
ВрятстВо
С указ па президента 

на СФРЮ от 14 февру
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден братст
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
«а информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единството между на
шите народи и наро
дности.
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ДНИ НА ТЪГА, ЕДИНСТВО И ТРУД Нови приложение м Титовня фонд
Титовото 

следим с дела
След смъртта на друга 

Ря Т-ито във всички трудо 
ви организации в Димитро 
вград, производството поето 
янно се увеличава, боледу
валата са съвсем малки 
а сумите, които се внасят 
в Титовия фонд постоянно 
нарастват.

Това е най-късият „ра
порт”, който може да се да 
де но от който проличава, 
че трудещите се от Дими 
тровградска община са ре 
шили че заветите, които Ти 
то ни остави да бъдат осъ 
ществетги непоколебимо.

и деца на работници, до 13 
май е била внесена сума 
над 10 милиона ст. динара, ко 
ето показва, че хуманно
стта на трудовите хора ни 
кога не пте изостане. Да 
споменем, и това че на спи 
съка на вносителите, освен 
трудовите организации се на 
мир ат и имена на пионери, 
младежи, трудещи се, пен 
сионери...

До момента в Титовия 
фонд са внесли паричните 
си суми: — СП „Градня — 
1 милион ст- динара, кон
фекция „Свобода” — 1 ми 
лион ст. динара, ф-ка ,Ди 
ле” — 400 хиляди ст. дина 
ра, Здравният дом — 500 
хиляди ст. динара, кауч. про 
мишленост „Димитровград” 
— милион ст. динара, ОК 
на СКС Димитровград — 1 
милион ст- динара...

дело
С Тито в себе си, отвед- 

наж знаем кристално ясно: 
може да воюваме за тази по 
беда! Отведнъж знаем: и 
ние, и всички заедно, виж
даме по,далече и сме в със
тояние да вършим 
неща.

Решителност и способност да се осъ
ществят Титовите визии се манифестират ма 
всяко делово заседание и политическо съ
брание навред из страната * Инициативите 
да се работи ударнически прерастват в 
трайно определение за увеличение на произ
водството * В цветния дом на Дединье не

много
В почти всички трудови 

работницитеорганизации, 
обещават, че производствени 
те планове ще бъдат преиз 
пълнени.

прекъсва колоната 
почит на най-великия син 

Световната общественост

югославянн, отдаващи 
на тази страна 
продължава да 

дава изключителен публнцитет за Тито и 
Югославия

Тито това винаги знаеше.
& Оттук в думите му се сли 

ваха всички наши опити, 
всички наши сполуки. В тях 
е гаранцията, че се движим 
по правилен, единствено 
правилния път: със собстве 
ми сили да преодоляваме 
всичко, което затруднява 
нашия вървеж, но което 
едновременно ни влява но
ви сили след преодоляване

Както бяхме осведомени, 
мнозина граждани, които са 
били на редовен отпуск или 
лъ*к
след като 
смъртта на Тито, са дошли 

организации 
— тук до машините, на стро 
ителните площадки, в про 
изводствените хали...

на отпуски по болест, Много Дълъг щеше да 
списъка ако бяхме 

посочили всички онези, кои 
то са внесли определени су 
ми в Титовия фонд, с ко 
ето още един път се проя 
вява голямата почит към 
■нашия вожд Тито.

са научили за бъде
Минаха траурните дни — 

официалните. Остава тъга
та — истинската.

във Вареш, корабостроите
ли в Пула, рибари в Охрид, 
учител в Цетинье, лекар 
в Любляна... до войник и 
пилот, и моряк и граничар.

Да параснат с Тито в се 
бе си, до строители и отбра 
нители до слънцето да по
раснат! С Тито да другару
ват

трудовитев

Победният не признава 
пораженията. С Тито у нас, 
ние с-ме победителите. Мо
же би това докрай разбрах 
ме през изтеклите дни.

Не, Югославия не съзря 
през тези седем дни. Съзря 
ваше и съзря много по-ра-

В Титовия фонд за стилен 
диране ма млади работници Т. Петров

то. БОСИЛЕГРАД
Т итовото 

е най-ярката изява на то
ва. Неговата необвързаност 
същото потвърждава. Него
вата вяра в собствените от 
бранителни сили- Само ор
ганизъм с развити самоот- 
бранителни 
способен организъм.

Увеличават се средствата в Титовия фондсамоуправление

Вследствие смъртта на 
другаря Тито, трогнати до 
дъ'н душа, но готови и из 
правени да надделеят обща 
та болка и следят Тито 
вото епохално дело, труде 
щите се и гражданите от 
Босилепрадска община пое 
то янно увелтгчават сР^дства 
та в Титовия фонд.

Затова, че имахме Тито, 
знаем и съзнаваме нашия 
растеж, затова без болка 
схващаме, че победата не е 
моментът, който завършва 
с победено тържество, че 
самата победа е вечна, че 
трябва да се побеждава по
стоянно. за да бъдем хора, 
които Тито е виждал в бъ
дещето.

На вестта за физическата 
смърт на толкова любимия 
ни вожд и учител, основни 
те организации на сдруже 
ния труд, трудовите колек 
тиви и общности, обществе 
но-политическите оргаш&Д 
ции и Общинската скушцц 
на, местните общности и 
отделни лица, вместо вен 
ци влагат средства във 
фонда за стипендиране на 
млади работници и деца 
на работнически семейства. 
Въз основа на сплотеността, 
която оказват трудещите се 
н гражданите към ■ свря 
пръв граждани и борец за 
хуманни дела. в изминалата 
седмица в Титовио 
са внесени 1 325 000 
динари.

Обществено - политически 
те организации средно са 
внесли по 1000 динара, а 
Общинската скупщина 2 
хиляди динара. Службите в 
ОС също така внасят сред 
ствата: Отделът за об
що управление е внесъл 
1000
стопанство и финанси 1000, 
Отделът по ‘ народна от 
брана 1000, службата по об 
ществени доходи ,2 хиляди, 
службата за общо управле 
мие 1000 динара и пр. ПъР 
шитата синдикална орга 
ннзация в Службата по об 
ществено счетоводство в 
Титовия фонд е внесла 
1000 динара, а Трудова ор
ганизация „Босилеград" 10 
хиляди динара.

Във Фонда внасят средст 
ва н отделни лица. Пенслю 
перът Арсо Миленков от 
Райчнловци от скролшата 
пенсия е отделил 500 динара.

но.

В отчаяните вопли за сво 
бода през отлетелите веко
ве. В тежката класова бор 
ба между двете войни. В 
кървавата освободителна во 
йна и хуманистическата на 
родна революция в години
те след войната. В потта и 
мазолите при обновата и из 

войната.

сили е жизке-

Оттук 
пред гения на Тито.

преколонение
граждането 
В отбраната на свободата и 
социализма и своя социал;; 
37,м изобщо. В борбата за 
необвързаност, за нов 
на правда и равенство.

след

Във всичко, което 
малка страна, направи 
лям фактор на съзрем* 
та история • •■ Голям 
тор в съдбовнаг? б' 
за човешко е хората и 
жду хората.

фонд
хиляди

Може би как
и колко сме ся.зряли, , 
га не схвашахл1е иатп, 
Тито беше тук, с нас, 
каже кои сме, и какво 
кое ни струва... Бе ту 
,нас, да изкаже и онова, 
ето чувствувахме. коет 
сърцата

Отделът подинара,

носехме.
виждаше по-добре, 
че, по-Д7>лбоко...

делаС трудови 
Тиювото дело.

Всички чувствуват, че 
него, че съРД6™то е в 

бие с неговото, че ще
пренесе до друго 
с Тито израства ...

Акцията за увеличение 
броя на членуващите и сРеД 
стватц е в ход.

С Тито расте цяло 
ление. И ще 
станат 
меделци в Стапари,

пораснат 
леяри в Треича, зе- 

учеии
В. Б.Гражданите па последна почит



“™н!Яод Жй-Я&ЖЯЖгМЖГп ПГ "л ГРЛ ЗНАЕМ КАКВА ГОРДОСТ И ЧЕСТ Е, 
до БЪДЕШ ЮГОСПАВЯНИНТИТО-ВИЗИОНЕР И ЛЕГЕНДА

По повод ом-иртта па Президента на републиката 
- йоеиг, Броз Тито, до Прод^дателет^го-иа ДК „а 
СЮК и Председателството па СФРЮ 'Раи<ЛДНИ1С 
всички местни общности в общината, работниците 
трудовите организации, общественочгюлитическите орга- 
шизации, училищата и други, изпратиха съ ъ
лми телеграми. __

Ето някои ( в съкратена форма) ог гя*-

Д'1,рЖП|ШШ ръководители при 
стигнаха хиляди съболозио- 
вателпи телеграми от всич
ки най-високи световни дъР 
жашшци, в които се изразя 
ват мокрени съболезнования 
на народите от евега към 
югославските народи и на
родности и отдава изключи 
телмо признание ла Тито. В 
траурните книги, открити 
при всички паши посолства 
се записаха 
държавни и партийни Р'Ь* 
ководители н десетици 
ЛЯ1ИП граждани.

Веднага след съобщението 
за смъртта па другаря Ти
то. всички съобщителни све 
горни агенции и световният 
печат започнаха обширно да 
съобщават за дълбоката тъ 
га и болка на югославските 
народи и народности, за до
стойнството с което се гьро 
стиха от своя вожд и учи
тел и крепката им решимо
ст да продължат да вървят 
по Тнтовня път. В много
Пай-ВИДНИ вести 111VII От ВСИ
ЧКИ странни и континенти 
бяха публикувани и се пуб
ликуват хиляди статии и ре 
иоргажн за живота н дело
то па Тито, за Титова Юго
славия и нейните сплотени 
народи п народности, за пей 
мото социалистическо сал1°у- 
правлепие и необвързана 
външна политика. Но по- 
малочислени са н предава 
нията по радиото и тслевп 
знята, в които съшо се от
дава заслуженото признание 
на Тито за неговия изключи 
телец принос към мира в 
света, намаляване на напре
жението н развитие на дви
жението на необвързаните 
н международното съ трудни 
чество.

„На 4 май в ранните сле 
добедните часове в Клини
чния центъР в Любляна по
чина президентът па Юго
славия. и председател на 
СЮК Йоснп Броз Тито. Сво 
бодолюблвнте 
народи н народности загу
биха своя велик вожд и учи 
тел, а светът — най-последо- 
вателнпя борец за мир, чо
вешко щастие и свобода, ос 
новоположника на движе
нието на необвързаните’. ,

Само за няколко минути 
тази скръбна вест, най-скръ 
бната, която можеше да се 
предаде от Югославия, чрез 
световните 
агенции обиколи пял свят. 
Цялата световна обществе
ност. всички прогресивни и 
миролюбиви сили останаха 
дълбоко трогнати от съзна
нието, че великанът на на
шата епоха, легендарен г$- 
рой от Втората световна во
йна, велик държавник, ми
слител и творец па Югосла
вия не е вече сред живи
те. В тези, за югославските 
народи и народности изпъл
нени с дълбока скръб и бо
лка часове и дни, световна 
та общественост спонтанно 
изрази своята солидарност 
с опечалените югославяни и 
отдаде изключително приз
нание на грандиозното Ти- 
тово дело.

Съшия момент, в който 
стана известна навред из 
света, смъртта на другаря 
Тито стана централно свето 
вно събитие, което привле
че целокупното световно вни 
мание и хвърли в дълбока 
сянка всички други събития 
на световната сцена. Наро
дите на света, конфронтира 
ните Изток и Запад, разви
тият Север и недостатъчно 
развитият Юг се сплотиха в 
обща тъга по повод смъртта 
на нашия президент и в о- 
бгпо признание на неговото 
дело и личността му.

от

югославски

на...Ние, които сме родени и живеем тук 
границата, като числящи се към българската Р Д* <

живеем в негово врепочти всички пашия ТИТО. Ние сме горда, че
ме.XII- Нсописуемата болка не можем да изкажем в то- 

— болката за вашия и наш приятел и лрия-зи момент 
теля иа милиони хора в света.

Неговото сърне шс продължи да тупти в нашите 
сърца, гласовете на всички ни ще се слеват и зана
пред в един:

Между първите пристигна 
телеграмата от италиански у 
президент Пертиии, в коя^о 
между другото се 
„Той е последният между 
великаните па Втората сис- 
товиа пойна, който си зами
на, след като бе щ,<рви в 
борбата за осъществяване 
и защита па независимостта 
па своя народ". В съболез- 
нователшата телеграма и а 
ЦК па КПСС, Президиума 
па Върховния съвет и Ми 
ннстерскпя съвет па СССР 
се изтъква, че па съветска
та общественост Тито е из
вестен като привърженик 
па делото ма мира, намаля
ване на напрежението и ми 
рното съжителство, като 
един от основоположниците 
на движението на необвър
заните. Американският пре
зидент КартъР е изтъкнал, 
че Титовото място в истори
ята ще остане завилаги за
помнено. В телеграмата на 
китайските ръководители е 
подчертано, че Тито е иепо 
бедим борец на между! гарод 
мото комунистическо дви
жение и че неговият възви 
шен лик ще живее винаги 
в сърцата на китайския на 
род, както и в сърцето на 
Югославия и останалите 
страни. „Тито извая истори
ята на съвременната епо
ха" — са думите на Вили

съобщителни

казва:
„Другарю ТИТО, /шй ти се кълнем, че от твоя 

път //е шс се отклоним".

работниците от строителна трудова 
организация „Градкя" — Димитровград

дители. За да отдадат после 
дна почит на най-великия 
югославски син и световния 
великан, на траурните дере 
монии в Белград пристигна
ха 207 делегации от 127 стра 
ни, които представляваха 3 
милиарда и 700 .милиона от 
световното население. Тук 
бяха шефовете на 35 стра
ни, 20 министър-председате
ли, 47 .министри на външ
ните работи и още около 
250 други високи държавни 
и партийни личности. Това 
показва колко .много в све
та бе ценен първият воин 

Народоосвободателната 
борба и социалистическата 
революция в Югославия, ве
лик революционер и държа 
вник, непоколебим борец за 
мир и равноправно сътруд
ничество в света, за човеш
ка свобода и щастие — Йо- 
сип Броз Тито.

Бралт, а в Париж бе изтък 
пато, че Тито знаеше да ка 
же „НЕ" на всички, които 
заплашваха с кръв спечеле 
пата свобода и независимо
ст. Омар Торихос: „Тито пи 
чина, за да живее в мисли
те на тези, които мразят под 
тнсничеството а обичат сво 
болата".

По повод смъртта на на
шия президент в много стр“ 
ни бе провъзгласен нацио
нален траур. В Алжир, Еги 
пет и Сирия националният 
траур продължи седем дни, 
в Корейската ДНР пет дни, 
в Кипър четири дни, а три
дневен _ траур бе провъзгла 
сен в Йордания и Либийска 
та Джамахириу, 8 май бе 
траурен ден в Шри Ланка. 
Траур бе провъзгласен и в 
много други страни.

Погребението на Йосип 
Броз Тито на 8 май в Бел
град бе най-голямата и нац- 
траурната среща на светов
ните държавници и ръково-

В знак на дълбока почит 
към личността иа другаря 
Тито, светът спусна знамена 
та. Много събрания в орга
ните и телата в ООН запо
чнаха с едноминутно мълча 
ние, а генералният секретар 
на организацията Курт Валд 
хайм сподели, че „смъртта 
на президента Тито предста 
влява незаменима загуба за 
Югославия и света. Прези
дентът Тито беше велик ге 
рой и с неговата смърт уга 
сна последната велика лич
ност на нашето време". До 
Председателството на Соци
алистическа федеративна ре 
публика Югославия, Предсе
дателството на СЮК и 
шите високи партийни и

на

на-
К. Г.

