишнината на 
Ръководене на революционна
та борба на народите и народ
ностите на нашата страна. Еди
нството и равноправието на на
шите народи и народности бя
ха и останаха база на всички 
успехи в НОВ и в социалисти 
чесното изграждане на самоу- 
правителните обществени отно 
шения- Нашите народи и народ 
ности дълбоко са убедени, че 
само здраво сплотени в СФРЮ

на но 
на ре

замест-оправ- 
това на команди

генерал-ШК1 •г*
В

СТУПАР, 
на за 

командири в

: ; ',
ИСТОРИЯТА НА НАШАТА РЕ
ВОЛЮЦИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ 

ФАЛШИФИЦИРА1113 1Ш§1 I. Тт-ожествпто 
ЙОВАНОВИЧ. 
Междуобшинската конферен
ции на ССРН в Южноморав 
ския регион, а Съюза на юго 
славските радио-аматьори из
прати шеснадесетта поредна 
поздравителна телеграма ^до 
другаря Тито.

След това на митинга произ 
несе поздравителна реч МЕХ- 
МЕТ МАЛИЧИ, член на Предсе 
дателството на Съюзния коми

— Нашите народи и народно 
сти, под Ръноводството на 
ЮКП начело с Тито, 
пълен принос в съвместната 
победа на антифашистката ноа- 
лиция на най-тъмните сили на 
фашизма и 
свайни най-светли страници 
своята история. Затова са из
лишни и неморални опитите да 
се от историята на нашата ре
волюция и освободителна бор
ба извличат най-светлите стра 
ници, да се фалшифицират или 
приписиват в собственост на 
АРУги, на нойто никога не са 
били, нито пък могат да бъ
дат. Комунистическите

отнои СИМА 
поедседател наЧ

Щ дали са

§3*ш
реакцията, изпи-\ к Вщ

От срещата „Братство-Единство" на Власина

партии,
нойто не са изголозвали обекти 

възможности със соб
ствени сили да водят освобо
дителна война срещу фашист- 
ния агресор, нямат право сега 
да се потвърждават с фалши 
фициране на историята црез 
присвояване на чужди стойно 
сти и намаляване ролята на 
другите в антихитлерсната коа
лиция — подчерта Дугалич.

вните
През 1937 година правител 

ството на Стоядинович отнри 
ва и така-наречената коннор- 
датсна нриза. Стоядинович се 
чувствува достатъчно автори 
тетен да се съгласи на снлюч 
ване на ноннордат с Ватинан, 
на което се портивопоставят 
сръбската 
тия, кръговете на сърбсната 
православна черква, а и обще 
ственото мнение въобще. На 
саело се за това, че се смя 
тало, че ноннордатът дава от 
делни привилегии на натоличе 
ската чернва, нойто останалите 
черкви не са ползували. В то 
зи акт мнозина .виждали- на
кърняване на суверените пра 
ва на държавата едностранни 
во да определя отношение нъм 
чернейте. Приемането на йон- 
кордата довежда до демон
стративно излизане на консер 
вативните организации на ули 
ците. Всични тези събития 
ЮКП следеше твърде бдител 
но и нейните активности вина 
ги бяха на улиците, манифе 
стирайни — например за Мал 
ката Антанта при идването на 
Бенеш, а демонстрирайки про 
тив германския фашизъм кога 
то в Белград идва фон Ной-

лище в Загреб. За съжаление, 
водачеството на гражданските 
партии отхвърля формално да 
сътрудничи с Единната рабо 
тническа партия. Тя се стреми 
нъм създаване на правител
ство на народното споразуме 
ние, за демократизация на 
страната под чиято и да би 
ло фирма. Обстановката е теж 
на, въпреки че това не се виж 
да достатъчно. По това време синсния край в Титовата епоха 

е дал пълен принос в създа 
ването на нова Югославия. Ни
то онупацията, нито терорът 
чиято цел е била и физическо 
и национално унищожаване не 
са могли да го принудят на по- 
норност.

курс за решаване на жизнени 
те въпроси на целия народ.

в този момент се състои в 
това, че ЮКП веднага реагира 
на споразумението на опози 
цията и го поздравява като зна 
чителна крачка към братското 
споразумение между всички 
народи на Югославия, като 
крачка напред в обединяване 
то на всички демократически 
народни сили в борбата за ли 
квидация на остатъците от 
военно-фашистката диктатура 
и на всични реакционни зако 
ни и мероприятия от 1918 го 
дина насам. В отделна статия 
в органа на ЮКП „Пролетер” 
монието и се застъпва за не 
Йосип Броз анализира споразу 
говото разширяване с предста 
витолито на словенския народ 
(Словенската народна партия, 
най-влиятелната словенсна гра 
жданска партия, както извест 
но в този момент е била в 
правителството на Стоядино
вич) както и с представители 
те на работническата класа: 
„В това всенародно движение 
на всякого трябва да се даде 
мястото, което според значе 
нието и силата му принадле
жи".

В този смисъл на 8 октомври 
1937 година е подписан акт 
за образуване на Блока на на
родна спогодба между сръбска 
та Сдружена опозиция и Сел 
ско-демократичната коалиция 
от Хървтсно. Сърцевината на 
това споразумение и иснането 
за разписвано на избори за 
нонституанта, с това конститу 
цията да бъде приета само 
в случай, за нея гласува бол 
шинството и сърби и хървати 
и словенци. Черногорците и ма 
недонците тук изобщо не фи 
гурират като нации. Както се 
вижда, това о трябвало да бд, 
де коректура на Видовденска 
та конституция, а с това в

опозиционна пар Той наза, че народ от Вла-

правителството на Стоядино
вич се измънва от задължени 
та си нъм западните съюзници. 
На прага е аншлусът. Това е 
времето ногато Хитлер настоя 
ва Унгария да се помири с 
Югославия. Официална Юго
славия на възможността за ан 
шлюса не гледа трагично. 
За нея е главно да не дойде 
до реставриране на Хагсбур 
зите, тя мисли че тихото съ 
трудничество с Третия райх 
ще я спаси от италиансния на 
тисн.

На края Дугалич говори за 
ролята и успехите на всенаро
дната отбрана и самоопазване 
то, за прилагането в дело За
кона за сдружения труд и за 
подготовките за партийните 
конгреси.

гражданската концепция .на 
Югославия започва срамежли 
во да се въвежда федератив 
пият принцип. Споразумението 
бива подписано на 21 октомври 
във Фарнашич край Сисаи в 
Хърватско, а подписвачите са 
се договирили веднага след то 
ва да започнат пропагандиране 
на споразумението сред 'изби
рателите. Сдружената опози
ция с тези актове признава 
национална самобитност на 
сърбите, хърватите и словен
ците.

Югославската комунистиче
ска партия е могла спонойно 
да каже как опозиционните си 
ли едвам след нея, и това по- 
ловинчато, 
приемат нешо от онова, моето 
прогресивното движение с го 
дини е имало записано на сао 

Политическата 
на Йосип Броз

През актомври Стоядинович 
посещава Париж. Трябвало е 
да се създаде 
че между Югославия и Фран 
ция нищо съществено не се 
е променило. За Франция, осо 
бено народофронтовска по то 
ва време, Стоядинович е бил 
твърдо неприятен и съмните 
лен партньор. Че народът за 
френско-югославските отноше 
ния, тоест за отношенията към 
френското правителство на На 
родния Фронт, мисди другояче, 
показват манифестациите 
повод идването на Ивон Дел 
бос през декември в Белград.

впечатление,
— Годината, в която честву 

ваме Титовите юбилеи е по- 
дтин за по-нататъшно револю
ционно творчество и решител
но революционни акции на 
Съюза на комунистите, работ 
ничесната нласа и трудещите 

заяви той.

От тогава усилията на Йо
сип Броз ще бъдат насочели 
към мансимално използуване 
на възможностите за сътрудни 
чество с Блока на народното 
споразумение, по-нататън да 
се върви с дейността на Еди 
ината работническа партия, но 
ято в новите условия иска и 
формално да влезне в Блока 
на народното споразумение. 
През декември в Загреб бива 
основан

рат.
гражданскаЮгославсната 

опозиция, канто вече казахме, 
работеше твърде бавно. Но 
чки тези събития я принудиха 
да направи някаква нрачна, за 
що то беше ясно че ще изгу 
би целия си авторитет в широ 

нойто

севси

са започнали да От митинга бе изпратено по 
здравително писмо до Тито с* 
честитки за |юбилейния му ро
жден ден.

по

ните народни слоеве, 
все по-ясно виждеха, че само 
комунистите водят решителен

главен инициативен 
комитет на партията със седа

ите знамена, 
прозорливост В. ВелийЪв(СЛЕДВА)
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«Майските среши« в Димитровград

манифестация на младостта, 

братството и единството
• начело на Пар- ^ърбислав Златнович между

ПО фи

Величествена
ги нъм нови творчески успехи 
и нови срещи, нови познанство 
и нови братсни договори.
„С НЕЖНОСТ И ЛЮБОВ НЪМ 

ДРУГАРЯ ТИТО"
Веднага след откриването 

на срещите бдха съобщени 
резултатите от наградния нон- 
нурс на „Дечйе новине” от 
Горни Милановац и „Другарче” 
от Ниш който трета година се 
провежда по повод Деня на 
младостта и рождения ден на 
другаря Тито. На .конкурса са 
изпратени няколко хиляди тво 
рби — посветни на жизнения 
и револк)Ционен път на АРУ' 
гаря Тито, писани от ученици 
на основните училища на вси 
чки народи и народности 
Югославия, писани с нежност 
и любов към другаря Тито.

Между най-добрите, награде 
с комплекти от книги са

митинга, на ио-

идването му 
тията Преподавателите 
зичесно възпитание предвож 
пат учениците от основното 
училище, гимназията и децата 
от предучилищна в-ьзраст. 
След тях са участниците 
сти в Срещите - представи 
тели на (народите и >|ародно- 
стито в СР Сърбия. Следват 
членовете на различни спортни 
дружества, граждансна защита 
ториториална отбрана, цивилна 
защита и представители на 
трудовите иолентиви.