марш,
пролетарска бригада. В те 

чение на този изключител
но труден поход, освен 
постоянни борби срещу над 

от общо 
са из

пристигна част ог
IПринос 

за разгрома на фашизма
н

2 мощен неприятел 
около 730 бойци 172 
хвърлени от строя вслед 

на измръзване. Тъй 
е отхвърлено нападе 

на численно надмо- 
Щния враг във Фоча е 
създадена свободна 
рия,

ствие
като
ниетоВ СВЕТА — Германските 

части на Източния фронт 
държат под обсада Ленин 
град; на централния фронт 
се водят борби, но Хитлер 
се отказва от фронтално иа 
полеонско

4500 бойни на Първажат
пролетарска' бригада. За да 
залъже врага, Върховният

се движи към Фоча, а вто
рата — през Игман планина, 
съшо по посока на Фоча. В

терито
а германскочколабора- 

ционистическата...Удари съдбонос
ният момент. Започва 
решителната 
срещу 
враг на работническа 
та класа... Пролетарии 
от всички краища на 
Югославия, 
пост,

операция 
Босна (известна 

Още и като Втора неприя 
телска офанзива) срещу 
партизанските части завър* 
шава с още'един неуспех. 
Първа пролетарска бригада 
и няколко 
босненски НОП

в Източна1ом^ата световна война започва на 1 септем
ври 1939 с агресия срещу Полша и продължава 
почти шест години. В нея участвуват 61 
с над 80 на сто

битка 
най-големия нападение да 

превземе столицата на Съ
ветска Русия- През август 
започва

държави
от жителите в света. В редовете 

на воюващите армии били мобилизирани 110 
лиона хора, от които са убити 32 
пени 35 милиона хора. Ежедневно 
войната са умирали 17 жители.

Югославия е дала огромен ггоннос чя оач- 
громяванего на фашизма. Ог 15 милиона жители 
„ св 410 .хиляди войника и 1 290 000 граж-дани, или общо 1 700 000 У
населението в странят.

Към края на войната Югославската 
свободителна армия е наброявала 40

в0Йиика, народно правителство 
зщ>ана народна власт на освободената 
бодена г еритория.

г^ГсвЪе;
сфоГйо^ш^'“^0^?"™ пзхвърл" °т
предатели, а пленява 210 хил^ГвоТнщГ™'“™

операция за прев 
зимането на Сталинград, за 
да се добере до нафтоиосни 
те полета и от север напада 
Москва, 
фронт

ми-
милиона и ра- 
в течение на

на своя
в първите бое

ви редици! Сплотете 
здраво своите редици 
около вашия авангард 
— Югославската кому
нистическа партия- Все 
ки да застане на сво 
ето място. Непоколе 
бимо и дисциплинира
но изпълнявайте своя 
та пролетарска длъж
ност.

черногорски и 
отряди след 

тази операции освобождават 
почти Цяла Югоизточна Бо
сна.

На африканския 
английските 

нанасят поражение на 
м а нско-ита лианските 
при Ел Алемейн,

части 
гер- 

части 
а англо-

Във Фоча все дожители, т.е. 11, 3 на сто май
_ година продължава ра 
оотата на ЦК на ЮКП и 
Върховния щаб върху фар 
мирането на по-големи части 
на НОВ-а и формулирането 
на основните 
родооовободителните отбори, 
техния характер 
сти на
на Югославия.

1942
американските части акости 
рат в Алжир, Мароко и Ту 
ние
шистките

народоо- 
девизии с 350 

и органи- 
и неосво-

с цел да пропъдят фа 
сили от Африка. 

На Далечния изток 
ските сили напредват в Ки 
тай

ЯПОТ1- начала на на

и отхвърлят американ 
ските части от пацифшнки- 
те бази.

и длъжно- 
Пялата територия 

Тук наста
ват известните „Фочански 
предписания'’, които 
я®ат:

22 юни 1941 г. 
Централен комитет на 
Югославската комуни 
нистическа партия

В ЮГОСЛАВИЯ — В пе
риода от 15 януари до 5 фе 
вруари тридесет хиляди до 
зъби въоръжени германци, 
италианци, устати и четни 

правят опити да унищо

съчин
„Статут на 
народоосвободителни 

ударни бригади”, „Задачи и 
устройство на 
дителните

пролетар
скитещаб решава новосъздадена 

та бригада да се раздели на 
две части. Една колона ще

прословутия Игмански 
по безпътица 

студ (— 340 е)
по- народосвобо- 

отбори" и „Обя
ци ХОД,

ски и януар 
с усилен
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СКОЦМРРОБРЛТиТЛ2тг^т,ЕДИНСТВО’’ КРАЙ СКО ЕЗЕРО — В НЕДЕЛЯ НА 18 МАЙ ВЛАСИН ЧЕСТВУВАН 13 МАЙ — ДЕНЯ НА СИГУРНОСТТА В НИШКИ РЕГИОН

В духа наТитовите поръки С ХУБАВИ РЕЗУЛТАТИ, НО 

И С ТЪГА В СЪРЦАТАТазгодишната, девета по 
РОД, среща „Братство и еди 
кство” на военните коман
дири от запаса, бойците, 
младежта, пионерите труде
щите се и гражданите от 
Южна Сърбия, Македония и 
Косово ше се състои в не
деля на 18 май край Вла- 
синско езеро. Тази манифе
стация на братството и еди 
нетното на населението в та 
зи част

покрайнина Косово 
леедт 88 фиданки, 
зггращи ползотворните годи 

на живота на другаря 
Тито. С това ще започне из 

и уреждането 
паметник на

ще за- 
символа I

ни

— Деня на сигурността — 
13 май посрещаме с хубави 
резултати. Постигнахме за
бележителни успехи в укре
пването на всенародната от 
брана и обществената само
защита, но сме и тъжни по 
ради смъртта на нажвели-

бва вражеокото действува
ме, докато намалява и бро
ят на неразкритите извър
шители на разни криминал
ни деяния. Намаляват и на 
рушен и ята по движението 
— изтъкнаха между друго
то Бощанович и Станкович.

Ковачич" в Нишка баня, из 
видническия отряд, който 
посети мястото на загиване 
то на Михайлович в борба 
с четническите бандити. За 
значението на Деня на си
гурността, за създаването и 
развитието на тази служба 
говори Живоин Йованович, 
началник на Службата по 
държавна сигурност в Ниш.

На най-добрите работници 
от Службата по сигурността 
бяха връчени похвални гра 
моти и др. признания — за 
забележителни резултати в 
развитието и укрепването и 
на сигурността и пазенето 
на общественото имущество 
и в защитата на граждани
те. В следобедните часове 
в Дома на ЮНА в Ниш се 
проведе съвместно заседа
ние на обществено-политиче 
ските организации на град 
Ниш и на координационни
те комитети по обществена 
самозащита и всенародна 
отбрана, ца което произнесе 
реч Хенрих Селич, секретар 
на Общинския комитет на 
СКС в Ниш.

граждашето
на парка 
Власина.

Срещата на братството и 
единството на Власина по 
значението си излезе от рам 
кмте на територията, от коя 
то пристигат участниците.

нея пракалени революди 
онери опресняват спомените 
от ^ Народоосвободителната 
борба, за своите

на нашата страна 
ше с© състои в знак на 
Деня на младостта, 35-годи- 
шнината на победата

киа син на нашата епоха 
др, Тито — изтъкнаха меж
ду другото на прес-конфе- 
ренцията Боривое Богдано- 
вич, зам.-секретар на Об
щия секретариат на вътреш 
ните работи и Живоин Стаи 
кович

В
ТЪЖНО И ТРУДОВОнад

фашизма и 30-годишн ината 
на социалистическото само у 
правление

„Горди сме, че работим в 
Службата която ти създаде 
и ръководеше с лея- Закле 
вам е се че ще пазим Тво
ето дело и ще следим Твоя 
път''
сали работниците в Отдела 
на службата по обществена 
сигурност и държавна безо 
париост в траурната книга, 
след узнаването на тъжна
та вест за смъртта на най- 
великия син на нашите на
роди и народности 
гаря Тито. Всички до един 
работниците от Службата 
по сигурността занапред 
още по-преданно и още ло- 
самоотвержено ще изпълня
ват задачите си. С едноми
нутно мълчание работници
те от Службата по сигурно
стта почетоха паметта на 
др. Тито и всички се впи
саха в траурната книга.

паднали 
съратници, а младите взаим 
но се сближават 
ват нови познанства, възпи 
тават се на революционните 
традиции на Народоосвобо
дителната война и трудови 
те акции по изграждане на 
хидросистема Власина като 

този
временните 
разлики,
Срещата се разменят опити 
в развитието на самоуправ 
лението, 
стта и солидарността меж
ду републиките и автоном
ните области, регионите и 
общините, укрепва и въз- 
величава братството и един 
ството на народите и наро
дностите на СФРЮ.

у нас. С оглед 
на това, че деветата тради
ционна и завръз-среща „Братство и 
единство” ще бъде първата 
публична манифестация след 
смъртта на другаря Тито, 
ще се проведе в духа на Ти 
товите поръки и в знак на 
дълбоката предани ост на 
населението от тези краища 
към гениалното дело и ли
чността на нашия велик 
вожд и учител, към самоу- 
правителна, миролюбива и 
необвързана социалистиче
ска Югославия, братска об
щност на равноправни наро 
ди и народности.

Според програмата на Сре 
щата, която е утвърдена на 
неотдавна състоялото се в 
Сурдулица заседание на ор 
ганизаторите й 
вит©ли на. обществено-поли
тическите организации на 
Сърбия, Македония и Косо
во, на устроения митинг ще 
говори народният герой Дра 
голюб Петрович 
председател на Републикан
ския съвет на 
Сърбия-

*помощник-началиик, 
Службата 

сигурност в СВР в Ниш, ко 
ято се състоя на 12 май

на по държавна
тези думи са запи-

Лразшжа посрещаме в 
твърде благоприятен и с'га 
билен политически климат, 
в момента когато нашите 
народи и народности повече 
от когато и да било досега 
са сплотенни и единни д 
изпълняването на- тази важ
на и отговорна задача. В 
Нишки регион обществени
ят ред и мир са на завидна 
висота. Чувствително е на
малял броят на углавните 
дела, а все повече отсла

по начин намаляват 
и национални 

далечината. На
дру-

укрепва сплотено-

По повод празника — 30 
млади работници в СВР по
лучиха партийни билети, а 
посетени са и пенсионирани 
работници от Службата, на 
които са връчени скромни 
подаръци.

предста-

Завет на Тито от Димитровград
ГЛАВНОТО ТЪРЖЕСТВО В 

НИШКА БАНЯ... С чувство на дълбока скръб, но и горди че сме 
съвременници и съратници на такъв човек, изказваме 
с непоколебимо настроение и готовност на комунисти
те, работниците, селяните и младежта числящи се към 
българската народност в Димитровградска община, че 
още по-здраво ще сбием нашите редове, на линията на 
политиката на Съюза на югославските комунисти и на
шата страна, на линията, която очерта ТИТО 
казва между другото, в съболезнователната телеграма 
изпратена до Председателството на ЦК на СЮК и Пред
седателството на СФРЮ, а от името на Общинокия ко
митет на СК Димитровград.

Раде, Чествуването. на празни
ка на Службата по държав 
на сигурност в целия реп/он 
продължава с различни тру 
дови и спортни прояви до 
края на май-

Край паметника на пъР- 
вобореца и работника на 
СВР Мойсийе Михайлович 
— Тошке в Нишка баня на 
13 май — в Деня на сигур
ността
тържество в което взеха 
участие учениците от основ 
но училище „Иван Горан

СУБНОР на

В културно-художествена 
та програма ще участвуват 
КХД „Коло" от Белград и 
Хорът ,Д-р Воислав Вучко- 
вич" и Военният оркестър 
от Ниш.

В Деня на Срещата гора- 
Републики и

се се проведе малко
(Останалите материали на 

стр. 4)
М. Ан.

ни от двете

на АВНОЮ. Това представи 
телно тяло на югославските 
народи допринася за укреп 
ване на народдосвободител 
ните отбори и засилване 
на народната власт върху 
федеративен приницип. Юго 
славската комунистическа 
партия, освен борбите сре 
щу неприятеля, успява да съ 
здаде и масови организа
ции, които помагат 
та за национално освобож
дение и народната револю 
ция- Това са Единният на- 
родоосвободителен фронт 
(ЕНОФ),
фронт на жените 
Обединеният съюз на анти 
фашистката младеж на Юго 
славия (УСАОЮ) и др.

Войводина партизан 
успешно напа

Във
ските отряди 
дат вражески укрепления- 
Герьманската боева група ,3© 
равски" 
стителни акции, като убива 
6000 души и 10 арестува и 
откарва в лагерите на смъР

нзточнобосненскаЧетиридесетхиляд  н а 
неприятелска войска напа
дат срещу Козарския пар 
тизански отряд.

10 до 16 юли 1942

мира 6 
бригада, в Херцеговина по 
това време е създадена 10 
херцеговска бригада.

Въпреки надмощния не
приятел и масови разстре 
ли на патриоти- антифаши
сти народоосвободителното 
движение и по-нататък ус
пешно расне във всички ча 
сти нанашата страна.

тел.снения и напътствия за _ра 
ботата на отборите", чийто 

е бил Моша Пия 
де. Това са първите писани 
актове на революцията, коя 
то е в течение и в която се 
създава нова Югославия- 

В резултат на по-нататъди 
на работа върху

създател Борбата
предприема отмъ-трае от 

г. Партизаните успяват да 
неприятелскияразкъсат 

обръч, но по-голя-ма част от 
народа-бежанец — около 50 

падат в ръЦ©гс
тта.военната

хиляди
на усташите и германците и 
биват закарани в злоглас- 

лагер Ясеновац.

последва съзорганизация 
даването на Втора пролетар 
ска бригада на 1 март 1942 

в освободено Чайниче. 
Върховният щаб, докато се 

Фоча има не-

През втората 
ма 1942 година на Косово и 
Метохия се развива жива 
дейност: създават се парти 
занежи отряди, конто дей
ствуват, а през октомври е 
формиран Временен главен 
щаб на НОП отрядите на 
Косово и Метохия-

половина
борба-

В Хърватско по решение 
на Главния щаб, Главният 
щаб на Хърватско разделя 
територията на Хърватско 

оперативни зони.

нияг.
Огорчената съпротива па 

3500 бойци, подпомогната 
от епическия жертвоготов го 
лор7>к народ на Козара, с 
големи жертви, борейки се 

педя от обръча се 
10 хиляди бежан 

800 бойци. Козара сет 
усташи, до-

въвнамира
посредствена връзка с 
маг-дините единици на НОВ-а 
в Босна,
Черна гора, а и с ръковод- 

Хърватско и Слове-

Антифашисткия 
(АФЖ),

ко ла пег
Партизански части действу
ват в Лика, Славолия, Кор 
дун, Бания-

Херцеговиина и
за всяка 
измъкват 
ци и

В Македония българските 
окупационни части, полиция 
та и управлението предприе 
мат мерки да ооуетят раз 
раствапе па акциите на пар 
тизаиските отряди. През юни 
се възобновява Покраински 
ят щаб на НОП отряди 
за Македония, който набъР 
зо бива преименуван в Гла 
вей щаб на НОП отрядите 
на Македония. И въпреки 
присъствието на силни бъл 
гарски оперативни и поли 
цойоки сили, а и репресив 
ггитс мерки, новосъздадени 
те НОП отряди из цяла Ма 
кедоиия нанасят през вто 
рата половина на 1942 годи 
на значителни загуби на 
българокнте окупатори.

ствата в 
ния- В Словения Първа словен 

ударна бригада е фор 
16 юли „Тоие 

1942 
„Народни

Към края на 1942 годи 
на е създадена и Народоо 
свободителна войска на Юго 
славия, която в своя състав 
има: два корпуса с девет
•дивизии и 38 бригади, 43 
НОП отряди, 12 самостоя
телни батальони и други по 
малки части с общо — 150 
хиляди бойци, 
телоки войници.

103 000 германски, 
италиански,

13 500 унгарски 
сили и около

окане германци, 
мобра ни и четници кръсто
сват, палейки села и изби 
вайки ранените партизани, 
жени, деца, старци. Част от 
народа бива закаран оовеи 

Саймище 
Земуп и в лагерите

В денонощни борби от Из 
Босна партизаните се 

Черна гора, 
защият народа от чет 

ническит© класни и итали
анските разстрели. В тече- 

борбите в Черна го 
народът

ммрана па 
Том ши ч". През юниточна

прехвърлят в 
за да

е създаден 
свет" като временно прави
телство в Словения- 
на НОВ действуват 
бляна, а до края ма 1942 г. 
са формирани още три бри

г.
Части 
и Люв Ясеновац на

ние на край 
в Норвегия.воъпушевено 

Н ародоосвобод и- 
Създадени 

бригади: Трета сан 
Четвърта и Пета 

По заповед на 
ново 
I и

ра
Нелрия-гади.посреща 

телната войска. Народът на Козара и дя 
ла Босненска крайна, въпре- 

жестоката разплата не 
се поколебава: до края на 
1942 г. са Формирани осем 

бригади и увсли 
свободната територия, 

на която напълно се пазви- 
мрежата на иародооово 

бодигелните отбори. Също- 
Източна Босна, къД0* 
август 1942 г. се фор

между
Сърбия — Западна и 

Шумадия действуват по-мал 
части.