А из улицата 
то" по които колоната се дви 

са се

сичайни лентата, тържествено 
пусна в употреба иовопосроо 
ното футболно игрище един 
прекрасен обект строен от тру 
дещите со и за трудещите се,

ДЕФИЛЕТО — ПОНАЗ НА 
БРАТСТВОТО, ЕДИНСТВОТО И 

ПОСТИЖЕНИЯТА

Пред тържествената трибуна, 
на ноято со намират гостите 
от Републиката, Региона и със- 
однито общини минават учас
тниците в парада. Построена
та колона от участниците в

------------------ ----------- ---------------------------- --- ----------- -

каза:другото
__ Събрани днес на тази ве

личествена манифестация на 
младостта на дело потвържда 
вамо братството и единството, 
манто и културното и национал
но равноправие на народите 
и народностите в СР Сърбия с 
останалите народи в самоупра 

социалистическа Юго- 
В това е и значението

лето беше открито новоизгра
деното футболно игрище 
Спортния център „Пари . По 
този случай говори председа 
теля на Общинската скупщи
на в Димитровград инж. Борис 
Борисов, нойто между другото
К330 -|

— С изгражданото но този 
обект още веднаж показахме, 
че готовността на трудещия со 
човек за участието в изграж
дане на обекти с доброволни 
трудови анции не е намалено 
в сравнени© с 
периода на обновата на страна 
та. Мисля, че споделям мне
нието с всички димитровград-

в

и го-

вителиа

нГ седемте по ред уРадЩИО- 
„Майсни срещи на на

рода и народностите в Сър
бия. Смятам, че изназвам же 
ланията и настроенията на вси 
чни ано нажа, че тези Срещи 
трябва и занапред да развива 
ме да ги обогатяваме в съ
държанието, чрез размяна на 
опити й взаимни контакти. А 
всично това, с цел да се раз 

на националната култура, 
и укрепване

нни
„Маршал Ти-годинито от

нъм Спортния центърв жи

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО
НИ
Сузана Игич, от основното учи 

; „Павле Кръстим” от Пи- 
Стана Миладинова, от учи-

вива
разбирателство 
на единството и солидарността, 
в борба за по-нататъшно раз 
витие и напредък на нашата 
братска общност.

лище
рот,
лището „И. Л. Рибар” в Клису 
ра, Татяна Малацко, от Руски 
Нръстур, Константин Джукес- 
ни, от Скопйе. Мартин ллавати 
от Падина, Славица Спасова, 
от Баточина, Сладжана Милано 

Княжеваи. Милена Нан

БЕЛГРАД
В продължение на речта си 

Златнович каза:скъпи другарю тито.
Ти ще посрещаме и ще привет- 

ствуваме с нови трудови завоевания и 
предстоящия Единадесети нонгрес на Съю 
за на югославсните комунисти. Поради 

Твоето велико дело

вич, от
гелова, от Димитровград, Иван 
Канук, от Ветерник и Славица 
Митич от Ниш. Между награ
дените са ученици от основни 
те училища на сръбския народ 
русинската, българската и сло 
вашка народност, канто 
манедонсния народ. А след то 
ва младостта заигра и запя —

Деня на младоста, твоя с делотоПо случай
ЪЙ-ти рожден ден и четиридесеподишни- 
нспа пдианею »и начело на пар гид «а, 
юоилецни1е имацсни срещи на наридн и 
народност» е на ооциалистичесна репуоли- 
ка оъреия в мимитровград, днес тупяг с 
вдъхноьениеш на Твоето велино дело. не
измерима радост и гордост пламти в сър 
цата на гражданите, младежите, пионерите 
ог оьлгарсната народност, в сърцата на чи
слящите се нъм Аигославсната народна ар
мия и нашите гости от сръйсната нацио
налност, албанската, турената, румънена- 
та, русинската, унгарсната и словашната 
народности, че могат да те поздравят по 
случай
топли пожелания, привети и трудови поОе-

това, вдъхновени от
творческата Ти гениалност, ще раз

гръщаме инициативите на самоуправителни 
отношения, ще се борим за укрепване на 
мира в света, за антивната и необвързана 
роля на Югославия, за борба против вси- 
чни нойто посегнат върху националната ни

и от

и на

започна концертът на съста
вите на народа и народностати 
в СР ьръоия.

М1ЛАдичПА с>мИ1 РА И
ОА11Й 0 ЮЛйГлМ РАДСЮ1 

й Сьгцмт
Облечени в пъстри, разноо 

оразни народни носии, умножи 
ците в „майските срещи . 
играха цели два и половина 
часа, тъй накто може ои ни- 
когаш не са играли, понеже 
всени танц, всяка песен, беше 
пропита с люоов нъм великия 
вожд и учител на нашите на 
роди и народности — другаря 
Гито.

На тържествено украсената 
трибуна се сменяваха култур
но-художествените дружества: 
от Димитровград с игри от 
Сърбия, от Призрен с албан 
сни и турски народни танци, 
от Чантавир с унгарсни танци, 
от Апенсандровац Жупсни с 
игри от Сърбия, от Ковачица 
със словашни танци, от Уздин 
с румънски танци и ансамбъла 
от Бабушница. Чухме и препра 
сни битови песни, а всично 
беше проследено с въодуше
вление и бурни аплодисменти 
от многобройните зрители.

НОВОИЗГРАДАНОТО 
ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ — 

ПРЕКРАСЕН ОБЕКТ
Тържествата продължиха на 

25 май сутринта. Преди дефи

независимост.
Скъпи другарю Тито, честитейки зна

менитите Ти юбилеи с най-благородни чув
ства, ние, българсната народност в Юго
славия събрани на братена среща заедно 

от всични на-най-юбилеи ствоите
с приветствуващите гости 
родности, живущи в Сърбия, Ти пожела- 

дълголетие, защото нато пътеводна 
Ти ни винаги водиш по трудния

ди.
Другарю Тито, твоите юбилеи са наши, 

защото с тях са свързани всички наши 
боеви и трудови победи. С идването ти 
начело на Партията преди четиридесет го
дини, започва и оживотворяването на ви
зията Ти за нова Югославия.

Бихач, яйце, Неретва, Сутйеска, Же
лезопътната линя Шамац — Сараево, авто
страдата Братство — Единство, железо
пътната линия Белград — Бар, нашата гор
дост Нови Белград и нова Югославия — 
това си Ти, това е Твоя инициатива, дру- 
гарю Тито. С твоята далновидност и личен 
пример започна създаването, с Твоята ре
шителност, самоотверженост и личен при
мер започна творческото прилагане на нова 
Конституция и Закон за сдружения труд. 
С твоето име, в което са въплътени въж

деленията на нашите народи и народности,

ваме
звезда
път на нови завоевания- Майските срещи 
винаги са били и ще бъдат изява на всеот 

дейност, защото са най-искрено изява 
нашата любов нъм делото Ти и нъм Твоя
та личност. Те са и завет и нлетвено обе- 

нашата славна борба
Олгица 'Антова чете приветстве 
на телеграма до др. Титощание в името на 

и Партия, че ще бъдем неразривно свърза- 
Теб, скъпи другарю Тито. — Обезправявана, угнетявани с

на, социално и национално екс 
плоатирана от великосръбската 
и великобългарсната буржоа
зия, българската народност за 
първ път в своята история 
е почувствувала стойността на 
националната равноправие в 
Социалистическа

ДИМИТРОВГРАД 
22 май 1977 година

От гражданите на българсната 
народност, гостите и предста
вителите на всични народности 
в Сърбия и от сръбския на
род.

Югославия, 
което и е създало възможно 
ст, ползвайки собствените спо 
собности и с пълна солидарна 
помощ на всични народи и на 

разпоредили трудещите и гра- нашата страна да осъществи 
ждани, нойто с гордост след-

дефилето е дълга. Начело на 
нолоната са момиче и младеж, 
нойто носят портрет на люби 
мия вожд — Йосип Броз Ти
то. След това се развяват пар
тийното и държавно знаме, 
а 40-те физкултурни знамена 
символизират 
юбилей на другаря Тито от

чани ано нажа, че всеки наш 
гражданин се гордее с този 
обект, в нойто е вградил и 
част от своя труд и своето 
въодушевление.

След това председателят на 
комитета за изграждане на 
Спортно-рекреационния център 
„Парк” — Живно Виденов, пре

огромни резултати в икономи 
месното и общиствено разви
тие. А знаейки какво значи 
националното угнетяване 
рсиме пълна национална и 
други свободи за манедонска- 
та народност в България и

ят парада.
След дефилето започна гол

ям народен митинг, който от
кри Сърбислав Златнович, пред 
седател на Общинската конфе 
ренция на Социалистическия 
съюз в Димитровград.

тъ-

40-годишният

се представители на народа и народностите
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II

ВЕЛИЧЕСТВЕНА МАНИФЕСТАЦИЯ НА 

МЛАДОСТТА, БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
словенската-^ и • хърватска на "Р“Д°бивка — братството и 
роДКости 8 Австрия, наза злат и* ь^?и°Т0 ~ значи УкРепване

8*й*.-Й^®= Жв,;
ч, ,хЛД. ПИШ. могат мождусо6но да ое сб«и

■г жават и запознават трябва да
!:л. ' ИМЕТО НА ТИТОСЕ познават и нуятурата на други

0Т с?и.Н&Г°СН0 НаР0АН0-
^ТРИГЛАВ ДО ГЕВГЕЛИЯ ние днес г

з^аяяй: ■вала,..™ лгсллв
те, е.усряЛ да осуети братоу любов от Триглав до Гевгелия 
бийствената' война и насочи и отпРавя съши желания на 
прогресивните сили в друго е™4и на многонацио-

йзвзигГг ЖЕ1аН
родностите. развитието на тази щав0аТВИЯ °3 Г°Т°ВИ Да 3аЩИ

страна. Между привети
ооч одишния му ри-

т,цсп |Цои, пс1У1-милИ ПрИВШи Са 
1л 1сш»1ви ..13пл|фсс;тации на по
ора! иманите народи и народно 
с,и» ноито отразяват 1итовите 
желания и мисли за единство 
ю на мисълта и анците на 
нашите

и же
Лампл, оа

на

.4"

народи.
1ию и като председател на 

11артията и нато президент на 
Републиката е положил големи 
усилия да -се 
света онези принципи, 
са вече създадени в нашата 
страна: всеки народ свооодно 
да определя и 
своето обществено и 
ческо уреждане, тъй накто на 
него

това е. което 
правим тук. И това

осъществят в 
които

осъществява 
полити Част от дефилетоси изложе

„Младостта приветствува дру 
гаря Тито" беше упражнението 
на учениците от шестите кла 
сове на. основното училище, 
което е подготвил препадава 
телят Станислав Йованович.

След ученичките на гимнази 
ята представиха се на нрая 
и 240 ученика от VII и VIII 
нлас на основното

ставяха Титовото име, свобо 
дата блестяща като слънце и 
братството и единството на 
всички наши народи и народно 
сти.

най-добре отговаря, за 
уважаване правата на национа 
лните малцинства, включвайки 
и правата на частите на наро
да на Югославия, ноито 
национални малцинства живеят 
в други страни, наза Байович.

Познато е обаче, 
наши съседи забравят на ти 
нива

като
Тържествата продължиха в 

неделя след обед, с нонцерт 
на съставите на народа и на 
родностите за граничарите на 
заставата „Иван Караиванов”

■-ЙЙ

У
. I

че някои
училищезадължения, продължи Ба 

иович, не зачитайки гаранти 
раните права на нашите 
онални

границите на своята

наше искане, за за- | |

наци
малцинства, а нянъде 

■ дори отричат съществуването
Ц на такива части на народа на
Ш Югославия в техните

И всяко

Ш'.:
|5Ш' * •:

ПОЗДРАВ. АРУШ*4
< V •:

5] шчитане на такива права, -опитват да представят пред 
своя народ като че се 5

- ■ касае гЛ
■ 1’за някакви териториални пре Щя 

тенции на Югославия към те §■§ 
зи страни. Известно е обаче, Щ 
че нашата страна няма

& \I А И1Към
никого такива искове, зачита
чуждите граници и интересите 
на други народи, но нашата Истрана е твърде заинтересова 
на да се зачитат и правата на 
националните малцинства, 
тите на народа на Югославия, 
които живеят в тези страни.

От митинга, участници в Сре 
щите и гражданите на Димит 
роград изпратиха приветевена

. ..- нчас-

Поздрав от граничарите
телеграма до другаря Тито, но- 
ято прочете Олгица Антова —

с упражнението „С маршал Ти 
то", подготвено от преподава

на пропуснвателния пункт „Гра 
дини", а приключиха вечерта,Изпълнение на гости от албанската народност

IV класученичка тел своята има огромна любов 
към другаря Тито и привети по

на гимна с втората част на концер1 
.Освобождение"?

та назията. площад ,
повод юбилеите. Снимките в

„СВОБОДА — БЛЕСТЯЩА 
НАТО СЛЪНЦЕ"

упражнението символично пред А. Д. - Д. С.

СТРАНИЦА 5
БРАТСТВО 27 МАЙ 1977



Щафетата на младостта в Босилеград

ПРАЗНИК И 

ВНУШИТЕЛНО 

ТЪРЖЕСТВО
и за годините ноито идват, сим 

революцията от ней 
начало и за всично оно 

иа, ноето трябва да се осъще 
стви. Военнен стратег в^в вой 
ната, Тито е в мира стратег 
на самоуправлението, 
тел на социалистическото са

(От 1 стр.)
воли на 
нотоноито са внедрили в тях по 

едно свое желание и поръна 
за нрепко здраве и дълъг жи
вот на другаря Тито.

Точно в 16 часа и 30 мину
ти, поздравяване с топли и 
дълготрайни 
пристигна Съюзната щафета, 
носена от гимназистната ГОР 
ДАНА МИХАЙЛОВА. Със стро 
йни крачки, придружавана от 
младежи, пионери и гранича 
ри, тя донесе щафетната пал 
ка на тържествено украсена 
та трибуна и я предаде на 
председателя на Общенската 
конференция на Съюза на со 
циалистическата младеж СТА 
ВРЕ СПАСКОВ.

Д. йованович 
предава 
щафетата на 
граничарите

строи-

За първ пътмоуправление.
в историята под Титово ръио 
водство човекът получава пра 

възможност да бъД© го 
на своята съдба, на

аплодисменти,
СКЪПИ НАШ ДРУГАРЮ ТИТО, во и 

сподар
плодовете и условията на сво 
ята работа — маза между дру 
гото Григоров,

часг от
югослаисна^аТеисТвителност. .воето вечно 
неугасимо революционно дело е 
ален фаиол. А. ногато казваме 1ИТ0' 
доот, страна — тези думи симвелизираг 
югослявсните обществено-етнически
и цели. МО достатъчна е само една Д У • 
I воето име. ю оохваща в сеое си всично. 
любов за свобода, омраза иъм врага, бо
дра усмивка... Твоето име влива сили, ус
покоява безпонойните. Го укрепва олаои- 
те, създава герои. Където и да се срещ- 

прелестното, силното, величевото 
изписано Твоето име, наш другарю

Величественият митинг, оргазиран днес 
- Босилеград по повод тържествено по
срещане на Съюзната ^«фета на младо
стта с приветите за Твоя ОСЕМДЕСЕТ и 
ПЕТИ рожден ден е голям празник за пи
онерите, ноито тЪи много обичаш, за мла
дежите и девойни — нашето сигурно бъде- 

казваш, за трудещите 
непренсънато 

пазачи на

в

След изпълненията на тан- 
състав на Основното у-

насоки
цвия
чилище „Георги Димитров в 
Босилеград и на другите нулще, накто винаги 

се, чиято творчесна Ръна 
насърчваш, за граничарите 
страната ни под Твое номандване.

турно-художествени номера, от 
митинга бе изпратено поздра
вително писмо с честитки за 
юбилейния 
ПЕТИ рожден ден на другаря 
Тито. Писмото прочете гимна 
зистът ИВАН ИВАНОВ.

нем с 
тун е 
Тито.

Твоят юбилеен рожден ден — празник 
на народен вожд, марнсистни творец, вну
шителен строител на мира и гражданин на 

вдъхновител, ноито сямщю 
светлото бъАе1Це

ОСЕМДЕСЕТ и
На многолюдния митинг за

жизненото и революционно де 
ло на другаря Тито говори се 

на Общинския коми

Драги наш другарю Тито, Твоите дела 
стават неразриви и светли и за нас граж- 

— българсната народност. Ние сме 
здраво сплотени с останалите братски на
роди и народности в Югославия. Винаги 
ще се борим за провеждането на полити- 

СЮК, чийто водител си Ти, а то- 
безсъмнено ни води нъм светлото и си

гурно бъдеще-
Ние се гордеем с Теб, че си наш вожд 

и учител!
На Теб, другарю Тито, изпрашаме сър

дечни привети и най-топли благопожела- 
ния ОСЕМДЕСЕТ и ПЕТИЯ Ти рожден ден 
да бъде факел на годината! 

ПИОНЕРИТЕ. МЛАДЕЖИТЕ, ТРУДЕ 
ЩИТЕ СЕ, ГРАЖДАНИТЕ И ГРАНИ
ЧАРИТЕ ОТ БОСИЛЕГРАДСНО

света, човен и 
и сигурно ни води към 
— е ден на историята ни, пример на со
циалистическото изграждане и самоупра
вление, ноето вдъхновява не само нас, 

всички прогресивни хора в света.

нретаря
тет на СКС в Босилеград ГО

даните от
Съюзната щафетната пална 

от трибуната първа понесе пи 
онерката МИРЯНА ДРАГАНОВ, 
ученичка от Основното учили 
ще в Босилеград. След това 
на градения площад се изви 
буйно хоро. в ноето бяха ра 
ботници, граничари, младежи.. 
Тържеството продължи до нъ 
сно вечерта и това бе същин

НЕ ГРИГОРОВ.
но и
Във войната и в изграждането на страната 
ни, Ти другарю Тито даде от себе си вси
чно епохата на времето да бъде епоха на 
бъдещето и символ на храброст и победи. 
Югославия стана звезда пътеводител на и 
най-убедителен пример кан се развива ед
на страна и неотнлонно осъществява це
лите на социализма с общество, съставено 
от бройни народи и народности.

ката на— За всично, 
другаря Тито е същинска леген 
да, той 6 младост на нашата 
страна, нейното най-хубаво ми 
нало и най-светляЩО бъдеще. 
Неговата революционна 
съл, акция и дело са остави 
ли дълбона бразда на всяка

което е дал
ва

ми

сии празник за населението в 
Босилеград.

от изминатите четирдесет ре
волюционни години. Неговото 

са пътеводител

21. май 1977. г. 
в Босилеград В. Велинов

име и идеи

Посрещане щафетата на младостта в Сурдулица

НЕСТВУВАНЕ В ЗНАК НА ТИТОВИТЕ ЮБИЛЕИ
дите и трудещите се от Сурду 
лишка община му честитят 85- 
ия рожден ден и 40-годишнина 
начело на Партията. На търже 
ственото заседание за живота 
и делото на създателя и вож 
да на нашата революция Йо 
сип Броз Тито говори секре
тарят на ОК на СКС Милорад 
Тасич.

стоянно нарастваща работниче 
ска класа, по-развити обществе 
служби и ангажирана интели 
генция. Всички ние с оптими 
зъм гледаме на бъдещето на 
нашата среда, обосновавайки 
реалността на нашите перспек 
тиви върху значителните пое 
тижения на соицалистическата 
революция и самоуправително 
то преобразование на общес
твото. на определеността на 
над 1500
брой с всеки изминат 
увеличава..

ПРЕГЛЕД НА МЛАДОСТТА И 
КРАСОТАТА

В предобедните часове на 
тържествено заседание на Об 
щинската конференция 
Съюза на комунистите бе из 
пратена привествена телеграма 
до другаря Тито, в ноято мла

Съюзната щафета на младо 
стта, която на 27 март т. г. 
тръгна от Ниш, на повече от 
десет хиляди километра 
в Сурдулица величествено бе 
посрещната на 21 май

на
В чест на идването и изпра 

щането на Съюзната щафета 
на младостта на градения ста 
дион към 3000 млади изпълни 
ха внушителни гимнастически 
упражнения. В тях участвуваха 
ученици от основното училище 
Йован Йованович — Змай". 
Образователния център „Моша 
Пияде" и „Йосип Броз Тито, 
а най-младите в тази програма 
бяха децата от детската 
на „Наша радост".

път

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ЗАПОЧНА ЧЕСТВУВАНЕТО НА 
25 МАЙ

Между другото той наза: 
„Работническата класа и кому 
нистите на Сурдулишка общи 
на последваха Партията и дру 
гаря Тито, и в дните на револю 
цията, и в дните на обновата 
и строителството на страната. 
Следим го и днес. Крепко са 
застанали на неговия курс във 
всички етапи на революция
та. За всички номунисти на 
Сурдулишко 
чест прави, че принадлежат на 
движение, което той предвож 
да. Затуй през всички тези 
години от освобождението до 
днес бяха изпълнени с борба 
за претворяване на идеалите 
на нашата революция и успе 
хите в тази борба. Сурдулиш 
ка община с всеки изминат 
ден доживява общ стопански 
и обществен напредък, с по

ТЪРЖЕСТВА
В РАЙОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ комунисти, чиито 

ден се
гради

Бяха проведени състезания 
та на селските олимпийски иг 
ри, а граничарите се предста 
виха с няколко упражнения с 
кучета-граничари.

Нанрая се състоя и футбол 
на среща между „Польопри 
вредник” и отбора на „Мла
дост" — членове на общинена 
та футболна лига. Победи „По 
льопривреднин" с 1:0,

На тази тържествена мани 
фестаци* присъствуваха и Йо 
ван Манасиевич, председател
^/г^АуобщинскиЯ отбор на 
СУБНОР, Сима Йованович, 
председател на МОК на ССРН 
и Чедомир Маркович, предсе 
Дател на МОК на ССМ.

Чествуването на 25 май — 
Деня на младостта и рожде 
ния ден на другаря Тито в Бо 
силеградсна община започна 
на 22 май. в районните цен
трове: Горна Лисина, Долна 
Любата се проведоха тържес 
тва, посветени на големите 
юбилеи, б.яха изпълнени бога
ти и съдържателни културно- 
художествени програми, изгот
вени от ученици на основните 
училища под ръководство на 
учителските колективи.

посветени на жизненото и ре 
волюционно дело на другаря 
Тито, гимнастичесни и атлети 
чески упражнения, народни пе 
сни, танци и др.

ВЕЛИЧЕСТВЕНО ПОСРЕЩАНЕ 
НА ЩАФЕТАТА

Шестнадесет местни щафети 
предшествуваха Съюзната ща 
фета, която донесе Славица 
Стойнович, работнична 
дна конфенция 
тоя повод също говори Мило 
рад Тасич. Щафетата 
достта понесе Аца Миладино 
вич, КВ-работнин в ООСТ нра- 
гуевашка .Дървена застава", 
която след това продължи пъ- 
тя си към Босилеград.

изключителна
Ето защо тези тържества бя 

ха голям празнин за населе
нието от повечето Босилеград 
ски села и принос в чествува 
нето на великите Титови и на 
ши юбилеи.