движение особено се разр.а 
ства в Източва и Южна СъР 
бия, в Тогшица и около Ле 

Ястребац и Ко

Вса нови 
джашка, 
черногорски.
Върховния комендант 
Формираните бригади с 
II пролетарска отиват

поход, за да под

конто 
328 000 
българоки, 
окупационни 
250 000 различни колабораци

65 000ки Партизанскотоки

краишки 
ченана

скоюац, на 
паоник, където партизапски- онистичеокн и други враже-легеидарея

ваосвободителната и оки сили, са били разпреде 
лени в

те НОП отряди се противо 
ставят па надмощия гер 
магюко-бълга рсяш части.

мопгат
геройската борба на народа 

бори
Към края па 1942 г. в Би 

на 26 и 27 ноември, се различни формациихач
провежда Първото заседанието е в 

то през
пз Югославия-от Козара, който се

надмощен неирия*
навоод

срещу
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— РАЗГОВОР С ПЕТЪР ТОДОРОВ, ПРЕДСЕ 
ДАТЕЛ НА СТО В СВР ВДИМИТРОВГРАД

УСПЕХИТЕ СА в ЕДИВОДЕЙСТВИЕТО 

И СЪТРУДНИЧЕСТВОТОВИСОКА ОТГОВОРНОСТ и 

ПРЯКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
БЕЗУПРЕЧЕН СЛУЖАЩ

кактопи. За всичко това, 
и за

СВР прекарва в Босилеград. 
Най-напред службува в Лоз 
ница, сетне в Белград, а 
през 1964 година дохажда в 
Босилеград. Цеди 12 години 

милиционер 
Завидните

Когаго жизненият и тру
дов път се намерят в пъл
но съгласие и когаго трудо
вите пОсшжоплн са резул
тат ла всеотдайната любов 
към професията и общест- работи както
вените задължения не изо- гю движението,
стават и признанията, и ува 
жепне от средата. А тъкмо 
това може да се каже за но
Мшодраг Стойкови1!, пона
стоящем командир в Стан
цията ма милицията в Бо
силеград. За леш в босиле- по движението
градския СВР н в община 
та като цяло могат да се 
чуят само похвалим думи.
Доверието пук еисчслело 
чрез упорит труд в изпъл- ки да издига
идването иа задълженията, движението,
така както налагат нормите па го» девиз, в последните 
на социалистическото само- няколко години, макар и 
управително общество, е увеличение броя на мотор-
тайиата на успехите .му. иитс возила, нарушенията в

движението в Босилеград- 
— В службата па вътреш ска община не са предста

вите работи в Босилеград плявал-и причина за специ-
налстина изпълнява всички алиа загриженост- Затова, 
възложени задачи и пости- както и за приноса му в 
га резултати, но всичко то- безопасността в движението, 
ва е дело па всички нас — 
изтъква Стойков! гч, като

се подкрепи с редица ци
фри. Но шие само ще 
гъкиом, че благодарение и*» 
ефикасното изпълняване на 
ежедневните задачи, в тече 
ние на изтеклата година, 
намалява броя на престъп
ленията в почти всички об
ласти. Това особено .се чув
ствува в областта на сто
панския кримишал, където 
благодарение ангажирането 
на работниците от този ко 
лекгив и сътрудничеството 
пм с останалие субекти па 
обществената самозащита в 
организациите ла сдруже
ния труд в Димитровград
ска община, се постигнати 
извънредни резултати, под
черта в разговора Тодоров:

постигнатите резулта- 
обществсиия ред и си- 

иреди четири годи- 
Междуобщииският СУП 

Похвала.

от 13 майТ1 пчхвото решеш 1С 
1944 година, с което форми 
ра Отдел за защита 1111 11а‘ 

иеобходи-

113- ти в
гурпост
•широда, е израз па 

мостта на нашата революция- 
Съгласно решенията на Вто 
рото заседание на АВНОЮ 

период, преди 36 го
дини, са формирани и дру
ги органи ма революционна 
та власт и институции на 
нова Югославия- 

Службата на сигурността, 
съществува и действува във 
функция ла нашата револю 
ция от първите дни на въо 
Ръжената борба и тази фуи 
кцня изпълнява успешно ве 
че 36 години.

Съответно в цялата стра
на н в Димитровградска об 
нгина тази служба успешно 

ежедневните си

му е присъдил
— В службата пи им а раз 

по най-радо-личли случки,и високата съ3*резултати 
пател!юст в работата са ед 

от условията преди две 
годили да 6'ьде назначен за 
командир.

В областта па сигурността 
Стойкович 

проявява дейна работа, а 
главната му цел 
казва — е била, преди вси
чко чрез иравантивни мер- 

к ултурата в 
Благодарение

успешно 
явления, 

че сънлите вече не се 
изтъква Стой-
лосочва пример

когатостеп съм 
премахнем някои 
така

в този

повтарят
катокович,

ра когато преди четири го
дини в Босилеград и окол
ните села, група от непъл
нолетни е вършила кражби 
по магазините и кражби на 

С тогавашно-

както

леки коли. 
то пи ефикасно дейегвува- 
не успяхме да премахнем та 
кива нарушения и чрез пра 
вантивни мерки,които лрев 
зимаме тези опити утихна
ха, така че сега едва ли мо
же да стане дума за повто
рението им — с удоволствие 
констатира Стойкович.

Искам особено да изтък
на, продължи Тодоров, ко
гато става дума за трудови 
те организации в нашата 
община, тясното сътрудинче 
ство и високата професио
нална отговорност на служ
бите за охрана при каучу
кова промишленост 
1’ър” — ООСТ „Димитров
град” и конфекция „Свобо- 
да”. Също така трябва да 
изтъкна и тясното сътруд
ничество и помощ, която ни 
оказват местните общности, 
особено когато се касае за 
защита на нашата държав
на граница. Особени успехи 
по своята организираност 
отчитат .местните общности 
в Каменица и Куса врана, 
както и останалите, каза 
Тодоров.

изпълнява 
задачи, което беше и тема 
на разговора ни с председа 
теля на Съвета на трудова
та общност в Секретариата 
за вътрешни работи в Дн- 
мировград.

— Деня на Службата на
Тоя безупречен служащ в 

сигурностната служба, 
кар и повишената отговор
ност на длъжността коман
дир е доволен от работата. 
Но не само той. За него по
хвални думи имат и колеги-

ма-
„Ти- мималата година по повод 

35-годи шийката на Служба
та на сигурността, Стойко
вич от Републиканския СВР 
е получил обществено приз 
напие и сребърна значка.

Но Стойкович не проявя
ва съзнателност само като 
милиционер по движението.

работа

сигурността колективът ка 
секретариата на вътрешни
те работи посреща с извън 
редни успехи, особено в об 
ластта на защитата на на
шето самоуправително со- 
циалисическо общесво и в 
провеждането «а станови
щата и заключенията на 
партийните форуми на Съ
юза на югославските кому
нисти и Съюза на комунис
тите на Сърбия- 

Да добавим, че успешната 
дейност на този примерен 
колектив се манифестира в 
редица области и може да

подчертава, че успехите му 
като командир и успехите 
в Службата по сигурността 
като цяло, се намират в пъл 
но съдействие и сътрудни
чество с органите по само
защита, пограничната мили 
цня, митницата, граничари- Покрай 
те, общетвенотполитически-

те .му и трудещите се и гра 
жданите.

— Миналата година Успя
хме да открием по-голям 
брой нарушения в стопан
ския и общ криминал. Броят 
им сега намалява и всички 
сме доволни. Но

редовната 
той се съпротивопоставя и 
на много други нарушения 
в областта на обществения 
ред и спокойствие, 
ската престъпност, както и 
на най-различни други лосе 
гатели на възстановените об 
ществени норми и принци-

те организации, самоуправи-
телните органи в организа
циите на сдружения труд и 
местните

това не 
значи, че като служащи в 
органа

стопан-
общности и с на

селението изобщо.
Повече от 19-годиишия си 

трудов век в органите на

по сигурността ня
ма да се ангажираме за 
°ше по-добри резултати.А. Д.

В. Б

Пише: Милорад КОЗИЧ ПРЕДАТЕЛИ ОТ „ОБЩЕЖИТИЕТО“
сградата „Общежитие’ 
в София, където квар- 
тируваха емигранти, из 

бягали от Югославия в пе
риода след Резолюцията на 
Информбюро се развиваха 
жестоки разпри, кавги, а 
често ставаха и побои меж
ду тези „здрави сили”, ка
кто сами се назоваваха. Дру 
гояче и не можеше да бъ
де, ако се има предвид, че 
на едно място се бяха стекли 
хора с нездрави амбиции, 
разни кариеристи и недово
лни хора, с надеждата, че 
Югославия 
пред сталинските нападки, 
като виждаха себе си в до 
лята на освободители, мад- 
шируващи по Югославия-

Именно, това беше един
ствената им преокупация- 
Искаха да се върнат в стра 
ната
си ножове да ни „вразумят ’ 
и наново да
„великия" Сталин, при ко
ето, естествено, обезпечат 
„съответни” постове и за 
себе си.

Групичка емигранти от ни 
шки край. която напусна 
страната през 1949 година, 
съчиняваха бивш служещ 
в ЮНА, недоволен от чина’ 
който имаше в армията, 
бивш служещ на Наказател 
но-ногтравителиия 
Ниш, който едва ли не ечи 
тате,; че е трябвало да бъ
де управител на дома, как
то още трима, също недо
волни от положението, 
в което се намираха преди 
да избягат от страната.

Но ония, които в името 
на ИнформбюРо им дадоха 
закрила, започнаха от тях 
да искат и услуги и то услу

в ги от най-лош вид. Вербу
ваха ги за своята разузнава 
тели а служба и им възла
гаха задачи нелегално да ми 
нават в Югославия и да съ
бират военни и други сведе 
ния.

Миланче П., бивш служещ 
Н аказател н о-подравител- 

ния дом в Ниш, изчезна 
един ден от „общежитието”. 
Официално било съобщено, 
че се намира в отпуск, а в 
действителност намерили му 
работа в една Банка в Со
фия и започнали да го обу 
чават за шпионска и дивер 
саитска дейност в Югослав 
вия^

Общата част от обучение 
то ставала във вила „Тър
ново'\а сетне бил прехвър
лен във вила „Роза”, къде
то получил подробни инстру 
кции и задачи които тряб
вало да изпълни в Югосл?, 
вия. Всичко това продължи 
ло няколко месеца, защото 
е трябвало добре да се под 
готви, с оглед на това, че 
получил за задача да дой
де в Ниш и тук да завербу 
ва някое лице, което да съ
бира сведения 
телно военен характер, 
това лице трябвало да 
трои „мрътва явка”, отно
сно, където събраните све
дения трябвало да 
ва, а Миланче би

ран личен паспорт на име 
Младен Максимович 
Белград, за да може 
препятствия да се 
след преминаване на грани
цата, а съвсем естествен^ 
и оръжие: пистолет и три 
бомби за самоотбрана, 
бъде разкрит.

люк, Маланче 
проса:

минал на въ нтува се и поиска да се вър 
не. Резервистът го предупре 
ди, че трябва да вървят* 
бодно напред, г - 
Iнането назад би 
предизвика

от
без

сводвижи — Съседе, известно ти 
къде се намирам, а вероят
но предполагаш и защо съм 
дошъл. Налагаше се да дой 
да при тебе в Ниш, 
бре е, че се срещнахме 
Ако

е защото връ-
могло да 

подозрение при 
часовоите. Шпионинът няма 
ше накъде, тръгна край каза 
рмата. В тоз час дойде во
енен патрул от двама войни 
ни, и резервистът не се дво 
умеше много. Прегърн^ Ми
ланче около пояса, 
групиращите извика:

ако но до-в
тук.

приемеш задачата, оча 
дева те велико бъдеще .. 

Сетне
Границата минал на сек- 

на Стара планина и 
няколко дни скитал, 
то да приетите в Княже- 
вац. Когаго вече 
в града, закопал в земята 
облеклото, с което минавал 
през

тора
в духа на обучениедока- то, което имаше във вилите 

„Търново и „Роза", прод^д 
жи да убеждава резервиста. 
да приеме задачата. Обещал

а на па-лристигнал
ще капитулира

~ Дръжте 
он!гн. Въоръжен е.

Шпионинът 
обезвреден.

му пагората, облякъл 
костюм, което носел в тор
бата си и с фалшифицира
ния

ри а отделно, че „за
слугите ' му няма да бъдат 
забравени, когато те — еми
грантите от итнформбюров 
ската страна,
Югославия.

го,той е шпи-нов

паспорт и оръжие 
джобовете си,

°ткъдето с влак 
намерение да 
Ниш.

в бъ.рзо бешедойдат впоел към гра 
имал 

замине за
Да,

Ви с чуждестранните „общежитието“ 
това се водеше

Резервистът 
вайкаше се

след 
жива диску 

е изгубил те

пе съгласява 
както

ше, че това са трудни 
чи, че той не е готов 
изпълнява,

В центъра на Княжевац, 
на моста, арещнал едно . .. 
це от Ниш, за което считал, 
че ще му подпомага 
опеката дейност, и

казвани натрапят
сия, къде се 
хнлят

задалп-
да ги

а в главата си 
правеше план как да обезо
ръжи шпионина и да го пре 
даде на властта. На 
все пак „склони” 
подробно

„цимер”, 
предполагаха

макар че 
какво го е 
страхуваха се

в шпи
двама

та били изненадани. Милан
че си помислил,
Усмихва щастието, 
не ще трябва повече 
излага на риск да 
в Ниш. Човекът, 
се срещнал, бил 
сед и дългогодишен 
а в момента се

сполетяло. И 
ведно, дали и 
Де и техният ред.. Защото 
знаеха, без

края,
след като 

се договориха ка
кви данни тРябва да съби
ра, като „мрътвата явка” ге 
инсталира

че му се 
защото 

да се 
пътува 

с когото

кога ще дой-
от изключи-

С оглед на 
изявления дават

това 
след 

югослав 
единен и че 

за шпиони в Югославия 
ма Място.

какви
като

УС-
край

изход на Нитрата 
ст. По

емигрират, че 
ският народ е

западния
КРепо-

негов съ-
колега, 

намирал на 
военно учение в Княжевац. 
*°и знаел, че Миланче е 
предател, но не му било 
яоно какво емигрантът от 
кнформбюров ската страна 
търои_в Княжевац. Миланче 
нс гуоел време. Повикал 
зервиста да тръгнат към пе 
риферията
същият и приел. Едва кога 
ло слязли на брега на Ти-

дом в преда-
искане ,на резервиста 

отидоха в заведение 
черят и да

минавал 
за да ги

ня-през границата, 
пренася- 

Миланче

да ве-
отпразнуват 

сключения договор. Милан
че беше доволен, че добре 
изпълни доверената 
талса че и

Всички г 
шката група ’, 
провала 
литика, 
ната.

емигранти от „лиси, съставил списък 
от три лица, за които счи
тал, че са му добри дрияте 
ли и че ще се огласят да 
изпълняват такава 
Получил сетне фалшифици-

ло-късно, след 
сталинската по- 

се върнаха
назадача, 

не забеляза как
ре-

в стра-
, резервистът“на града, което го води към 
казармата, но когато забеля 
за войника на

задача.
Като покайници, 

като победители.
вместовхода, разбу
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СУРДУЛИЦА

КРЕПКО ЩЕ СЛЕДИМ 

ТИТОВИЯ ПЪТ
Вестта за смъртта на пре 

зидента Тито дълбоко трог 
на всички

гаря, Тито, между другото, 
се казва: „Трудовият 
™в на фабриката 
шини и стоманолеярна „Ме 
чкатица” в Сурдулида, из
разявайки безмерна 
болка

зва в телеграмата, която из 
пратиха до кабинета иа пре 
зидента Тито трудовите хо 
ра на ООСТ „15 септември ’ 
към заводите „Дървена за
става” от Крагуевац.

И във воички останали 
трудови колективи в общи 
ната около четири хиляди 
заети изказват съболезно
вания, но съ.шевремеино о 
беща;ват, че с по-толямо 
усърдие на работните м.е 
ста най-добре ще се отпла 
тят на другаря Тито за в си 
чко онова, което е напра 
вил за освобождението на 
работническата класа.

И гъв всички останали 
трудови колективи в обиди 
пата около четири хиляди 
заети изказват съболсзнова 
мия. ио същевременно обс

колек 
за матрудови хора и 

от Сурдулишка 
м и г м ангините 

за да се отдаде по

граждани 
община. За 
едряха,
чит на скъпия учител и 
другар Йосшт Броз Тито, да 
се изкажат думи на тъга и 
гордост,

тъга и
за починалия творец 

югославското 
вление и
на саноупра 

най-уважавания 
човек в света, изразява дъл 
боко съчувствие до най-бди 
зките на Йооип Броз Ти
то”.