в мо- 
„Ниш". По

на мла
Най-успешните номера от ра 

йонните 
дадени на централното общин 
сно тържество, ноето се про 
веде на 25 май в Босилеград.

прегледи бяха пре
Излъчените програми между

другото съдържаха: хорови пе 
сни, реситали и рецитации,

С. Микич
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ЧИТАТЕЛИТЕ НИ ПИШАТ

новини ОТ КЛИСУРА "лНАШ РЕПОРТАЖ

ПО САЕДИП НО ГЛИНАТАМестната общност на селата 
Драинци, Грознатовци и Стре- 
зимировци, неотдавна проведе 
събрание на което прие план 
за бдещата си работа. Някои 
планове вече се осъществяват 
Така например пътят Клисура
~ 6 5 кмИМгИровци в Дължина от ь,5 км. се строи. Останали
те запланирани акции, ноито 
ще се ос-ьществят етапно са 
мост за пешоходци през рена 
Ерма. пътдт помежду селата 
Драинци и Грознатовци, регу
лиране на коритото на пресла 
пека река. Това е вече напра 
вено с Кострошевсна река а 
селяните от Драинци ще за
почнат с изграждането на пъ- 
Тя- Приготвено е всичко за
ин?,иСВаНег-На УчилиЩата в Дра инци и Стрезимировци.

3® тези °ее«™ пари са об
езпечени от Общинсната скуп

щина в Сурдулица, за което 
събранието осведоми предсе
дателя й. Нянои акции ще бъ
дат проведени чрез местно са- 
мооблегане. — Земята трябва да се дъл

бае наОбаче има работи които не 
вървят добре. Ретранслаторът 
на Савина махала 
пуснат. Наистина 
циалисти от Радио телевизия 
Белград да завършат работа
та, но напразно, електродистри 
буцията в Лесковац 
ставила трафото.

много места, да се 
установят запасите на гли-още не е

идваха спе-
натанне е до- ещо се случва в село Бребевница 

ехтят машини, дълбаят утроба
та на земята. . . Една в мястото 
„Черната ровина", а втората на 
„Оланов рид", а около машините 

| хора, много хора. Вадят нещо от земята, 
гледат с различни уреди, записват. . . 
Между тях е и Драгослав Петрович, ин
женер геолог, който ръководи с вси
чко. . .

Така, с онова което успешно 
завършихме, спечелихме авто- 
ритет, но онова което остара 
незавършено сърди селяните 
и ги зрайи недоверчиви нъм 
ръководството на местната об
щност.

Б. ТОНЧЕВ

Познавате ли растенията
. . .Тук край Бребевница изследва

ме находища на огнеупорни глини — 
запозна ни с работите, които се про
веждат, Петрович. Не можеме все още 
нищо окончателно да кажем, но въз ос
нова на първите впечатления, базиращи 
се на това което проучихме досега, има 
изгледи, че в тази местност има глина 
такова качество, каквото няма в цяла
та страна и която за нуждите на инду
стрията се внася.

Слънчоглед
1» ,.

В работата са вкючени и хора от 
мината „Шамот” в Аранджеловац, кои
то ръководят с машините и дълбаят на 
дълбочина от 80 метра. Вадят глина, ко
ято се изследва веднага. В момента на 
посещението ни бяха на мястото, къде- 
то се намират очакваните находища, 
и професор д-р Бранислав Чирич и д-р 

Райка Радойчич. Земята 
трябва да се дълбае на много места, да 
се установят запасите на глината, каче
ството й и т. н. А за това са необходи
ми и изледвания в лаборатория.

цшшШ11
ргна

инж.

Това се случило през 1510, наскоро след откриването 
на Америка. Към многобройните чуждоземни растения, ноито 
се отглеждали в Дадридската ботаническа градина, се приба
вило още едно. Едро и стройно, но с грубо дебело, здра
во стабло, по-високо от човешки ръст и с глеми листа, уви
снали на Дълги дръжки, цялото покрито с твърди власинки, 
то се извисявало над всички треви около него.

Чудно било това растение. Многобройните, едри нато 
пити съцветия, ноито увенчавали върховете на клонките му, 
много дни напред всяка сутрин се обръщали все на изтон, 
за да посрещат изгряващото слънце и донато то не се 
сирило зад хоризонта, не го изпуснали от поглед. Затова го 
нарекли „цвят на слънцето”.

В Европа нямало друго такова цвете. И нищо чудно, 
че цветът на слънцето в скоро време се разпостранил във 
всични европейски страни и в продължение на две столетия 
бил едно от най-любимите декоративни растения на европей
ските народи. Хората се радвали на слънчевите му цветове, 
но никой не подозрал какво богатство се крие в семчиците, 
които изпълвали килийните на питите след процъфтяването

Всъщност изследванията са започна
ли още преди няколко години. В моме
нта започват детайлните изследвания.

I Всичко трябва да приключи до 1980 
година. Тогава ще се знае дали тази
огнеупорна глина в Бребевница предста- 
лява първокачествена суровина, какво
то в момента няма в нашата страна, а 
която се употребява в индустрията.

Естествено, че крайна цел на тези 
изследвания е дали има суровини в 
достатъчни количества и качествени. А 
това значи евентуална възможност за 
откриване на мина и индустриални ка
пацитети за преработването й.

им.
Коя знае докога щяло да продължи така, ако цветът 

на слъДЦвто не бил пренесен и вРусия. Тук той намерил сво
ята втора родина. Нейните безкрайни степни простори му 
напомняли родните .прерии в Северна и Централна Америка, 
иъдето още растели дивите му родоначалници. А и руските 
селяни го заобичали. И тънмо те го превърнали в едно от 
най-ценните маблодаяни растения, които сега познаваме.

Дълго време и в България слънчогледът бил познат 
само иато цвете., Наши градинари го пренесли от Русия и 
започнали ,да го отглеждат в градините и край нивите, за 
да се радват- на едрите му и красиви цветове. Нарекли го 
слънчоглед. За добиване на олио продължавали да отглеж- 

само репица и репица. Едва след Първата световна во
йна от слънчогледовото семе започнали да получават масло. 
А го било по-внусно от репичното и репичното и постепенно

Безспорно, че в момента е все още 
рано да се каже нещо окончателно. Но 
факт е, че първите изследвания са по
ложителни и дават надежда, че може 
би след някалко години край село Бре
бевница ще имаме 1мно, със суровина, 
каквата няма в страната. А това би зна
чило много за този край, за общината 
и цялата страна.

дат

ги изместило.
Свга,всяна пролет много милиони декара зем„ у 

нас се засяват със слънчоглед.
А. Д.
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тятшю а МНЕНИЯ

УЧЕБНОТО ДЕЛО В БОСИЛЕГРАДСНА ОБЩИПРОБЛЕМИ НА МУЗЕЙ НА 

СТАРИНИ
БАБУШНИЦА

Шест училищни сгради
дотраяли

На празнина 

побрати
мяване

След инициативата на 
Иван Андонов със стати- 
ята ,.М°же ли Босиле
град да открие музеи . 
кмто е поместена в 

Братство" ОТ 1 април 
" р кажа и аз мие-

ст,щия раамер и 
за изгражда3 милиона динара, а в 

ГЙГ'н—6 уС“ сгради
обединяването на свободнитеЧрез

средства от амортизационните отчисления 
на училищата могат да се обезпечат иъ'м

т. г, да 
нието си.на чествуването

40 го 
начело

по нойто на 
обезпечат око 

В същия 
се получат

В рамките
на Титовите юбилеи — 
дини от идването му 
на партията и 85-тия му рож 
ден ден в Баеушнишна оощи 
на стана още една крупна из 
ява на братството и единство 
то, още едно звено в сътруд 

между народи и 
в нашата братска 

Именно, от 24 до

новни училища, 
чин могат да се 
ло 3 милиона динара, 

могат да

Изменените

какво със 
Безспорно е, 
стари ценни

последните три години в общи 
натп не 0 построена пито од 

училищна сграда. Причини 
това са, че Общинската

пет училищни иради на п;ьР 
I юдоидов/Нй I йени 

нии-о I дало ч они I а
иатоживота, 

гат въпроса: 
старините? 
че много 
предмети са ИЗ изчез
ване. Ето защо самоупра
вителната общност «а
нчлтурата веднага тряс 
ва да намери 
помешения за, 
ване на събраните ста- 
пини С тях хората тря
бва да се отнасят съзна- 
° А Ако гражданите 

на та-

аоначсШНить
научилища ь 

иоеилофадони сала, а ноию 
учат ас деца, могат аъа цсани 
момент да са сруТя ‘ и преди 

послед-

разморнредити от Републиианската
основно образование, 

що бъД0 достатъчно 
време да се построят 

— четири учи

обто за
образователна общност източ 

за обезпечаване на сред 
напитоловложения- Ед 

вам .сега е повдигнат въпросът 
са обединяване на, свободните 
за обединяване на свободните 

всички

щност за 
което 
скоро 
най-малко три 
лищни сгради.

вници 
ства занежелателни 

Става дума за до I рая
звикаг

ничеството С1ВИЯ.
лите училищни сгради строени 
преди, половин век в села1а. 
долно 1лъмино. Карамаиица, 
юрна Рън<ана и в гориолюоат- 

явор |И иолчина

народности 
оощност.
26 мал — по време на честву 
ването на празнина на младо 

БаОушница пребивава 
на Бачки Нетровац 

връща посещението на 
направено през

В. В.ос-отчисления при

стта — в 
делегация 
като I .
Бабушница 
април тази година по време на 
снемането на ТВ-предаването 
„Знание-имане” в Бачни Петро

БОСИЛЕГРАДските махали
гарина. Също така о дотраяло 
състояние се намира и сгра 
дата на Средношколския учи 
лищен цинтъР ..Иван Нараива 
нов"’ " в Босилеград. Нейните 
стени на много места са раз 
пускани особено след земетре 
сението от преди два месеца.

СДРУЖАВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ 

УЧИЛИЩА ват всичко подходящо за 
тази цел.вац. за об-Старите оръдия 
работване иа земята ве
че ниной не ползва, но 
сеща ли се няи°и* къАе. 
е видял тези стари пред 
мети? Старите съдове 33 
готвене на храна, за 
съхраняване на същата, 
също така вече ги няма. 
Днес в ерата на радио
то и телевизията, нои 

и ползва старите 
инструменти?

По време на посещението 
Бабушнишка община гости- достатъчно часове по предме

та си.
Сдружаването ще подобри 

работата на преподавателя, а 
също така и свободните актив 
ности с учениците. Оь0 сдру 
шаването ще се подобри и ра 
ботата в учебно-възпитателно
то дело и ще се преодолеят 
явленията, които вече посочи
хме-. Материалното положение 
на училищата също ще се по
добри. След сдружаването ще 
можем да се възнаграждава
ме по Закона на сдружения 
труд. А сегашните неестестве
ни разлики ще изчезнат. С 
една дума, работата ще стане 
по-рационална и качествена.

Въпросът е толкова важен, 
че комплетните в училищата 
и в общината трябва да побъ
рзай с решаването му.

М. ЯНЕВ, учител

Общинският строителен ин В Босилеградска община ра- 
спектор още през миналата го богдт пет основни училища, 
дина е забранил употребата на в Долна Любата, Юрна Лю00- 
училищниту3сгради в" Явор и та, Горна Лисина. ЬистъР и
Колчина Гарина. Обаче. въпре Босилеград. Въпросът за обе- 
колчина юрнми с динението на тези училища в

една основна организация бе 
повдигнат отдавна. Но до 

днес още нищо не е напра
вено.

си в
те от Б. Петровац посетиха и се 
ло Звонци. където присъству 
ваха на тържеството по слу 
чай 25-ти май, Звонска баня; 
а в Бабушница — „Лужница , 
„Тенстилколор” и някои дру 
ги трудови организации.

На тържествено заседание 
Скупщината на местната 

общност в Бабушница бе гла 
ПОВЕЛЯ за побратимя 
на Бабушница с Бачки 

Петровац, а такава повеля Б. 
Петровац прие на 3 април, 
изтъкналите се в подготовката 

„Знание-има-

опасностите, в тдх и зана 
пред всяка сутрин отиват на 
часове 40 деца. Без оглед на 
официалната забрана, компе
тентните органи не са се ре 
шили да закрият тези две под 
ведомствени училища, за дане 
се съсдадат проблеми, от друг училищата не са много отда 
вид: нъде да учат тези деца. лечени: Д. Любата от Г. Люба

та «ъм 4 км., а останалите с 
15 до 25 км., което няма да

ни

ше

на
За ползата от сдружаване 

говори и фактът, че някои от
слуша 
музикални 
Нашият нрай нянога е 
имал добре развито за
наятчийство. Тук-таме е 
останал стар алат от нан 
-различни: занаяти.

сувана
ване

а на
Подобно е положително и с 

останалите три училищни сгра .

Р още отдавна са започна ради това. че почти във всични 
ли да се разпадат. те училища няма съответни

Общинска преподаватели по така наре- 
мените предмети на изкуствата. 
А там където ги има, нямат

на Бабушница за 
не„ де^ци бяха връчени похва 
лни грамоти.

Културно-художествените дру 
шества от Бабушница и 
Б. Петровац изнесоха съвмест 
на културно-художествена про 
грама.

Предмети от миналото 
в този край има, но не 
марливоста ни ще дове
де утре, да изчезнат. ;

1 Иван МКТРЕВ

вани

Председателят на 
та снупщина в Босилеград инж. 
Драган Мицов ни каза, че презМ. Андонов -

“Лг I в Йоевате пои Сутйеска бе ранен голяма група вражески самолети. Тогава далеч, едните бяхме над дърветата, а дру. 
и другаря Тито) другарят Тито се намираше на едно отсе- гите лежаха на земята.

чено дърво и един стар Дънер. Телохра- 
СЛЪНЦЕТО беше се изначило високо нителят му вуйович бе близо до него до 

когато с бързи нрачки тръгнахме през ед- 
излязохме на Милинкладе. 

малко плато, постиращо се

Силни експлозии загърмяха и разтър
сиха земягга. ослепявайки и заглушвайки 
ни. Земята пръскаше; камъни и клони ле
тяхаИ на полянка и 

Това е едно 
от Озрен на север, покрито с рядко бу- 

елха. То бе преро-

във въздуха. Струваше ми се, че 
малкото плато се е превърнало във вулкан,• 
над нойто летяха германски самолети инякоякова гора и по го подклаждаха, за да гори още по-силно. 
Зашеметен от експлозията като на сън ви
дях нак дънера. до който се намираше 
другарят Тито се пръсна и се превърна в 
мъглив прах. Другарите, които бяха по- 
прибрани, скочиха и се затичаха в тази по
сока. След енсплозията другарят Тито 
изправи. Като че ли изведнъж всичко се 
разведри, нато че ли не следваха 
след друга експлозиите и като че ли не 
сееха смърт около нас. Ние тичахме през 
гъста задушлива мъгла нъм другаря Тито. 
Не забелеязахме, че е ранен, ^два когато 
се поодалечихме малко, видяхме че от 
левия му ръкав тече кръв. Тази бомба бе 
унищожила дънера, нойто се

извършени предибомбардировкивено от
дърветата бе свалена но-шния Аен* От пръснати поизпочупени иклонитерата,

МО земята.
Това стана на 9 юни. Винаги ще си

На югоизток от насспомняме този ден. се
виждаме германски позиции по склоновете 

Кошур и при Округлица, а на против- 
...й страна, веднага над нас, се во- 
ожесточени .борби за голия и заоблен 
Озрен. Тези дни германските войски 

коло 2-3 км. Ние пън

на една
положна
деха
хълм
блха отдалечени на
се намирахме обстрелването с картечен 

пространство от всички страни. Туко- 
що пристигнахме на това плато — появиха 
се германски самолети „щъркел”, както не-

зловещи германски >

огън
намираше

нрай Титовата глава, и уби Джуро Ву~ 
вич, шефа на английската мисия и някол
ко другари от трета чета, които се намира: 
ха на близо до Тито. Тун загина 
Луне, което ое бе свило до Тито.

ричахме малките, но

и кучето

тата.
крачки от нас седеше другарят Тито 

едно прикритие. Всеки от нас. след ка
то се бе съвзел малко от първия удар ня 
експлозията, обръщаме погледа си към 
мястото, където се намираше другаря Ти
то. Той се изправи. Сърцата ни затуптяха 
бързо, значи нищо не му се бе случило.

Още не бе се разнесъл пушекът, от 
екплозиите на това малко плато, разорено 
от бомби, и току-що бяхме се отдалечили кът на англиисната мисия;. Ние пък бя* 
на нянолно крачни, долетя и АРУга, още по- хме се разпръснали на няколко крачни по-

И този ден нямаше нищо за ядене, 
накто за нас бойците, таке също и за^ 
другаря Тито и за останалите членове на 
.Върховния щаб. Загрижени за другаря Тй- 
|го ние някак си понасяхме по-лено страш-

нолкоа

3

: ното чувство на остър глад, който 
г^ва човена и насилствено 
в мечтите за парче хляб.

притъ- 
го прогонваедин стар бук, а малко по-далеч, начални-

р. Добиг ч
V.. У
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мцожм стшницА
ЗА ЯВНИЯ НОННУРС

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ПРИЕ ДЕЛЕГАЦИЯ НА ЮГОСЛАВСНАТ А МЛАДЕЖ

Младите хора трябва да се изграждат 

нато носители на нашето развнтио
ТИТО — БОРЕЦ 

ЗА БРАТСТВО 

И ЕДИНСТВО
В навечерието на 25 май т. 

г. президентът Тито прие де- 
лигация на Съюза на социа- 
листичесната младеж начело с 
председателя 

ССЮМ

на чиято подготовка младите 
по-големи успехи в средите, 
нъдето живеят и работят. Още 
един път е изтъкнато, че мла 
дежтта ня<ма друга програма, 
освен програмата на СЮН.

Другарят Тито се интересу
ваше за работата на Съюза 
на социалистическата младеж 
на Югославия и за 
туални въпроси на работниче 
ската, селска и студентска мла 
деж.

— Младите хора трябва да 
се изграждат — изтъкна меж- 
ДУ другото президентът Тито 
— като носители на нашето 
обществено развитие, способ
ни производители, бъдещи ръ
ководители, творци ВъВ всички 
области. Те още сега трябва 
да получат печат на прогресив 
ни хора, които знаят да це-

за социалистическото изгражда 
не на своята страна. Колко ще 
бъдат такива и накви ще бъ
дат те най-много зависи от 
вас, от активността на младеж 
ната организация.

— Вярно е, че нянои не мо
гат да намерят работа след 
завършване на студиите. Оба
че ние имаме хубава перспек
тива за по-нататъшното разви
тие на страната. Промишлено 
стта расте, всяка година ще 
се откриват все повече рабо 
тни места и ще нарастват въ
зможностите за 
на работа. И сега 
места, но някои не желаят да 
напускат
Ние не искаме никого да при 
нуждаваме да отива там, оба
че такива няма да считаме за 
не заети.

на Нонференци- 
Аздем Власи.

Делегацията честити на др. 
Тито рождения му ден, 40-годи 
шнината от идването му наче
ло на Партията, отличието Ор
ден на героя по трети път. 
Азем Власи осведоми др. Ти
то за дейността на -младежтта 
в ознаменуването на тазгодиш
ните юбилеи и

ята на

До Втората 
югославсните

световна война 
народи бяха ра 

зединени, неравноправни, 
жда цареше между тях 
хранвана ■ -

вървим към по-щастливо бъде 
ще. Нашите народи и народ 
ности за пръв път в история 
та на човечеството успешно из 
граждат
циализъм, за което са мечта 
ели Маркс, Енгелс и Ленин. 
Земята на селяните — фабри 
ките на работниците — този 
Лозунг е осъществен 
та страна, в Титова Югославия.

вра всички ак-под
от буржоазията. То 

ва неединство използуваха о- 
нупаторите и домашните преда 
тели. Целта им бе да разе
динят и хвърлят югославските 
народи в братоубийствена вой 
на, взаимно да се унищожават 
сърби и хървати, 
се противопоставиха Югослав 
ската комунистическа

самоуправителен со

за основните 
насоки на активността на Съю 
за на социалистическата 
деж през последните две го
дини.

Азем Власи изтъкна, че осъ
ществените резултати предста
вляват добър пътеуказател за 
още по-ускорено преодоляване 
слабостите, понеже

настаняване 
| на много

мла-
в наша

Но на това големите градове.
Нашето братс-

и единство всекидневно 
укрепва във фабриките, учили 
щата, казармите, университети 
те, на младежките трудови ак 
ции. в заводите и 
нията

монолитно
, - - партид и
нейният вожд другаря Тито.

тво

сме в на-
Като генерален секретар на 

Партията, а сетне и като вър 
ховен комендант на Народоо- 
свободителната войска и пар 
тизанските отряди, Тито ус 
пя да обедини в борбата вси 
чки братски народи 
ности

След запознаването му с ре 
шението за строеж на двойна 
железопътна линия Шамац — 
Сараево с' доброволен труд на 
младежтта, президентът Тито 
каза:

учрежде-
навсякъде.

Мнозина врагове 
самостоятелно 
ско развитие се опитваха и 
се опитват да накърнят наше 
то- братство и единство. Но ви 
наги се 
що не могат 
стят. За това 
слуга се пада на другаря Ти 
то и нашия Съюз на комуни 
стите. Другарят Тито е наш 
вожд, стратег на революция 
та, вдъхновител на всички на 
ши досегашни и бъдещи ус 
пехи и победи. Ето защо ние 
младежите се учим от делото 
на Тито и ще се борим за 
заздравяване и унрепване на 
братството и единството, да 
бъдем готови и подготвени да 
го защищаваме и с нръвта и 
животите си. В братството и 
единството е силата на наша
та сплотеност около Съюза на 
комунистите и другаря Йосип 
Броз Тито.