че бяхме негови 
съвременници и завет, че 
керпко

тРаУРно събрание в Сурдулица
ше

дължим по неговия 
самоуправление, 
вие,

про- 
път на 

равнолра- 
укрепване на братство 

то и единството, .мира и ра 
вноправието между 
в света.

шават, че с по-голя-мо усъР 
дие на работните места най- 
добре ще се отплатят на 
другаря Тито за всичко о- 
пова, което е направил за 
освобождението иа работни
ческата класа.

8 май бе най-тъжния ден 
в историята на града. Ули 
ците напълно опустяха', а 
работниците и гражданите 
край телевизорите със Съл 
зи на очи следяха праща 
ването от скъпия и любим, 
приятел, другар, хуманист, 
революционер, 
прекрасен човек 
Еооз Тито. Сирените в гра 
да и на фабричните коми
ни оповестиха, че другар 
ят Тито физически вече 
не е между пас. Но остана 
Тщовото дело и убеждени 
ето. че ще следим неговия 
път, с който ознаменува 
ла една епоха. Работническа 
та класа и трудовите хора, 
както и всички граждани 
на Сурдулишка община, ст, 
з -а.ват, че с по-голямо усън 
дие, диспплина и с по-доб 
ри резултати на всяко ра 
ботно мдсто най-достойно

ще се отплатят на прези
дента Тито. В тези скръб 
ни дни се отчитат изключи 
телно добри стопански ре 
зултати.

— Безмерна
ва всички наши сърна. В 
нашата фабрика се 
само машини, а ние в ти 
шина изпълняваме всички 
работи. Работниците 
шия ООСТ 
една от иай-траурните кин 
ги с думите: 
е с нас. Тито е жив”, се

тъга проник

чуватхората

Записването в Титовия 
фонд стана още един на
чин ка признание за зсич 
ко, което другарят Тито 
е направил за работническа 
та класа. Работниците на 
ООСТ „5 септември" запи
саха 60 хиляди, ООСТ фа 
бриката за хамическа про 
мишленост на белградска 
„Галеника” 30 хиляди, Вла 
синските водоцентрали 10 
хиляди като организация, а 
работниците поотделно за 
писват допълнителни суми 
и пр. Петнадесет заети в 
обществено - политическите 
организации са записали 
пет хиляди, а гражданите ня 
местната общност в Кис 
вац приблизително 10 хил 
яди динара. Акцията е в 
ход.

на на-Металоработници, леяри, 
оравари, много от тях уча 
ст-гици в НОВ-а, които дру 
гаоат Тито е предвождал 
през войната, фабриката 
за машини и стоманолеярна 
„Мачкатица”, с ранните ча 
созе край

се записаха в

„Тито винаги
ка-

; «я». х
спрените маши 

отдадоха почит на вели 
кия син на революцията 
Иоснп Броз Тито, а за него 
вия лик, дело и задачи 
пред трудещите говори Дра 
ган Лакичевич. 
директор н Милован Джо- 
рич. Ръководител на отдел 
кадри.

визиоиер,
ЙОСИП

ни

технически

Е'4ГТ'йзИГ._1. АС I Щ I 'г - •5/,— Той ни учи и *;и научи 
сами да решаваме нереше
ните 
жим
ка, както той бе замислил, 
се казва в телеграмата 
ИК на СЮК, а в телеграма
та до семейството на дру-

\N
1 - -Увт,проси, да се дъР 

и ще се държим та- ш.■

.V
до

С. Микич
Ог коме.морагивного заседание

■ 1 авършиха 45 години от 
победата на ■ обединени 
те народи над силите 

на Оста, когато човечество
то се спаси от с-мъртната 
опасност, която носи със 
себе си националфашизмът. 
Втората световна война про 
дължи почти цели шест го 
дини. Цели шест години не
бивали разорения дотогава 
в историята. Шест години 
непрекъсната активност на 
мсдструозния нацистки 
ханизъм за унищожава:!е и 
шест години на свръхчове 
шки усилия на прогресив
ните сили в света, за да бъ
де спряно, 
виждана катаклизма отнесе 
над 40 милиона човешки жи 
воти.

ПРАЗНИК НА 

ПОБЕДАТА
партизански отряди и наро- 
досвободителни отбори — 
първите зародиши на осво
бодителната революционна 
армия и революционната 
власт. Съюзът с окупато
рите и куизлинговщгге като 
форма на контрареволюдия 
бяха поразени. Преломът 
в полза на освободителното 
движение означиха две ис-

страна”. Югославия по този начин не ста
на извор на човешки и материални потенциа
ли за водене на завоевателна война. Още 
през лятото и есента на 1941 година югослав 
ското бойно поле привлече от резервите и от 
другите фронтове нови фашистки дивизии и 
корпуси. В него към края на тази година 
против 80 000 югославски партизани и про
тив освобдителното движение, което обединя
ваше и развиваше разнострапа аитиокулатор- 
ска активност
край

събития — учредителното събра-торически
ние на АВНОЮ през ноември на 1942 година

ме н държавотворннте решения на неговото за
седание в ЯЙДС на 29 ноември 1943 година, 
с които са положени основите на нова Юго
славия- Създадени в разгара на освободител
ната война, новата федеративна държавна 
общност на югославските народи и народ
ности продължи борбата на два фронта 
— за окончателно освобождение и за вътРе- 
шно революционно преобразование. Когато 
се чуха и последните изстрели на югослав
ско-австрийската граница към средата на 
май 1945 година, които възвестиха оконча
телното освобождение на страната, в Юго
славия вече бяха създадени основните 
предпоставки, гарантиращи социалистическа 
насока на нейното развитие. Това бяха пре
ди всичко революционната народна армия 
и народната власт, чиито сили и здравина 
починаха върху монолитното единство на 
най-широките пародии слоеве, изразена в на
родния фронт и в братството на народите 
ма Югославия, осъществено в съвместната 
освободителна и революционна борба. Кому 
ннсшчоската партия па Югославия като водач 
в гази борба, излезе от войната като об
щопризната народна и национална сила.

До тогава йе на стотици югославяни, по- 
огромния окупаторски полицейски 

и куизлипговски сили, бяха а ига-апарат
жирани и около 450 000 окупаторски войници. 
Този брой константно растеше с увеличе

на свободителната армия.
Югославия през четиригодишната война 

беше поприще иа непрекъснати борби. В пея 
границите измежду фронта н тила и не сд.-' 

Разновиднитс облици на отпор

Народите на Югославия станаха жертва 
на фашистката агресия в краткотрайната 
Априлска война през 1941 година. Капитула
цията на управляващите кръгове на крал
ство Югославия през Априлската воина не 
означаваше ни капитулация на народа, пито 

командуване на югослав- 
появата ла раз

лието

ществуваха. 
и борба — от саботажи и диверсии, до опера
ции и в които участвуваха десетки дивизии, 

на ден във всички ча- 
Това бяха четири години 

сипъхвочевим<и у си-

л-ьк окупаторско 
ска държавна територия и

куизлинговски сътворения и режими, 
идеята за единството иа народите 

положително и па

се сменяваха от ден 
стини на страната.

1УСТ01МС1ГИЯ,
лия и жертви. Четири години боеве, които 
безмерно обогатиха 
от богата с военно и революционно минало 
па югославските народи и народности. Иа Ка 
диняча, Козара, ПохорйР. Не,ратна, Оутие- 

много други боеве, те изписаха пай-

край на 
на Югославия- па военни 01Всичко
предничаво, което създали предишните по
коления внесли в С'ьДъР>кание'го си 
идеи и по-нататък ги развивали като единна 

политическа сила — авангарда на 
Комунистическата

п легендитеепопеятатези

югославска 
работническата 
партия-

В тези исторически 
шаваше съдбата на югославските народа

революционно-демократично I о 
Комунистическата партия 

иа освободителната и 
постави за задача

класа ска и в
славните страници па своята история.

Войната за освобождение беше ведно п 
война за победа па народната социалистиче- 

рсволюция. В сди!шия фронт иа борба 
против освободителното движение с куизллп- 
говокитс профашнетки сили се сляха и нла- 
ствуващите кръгове на Кралство Югославия, 
които в първата фаза ма войната имаха под
крепа от страна

На Народоосвободитетюто движение 
борба за международна

моменти, когато се рс- Като илюстрация на четиригодишната 
борба па народите на Югославия за нацио
нално п социално освобождение нека ни по
служат думите а другаря Тито „Имало е в 
историята н партизански войни, имало е и 
въстания... но в историята няма пример по 
такъв начин и при такива условия... да е во
дена непрекъсната и неравна и жестока 
борба със стократно по-силен враг., борба, ко« 
го имаше ©ппдоден характер... но беше ед
на непрекъсната война с воички нейни по- 
следствия, война до изтребление — против 
окупаторите и домашните предатели”.

Боголю ИЛИЕВ

народности, 
движение начело с 
със своята концепция
преТдародате^на^Югослалия алтернативата
- решителна борба за национално и сациал- 

освобождение. Те с въстанието .фоги» 
окупатора вече чрез лятото на 1941 гадииа 
се включиха в единни* световен ФРР“1 ' 
борба против силите «а Оста. Югославия бе 

първата страна в окупирана Европа, 
която бойното поле не бяха планирали сили- 
те „а Оста. Това бойно гюле «м баиюна-

ска

ма западните съюзнически
но сили.

беше наложена и 
афирмацпя и за призиамаваие правата иа на
родите па Югославия сами да решават ла 
своята съдба. Въпреки така сложните усло
вия революцията си прокарваше пътища

Едповрсмсш ю «7,31 писваха

ше

победата.К7,Мокупиранататрапено още в
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ДИМИТРОВГРАД:

НА СТРАНИЦИТЕ НА ТРАУРНАТА КНИГА...

Той не умира ■ ■ ■

ишдожаш. Затова ще мъл 
ча, за да не наруша онова, 
■което чувствували Зее пак 
намота, а да не кажа; Ьез 
крайно благодаря за всп 
чко, което направи за мас, 

записала следното: 
мой!

Работниците за миг оста
виха машините, земедел
ците плуговете, малките пг 
ратв, преподавателите днев 
нищите си и застанаха в 
една пътека — да се гтрек 
лонят пред снимката на 
ТИТО и да запишат своята 
тъга и болка в най-тъжна- 
та книга

■ така с 
Обичан

Кълна се в любовта, 
истината, в ТИТО, в*ьв вей 
чко онова, което е иай-ене 
щенно, че ще следя Твоето, 
дело, че ще уча своите у че 
>11111111, КаКГО Ти уЧСШС МСПС.

— Герой иъ» войната, го 
рой в мира, символ па опо 
Содата, братството п едпш 
сивото, творец на май-хума 
1 шото общество 
вам, 
дело, - 
ботиик.

втраурната кни
га.

Почерци различни, ня
кои едва разбираеми, но
от всички се чете едно и 
същ°: обич към 
Всъщност тук азбуката не 
е ни важна, почерк, кирн 
лица, латиница... Тук, в 
траурната книга, хората
пишат от съРие, а същевре 
менно се заклеват на своя 
гтръ» председател за после 
ден път .

ТИТО.

ооеща- 
че ще след» твоето 
- е записал друг ра

Нима и „най-твърдото 
сърце" ще може да издъР 
жи, а да не заплаче, нима 
малко сълзи паднаха въР 
ху книгата от очите на о- 
нези, които писаха думи-

КОМЕМОРАТИВНО ЗАСЕ
ДАНИЕ В ДИМИТРОВГРАД

На 10 май, кога то в 24 
часа и официално трябваше 
да бъде закрита траурната 
книга, тук 
в Центъра 
рата преизпълниха 
ката простор! 1я-

те:
в малката зала 
за култура, хо- 

не мал
— Трудно е да повярвали 

че другарят Тито умря, ко 
гото ние народите и народ 
ностите на Югославия най- 
много обичахме. Макар, че 
Ти не си вече между нас, 
твоят лик и дела винаги ще 
останат дълбоко врязани в 
сърцата ни. Обещавадго, че 
ще следим Твоя път, — за 
писал е гражданинът, в тра 
урната книга.

— Загубихме великия и 
найобичан вожд 
баща, другар 
Броз, но Тито винаги ще 
живее в нашите сърца. Не 
говото дело ще продължил! 
всички ние — пионери, мла 
дежи, работници... всички 
народи и народности, които 
живеят в Югославия, в ТИ 
ТОВА Югославия. Тито е 
наги с нас,

Точно в полунощ. меж- 
ду 10 и 11 май, ггред оним 

на Тито и траурната От комеморативните събрания в Димитровградката
книга, застанаха пионери, 
младежи, обществено-поли
тически работници, труже 
ници, пенсионери... за да 

почит

БАБУШНИЦА ВЕРНИ НА ТИТОВОТО ДЕЛОотдадът последна 
на най-великия 
нашата епоха -

Изтеклата седмица в Бабушнишка 
община, както и навред в страната, 
беше изпълнена с траур и гордост. 
Всеки лужличанин с болка в сърцето 
за починалия другаря Тито даде тър
жествен обет, че занапред още по-усъ- 
рдно и още по-всеотдайно ще изпълня
ва трудовите си задачи като по такъв 
начин изпълнява дълга към делото на 
най-великия и иай-свидния син

човек
Тито.

на
учител,

Йосип
С пет минутно мълчание, 

хората от Димитровград от 
дадоха и последната си по 

към Тито, като обеща 
че делото му никога 

няма да бъде забравено от 
никой, и че подрастващите 
поколения 
е ТИТО

чит
ха,

в ис
торията на нашите народи и народно
сти другаря Тито.

През изтеклите седе.м

ще знаят кой 
и какво той зна 

чи за всички ни.

ви
е записала 

ученичка от образователния 
център, който носи името 
на починалия президент.

С едва разбираем детски 
почерк пише: „Драги дру 
гарю Тито, Вие си отидох 
те, но ние най-малките ще 
знаем, как да пазим всич 
ко онова, което Вие ни 
оставихте".

— Йосип Броз 
но Тито никога, защото 
ва сме всички ние.

дни във вси
чки трудови организации, местни общ
ности иНа края 

ното заседание, 
жение на 
митров, секретар 
на СК Димитровград, 
то решение, от 
книга да бъдат 
текстове, които подкрепени 
с фотографии да бъдат от 
печатани във

бъдещите 
които тепърва ще идват, да

и а комеморатив 
по предло- 

Венко Ди
на ОК 
бе взе

учреждения се проведоха ко- 
меморативии събрания на които се от
даде почит на починалия президент. 
Трудещите се дадоха обещание, което 

преизпълня ват 
планове, да работят 

още по-качествено и по-добре. В тра
урната книга се изказва готовност да 
се върви по Титовия път и занапред.

Синдикалните

вече се изпълнява, да 
производственитетраурната

подбрани

почина,
то- вид на книга, организации вече са 

или приемат решения вместо 
венци, които да бъдат положени на 
грооа на др. Тито, средствата за тази 
цел да се внасят в Титов>ия фонд за 
стапечдирамв на деца на работници. 
Засега Оощшюкият синдикален съвет 
е внесъл 1 000 динара, трудовият ко
лектив на Ветеринарната станция ос

та.с ясен поколения приели
почерк е записал един стро 
ителен новно училище „Братство" в Звонци 

„Текстилколор", СОС по 1 000 динара’ 
а самоуправителните общности по фи
зическа култура, детска защита и со
циални грижи — по 500 динара а от 
поотделим лица Миодраг Живадгшович 
е внесъл 500 динара.

работник от Димит знаят как гражданите от 
Димитровград и околносттаров град.
му, са се сбогували с най- 
великия човек.— Пред твоя велик и 

светъл образ думите са. Т. Петров

БОСИЛЕГРАД

Навшъде тъга и печал
Смъртта на другаря Тито 

болно отекна в 
на всички трудещи се и 
граждани в Босилеградска 
община. Във всички основ 
ни трудови организации на 
сдружения труд, трудови 
и местни общности се про 
ведоха комеморативии съ. 
брания, на които с едноми 
нутно мълчание бе отдаде
на почит към личността и 
делото на нашия и свето

вен великан и прочетени 
историческото 

му значение в епохата в ко 
ято живеем.