Пепица КАРАНФИЛОВА, 
гимназистна от Босилеград

на нашето 
сацоиластиче

и народ 
на Югославия във все 

народна борба срещу 
торите и класовия враг 
буржоазията. Под негова Ръко 
водство нашите народи поведо 
ха_ неравна, но 
война в историята си 
родоосвободителната

— Това е много добре. Тук 
не се касае само за стопансна 
та страна на въпроса. Не тряб 
ва това да бъде по-евтино, но 
там се изграждат и възпита
ват хора, придобиват се трудо 
ви навици, укрепва преди вси
чко братството и единството 
— с една дума, получава се 
много. Аз бях твърде недово
лен, когато пренъснаха тези 
акции и когато се гледаше са
мо чрез динар. Но днес наис
тина се радвам, че младежки 
те акции все повече получа
ват значение. На кратко, тези 
акции се твърде важни, само 
трябва добре да се организи
рат и да се направят добри 
възпитателни програми. . .

онупа
уверяваха, че ни 

да му напако 
най-голяма засправедлива

На
война.

о неч се изкова братството и 
единството на нашите народи
и народности — най — ценна 
та придобивка на Революция 
та. Нашето братство 
ство е неразрушима гранитна 
стена и трябва да го пазим

и един-

като зеницата на 
Нашето братството и единство 
може

вечерието на X конгрес на 
ССЮМ и XI нонгрес на СЮН, 
хора работят с постигане на

окото си. нят миналото, но които гле
дат напред 
принасят възможно най-вече

бъдещето и до-
да устрои срещу вся 

на сила, защото е изновано 
с нръвта на най-добрите сино 
ве и дъщери на нашите наро

ОТЗИВИди.

В следвоенното мирно соци 
алистичесно изграждане то ни 
помогна да възобновим раз 
рушената страна и смело да ЗА ЕДИН 

ПЛАГИАТБИСТЪР

Другарю редактор, ар. Разлината се състои в различните пре
води на един оригинал! Следователно, пу- 
блинованото стихотворение е плагиат. На 
другарката Каменова благодарим за преду
преждението, а читателите молим за из
винение.

Няма нужда да изтънваме, че плаги
атът е един вид нражба, измама и злоупо
треба. В бъдеще ще се стараем да не 
допуснаме такива неща. А „поетите" — 
преписвани нека извленат поука за себе

АКТИВ ЛИ Е 

ТОВА?
В първомайския брой на вестник „Бра

тство” е публикувано стихотворението 
СВОБОДА, а като негов автор е подписан 
Александър Захариев.

Не зная дали се касае за грешка или 
недоразумение, но стихотворението много 
прилича на стихотворението „Свобода" от 
известния френсни поет Пол Елиар (1895 
— 1952). известен като представител на 
сюрреализма, а сетне един от най-про- 
гресивните френски поети — поет на сво
бодата.

В основното училище „Вел
ко Влахович” в Бистър работят 
тридесетина работника. Пове
че от т,ях са членове на Съю
за на комунистите. Поради то
ва с решение на Общинския 
комитет, при училището е фод 
миран актив на СК.

Работата на този актив за
служава остра критика. Преди 
всичко, повече от една годи
на, той не е провел нито едно 
събрание. Взаимните отноше

ния в учителския колектив не 
са на завидно равнище. Често 
пъти и комунистите от актива 
излизат (пред трудовата об
щност с различни становища.

си.

Реданторът

По същия повод ни се обади и Сре- 
тен Митов от Скопие.

С цел да направите сравнение между 
двете стихотворения изпращам ви ориги
нала с мой превод на стихотворението от 
Пол Елиар.

„Нанто виждатеЯсно е, че ако комунистите 
бъдат по-дейни и учениците 
ще постигат по-добри резулта
ти, а самоуправлението в учи
лището ще бъде по-съдържа- 
телно и по-добро.

пише Митов — 
нашият „поет" Александър Захариев ми
сли. че „Братство" е чРесавска шнола" но 
кажете му, че се е обадил на погрешен 
адрес. Цялото стихотворение е преписано 
вероято от български превод. Стихотворе
нието е от Пол Елиар, а не от Александър 
Захариев. Затова аз ви изпращам ориги
нала на френски език, за сравнения.

Милованна КАМЕНОВА, 
гимназиална учителка по 

френски език в 
Димитровград

Направихме сравнение между публику
ваното „стихотворение" но Захариев и 
Вашия превод на „Свобода" от Пол Ели-

М. ЯНЕВ, учител
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60 0БЕНГГАВ ИЗОСТАНАЛИТЕ
ОБЩИНИ

ДИМИТРОВГРАД

ПРИЗНАНИЕ МО 

ЗАДЪЛЖАВА до 1980 година трябва да 
бъдат построени два големи 
обекта в Нишки регион: лървл 
тафаза на Клиничния Център 
в град Ниш и гериатричният 
центъР в Димитровград, 
^делегатите гласуваха на отде 

сесии самоулравителни 
разумения за размера на сред 
ствата, с които ще разполагат 
основните общности по здрав
но осигуряване, а лРиет° ®® 
решение за съдаване «а фонд 
на солидарност и за редица 

за подобре 
в Ни

СПОРЕД ПОТРЕБИТЕ НА
СДРУЖЕНИЯ ТРУД

в следващите ТРИ ~
бо ИЗТ'ЬинаТ0 на СнуПЩИ 
00 ь общност

на плана поС гласуването
развитие на здравеопазването 
в Нишки регион до 1980 годи 
на бе сложена точка на дву- 

широко публично 
обсъждано нй проента 

I важен документ. 
Делегатите на Скупщината 

регионалната общност по 
здравно осигуряване едиодуш- 
но приеха този план, в ноито 
между другото се предвижда 
значително подобрение на 
здравеопазването и доближава 

му до пациента. По-точно,

изкорени тази твърде неприят
на проява при нас. Това в 
мента е толкова важно — до 
бави Маноилов — защото само 
за Съветският Съю3 трябва 
да приключим работата 
края на юни. (Тук става дума 
за пет хиляди бройни на жен 

мъжки палта на стой- 
и 830

на тазЕдин от носителите 
годишната първомайската на 
града е и първичната синдикал 
на организация при конфек- 

„Свобода".

МО ианто
на регионалната

осигуряванепата

здравеопазването ще. се раз
вива според възможностите, 
създадени от сдружения трУА- 

Предимство ще имат реални 
те планове. Като се изхожда 
от известното изоставане на 
основната здравна защита до
сега — занапред то ще б-ьде 
на челно м,нсто. СъЩ° тана щ® 
се обърне и по-голям° внима
ние на защита на работници
те Ще се влагат и значително 
по- големи усилия за подобре
ние на здравното просвещение 
ма населението, ноето в извес- 

нраища на региона в после 
на завидна

месечното
на то- спо

лнизиЦИЯ до
Конфекция „Свобода ^ през 

1976 година е имала най*успе 
шна делова година в своята ис 
тория. По-добри делови успехи 
от „Свобода" нямаше нито ед 
на стопанска организация в Ди 
митровградска община. Безпор 
но, това е заслуга на всички 
работнички и работници

Обаче с тоя

на

ски и 
ност от 4 
хиляди динара). На нас ние 
особено мило това че се слу

милиона
други мероприятия

на здравеопазването
шни регион.
ниенето

здравната мрежа занапред ще 
се разширява предимно в сто 

изостаналите общини, 
то бешо в известен

чва, когато чествуваме велики 
те Титови и наши юбилеи. То 
ва признание и награда 
задължава бъдем в бъдеще 
още по-съзнателни и още по- 
трудолюбиви в работата.

в Решено бе също тана разви 
тието на здравеопазването 
този регион да се съгласува с 
плановете по развитие на здра
веопазването и в съседните, 
Южноморавсни и Тимошни ре
гион, като по танъв начин се 
държи
но ползване на здравния ди
нар.

папски 
в които 
застой.

нипредприятието, 
резултат могът да се гордеят 
и обществените организации в 
конфекция „Свобода : СК и 
профсъюзната организация.

в

Така например до 1980 годи 
па — от заплануваните нови 
80 здравни обекти в Нишки 
регион — 60 обекта ще бъдат 

изостаналите об-

тии
дно време не е

Тези делови успехи и обще 
ствени признания бяха повод 

със секретарката

Парите които получихме ка 
то награда — 2 000 динара ще 
изразходвам за марксистка ли 
тература.

висота.
Това особено бе характерно 

за по-изостаналите общини. 
Големи средства ще бъдат 

за подобрение на

сметка за най'РаЦионалпостроени в 
щини.

В този период, както е пред 
видено, ще бъдат изразходва 
ни към 700 милиарди динара.

за разговор 
на партийната организация — 
ЛИЛЯНА МАНОИЛОВ и пред 
седателя на първичната синди 
калната организация при кон 
фенция „Свобода” Никола ЛА 
ЗОВ, работници от предприя

заделени и 
оборудването на здравната слу 
жба.

М. А.
Д. С.

ОБЩИНИТЕ В ЮЖНОМОРА
ВСНИЯ РЕГИОН:
В

ПОДОБРИ ДЕЙНОСТТА НА ССРН В БОСИЛЕГРА ДСК А ОБЩИНАтието. КАК ДА СЕ
Нашата синдинална органи 

зация — започнаха събеседни 
ците — наистина е заслужила 
тази награда. Организацията, 
която има към 320 членове 
извършава не само своите за 
дължения по въпроса на поед 
приятието, но и широко обще 
ствени задачи. Така например, 
ние взехме най-масово участие 
в акциите по залесяване. След 
това нашата организация даде 
най-много кърводарители. Тук 
при нас, не само се говори но 
много се и работи за защита 
на човешката среда. Ние бях 
ме и успешни състезатели в 
току-завършените работниче
ско-спортни игри.

СА В РЪКОВОДСТВАТАСЛАБОСТИТЕ Общности 

за отдих 

и почивна
този процес още не е отпо- 
чнал), подобряване на-снабдя
ването, изкупуването на изли 
шяците в 
производство, изграждането на 
комунално-битови обекти, укреп 
ването на общественото самоо 
пазване и сигурност и др.

Без успешно развитие и обо 
гатяване съдържанието на де 
легатската система, за което 
най-голяма отговорност има 
ССРН, не могат да се реали 
зират посочените и други за
дачи.

заседаниеНа съвместното 
на иощинския комитет на ипС 
в ьосилеград с изпълнителните 
органи на останалите ооществе 
но-политически организации в 
оощината ое оосъден въпросът 
как Съюза на комунистите 
оощинига действува в осъще 
ствяването на конситуциунна 
та роля на Социалистическия 
съюз У ь работата на заседани 
ето взе участие Сима Иовано 
вич, председател на Между 
общинската конференция на 
ССРН в Южноморавсния реги

Организациите на Со-
селскостопанскотоциалистичесния съюз не 

могат успешно да изпъл 
няват нонситуционната 

ако другите об-си роля 
ществено - политически 
струнтури не изпълняват
своите задачи През тази година в общи 

ните в Южноморавсния реги 
он трябва да се формират са 
моуправителни общности за 
отдих и почивна на работници. 
Танава за сега действува са 
мо в Лесновац и вече отчита 
първи положителни резултати. 
В процес на формиране е и 
общността във Враня-

В обстойните разисквания по 
предложената тема се нонста 
тира, че за успешна дейност 
на организациите на ССРН е 
небходимо 
ствие на всички други органи
зации, а преди всично на Съю 
за на комунистите. Водещата 
роля на СК и действуването 
му в ССРН означава организи
ране на трудещите се хора 
а не и налагане на задачи на 
други — бе казано на заседа 
нието. Това има особено зна 
чение, когато се предприемат 
конкретни решения за сдружа 
ването на земеделските произ
водители (засега в общината

он.В изпълнение на нашите въ 
трешни задължения ние 
още по-силни. Преди всичко, 
не само словото, но и духът 
на Закона провеждаме по най- 
добре възможен начин. Наше 
то предприятие не само че 
има всички 
органи но и тяхната работа е 
фантически‘плодотворна. Една 
от най-успешните ни 
която продължава е осезател 
ното намаление на „отпуските 
по болест”. Това постигнахме 
тана, че работник, който през 
месеца не закъснява или не 
отсъствува от работата си ни 
то един ден, в личният му до
ход се приписват още 300 ди 
нара. Ано ли пак през цялата 
година не направи нито едно 
отсъствие получава още 1800 
динара! Тоя материални стимул 
не само че намали но просто

сме Бе занлючено в местните 
общности, основните и трудо
ви организации да се проведат 
съвместни заседания на вси- 

обществено-политически 
струнтури, на ноито чрез нон- 
нретни примери да се обсъди 
осъществяването на ролята на 
ССРН и действуването на СК 
в този фронт на всички органи 
зирани социалистически сили.

Встъпително слово по об
съжданата тема направи Бо
рис Костадинов, председател 
на Общинската конференция 
на ССРН. Между другото той 
посочи, че във всички местни 
общности в общината, покрай 
първични партийни организа
ции действуват и местни орга 
низации на ССРН — като ши
рок фронт на всички организи 
рани сили. Такова устройство 
на ССРН дава възможност все 
по-успешно да се обсъждат 
всички жизнени въпроси, ноито 
повдигат трудещите се и гра
жданите в местните общности, 
организациите на сдружения 
труд и другите самоуправител- 
ни органи и организации.

— Организираността и про
грамното съдржание нато ме
тод на действуване на ССРН 
в нашата община дава положи 
телни, но все още енромни ре
зултати.

Защото все още има и твъ
рде пасивни местни организа
ции на ССРН, нанвито са в 
Горно Тлъмино, Плоча, Боси
леград и други, ноито нямат 
програми за акция- Съществу 
ват и други слабости: липсва 
на съвместни договори за ак
ции с останалите организации 
в местните общности, недоста 
тъчни грижи компетентните ор
гани навреме да разрешават 
въпросите, които изтъква ССРН 
и др. Също тана съществува 
убеждение, че в ръководствата 
на МО на ССРН може да бъде 
избран всени, без оглед на 
дееспособността му — изтък
на Костадинов.

пълно единодей-

чни По предложение на Предсе 
дателството на Междуобщин 
сния профсъюзен съвет, в по- 
малните общини би трябвало 
да се формират съвместни об 
щности от този вид, ноито 
да се грижат за изграждане на 
почивни обенти и за планово 
организиране на почивна 
работниците. Този въпрос е от 
голямо значение защото става 
дума за съществен нласово- 
социален въпрос. Главен изто 
чнин на средства за тези общ 
ности ще бъдат чистите дохо 
ди и средствата от ' регреса, 
които се отдетлят за отдих и 
почивна на работниците. За да 
се постигнат по-добри резулта 
ти средствата самоуправително 
ще се сдружват и пласират в 
изграждане на нови 
обенти и

самоуправителни

акции

В. В. на

БОСИЛЕГРАД

„Изградня“ търся 

зидари
почивни 

за организирана по 
чивка на работниците. За отбе 
лязване е, че досега в тази 
област са постигнати само на

Основната организация за 
строителна дейност „Изгра- 
дня", която работи в състава 
на сдружената стопанска ор
ганизация „Босилеград” в Боси- 
лиград все по-успешно разгръ
ща своята дейност и повишава 
броя на новоприетите работни 
ци. В момента тя търси 40 зи 
даро-строителни работнина, от 
ноито 20 висококвалифицирани, 
10 квалифицирани и 10 полу- 
квалифицирани.

Трябва да се отбележи, че 
тази стопансна организация, но 
ято строи • различни обенти в

СР Словения, в Беглрад и не 
последън в Босилеград, работи 
с 180 работнина

чални резултати. Целият ре 
гион, в който живеят пове 
че от 70 хиляди работници, 
разполага само с 860 легла 
в 60 обента, предзначени за 
отдих и почевка.

— зидаро- 
строителни, предимно от Бо- 
силеградсна община.

В. В.
В. в.
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Съобщение на вУК0№Р В НАВЕЧЕРИЕТО 

НА КОНГРЕСА
издателство „Братство“

^ВРЪЗКА с ПЛАГИАТА Н 

ПРИМ. Д-Р НИКОЛА ЦВЕТКОВ

И здателство „Братство" 
мото си основаване 
звива всестранна 
богата

още от са 
настои да ра 

и възможно по

носг Е Югославия. ИВНгозиЪЛГаРСКаТа
ството

По време 
за провеждане на Вторид нон 
грес на ЮКП, тогавашният се 
нретар на вуковарсната партий 
на организация, Нинола Смол 
янович предлага, че е удобно 
конгресът да се проведе във 
Вуковар поради партийната ор 
ганизация във Вуновар (Работ

га". Брошурата беше вълнение. С нетърпение се 
очаква деня, когато ще прие 
тшнат гостите.

ь навечерието на Конгреса, 
Раоотничесният дом е окичен 
с червени знамена и другари 
определени за посрещаме, 
през целия ден пристигнаха 
делегати, групово поотделно, 
о то часа със специален пара 
ход пристигнат делегатите от 
^Ъроид и орем. па пристани 
Щоо се съоират мною раоот 
Ници. гао01ническото ку;пурни- 
хуложествецо дружество ги 
поздрави с „Да сте здрави, 
лрасри ооицит и „гпиьо туп 
тяг машите сърцат „олед юаа 
е ооразувана дълга колона със 
знамена, кол I о се отправя Ньм 
гвоотичесния дом.

понгресът започва на го 
юни в осем часа. дружество 

отнри конгреса 
с „интернационала", илед то 
ва е изоран делови президи 
ум, а за председател Павле па 
влович. Като представител на 
местната организация в прези 
диума е изоран отиепан иу 
панц. На конгреса присъству 

и полицейския комисар от 
Ьинковци. в хола на Работни 
чесния Дом е изложен работни 
чесния и комунистически пе
чат.

на подготовкатаза кратко време из
черпана, което показа, че нашите 
имат потреба от научно-популярна литера
тура особено в здравеопазването.

Обаче, за голямо съжаление, тези дни 
бяхме изправени пред факта, че въпросна
та ннига не е оригинален, самостоятелен 
ТРУД на д-р Нинола Цветнов, а предста
влява плагиат на брошурата „Режим и 
хранене^при чернодробни и жлъчни забо- 
лявания" от доц. д-р Георги Маждранов в 
издание на „Медицина и физнултура", Со
фия 1962 година. Сравнявайни тази на 
Маждранов и тази на Цветков брошура — 
констатирахме, че „Какво трябва да знаят 
чернодробно и жлъчно болните” от Цвет
нов представлява бунвално преписване на 
брошурата „Режим и хранене при черно
дробни и жлъчни заболявания" от Маждра
нов. Отстъпленията 
незначителни

читатели

народ 
смисъл издател

За да бъде го-отворено към всички ™
годи^Т^яГаТ "Ре3 -~™оГо 
годкни издателство „Братство"
обявява конкурс за предлагане ка рънопи. 
та годинГеЛСНаТа ДеЙН0СТ през слеАваша 

Въз основа на обявения , 
ннигоиздателска дейност за 1976 
Д-р Никола Цветков

винаги е

нически дом в този град по 
това време е един от най-голе 
мите в Югославия). Партийна
та организация във Вуновар мо 
жа да поеме отговорността на 

конгрес
трън в очите на буржоазията 
и затова Тя се опитва по 
ни начин да му попречи. Оба 
че, Партията е толкова силна, 
че той все пан се провежда.

При такава гаранция Централ 
ното партийното ръководство 
решава, Конгресът да се 
стои във Вуновар през 
1920 година. Понеже г 
та протака с издаването 
зволителното, 
пълнително е

редовно
делегатите. Този е

все
ноннурс за 

год. прим.

ството свой РъкописПпоГзГлавиеИ?,Канево
3”аяТ ЧеРНОДР°бнО и жлъчно 

' Тъи като в Ръкописа по научно- 
опулярен начин се обясняват причините, 

симптомите, начинът на ленуване, режимът 
на хранене и пр. при чернодробните и 
жлъчните заболявания ноето би било от 
полза канто за вече заболелите, тана и 
за здравната нултура на здравите, издател
ството включи предложения Рънопис в 
своя план и го подложи на необходимата 
оценка на компетентни специалисти. След 
положителните рецензии, които наблюдава
ха ръкописа като научно-популярен труд, 
който са изложени вече познати научни 
съзнания. а не нови научни отнрити<7 на 
чернодробните и жлъчни заболявани-т и 
извършеното допълнение от автора под 
заглавие „Алнохолно увреждане на черния 
дооб” — издателството издаде брошурната 
„Какво трябва да знаят чернодробно и 
жлъчно болните” от д-р Нинола Цветнов в 
новата библиотека „Научно-популярна нни-

и разлините са съвсем 
— изпуснане на отделни ду

ми или малки пасажи, заместване на бъ
лгарски бани с югославски. Ново с бро
шурата на Цветнов е разделът „Алнохолно- 
то увреждане на черния дроб” внесен по 
искане

°ъ
ю „пламен"май 

полиция 
на по 

Конгресът до- 
свинан

юни същата година. Щом се 
насрочва във Вуновар започва 
подготовката.

Комитетите

на ренцензентите.
Издателството осъжда постъпката на 

д-р^ Никола Цветков. То напомня, че ни
кой ке е бил в състояние преждевреме
нно, преди печатане на брошурата, да от- 
нрие плагиата на д-р Никола Цветнов, тъц 
нато е преписал брошура, печатана в 
фия преди 14 години, ноято сигурно 
нъДв не е зарегистрирана 
ТРУД. защото не е такава. Нито издател
ството, нито специалисти от неговата про
фесия са подозирали, 
сае за плагиат, а не оригинален труд, тт,;“ 
нато Цветков преди това е публиковал ста
тии в изданията на издателство „Братство" 
от областта

на 20

и районните пред 
ставители са задължени да на
станят 374 делегати които да 
застъпват над 65 000 партийни 
членове. В хотелите има мал 
ко места и затова по-голямата 
част от другарите трябва да бъ
дат настанени по частни 
ве. Това не е
прави, защото има повече за 
интересовани, отколното се е 
очаквало. Даже някои негоду 
ват, че никой не им бил из 
пратен.