на СУБНОР н ОК на ОСМ. 
На централното 
тивно

сърцата доклади за комемора- 
както исъбрание,

на комелю.р ата шиите събра- 
в трудовитеВ общата болка 

менимата 
град бе проведено

мияза неза 
загуба в Бооиле

орган иза
ции и местни общности, 
кар

ма
съвмесг 

но комеморативно събрание 
на Общинската 
Общинската 
на СК, ОК на ССТН, Общин

че сърцата им се свн 
ваха от болка присъствува 
птите със завет пееха: Дру 
гарю Тито, ний Ти

скупщина,
конференция се къл

■неме, че от Твоя път ня<ма 
да се отклоним".окия синдикален 

Общиноката
съвет,

организация В. Б.
Босилеград: По Титовия
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2 Комунист

ГОРДИ ТИТОВИ СЪВРЕМЕННИЦИТЪГА В СР СЬРБИЯ

Голяма болка, тъга и съл
зи за обичания другар Ти- 
то. Отива герой, революци
онер, визионер, творец на 
историята. Остава неговото 
епохално дело: като основа 
и като пътепоказател в бъде 
шето. Тежка болка се пасе 
ли в сърцата на хората. В 
големата тъга: гордост и го 
товност да продължим по 
Титовия ПЪТ.

Работниците от крушева- 
ШКИ „14 октомври” ДОЖИВЯ 
ха Титовата с-МъРт с голяма 
болка. Те са тъжни. — Оста 
нахме без човека, който най 
честно изпълни дълга към 
работническата класа и кой 
то ни задължи с оптимизъм 
и вяра в бъдещето.

Другарят Тито винаги по
сещаваше панаирите и се 
радваше на успехите на до 
машните производители. То
зи път той няма да сподели 
радостта за успехите, които 
постигнахме в завоеваване- 
то на ново производство.

цеховете поради смъртта па 
другаря Тито. Всекидневна
та работа тече с увеличена 
отговорност п тРУДОва дн- 
оциплина. Ще направим вси 
чко, че да преизпълним таз 
годишния 
план” — 
лифпцпраният шлосер Ради- 
вое Вукович.

ОТПЛАЩАМЕ СЕ С ТРУД

Па пети май мито един работник от Електронната промишле
ност в Ниш не отсъстнувал. Болните прекъснали боледуването и 
дошли да работят. Дневното производство се лреизлълнява с 10 до 
15 па сто. Вчера фабриката за цветни телевизори произведе 320 те
левизори — това е найтолямото дневно производство досега.

производствен
заявява впсококва

— Другарят Тито бе мета
лик. Толкова е по-голяма 

ш I каза
В11СО-

металора-
ботник в Петолеткината фа 
брика за алати. Работници
те идват на работа много 
побрано. Мнозина прекъсват 
почивката, а онези чието 
здравословно състояние по
зволява, прекъсват боледу
ването. На работните места 
оставаме и след работното 
време.

От момента когато 
гарят Тито се разболя, ни
кой не пита за работно вре 
ме и за смяна, казва Мило- 
ван Марич. — Моят цех 
съшия период миналата го 
дина осъществи три мили
арда и двеста милиона 
ри динара, а тази година в 
същия период — шест мили
арда динара, 
речиво говори за това 

жи- ко Дългът към делото на 
другаря Тито се отллаща с 
работа.

ти. Само така можем да се 
отплатим па човека, с ко
гото спечелихме всички би
тки в революцията и след
военното строителство — ка 
за Милан Ачимович, ВКВ 
електричар.

Първобо

гри и половина десетилетия, 
хората ра събират в тиши- 
па, трудно се отронват думи 
от устата, Има много мла
ди хора, но и стари бойни, 
воини, бивши Титови сърат 
ници. Един от тях е Лука 
Руевич, носител на Партиза
нска споменица 1941, борец 
от Пета краишка бригада. 
Вестта за 
гаря Тито 
болницата.
нал лечението и дошъл в 
местната общност „4 юли”, 
в помещенията, където дру 
гарят Тито често идвал.

„След гласуването другарят 
Тито оставаше с нас, разго
варяше и се смееше. Знае
ше и да заиграе козарашко 
хоро с .младите”.

момче, че няма да се дада 
и че не съм кукувица, дру
гарят Тито се засмя от сър
це. Искал бих да подчертая 
неговата 
човещина и топлина, която 
имаше за всички борци, осо 
бено за най-младите — кури 
ерите.

нашата болка 
Слободан Стоянович, 
коквал I гфи ц пран

простосърдечност-

редът от Тито в о 
Ужице Станка Лакович, но
сител на Партизанска спо

I ■

Смъртта на другаря Тито 
силно покърти всички кои
то се борехме с него и из
граждахме страната под не 
гово
дължим светлото му дело.

смъртта на дру
го намерила в 
Веднага прекъс

меница, пръв път се сре
щнала с Тито в партизанска 
болница през октомври 1941 
година в свободно Ужице. 
Другарят Тито се поздравял 
с ранените и разпитвал за 
условията на лечението им. 
С другаря Тито Станка се 
срещнала още един път в 
свободно Ужице. След бяг
ство от четничеоко лленни- 
чество тя пристигнала в 
Ужице. Завели я при дру
гаря Тито.

Ръководство. Ще про-
ДРУ-

ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ 
ТИТОВОТО ДЕЛО— Тежко ни е. Останах

ме без обичания Тито. Ти
то беше работник и . се бо 
реше за по-хубав живот на 
раоотниците. Към нас се и 
обръщаше, 
само

в

Тъжни са преподаватели
те и студентите от славния 
Белградски университет. Го- 
ля-маа болка е изпълнила се 
минарите и холовете на фа 
култетнте. Белградският уни 
верситет беше един о най- 
големие извори на револю
ционни кадри: даде 280 на
родни герои.

ста
Говореше, че 

с работа може да се 
постигнат добри резултати

Лука Руевич видял дру
гаря Тито първ път 1942 го 
дина, в момента когато Вър 
ховният комендант приети 
гнал от Сърбия и Черна го
ра в Босна. От тогава го 
виждал често. Бил куриер 
на Върховния щаб. Носил 
поръки в Титовата пещера 
по време на десанта срецгу 
Дървар. Виждал другаря Ти 
то на Първото и Второто 
заседание на АВНОЮ. Бит 
в охраната.

Това красно-
кол-

ТИТОВАТА ДОСТЪПНОСТ, 
ЧОВЕЩИНА, ТОПЛИНА .. .

и по-добри условия за 
вот. Ще работим още по-до 
бре и повече. Тито 
вее вечно в моето сърце и 
в сърцата на всички рабо- 

Това написах и 
траурната книга —
Йордан Маркович.

ще жи- Между два телефонни 
В дълбока Т7,га и болка говора за положението 

миньорите и енергетиците Фронтовете, защото бе за- 
ог Комбинат „Костолац” би почнала германската офан- 
ят битка за кови тонове въг зива срещу свободната те- 
лища и за нови киловат-ча- Ритория, другарят Тито 
сове електроенергия. Вестта попита дали са ме измъчва- 
за смъртта на другаря Ти- л‘и четниците. „Тръгваш 
то тъжно отекна сред работ с нас" — -попита. „Тръгвам” 
ниците и гражданите на Ко ~ отговорих аз. „Гл 
столац. В 1959 година дру сИ> трябва ли ти 

Тито посети Което- «Трябва 
го видях пръв 

живата легенда, 
го по.мня докато съм 

жив. Тито е найнвеликото и 
най-хубавото, което 
ствува в Югославия й 
света. Загубихме 
век, учител, -марксист

раз
на

Тъга във всеки кът. Сту
дентите плача. След вестта 
за смъртта на обичания Ти
то, целият Студентски 
се събира на 
на Дома 
гато са

тници. в
заявява

ме град
летната сцена 

на културата. Ко- 
заедно

Смъртта на другаря 
Тито с голяма болка и тъ
га бе приета в колектива 
на Индустрията за хидрав
лика и иневматика „Първа 
петолетка” в Търстешж. 
Безкрайната болка на рабо
тниците от този примерен Ще 
колектив бе увеличена и с 
факта че другарят Тито ка
то председател на правител 
ството на Федеративна 
родна република Югославия 
и като министър на народ- 
ната отбрана е подписал кович. 
(на 23 март 1949 година) 

основаване
„Първа петолетка” в Търс- 
теник. Човешката болка не 
слиза от лицата иа. работни 
ците ъ „Първа петолетка' .
— Обаче ние с гордост и 
достойнство отиваме въвфа 
бричните цехове -и бием би 
тка за по-висока производи
телност и за продължаваме 
по Титовия път към по-бога 
тото утре.

ли

„В Яйце, 1943 по-леко
им е. Не са спали. Милена, 
студент на правния факул
тет изразява мнението на 
своето

адна ли 
нещо”? 

ми оръжие” — 0т- 
говорих, озарена от Титова
та човешка грижа за бой
ците в тежките часове на 
борбата за Ужишката репу
блика. „Стигна ли до тук ’ 

в — попитал другарят Тито 
велик чо- '-танка в Чайииче при фор 

. и дру мпрането на Втора проле- 
гар — заявява Джуро Ера- тарска бригада. „Може л*и

да се издържи”? Пак почув 
ствувах топлината на Тито- 
вите думи. Когато ггрез 1972 
година пред Върховния ко
мендант застанали бойците 
на Ужишкия 
°тРяД, Станка
ла на другаря Тито. В дру 
гарски разговор другарят Ти 
то се интересувал за техния 
жшзот. Но на Върховни 
комендант рекли, че и на
татък са в строя: борят се 
за развитието на

година, по
лучих задача от другаря Ти 
то лично: трябваше да уста 
новим вР7,зка с Еди.нйхе</е- 
та дивизия, която се намира 
ше някаде в централна Бо 
сна (вратът беше 
нашите 
бваше

гарят 
лац. Тогава 
път. Видях „Гордея 

се* че съм Титов съвременник .
поколение:

хванал
радпо-поръки и тря 

да се отнесе писмена 
заповед на Върховния 
меидант до бойците 
зи дивизия). За

съще- Има много символика 
вестника, който заедно 
писали редакциите на „Сту 

’ ”ЛИДИЦИ” и -Индекс 
• *»у нас студентската

младеж още преди войната 
се намираше в първите ре
дица на антифашисткото 
Движение, в борбата 
фашистката

във
подна-

ко-
на та- 

задачата се
явих доброволно, 
Тито

ре- а другарят 
какво ще 

залови вра- 
отговор на

шение за Вна ме попита 
правя ако ме 
гът. На моя бърз

течение
Дни произведохме десет 
яди тона въглиттта — две хц 
ляди тона над плана. И в 
тепмоелектроцентралата про
изводств ОТО 
Произведохме 13 
двеста

да изтеклите 
хил

против 
опасност и ре-партизански 

ги представи
е над плана, 

милиона и 
хиляди киловат-ча-

НА ДРУГАРЯ ТИТО

оХе™””™, "гат да

стоино Ще се отплатят на другГрТт ”то Д°'

електроенергия —
изтъква Мирче Димитров, 
технически Ръководител за 
повръхностното копаене „Ко 
столац”.

я си

има
самоупра-

вителната
общност.

социалистическа
И НАТАТЪК В СТРОЯ

— Ще положим 
големи усилия за осъществя 
(ване ,на възможно 
ки производствени резулта-

В Местна общност 
в белградската общи 

венац, в която 
живеел

„Другарят Тито ще живее 
с нас чрез делото което ни 
остави. Покъртителни са и 
пълни с тъга моментите в

още по- „4
юли” 
на Савокипо-висо-
другарят Тито е
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акцията. Още отдавна преди 
войната Белградският уни
верситет беше особено изве
стен по своите акции. Той, 
така да се каже, дава им
пулс и характер на цялата 
борба на младежта в Юго 
славия” 
път другарят Тихо.

Студентите от Белградския 
университет сс гордеят с те 
зи Титови думи. На първа
та и последната страници на 
„Студент” пише: ,ДЦе про
дължим Твоето дело”.

Станко Шошич, сдружен 
селскостопански 
тел: — Нашият другар Тито 
бе инициатор и покровител 
на множество съревнования 
на селскостопанските тру
женици. Ние в Смедеревскд 
община с години се съревно 
Е-аваме за по-големи добхгаи 
на царевица. В тази акция 
предимство имат сдружени
те' селскостопански произво 
дители. Другарят Тито пове
че пъти говореше, че сел
ското стопанство е наше не
изчерпаемо богатство.

оно говореше за събитията 
станали преди четири десе
тилетия-

Това беше най-скъпият ми 
час в живота. Непосредст
вен, убедителен, документа 
лен и опитен. Сякаш 
ствахме енциклопедията 
работническото 
Така
шите въпроси. А когато, на 
другия ден от пребиваване
то ^ си в Кумровец, ни каза: 
„Жал ми е, че не мога да 
остана още четири-пет дни, 
та и аз да ви изпитвам ’ — 
разбрах величието на Тито 
като човек и революционер.

ИЗПРАВЕНИ С БОЛКАТА

НАШАТА ВСЕОБЩА ЛЮБОВ
&**&*:■ * • -

■

Есад МЕКУЛИ в победа на правдата и лс- твърдата схватка на наши
те народи в Народоосвобо- 
дигелната борб а.

Той — обедини в единс-

казал бе един тината —прели
Още в един от пъдите 

броеве на „Ршшндия” (пър
ви я печатан вестник на ал
бански език V нас) написах 
по повод 53-годишнината от 
рождението на другаря Тито 
— благодарствен текст за 
всичко, което Тито начело 

ЮКП и страната е на
правил за всички наши на
роди, и специално, за довче 
ра поробения и угнетен ал
бански народ на тези про
стори.

на
Тито.движение, 

и отговаряше на на- гвена цялост желанията и 
борбите на нашите народи 
за свобода, братство и един
ство

Той е непрестанна борба 
за свобода, несломима вяра 
в щастливо бъдеще.

Той
ставайки не само 

свегилник на свободата нагрижовен поглед 
върху трудностите, които 
далече съблюдава и чияго 
дълбочш/а се само очерта-

всекиго отделно, но и по- 
широко
едно, ставайки 
на новата епоха, на нашия 
все по-щастлив живот ...

В поробена Европа, Тито 
пръв запали искрата на въс? 
тавието, давайки пример на 
всички народи под фашис
ткия крак как трябва да се 
борят за свобода.

Той спаси нашите народи 
от изтребление.

Тито е творец на нашата 
славна Армия, на нашата 
народна власт, на нашата 

където вси
чки народи и народности 
с© радват на еднакви пра

на всички за- 
знаменосец

и а
ва;производи

Той — олицетворение на 
нашите усилия, синтез на 
всички наши желания-

С Ти го започва новата ера 
на нашите народи — ед^шен 
живот в братство и равен
ство. Под неговия победо
носен марш остава завина
ги прегазеното минало на 
беда и омраза, миналото на 
зло — което няма и не би
ва да се възвърне!

Тито се зачена в селския 
бунт на Мати<т Губец, Пър
вото сРъбско възстание, При 
зреиската лига, върху отпо
ра н толкова наши борци

В основно училище „Йо
сиф Костич” в Лесковац в 
паралелката на пионерите, 
които след някой ден ще 
станат членове на Съюза 
на югославската социалисти 
ческа младеж Соня Северо- 
вич решава на дъската зада 
ча по математика. Над дъс
ката снимка на . обичания 
Тито и флор. На стенвест- 
ника рисунки и литератур
ни букви: „Друже Тито, ние 
ти сс заклеваме ..."

Соня Северовнч получава 
петица в дневника, 
класовата общност се дого
ворихме по-добре да учим, 
да постигаме по-добър ус
пех и да спечелиме доста
тъчно знания за да продъл
жил! Титовото дело.

В текста от 1945 година 
сега внасям и своята голяма 
болка, голямата тъга на 
своя народ за Великана, кой 
то ни очовечи, а нашата 
страна направи олицетворе 
ние на напредъка на съвку
пното Човечество.

на общност
Тито — велико и най-скъ- 

по име.
Партийните ва.организации 

на село са носители на вси
чки прогресивни идеи и ак
ции, а с това и на всичко, 
за което другарят Тито ни 
учеше. Тито беше човек, ко 
го то всички безгранично оби 
чахме, гтаажавахме и слуша 
хме. Неговото дело за вси
чки ни на село е траен дъ-

Тито— червеното знамена 
Самоуправлението в жива
та практика без омраза и 
без граници.

Тито — олицетворение на 
отпора па сдружените сили 
на света срещу диктата на 
заговоргащите на винаги но
вото неравенство и подгис- 
шгчесгво.

Тито — пламенно Знаме 
на Революцията!

Той — с когото се горде
ят всички наши народи. за правда и равенство — 

Байрам Цури, Али Келмен- 
ди и други.

Той е отглеждан на юна
шките песни на гусла, учел 
на делата на великаните на 
човешката мисъл; калявал 
па работническите стачки 
и печалби, та своя жизнен 
опит на борец-революцно- 
нер гениално да приложи в

На
Той — учител и 7ворец 

на победата.

Той — знаменосец и сгро 
ител на братството и един
ството.

лг.
Работата в училището те

че нормално, заявява Душан 
Ракич, преподавател и ескре 
тар на първичната органи
зация на СК. Работил! по 
вече утвърдената програма. 
Ндма дете, което тези дни 
е забравило да напише до- 
.машната си работа.

Учениците правили пием е 
ни упражнения но ст.рбохъР 
ватски език, посветени на 
великана на нашата епох^

Той — когото с векове 
очаквахме очите да ни от
вори, да ни поведе в после 
дната разплата с тирания
та, а за свобода и равен
ство на всички ...

БЕШЕ МИ ПРОФЕСОР

Марица Стаменкович, 
батничка във „Вулкан” 
Ниш, понастояшел! изпълни 
телен секретар 
СК в Нишки регион, е би
ла слушател от втория ви
пуск на Политическата шко 

СЮК „Йосип Броз Ти
то” в Кумровец.

ра-
в

Обичахме го и тогава, кога 
то не го знаехме; Тито беше 
пашата иско/ша любов за 
Свободата и от пор срещу 
всяко подтисничество.

МОК нав

ла на
Той — първата искра све

тлина в тъмната нощ //а зло 
деянието, първият афиш за 
отпор на албански език, иьР 
вата дума за единството на 
нашите народи против /еро 
ра и гнета.

— Колко безмерна любов 
и преданост, колко уваже
ние и завети към другаря 
Тито. казва преподавателка
та Живана Марипкович.

Пред този ДРУ'випуск
гарят Тито бе изнесъл зна
менитата лекция за разви
тието и борбата на ЮКП 
.между двете войни.

Малчуганите помолили учи 
тел ката да им да де един 
час да разказват всичко, ко 
сто знаят за другаря Тито. 
Знаели много. В понеделник 
след часовете пионерите на 
правили албум за другаря 
Тито. Над всяка снимка ду 
ми на безгранична обич.

Когато узнахме, че и дру
гарят Тито пте ни бъде пре 
подавател, ние бяхме най* 
гггастливи. За мен и много 

от Школата

Тито — първото иенримн 
рянане с нвправди/ш/е па 
„аграра”; пу,рвото въ-звание 
против изселването, плячка
та и у?1Ищожава//ето па не
винния албански народ — 
демонстрациите в Печ и и 
другите места в Косово, за
творите и тортурите над на
рушителите на „реда 
ряДъка”; първомайските ог
ньове и пламенните знамена 
//а свободата по баирите;

Рамиз,

товаученици 
беше първата ни среща с 
другаря Тито. С дни се го
твехме за тези часове.

„Когато Тито, бодър и за 
смя», започна своята лекция, 
която продължа цели деве 
десет минути, всички се бя
хме претворили в ухо. В де
тайли говореше за история
та на нашата партия, която 
той познаваше по-добре от 
който да било друг, заядото 
той тази история е и изгра
ждал. Плениха ни 
думи
събития в историята на пар 
тията. Другарят Тито подро

и по-— Изправени сме с бол
ката, заявява Драгомир Мар 
яиович, педагог в училище 
то. Тежко ни е. Обаче и уче 
пицитс и преподаватели ра 
ботят по-отговорно, откол- 
кото когато да било досега. 
Всички сме изпълнени с

нролятати кръв на 
Емин, Мета, Боро, Станко, 
Миладин и голково други 
преди и след тих...

Нечие съРЦе туптяло с 
любов и за нашия народ ка
то и за .всички други;

желанието да постигнем кол 
кого с възможно мо-добъР 

Нашият Тито така
неговите

Някой свързвал невиди
мите мишки ма отмора, вдм 
гал морала и вливал вяра

успех.
пи учеше и ние последваме

за най-звачителнитс

Йосип Броз Ти гонеговия път.
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НАДГРОБНО СЛОВО НА 

ТЪМНИЧНИЯ ДРУГАР
ПИСМО НО някол 

из|рсчелия с печатни 
руски букви, а след това 
рисуваше самолетни, бой 

кораби, с които искаше 
баш в.

чмпото сиПо време па моята крат
котрайна работа в партия- 
та от 1919 — 1921 се ааяоз- 

число работ- 
ММОЗШ1СТВОТО от тхя

н доста светло пометем не, 
избрахме партиен 
чийто секретар 
Броз. Макар че нашият гьм 

не беше

ЧОЛАКОВИЧ впваше всички свои тво.рче 
ски сили. Така тя от загор 
ското селямче и сисачкня 
калфа органически растеIне: 
класово съзнателен пролети 
рий, член па революционна
та иротеларска партия, неин 
функционер и след дваде
сет години калявано в неле
галната борба, в тъмнина
та, ученето от книги и пре
димно от практиката става 
неин генерален секретар, и 
повече от това — 
вожд* Като такъв Тито в 
преломната и за света съд
бовна 1941 година поведе- 
народите и народностите иа 
Югославия на въстание за 
независимост, свобода и по- 
хубаво бъдеще, води ги че
тири страниш и зиамоищм 
години н доведе до лобода 
и така стана техен вожд, 
обичаи и ценен от всички 
еднакво. Политик, войник, 
държавник, строител па ми 
ра н новите отношения ме 
жду народите, чийто авто
ритет и значение минават 
далече границите ма наша
та страна — това е Тито.

За него, още по време на 
живота му, писаха мнозина, 
пишат особено и сега кога
то слезна от историческата 
сцена, върху която се бори 
седем десетилетия на нашия 
бурен век — 
стачкуващ в 
битка, някъде в Европа, до 
държавник със световен 

действувайки та
ка. че оправдано му прина
длежи място между онези- 
които даваха печат на наше

коРодОЛдоб комитет, 
беше ЙосипЙосип Броз, металоработ- 

ш«ка, синдикалния ръково
дител п отговорния функцм 

ЮКП знаех по из-!
1928 годи-

пах с известно 
ници, а
бяха необразовани, поляко- 

неграмотни хора. Ьроз 
— до

пи
да освободи своя 
Вуйович се бе оженил във 
Виена и когато като неле 

партиен работник ми 
жената до

колективпичен
голям, считахме, че и в не
го трябва да се живее ор- 

при което
окер на
вестността му от 
на. Тогава 
н11Ят обвинен в така нарече 
ния бомбашкн процес, 
то привлече на себе .внима
нието на по-широката об
щественост. Неговото дър
жание пред съДа и» класо 
вия враг беше храбро, умно 
и изпълнено с гордост иа 
класово съзнателен пролета
рий и революционер.

За този процес

га н
беше образован човек

два световнио гтонизирано, 
всеки отделен човек се тъР* 
сеше със своето държание 
да даде своя част па ирино- 

създаване на такива

галентон беше глав бре знаеше 
езика: немски и руски, а « 

алглии- 
гю-важно от

в страната.пал и му помагала 
Вече

шла с него 
в работата. 
Вуйович 
дила син 
к а, с 
СССР и

кога Марпбор учеше и 
Но още
той постоянно учеше,

когато
осъдел, роски.

това, . . 
стараейки се да узнае и на
учи колкото е възможно по 

от биологията и фи

бил
Владимир — Вов 

когото заминава за 
живееше. Той 

ве беше така войнствен ка 
то Жарко, но неговите „пи 
с.ма" не бяха за нас тго-мал 
ко занимателни. Когато Во 

бе напълнил три годи

са за
условия на затворегпгческпя 

който ще можембезспорен живот, в 
па п-пол е.чпо за партията да 
издържим своето наказание. 
Над това бдеше партийния1’ 
комитет, и в това бе меу.мо- 

в нашия

там
вече
лософията до белетристика
та. И всичко каквото про
читаше падаше иа плодна 
почва — имаше талант вси 

което научи някак ор-
Затова
нямаше мито из- 

ма онтелпп хора, пито 
конфликти между

лнтслеи. 
колектив 
над и
сорпозпи 
онези конто сс лесно разго
рен! яваха н трудно се уепо

четохме
некол- вка

ни, Вуйович започна и
писмата до жена си 

да отправя по няколко из 
желайжи така още 

гъмлицата да установи 
някой контакт със сина си, 
когото никога не бе видял 

фотография- Ам 
Вовка му от 

чертаейки някак

във вестниците ние 
ципата осъдени комунист 
в сремскомитровашката гьм 
шща. В този момент Моша 

поради Брезовото 
каза

чко
гаиичсски да свърже, и е 

това о г 
наученото в не-

на
него сзаученото преди

книгите и с 
гопата жизнена практика, в 
една съчетана цялост- Та 
наученото и узнатото става- 

вкотвепо в не-

- Пи яде,
държание пред съда.

трябва, до
бре би било да дойДе в га' 
зи тъдишцл. Броз, обаче, бя- 

в Леноглава.

речения.кояпаха.
За мене тогава Броз бе

ше интересен като личност, 
богат, псобик-

ка от
когато вече

ше здраво 
10, избиваше от него спон
танно в обсъждането или в 
обикновения разговор, дори 
и в неговото общуване с хо

която имаше 
повеи, съдържателен живот 

Имаше
освен на 
бициозниятха откарали 

Случаят искал, че това же
лание на Моша да се изп-ьл 
ни след четиринадесет месо 
ца — откаран е по наказа
ние в Лепоглава и тук е 
лежал с Броз седемнадесет 
месеца. На мен пък това

па революционер, 
тогава четиринадесет годи
ни, но след него години на 
воюваме, пленничсски лагер 
в царска Русия, участие в 
социал и етическата револ ю* 
ция, лед това нелегална ра
бота па нашата страна, от 
Велико Тройство и Кралеви 
ца до Загреб. И най-сет.нс 
борбата в самата партия за 
нейни« истински пролетар^ 
ски и революционен лгц<. 
Но, тази интересна личност 
през всичко това ме е ми
нала като обикновен учас
тник; напротив тя е учила 
в тези събития, ставала по- 
богата, по-способна да -..про
никва в същността на събп 
тията и схваща техния по- 
дълбок смисъл за живота и 
борбата иа класата, чийто 
първоборец п предводител 
стана. Своя богат опит иа 
революционер. организатор 
п предводител Броз умееше 
да съобщи просто и удиви
телно убедително. Когато би

връщаше, 
ви арабески на другата стра 
на майчините си писма и 
му изпращаше 
би писал 
ка му не дава очилата, и 

той не -може да 
бащините си пи 

и по-обширно да му 
Ние останалите

рата.
Той не търпеше просташ- 

повелението 
В него

поръки, че 
и повече, но майвото пито в 

ни го в разговора, 
имаше някаква вродена еле 
ганцмя. която ненакъРнена 
пренесъл по 
бил калфа, в 
живот, плениическите 
ри и я бе запазил като ху
бава черга на своя образ. 
Мисля, че това е наследил 
майка си, словенска 
ка, която обичаше и за нея

затова 
прочете

време когато еча
казармения отговаря-

лагс- бяхме неоженеии и не по 
знаехме родителските чув 
ства, обаче с удоволствие 
слушахме когато Броз 

селяь- В \щозич разказваха за сво 
итеиге синове. В нашия ко

желание се изпълни по-къс- 
но, едва след тридесет ме
сена в мариборската тъмни 

двамата бяхме
от анонимния 
някоя класовакъдето

докарани, пак по наказание 
— той от Лепоглава, аз ог 
Сремска Митровпца.

Това беше без малко пре

да,

мащаб и
— в юни 

Лежахме с
ди половин век 
1931 година.
Броз в съща стая-’ шестна
десет .месени яДехме горчи
вия хляб затворнически и 
делехме злото и доброто на 
коравия тъмничен живот- 
Това пребиваване в съшита

тъмничарскл 
внасяше една

живог
нотка

на нашите затворнически рав 
седенки ни разказваше с това 
нежност и голямо уважение, на нежност, припомняше ни 
Живеели тежкия живот на на оня вълшебен 
по-сиромашно загорско сел свят, 
ско семейство с много де- махме 
ца. но тя знаела, също ка
то славната майка от Иан- 
каоовия разказ „Чашка ка
фе”, на своите деца оскълн 
цата дори и мизерията да 
направи по-поносима.

На тези седенки край чу

то преломно столетие.
Затова по този повод ще 

кажа няколко думи за своя 
тъмничен другар, за марп- 
борския затворени к номер 
483, за един етап от. него
вия живот, за който малко 
се знае, още по-малко пише, 
а съшият все пък е част 
от неговия живот, който 
той не забравяше. Защото, 
инак не бих говорил за то
ва, припомняйки си за от
делните събития или нечии 
постъпки. И това не само 
в разговор със своите тъм
нични другари, но със сво
ите гости, които приемаше 
като президент ма републи
ката. Между тях имаше и 
коронясани глави 
цар и няколко крале. Имах 
удоволствието да го слушам 
как иа един крал разказва
ше как някога сме гладува
ли в тъмницата, та от това 
да заключи 
така упорито се борим вси 
чки хора да имат поне доста 
тъчно хляб — засега, а по
сле — ВСИЧ1КО.

Щом се настанихме в съв 
местната стая

детски 
с който ние тук ня 

никакъв допир. Аз,
например, вече десет годи 
нн :-:е съм чувал нито дет 
ски плач, нито смях, нито 
техния весел врабческн 
глъч, нито тяхната препирня.

На Броз вече бяха умре 
ли две деца, още докато 
пребивавал в село. В Трой 
ство и заради това той 

Жарко, 
как ще расте 

и живее без баща. Когато

стая, животът в същата 
партийна организация, рабо
тата в тъмнични* кръжок 
по марксистко образование, 
разговорите при разхожда
нето в затворническия двор 
ми даваха възможност да 
наблюдавам Броз в различ
ни обстановки и по-всестра- 
нно да съглеДам тази необи 
кновена 
светла личност на нашето 
революционно движение.

През няколкото изтекли 
десетилетия, след излизане
то от тъмницата, често се 
срещах с Броз, сега вече 
като Тито, в страната и 
чужбина, на нелегална ра
бота и в освободителната 
война, в следвоенното из
граждане на нашата страна 
и в борбата за нейната не
зависимост, за мир в света. 
В тези десетилетия тази чу 
десна личност се разцъфтя 
и със собствени усилия раз

левичарскитеговорил 
фракционери п тяхната по
литическа яловост, той би
ваше убийствено ироничен.

за
гунената печка в съвместна 
та стая аз чух много Брозо- 
ви разкази за неговия ли
чен живот. Разказваше инте 
реоно, пластично, .рисуваше 
хората, даваше им, като 
мимоходом. тяхната индиви 
дуална характеристика, 
кога това би била някоя 
поговорка, някога жест или 
гримаса, описваше атмосфе 
рата, в която нещо се слу
чва, така че неговото раз
казване биваше не само 
тересно, но се и помнеше. 
За някои от тези разкази си 
спомням и днес, макар че 
Броз ги разказваше преди 
няколко десетилетия.

от тях той внася 
ше и своя особен хумор — 
като покрай останалото, ка 
то нещо незначително, спо 
мене

бе загрижен за 
единчетоизкл кучител н ои може и затова че и сам 

някога бил привърженик на 
лявата фракция, във време 
мата когато той сс е борел 
за революционни станови
ща, а против опортюнизма 
на десницата в ЮКП. Гово
реше
в комунистическото движе
ние на Германия, обаче не 
знаят какво става в загре- 
боката железничарска рабо
тилница. А как могат да 
водят работническа полити
ка без връзка с работници
те, без познаването на тех
ния живот и труд?

тръгвах от тъмницата, той 
— знаейки че ще замина 
за СССР — ме помоли обез 
за тел: ю

един ня-
да потърся Жар- 

някой ар- 
от татко му и да му 

как живее и как 
Това изпълних

ко, да му дам 
маганзнаят какво става
разкажа 
во работи.затова ние ин- слец една година.

Когато днес, край него 
одър, мисля за него.БИя

спомняйки си за отдавнеш 
ните мариборски тъмним 
ни дни, налага ми се нео 
долимо

просторно в много заключението: 
Всичко, което Йосип Броз, 

Тито, работеше 
от тогава до днес и заради 
това станаКомунист и направи

някой детайл, а съ
щият рисува една от най-мар 

каитните личности в съвРе 
менната история, само вина 
ги отново и на 
по-широк план го потвърж
даваше 
борец, 
съвсем

личността и- 
положението в съвсем 

светлина. Рядко се
.111
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по-висок и

като пролетарски 
който още тогава 
сериозно разбра 

крилатите думи от Комуни 
етическия манифест: „В нея 
(■революцията)

на вестник що

на всички Издава: Издателска трудова органи
зация „Комунист".