Стйепан Супанц тогава изра 
ботва и умножава 
град Вуновар. По-младите 
гари и младежи са определени 
за водачи, а по-старите члено 
ве, тана наречени „червен ка 
раул”, за пазачи

в аСо-
ни-в нато научен

Работата на Конгреса върви 
нормално, в дух на директиви 
те на Третия Интернационал. 
Съдържанието на Конгреса не 
можа да промени дори поли- 
цейсния комисар с протести 
от време на време, че ще 
забрави Конгреса, 
опозицията на тана наречения 
„центрум" със своите противо 
предложения- Някои групи от 
центристите (от Хърватско: Де 
лич, Букшег, Бруднян, Борнеми 
са; от Сърбия: Ляпчевич и То 
палович; от Босна: Братята 
Яшич и някои от Словения) на 
мират празно помещение 
Дома и тун се опитват да про 
ведат тайно заседание. Оба 
че, това не им се удава.

След завършването на Кон 
греса другарите се завърщат 
по своите местни организации 
със задача да работят за 
провеждането в дело на ново 
приетата програма на Комуни 
етическата партия.

че в случа я се на-
домо 

трудно да се на-
на здравеопазването.

Издателство „Братство"
нито пън

„РУДАР" (АЛЕКСИНАЦ”) —„АСЕН БАЛНАНСНИ" 1:0 (0:0)
плана на

Упорита бпрба и поражение на 3 минути пред нрая 

на мача
ДРУ

и дежурни 
входа на Работничесния 

дом и около него.
Културно-художественото дру 

жество „Пламен" (сега „Сво 
бода") обещава, 
ши декорация и ще напише 
революционни лозунги в поме 
щенията. Образувано е и ин 
формативно! бюро.

Поради оназаната чест и до 
верие Конгресът да се про 
веде при нас. между другари 
те във Вуковар владее голямо

•гол и това беше краен резул 
тат на мача — 1:0 и пораже 
ние.

запазване 
зиции.

Отборът на „Асен Балкан
ски" игра в състав: Р. Став 
ров, А. Пейчев, С. Иванов, Д. 
Каменов, П. Димитров, М. То 
дорович, А. Петров, Б. Бори 
сов, Й. Денков, К. Кръстев и 
М. Петров.

на сегашните по при в

В упорита борба и догоди 
на да остане в същия ранг 
на състезанията отборът на 
„Асен Балнансни” не успя да 
извоюва нито една точка в 
мача с „Рудар” в Аленсинац. 
Все до 87 минута Димитров 
градените футболисти умело 
защитата домакините внараха

Може да се каже, че това 
поражение „Асен Балкансни" 
претърпия след добра игра. 
но голът, нойто приеха ги все 
повече отдалечава от Между 
общинската футболна дивизия 
в Ниш. В предстоящите мачо 
ве димитровградските футбо 
листи очанва упорита борба, за

че ще извъР

А. Д.

Стйепан Шабан
Стари снимкиБАСКЕТБОЛ

С победа-на първо 

място
„МЛАДОСТ” (Б. ПАЛАНКА) 90:81 (44:42)

Димитровград 22 май- Игри успяха да изравнят резултата
ще на „Свобода". Теренът до и поведат, тана че на полувре
бър. Време хубаво и подходя мето се отиде с две
що за игра. Зрители оноло 300 в полза на „Свобода .
Съдии С. Джорджевич. и 3. През второто полувреме ди 
ГоТубович от Ниш. митровградските баскетболно

Свобода": Д. Симеонов, И. ти бяха абсолютно по-добрият
Лекоа, С. Митов, Д. Петрович, отбор и спечелиха срещата с
В Филипов, А. Стоянов, И. Си разлина от девет точни,
мов М. Петрович, С. Рангелов С особено добра игра се из 
и 3. Геров, тъннаха напитанът и треньорът

В труден мач, но с голямо на отбора Иван Симов, ной
всични играчи, ба то сам внара 42 точки, нанто

„Свобода" и Спасен Рангелов, който пое 
извоюваха още една победа, тигна 30 точки. Но похвала за
Този път те победиха „Мла- служават и
дост" от Бела Паланка с ре баскетболисти, канто и млади
зултат 90:81 (44:42) и по този те между тях — 17-годишните

пет срещи забележи 3. Геров и Д. Петрович.
ха четири победи. След този мач отбор-ьт ка

Инициатива в началото на „Свобда" св намира на първо
мача имаха гостите, които до място в баскетболните състе
средата на първото полувреме зани„ в Републиканската - Б
водеха дори и с 10 точни. дивизия.
Пред края на първото полувре 
ме домашните баскетболисти

„СВОБОДА”

точки

ИЦО ПОПОВ от Димитровград 41 година 
олимпийската пална нато спомен за времето, кагато като мла
деж е учетвувал в пренасяното на олимпийсния огън от 
Олимп в Берлин, нъдето се състоя Олимпиатадата.

Царибродснито младежи тогава пренесоха огъня от 
границата до Желюша. На това разстояние участвуваха: Ва- 

Пейчев, Илия Попов, Маринно Димитров, Панта Дойчев, 
Тодор Златанов, Владимир Влаев, Георги Пайташев и Петър 
Петров (на снимката) Попов — вторият отл яво, стояЩ.

— Спомням си, че това беше вечер. Аз тичах някъде 
пред разсаднина. Носех огъня един километър и когато за
палих свещта на следващия другар се опитах да изгася све
щта. Това се оназа много трудно. След това палката донесох 
в нъщи и я пазя вече четири десетилетия.

вече пази

ИЦО ПОПОВ - 
НОСИТЕЛ НА 

ОЛИПИйСКАТА 
ПАЛКА 1936 

ГОДИНА

старание на 
скетболистите на

всични останали

сил
начин в

А. Д. ААААААААА/^У^
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СатираХумор * Музей на хартия
Близо поления курорт Душни 

— Здруй 06 намира една 
от най-редките в Европа но- 

__ на хартия. Произво

ли

ленции
дството 'Й се отличава с висо- 
ио качество.

Този музей е открит през 
196В година. В неговите зали 
може да се види целият про- 

получаването на хар- 
Всяка година музеят се

Г 'I.

1
- *** "Т-,' **’ цес на

посещава от над половин ми
лион души. Особен интерес 
предизвикват ноленциите от 
старинни водни знаци, от раз- 

документи с гербове и

т 1МАТИЪЕ I
без думи- ЩМосква)I („Крокодил" — лични(

ДР-а ви раскажем неколко приказНе за 
матийете. На вас нема да ви опнеуя- 
ем кико изгледа тая урутка — мислим 
сви сте от село и знаете кико изгледа

РЕКОРДНА ГОДИНА
Канто пише западногерман- 

списание „Дер ШпигеяА СНОТО -
миналата година е била Рекор- 

броя на протестните 
Германсната фе-

дна по 
движения в 
дерална република от създава 
нето й досега — обттто 2956 
демонстрации. ..Начело е про 
винция Северен Рейн — Вест- 
валия с 1184 демонстрации, 
следвана от Долна Сансония
__ 372 Ваден — Вгортенберг
— 358.

Малката Петра е едно от че 
тирите бебета в света, родени 
без естествен имунитет. Тя 
се намира в болницата н-ьм 
Медицинсната академия в Пра 
га — Мотол. От деня на раж
дането си — 22 февруари т. 
г. Петра е в условия на пълна 

най-дългия пе-

матка?
Ония петак бео на пазар. Тува куде 

беше павлиончето са спираю авто-по-рано
буейете и по-натам си оставил матику. Ми- 
нуйе Момчило од библиотекуту, гледа мати- 
куту и пита:

— Абе, кой си е забоварил матикуту, 
че Ьу украдне некой. . .

— Кому требе матпка детска, бре 
дете — кажем на Момчила. Ои ме погледа 
и си отиде камто Строщену чешму. После 
ми каза дека матиката цел дън тува стояла, 
минували и грацагье и сел>аци и ученици и 
работници и никой и не погледал матикуту. 
После газдата на матикуту дошъл и си Ьу 
узел надвечер, ка му вече нейе требала за 
работу.

— Струва ми се, че трябва да караш наляво 
' („Иг.Ослшпалтер“ — Цюрих)

стерилност 
риод, достигнат в света. Бебето 
се чувствува добре.

А за матиНе имам млого прикаейе. Да 
ви кажем само това ако йе некой украдал 
матикуту на павлиончето, не треба да от- 
говара пред суд. Нигде нема по село куде 

матика. Я имам дома матийе

ПОРОДЕН ОПИТ
Богатствата на потъналия 

през 1912 година параход „Ти 
таник” отдавна привличат вни
манието — правени са редица 
опити той да бъде изваден от 
водата. Но досега те бяха не
успешни. Канто съобщава в. 
„Гардиън”, трима западнобер- 
линени комисионери са се за
ели с тази нелена задача. Но 
за разлина от предшествени
ците си те са тръгнали по об
ратния път. Вече са завърше
ни проучвателните работи за 
експедиция, която с помош на 
съопжения с дистанционен кон 
трол ще направи опит да из
вади не самия параход, а са
мо потъналите богатства. Спе
циалистите ги оценяват на око 
ло 7.650 млрд. долара.
ФИЛМ СРЕЩУ ЛИЦЕМЕРИЕТО

да се купи 
остале н>им само ушите. Све излизане од 
дългу работу. Ама и на мене вече не требе 
матика. А знам лани учителКата у наше село
споменула матнку и од десет деца само две 
знала кво йе това. Другата не су видела ни- 
кига матику. Кажу дома не работе с тек- 
вуя урутку. А що че идемо да критикуйемо 
тая деца. И мойити унуци не знаю кво йе 
матика. Я више не работим, у град они имаю 
градину около ижуту урасла у търн>е. Не
ма кой да прекопа тия плац, па да засади 
цвеЬе или лук, а не постояно търчу на па- 
зарат и за струк лук.

МАНЧА Известният америнански ак
тьор Марлон Брандо се готви 
да заснеме серия документал
ни телевизионни филми за тц 
вота на индианците в САЩ. 
Той заяви, че филмите ще раз 
кажат за тежките условия, при 
ноито живее норенното насере 
ние на Америна, и ще разобли 

лицемерните грижи на 
правителството за така

ЛОЗУНГ

НАРОДНА МЪДРОСТ чат
нарече

ните „нарушения на правата 
на човека" -1. Даже на врага бъди правдив свидетел.

ОСЕТИНСКА
4. Всеки смята своите гъсни за лебеди. 7, Не иснаш ли и камила няма да забеле

жиш. в другите страни, 
интервю пред канадския пе

чат М. Брандо каза.
В

АНГЛИЙСКА КАМИЛСКА2. Кривдата и след четирдесет години ще 
се открие.

че докато 
правителството на САЩ харчи 
стотици милиони

5. Камилата не вижда гърбицата.
БАШКИРСКА АРАБСКА 8. И не работиш, и не лаеш, защо си ни 

нужен.
долари за 

то непропаганда в чужбина, 
прави нищо вътре в страната 
за подобряване на бедствено
то и безправно положение на 
индианците.

3. С неправди света ще минеш, но няма 6. Очите виждат тана нанто им се йена. 
да се върнеш. АЗЪРБЕИДЖАНСКАРУСКА ИТАЛИАНСКА

ХИЩНИК
цст. петров

БяО^ онъи