В нашите тъмнични раз 
известно място зае 

маха две деца, синовете на 
Носил Броз и на Раде Вуй 
ович. В пленничество Броз 
се^бил оженил с рускиня 
сиоирка, която довел в Юго 
славия. След 
варяне 
сина
в СССР. В

говори
Печата се на сърбохърватски 

сно хърватскосръбски (кирилица 
тиница), на словенски, македонски и 
албански и в съкратени издания 
български, унгарски, словашки,
СКИ II русински вЗИК.

отно- 
и ла-

пролетарии- 
няма какво да загубят 

своите окови. А ще 
целия свят”.

те
освен 
получатна

румън- И бореше 
си сила.

се със цялата 
със своята — неу 

кротима воля и неизчерпае 
за победа на

неговото зат- 
и съдене, тя Със 

Жарко се завърнала д1а енершя 
които Оевото«»ята:

ДОМ години, с пенещ дет 
ски почерк пишеше

Излиза в петък.
С указ на президента на Републи

ката от 22 декември 1964 година „Ко
мунист" е отличен с Орден народно 
•освобождение, а с указ от 22 декември 
1974 година с Орден братство ■ един
ство със златен веаец._____________

за свят на 
човек, за истин 

творчески живот на
трудовият
СКИ
всички в мир и свобода, за
човешко достойнство и ща 
стие.в май



НЕЗАБРАВИМА 

СРЕЩА С ТИТО
По случай 25 май рождения ден

другаря ТИТО, група от десет пионери 
онерки (заедно с преподавателите си) от 
основно училище „Моша Пияде" в Дими
тровград, на 23 май 1964 
тили другаря ТИТО като му 
даръци и му пожелали щастлив 
вот.

иа
и пи-

годнна са пссс- 
връчили по- 
и дълъг жи-

За това как се 
каг. се чувствуват сега, какво 
среща за тях говорят самите 
сти на другаря ТИТО

НИКОЛА ИВАНОВ, прело 
давател:

чувствували тогава, 
означава тази 
тогавашни го-

ето. че пристигнахме. Обаче 
нито
скмя град, нито прелестите 
на Белград не 
избият мислите 
иието по-бързо да се срещ 
нем с другар^ ТИТО.

На незабравимата 
когато
на входа застана Президен
тът ТИТО, струваше ми се,

красотите на Пионер

С 1ито 

приказвахме 

на бмгарснп

можаха да 
ни и жела

1964 г.: Димитровградските пионери при Титосреща, 
в прекрасната зала Всичко мина, като преле

стен сън.

Сегашният май е . безкрай 
но тъжен. Отиде си човека, 
чието име означаваше една 
епоха, отиде си най-обича-

ТО. Насърчение занапред 
ще ми дава и снимката г, 
другаря ТИТО от 1964 годи
на, когато бдх при него., 
която я пазя като най-скъп 
спомен.

ния син на нашата страна.
Несъм в състояние с ДУ- 

ми да опиша какво изпит
вам сега. Чувство на нещо 
празно е в мен, но и жела 
ние да изтраем по пътя, ко
йто ни очерта другарят ТИ-

— В живота си завинаги 
ще нося спомени от два не
забравими момента, когато 
бях безкрайно радостен, и 
безкрайно тъжен.

И двата спомени са свър 
зани с месец май. С радос
тен трепет в сърнето си» 
спомням си месец май през 
1964 година, когато като ръ 
ководител на група ученици 
от основно училище „Моша 
Пияде"
имах щастието да се срещ
на с другаря ТИТО в Бел
град, а по повод рождения 
му ден.

Спомените са толкова жи 
ви, че ми се струва като че 
ли е било вчера. Струва ми 
се, че всичко сколо мен се 
радва.

Радост блика от очите на 
всички ни които тръгвахме 
от димитровградската гара 
изпратени с цветя и музи
ка, за да от името на вси
чки граждани от Димитров- 
грдско изкажем безкрайна- 
та си любов към любимия 
вожд.

Сякаш че и природата се 
радваше с нас. Разцъфтели
ят май ни изпълваше с же 
лание да хвъ-ркнем и кол- 
кото се може по-бързо да* 
пристигнем в Белград. И

МАРИЯ ДЕЯНОВА: ТИТО ОТГВОРИ 

НА НАШИТ! ВЪПРОСИ
Димитровград,в

МАРИЯ ДЕЯНОВА, ДИМИТ 
РОВА, тогава ученичка в VII 
клас, сега зъботехник

— Когато 1964 година, гру 
па деца от Димитровград, 
трябваше да отидат при дру 
гаря Тито и да честитят 
рождения му ден, имах ог 
ромно щастие и аз да с® 
намеря в тази група. — Та 
ка започна да ни разпра 
вя другарката Димитрова, 
сега майка иа две деца, ко
ято първа се ръкува с Ти
то и чиято фотография за 
пръ.в път обявяваме:

Той със своята сърдеч 
ност, успя да разбие смута 
" ” ' чувству-

в очакване на тази 
среща. Поувствувахме, че 
в сърцето на човека, който 
стоеше пред нас, има мно 
го обич, много топлина за 
всекиго от нас. за всеки пи 
онер, младеж, работник и 
гражданин.

На нашите безбройни въ
проси отговаряше сърдеч 
но, с много тъРпение и мно 
го любов.

Всичко онова, което по 
чувствувах в този момент, 
най-живо
си и днес, и зная, 
колокто 
няма и не 
дее.

най-силгни, неповторими чув 
ства, предизвика в мен, а
и във всички нас самата сРе 
ща с него, с другаря ТИТО. 
Никога

които
вахме

не ще забравя мо
манта когато докоснах та
зи Ръка, която така здраво
ни е водила по пъ.тя 
борбата, която ии доведе до 
най-ценното, което сега има 
ме — свободата, и която ви 

непоколебимо и сигур

наче сънувам. Толкова добре 
позната усмивка, от снимки 
те и филмовете, сега беше 
с нас. Неописуемо чувство
то, беше в мен когато се 
здрависвахме.

А той

наги
но ни посочваше най-правия
път в изграждането и възо 
бновяването на машата стра 
на, развитието на самоулра 
вителните отношения V нас, 

пазенето на независимо
стта и мира в целия свят.

че пред нас 
стоеше великан, ние всички- 
виждахме 
зък
другар.

постоянно за
смян, приказваше с учени
ците, разпитваше ш за ме
стата от къде са дошли. Те 
(децата) го питат, да ли ще 
ги разбере, ако приказват 
ла майчините си езици, а 
той им отговари, ЧЕ РАЗ
БИРА ВСИЧКИ НАШИ ЕЗИ 
ЦИ.

пазя в сърцето 
никога 

години да минат, 
може да нзбле

в
Още от подготовките 

пътуването И въпреки,за тази среща, 
то в Белград, до самата сре 

с него, всичките момей 
ти са оставили на .мен голя 

впечатление. Все пак,

в него на й-б ли 
човек, баща, учител,

ща
Т. Петровмо

• ><&-
но гражданин на всички на
ши градове и села. За това 
може да се съди по подаръ 
ците от етнографнческия от
дел. Пъстри носии от Дърпа 
трава. Черна гора. Словения, 
Призрен, изработени, както 
забелязахме, от 1870 година 
до наши дни. Някои са един 
ствени от този вид изкуство. 
Тук се намират много пода
ръци от хора от различни 
краища на страната, подаре
ни по време на войната и 
след освобождението на стра 
пата от фашизма. Селянка 
от Босна подарила кърпа с 
надпис, извезен с червени 

чконци: „Добро утро". Дпуг 
от Охрид изпратил също та
ка подарък с везба типичен 
за този край- Може би най-ин 
тересен е подаръкът на стро
ителния работник Пиро Зече- 
вич, който направил цигулки 
от камък. От предната стра
на на гуслите се немира ли
кът на другаря Тито и кар
тата на най-важните съби
тия от борбите за свобода 
иа черногорския народ.

Това е само част от по
даръците. .. Трябва много вр 
емс да се разгледат всички 
подаръци, да се види и по- 
чуствува онова което хората 

• дали на своя любим Тито.

ПОДАРЪЦИТЕ НА ТИТОЕДВА ЛИ някой може да 
каже, че напълно познава 
ролята на другаря Тито в на
шата найнова история и 
любовта, която хората от 
иял свят питаят към него, 
ако не посети Музея 25 май 
в Белград...

Необикновен музей, не са
мо у нас но и в света.

Скромната сграда на Боти 
чева 6, в която се влиза по 
една широка алея допринася 
посетителят да си отпочине 
от градския шум и блъскани 
ца и да влезе в сградата 
спокоен...

Пред нас са сзмо част от 
подаръците на Тйто. И в тоя 
момент се чуствуваме като 
че ли се срещаме лично с 
него, защото всички тия по
даръци са минали през него
вите ръце, той с изпитвал 
радостите на ония, които са 
му ги връчили — 
наргскупо...

Благодарение на любезния 
управител на музея 
Бордожа, узнахме много за 
ексттонатите, обстоятелствата 
при които са дадени, лично
стите които са подарили те- 

скъии предмети, А това 
са работници от нашите пре
дприятия, селяни от най-от-

га ще види Маршалски знак. 
дело на нашия скулптор Ау- 
густничич. Едннественчят ег 
земпляр се намира в този му 
зей, а миниятоюрен носи др
угарят Тито. Интересно е, че 
тази маршалска значка е за 
почната да се създава от 
Аугустинчмч по време ла Вто 
рото заседание на АВНОЮ, а 
е завършена след освобожде 
името та страната ог фаши 
ма, В хола един дург се на
мират два егземпляР» на из
куството. Тук о бюста па 
Саво Ковачевич от Перич, а 
веднага край него на пода 
римска мозайка от четвърто 
столетие, която представя 
сцена от лов и е от нахо
дището Гамзиград, подарък 
Зайчар.

А слсд това се редуват по
пели на градове, в които дру 
гаоят Тито е провъзгласен на 
почетен гражданин: Синь, 
Крадени ца, Скопие, Белград, 
Иванград, Бйеловар, Сисак, 
Мостар, Дървар, Бнхач... • 
Другарят Тито е действител

разпри и тук в хола иа му
зея или в кино-салата става
ха приятели гледайки чрез 
подаръците на Тито малко 
по-друг свят и широтата 
на идеите, които Тито има 
за запазване иа мира в све
та—ни разказа другарят Пе 
ро...

А това може да лочуетвува 
и всеки посетител иа музея. 
Силата на изкуството вложе
на в изработката иа предме
тите, обичта на дарителите и 
единството иа подаръците, 
въпреки, че някои от тя* са 
създадени преди 2 000 годи 
па, а някои създадени пре
ди няколко години, някои 
създадени в страни отдалече
ни по няколко хиляди кило
метра, а някои произлезли 
от нашата страна и нашите 
съседи. Всички тези предме
ти като Цяло говорят за чув
ствата, които хората от тези 
страни и у нас питаят към 
Тито...

В хола па Музея от дясна
та страна посетителят ведиа-

далечените наши села, извее 
тни държавници на днешно
то време... Всеки предмет и 
ма своя история, всеки пре
дмет говори за някое съби
тие из живота на Тито, кой 
то с право е наречен граж
данин на света. Подаръците 
са значителни не само но 
символи, които лредставя- 
ват, но съшо така и по ет 
нографическата, историчес
ка и художествената стой
ност ...

Както ни каза другаря Пе 
ро Бордожа, управителят на 
Музея, този музей има най- 
голямо посещение сред му 
зейте на Белград. Годишно 

70 000 посетитук минат над 
тели от цялата страна и чуж 
бина.

като нещо

— Имахме гвъРДе изнена
дващи и приятелски срещи 
иа туристи от СССР и Чехо 
словакия и други социалисти 
чески страни след събитията 
в Чехословакия- Хората, раз 
глеждайки музея, забравяха 
моменталните

Перо

1И
политически
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АВНОЮ на ко 
рефератзаседание на 

сп<1 Тито 
„Развитие на 
та борба на народите 
Югославия във вРЪвка с 
международните събития ■КРДТАК ЛЕТОПИС

ИЗ ЖИВОТА НА МП БРОЗ ТИТО
прочел

освободителна1910
наЙосии

Броз Тито станал член. на 
Социалдемократнч©оката нар 
тия па Хърватско и Слове
ния.

ПРЕЗ ЕСЕНТА

1944

2 МАЙ — В Дървар Тито 
Втория 

Обединения СЪ’ 
мла-

1917 поисъствуяал на 
конгрес на
юз на ясж на Югославия.

па ЦК ма ЮКП на което е 
разгледано положението 
страната
война и създаване 
в I геи м ата д.ъ Рж&1Ш

1936— Йосип Бра! участвува 
във великите демонстрации 
в Петровград (Ленинград), 
зарад това е арестуван и в 
затвора прекарал около три 
месеца.

ЮКП, състояла со в Любля
на. на която прнсъстоували 
11 делегати

антифашисткатав
15 АПРИЛ — Във Видял 

се състоя заседание на ЦК 
на ЮКП, па който Тито бил 
задължен за работа в син
диката.

априлската 
па Нсза- 
Хърват-

слодпредставите
ли на делегациите от Сло
вения, Хърватско, Далма- 16 ЮНИ — На Вие пред- 

Нациоиалния 
освобождение на 
Тито

седатслят на 
комитет за 
Югославия

ция, Македония, Черна го
ра н Сърбия, Йосип Броз е 
избран за член па ЦК па 
ЮКП.

ско.
4 ЮЛИ В Белград, па 

Дсдмпье, се съст°я ра-ппи
па Политбю 

ЦК па ЮКП под

подписал
преде сдате-1920 споразумение с

избягалото правител-1937 ремо заседание 
рото па ля па17 АВГУСТ По покапаМАРТ или началото на ап- 

.рил— Йосип Броз Тито бил 
приет за член на Югослав
ската секция на Руската ко 
муннетичеока партия болше 
В1ГКП (РКП-б).

1927

НАЧАЛОТО НА ЮЛИ — 
Местният комитет на ЮКП 
за Загреб избрал Йодни 
Броз за организанноннен 
секретар.

1928

25—26 ФЕВРУАРИ 
Загреб на Пантовшчак се 
състоя VII конференция на 
загреоската партийна орга
низация. На конференцията 
Йосип Броз отдържал ко- 
реферат, извън официални
те реферати от името на 
антифракционното малцин
ство на Местния комитет. 
Успял, въпреки настояване 
на фракциите, да отнесе по 
беда на линията за победа 
на партията. Конференция
та избрала Йосип Броз за 
секретар на Местния коДО- 
тет.

В

В Рудо 1941 г. формиране на I пролетарска бригада
Ръководството на Йосип ство на Кралство Югосла- 
Броз Тито, на което е взе вля Д*Р Иван Шубаншч. 
то решение за въоръжено 
въстание.

КРАЙ НА СЕПТЕМВРИ 
— Върховният -комендант 
на Народоосвободителното 
движение на Югославия Йо
сип Броз Тито с една част 
от ЦК на ЮКП и Върхов
ния щаб на Народоосвободи 
телното движение на Юго
славия пристигнал в Ужице 
откъдето около два месеца 
ръководил с Народоосвооо- 
дителната борба.

1935 на Родолюб Чолакович и 
Сретел Жуйович, Йосип 
Броз пристигнал в Париж 

поема ръководството на
25 ЮЛИ — 21 АВГУСТ —

С делегацията на ЮКП от и 
10 члена Тито присъствувал 
на VII конгрес на Комунис 
тическата
на който взели участие пред 
ставители на 65 секции.

ОТ 19 СЕПТЕМВРИ ДО 
НАЧАЛОТО НА ОКТОМВРИ 
— Генералният секретар на 
ЮКП, преседателят на На
ционалния комитет за осво
бождение на Югославия и 
Върховен комендант на НОВ 
и ПОЮ, маршал на Югосла 
ви?г Тито пребивавал в Ру
мъния (Крайова) и Съвет
ския съюз и водил офнци 
а-тнн държавни разговори.

ЮКП.
1934

интернационала
193824—25 ДЕКЕМВРИ — На 

IV крайова конференция на
ОКОЛО 25 МАЙ — Йосип 

Броз Тито без позволение 
на Коминтерна напуснал Па 
риж и допътувал в страна
та, за да поеме ръководство 
то в Партията.

ШШ

Л
•V, • •

СРЕДАТА НА ЮЛИ —
Тито от Париж изпратил пи 1942 
смо на Георги Димитров с 
което го осведомил за орга 
гшзац йонното състояние на 
ЮКП и работата на IV кон 
грес УРСЮ, за успехите ко 
ито Са постигнати в страна
та и го моли да се застъпи 
пред Коминтерна за ло-бъР . не, 
зо решаване 
ЮКП.

1945к&Ж' •' - ттт 6 МАЙ — Тито дал наре
ждане: Всички партизански 
отряди и доброволни части 
във всички части на стра
ната да прелитат къ-м пар
тизански начин 

към

ШЩШЖ' 26 ФЕВРУАРИ — Предсе
дателството на АВНОЮ 
ло решение да се 
маршал на Югославия Йо
сип Броз Тито с Орден на 
народното освобождение. В 
Белград маршал Тито обра
зувал Временно народно пра 
вителство на Демократргчка 
Федеративна Югославия.

• • взе
Г ОТЛИЧИж&шШя.

на воюва- 
обща офа- 

я унищожаване навъпроса на нзива
неприятелските части.

26—27 НОЕМВРИ — В Би- 
хач Тито участвува на Пър
вото заседание па Антифа
шисткото вече на народното 
освобождение на Югославия 
(АВНОЮ) на което присъс- 
твували 54 делегати.

1943

29—30 НОЕМВРИ — В 
Яйде е проведено Второто

1939

5 7 АВГУСТ_-— Тито при- 
кон-

5 ЯНУАРИ — На заседа
нието на Секретариата на 
Изпълнителния

съствувал на Първия 
грес на. Народния фронт на 
Югославия на който бил 
бран

комитет на 
Комунистичеок! I^ интерйаци 

състоял се в Москва, 
е приет доклада на Йосип 
Броз Тито и целокупната не 
гова досегашна работа въР- 
ху реорганизация и укрепва 
.не на Партията. Въпросът 
с ЮКП положително е ре- 
шен, Тито е получил ман
дат да Форлшра Централен 
комитет в страната, да на
прави конкретен план за ра 
бота и да продължи 
солидация и заздравяване на 
партията и борбата 
сЪго акциите

из-
за председател. На 

конгреса говорил за разви
тието на Народния Фронт.

опал

Штшт :ш\
(СЛЕДВА)

С КОН-

против 
създали се след 

секретаря 
на ЦК на ЮКП Милан Гор 
кич.

арестуването на

1940

10 АПРИЛ В Загреб 
под оъководството на Йо
сип Броз Тито 
заседание на Политбюрото

Йосип Броз Тито (1938 г.) е проведено
Участници на Петата конференция на ЮКП
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БОСИЛЕГРАД
“ТоЙесИКХ’ на цк нл: сюк ЗА ВСЕНАРОДНЛОТ

Двудневен нортнен семинар Унреива рояята на първичната 

организация в отбраната
В КРАЯ на миналия месец 
Общинокият

та международна политика’ 
говори Петко Димитриевич, 
подпредседател на скупщи
ната на МРО Лесковац, 
Любен Рангелов,

комитет 
СКС в Босилеград оргаиизи 
ра семинар за секретарите 
и членовете на секретариа
тите на първичните партий 
ни организации, 
присъствуваха и 
на политически^

на

а

тел на ОК на ССТН^^Бо- 
силеградна конто 

членовете 
актив и

произнесе сказка 
тема „Непосредствените 

задачи на СК
По-нататъшното пообщесТре гична работа, е несбходи- На самозащита, членовете 

мо по-нататък да се разра- на Комисията изтъкнаха, че 
ботва на взимната свърза- Съюзът на комунистите тря 
ност и проникване на все бва да обърне особенно вни 
народната отбрана и обще мание на по-пълната разра- 
ствената самозащита. Съзна ботка на техната роля, зада 
нията и практическите ре- чи, компетенции и начин на 
тения до които се стигна, работа, както и за 
беше подчртано на заседа- кото определение на техии- 
нието, необходимо е и по- те отношения с останалите 
нататък да обогатяваме и органи и тела от тази об 

комитет на УсъвЪ’Ршенствува1ме. С пооб ласт. Тяхното функционира 
ществяване на тези функ не трябва постоянно да до- 
ции и с развитие на тери- принася за разгърщане и 
ториалната отбрана и граж- подобряване ангажирането 

на дамската защита в основни- на всички институти на си- 
те самоуправителни органи 

подобряване зации и общности е осъще 
ствеиа крупна крачка на
пред в свързване на всена
родната отбрана и 
ствената самозащита.

Организациите и органите 
на Съюза на комунистите 
свъместно с всички факто
ри на фронта на социалис
тическите сили трябва да 
обърнат още по-голямо вни 
маиие на обществената са
мозащита в нейната широ- 

на та и във всички облици на 
нейното осъществяване, осо 
бено на укрепване на пре
вантивното действуваме. Спе 
циапно е значително самоза

на
овдване на отбраната и защи 
тата е една от главните на
соки на акцията на Съюза 
на комунистите и останали 
те субективни сили, бе из-

в осъществя- 
по-нататъшното ук 

репване на делегатската 
стема”. Секретарят на Об
щинския 
Григоров 
•иите идейно-политически въ 
проси на

членовете на политическата 
школа при ОК на СКС. Семи 
нарът бе организиран съгла 
сно решението на Централ
ния комитет на СКС.

В двудневната работа 
семинара

валето и
ои-

Симеои
„Актуал

комитет тъкнато тези дни на състо
ялото се заседание на Коми 
слята за всенародна отбра 
на и обществена самозащи 
та при Председателството ка 
Централния 
СЮК, на кодто председател 
ствуваше генерал-полковник 
Петар Матич. В центъра иа 
вниманието на Съюза 
комунистите, е подчертано, 
необходимото 
ка уоловията в местните об 
ш пости и ООСТ за по-пъл- 
но осъществяване на само- 
управителните права и длъ 
жности на трудовите хора 
и гражданите във всенарод
ната отбрана и обществена 
та самозащита.

В уводното си изложение 
генерал-полковник Иван Ку- 
коч, говорейки за активно
стта на СЮК в осъществя
ването на становищата 
XI кфонгрес за всенародна
та отбрана и обществената 
самозащита в ООСТ, в мес
тната общност и общината 
подчерта че „в последно вре 
ме е подчертана 
към количественото и каче
ственото укрепване на тери 
ториалната отбрана в база
та па обществото. Тази на
сока трябва да подтикваме

изтъкна по-близна
присъствуващите 

изслушаха шест теми, обра
ботващи актуалните идей
но-политически задачи на 
комунистите в най-важните 
акционни полета на Съюза 
на комунистите. Председа
телят на МОК на ССТН 
Лесковац Бора Йович гово
ри за „Актуалните въпроси 
и задачи на СК в осъщест
вяването инициативата на 
другаря Тито за колективна, 
та работа, решаване и от
говорност и по-нататъшната 
демократизация на общест
вено-политическите отноше
ния- Миленко Стоянович, из 
пълнителен 
МОК на СКС в Лесковац из 
несе сказка на тема „Идей-

по-нататъштюто ук 
репване водещата роля и 
оспособяването на първич
ните партийни организа
ции”. За „Непосредствените 
задачи въз всенародната от
брана и обществена 
щита”
Младенов, 
пенсия.

самоза- 
Владимир 

подполковник в
в говори

стемата, рационалност и 
ефективност в работата, по 
литическа координация меж 
ду основните субекти на все 

обще- народната отбрана и обще
ствената самозащита във 
всички обстановки, отделно 
за укрепване водещата роля 
на Съюза на комунистите.

Присъствуващите на се
минара внимателно изслуша 
ха всички сказки и прояви
ха интерес за по-задълбоче- 
но запознаване с най-алсту- 
алните задачи в действува- 
нето на членовете и първи
чните организашш на СК в 
обществената акция. При то 
ва, както изтъкнаха мнози
на разискващи, семинарът 
даде възможност за сдо
биване с нови опити и зна
ния. които пте имат голямо 
значение за подобряване ра 
ботата на секретарите и се
кретариатите на първични
те партийни организации.

Заради това начинът «а 
осъществяване 
роля и специалната полити
ческа отговорност ка орга-

секретар на
•водещата

но-политически въпроси и 
задачи на СК в по-нататъ- 
шното развитие на обще
ствено-икономическите 
чошения, 
стабилизация и политиката 
на средноорочното разви
тие". За „Задачите на СК в 
осъществяването на наша-

низациите и органите на 
СК заслужава още по-голя
мо внимание от становище 
на по-нататъшната разрабог 
ка и подобряване на техна- 

щитата да укрепва на онези та работа в рамките на са- 
територии иа които се за- моуправителната система, 
здравява отношението на Укрепване ролята и оспосо 
трудовия човек и гражда- бяване на първичната орга 
нин към основните стойно
сти на обществото и укреп
ва съвестта и готовността 
за тяхната отбрана, каквито 
са защитата на самоупрапи 
телпото положение, правата 
и свободата на трудовите 
хора и граждани и друго.
РАЦИОНАЛНОСТ И ЕФИ

от-
икономическата

насоката
К. Г

низация и членовете на СК 
за осъществяване на все по- 
сложните задачи във всена 
родната отбрана, бе изтъкна 
то на заседанието на Коми
сията за всенародна отбра
на и обществена самозащи 
та на Председателството на 
ЦК на СЮК, е един от клю

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА 
ЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАД

КОНФЕРЕН
и насочваме, така че вина
ги да раширяваме про
сторите и границите за ма 
сово включване на 
довите хора 
младежта и жените

Вввече далия за обезпечаване 
на специалисти

ТРУ-
и граждани, 

доб
ре подготвени и с минимал- КАСНОСГ|
:.о обучение, добре въоръ
жение и с най-различно орь ното подобряване ка рабо 
жие, в собственост на гра тата на колштета за всена- 
жданите и обществените ор родна отбрана и обществе- 
ганизации, както и на не
въоръжените. Това в най- 
широкия смисъл на дума
та трябва да обхване всмч 
:си облици на въоръжената 
и невъоръжена съпротива 
на агресия, като организи
рана сила за въоръжена 
ба и обществена самозащи 
та. Ударението, разбира се 
снага, ма такава организи
раност па териториалната 
отбрана, хо-до може да об 
хване всички онези които 
са готови ла участвуват в 
отбраната н защитата и ко
ято ще надмине класичиа- 
та военна организация”.
НОВЪРЗАНОСТ НА ' ОТБРА 
МАТА И САМОЗАЩИТАТА

човите въпроси в осъшест 
вяването насоките на Еди 
надесетия конгрес на Съю 
за на югославските комуни 
сти.

ОБСЪЖДАЙКИ вите служби, планириането, 
образованието и Усъвършен 
ствуването на кадрите. Съ
що така в предстоящия пе 
риод ще трябва да се по
веде сметка, повече откол- 
кото до сега, за състояние
то на професионалните кад
ри в общината, кадровото 
гтсрегтване на СК и кадрова 
та политика в рамките на 
прилагане принципите за 
колективна работа, решава
не и отговорност.

В разискванията, между 
другото бе подчертано, че 
особено в неразвитите об
щини, каквато е Димитров
градска, голяма 
представлява 
на специалисти.

Поради това, необходимо 
е да се предприемат мерки 
за обезпечаване на необходп 

школуване,

Говорейки за по-нататъш-осъщест-
вяването на кадровата поли 
тика и състоянието на кад
рите в общината, Общинска 
та конференция на СК 
Димитровград, на неотдавна 
проведеното заседание, кон- 

предишните

в
БОСИЛЕГРАД

Гстантира, че в 
години е имало случаи при:-: 
ципите на кадровата полити 
ка в организациите в общи
ната да не са спазвани по- 

че е би-

Нова* цени на комуналните услуги
ОБЩЕСТВЕНИЯТ договор 

за цените на 
услуги, който неотдавна бе 
приет от страна на ОК на 
ССТН, Общинския синдика
лен съвет, Регионалната сто 
папска камара в Лесковац 
«и ООСТ „Услуга” от Боси-

кинствата ще заплащат по 
10 динара, а останалите по
требители по 25 динара.

Занапред ООСТ „Услуга” 
за изнасяне и съхраняване 
на боклука на домакинства
та ще заплаща по 30 дина
ра. За тези услуги по 1 м2 
използваема площ училища 
та ще заплащат по 0,40, а 
останалите организашш на 
сдружения труд по 0,50 ди
нара.

И11ДИ!В1 щу ал ните 
стопански производители за 
услугите, които ползват на 
пазара ако стойността на 

тзведенията им не е по- 
голяма от 200 динара тпе за
плащат по 5 на сто от цена 
та на производенията. Зана- 
«тч пийте, които своите про-

комуналните
следователно, така 
ло необходимо 
на Съюза 
за последователно прияага- 

принципи. Така 
1973 година. Общинска

ангажиране 
на комунистите

не на тези
през
та конференция на Съюза 
на комунистите в Димитров 
град е приела и заключения 

на СК в гтрове-

леград. в края на миналия 
месец бе приет и от страна 
на делегатите на трите съ
вета иа Общинската скуп
щина в Босилеград.

Според приетия договор, 
повито цени тпе бъдат при- 

За да се забелязат с пепо- л,ожени в началото па тоя 
резулта месец. Изхождайки от до

говора, изразходваната 
1,5 лг* питейна вода по член 
ла домакинство ще бъде за
плащана по 5 динара, а с цел 

механизъм, рационално да се 
Комисията со водата повочто изразходва

на по член па домакинство 
II по 20 динара. Организации

те па сдружения труд за 
всеки изразходван кубичес
ки метъ.о вода ще запла
щат по 5 динара, а водата 
употребявана за технически

трудност 
обезпечването

за задачите 
ждането на кадровата поли селско-
тика.

мите кадри, 
приемане на стажанти, съз
даване на благоприятни жи 
знеии условия, стимулиране

заключенияСпоменатите 
са представлявали и основа 
за изготвяне на Обществен 
договор за кадрова

общината, който е 
1975 година и

средствем преглед 
титс, опитите и актуалните 
въпроси в осъществяването 
на ио-аювитс облици и реше 

в нашия отбранителен

ПРО!до-Г10ЛИ-
и т.п.тика в Всички посочени мерки 
вече се предприемат в повеи 
чето трудови организации в 
общината.

На заседанието бе изтък
нато, че според непълни да-

високо-квалифици-
специал1исти от Дими-

приет през 
все още е в сила.

В разискванията на засе
данието на Общинската кон 
фсренцид на Съюза на ко
мунистите, както и в пред- 

материал са оохва 
няколко въпроси, кои- 

актуални и за които

ПИЯ
и самозащитен ползва

изведения изнасят на паза
ра ще заплащат по 5 
сто, а организаците на сдру 
жеиия труд по 8 на сто от 
стойността на произведени
ята. За ползване на съоръ
женията и инвентара на па
зара по всеки квадратен ме 
тьр заета

членовете па
опиIаха да предвидят сгепе 
М1.1 па идейната яснота 
разработката иа тези опре 
деления в основните клетки 
па обществото. Чрез контак 

организациите па Съю
за иа комунистите, с коми-

всенародна отбра- цели за I мл ше струва по 
15 динара. Изразходваната

на

ини. 647ложения 
наги рани

трооградска община, между 
иижинери,то са

в предстоящия период тря
бва да се води сметка. 1 о- 

преди всичко са Ооще- 
ственият договор за кадро
вата политика и

ти слекари,които
икономисти, юристи и ДРУ- 

които са додео нужни 
на димтровградското стопап 

работят Н7,'И от общи

теповърхнина 
се заплаща по 10 
За заемане на повърхнина 
покрай пазара с камион и 
комби и продаване на про- 
изпедедпня те се заплаща 

100 т.е. по 60 динара.
Приетият обществен дого 

воо и >е бъде съгласуван и 
н Междуобщинския институт 
за цепи п Лесковац.

гнтите за 
ни и обществена самозащи
та и другите •ор1апи са 
белязани и иъ .роеше, кои 
•|о пе са достТ| чпо идейно- 
политнчески преодоля 
изискват по-нататъшна ак 
111|.н | а Съюла на кому.шс 
тпте.

динара.ги,ва канализацията..а тИуК вода в
тю 1 ма в домакинствата ще 
бъде заплащана по 2 дниа- 

п ра, а останалите потребите
ли за съшото това колшче- 
ство ще заплащат но 4 ди
нара. Такса за ириключан- 
ие иа водопроводната и ка
нализационната мрежа но 
1 м- ползваема площ, Дома

ство.неговото
ната

На края. делегатите 
Конференцията решиха. въз 
основа на разискванията, ма

жения да “ ИКоифвре?пш'я- в идейнснкявгоическата .гении, които К“'*0РС Н на г „а комуни
;а'Гз«-ат!Яв»»' стпте, на научната п тес

Идейносттапровеждане,
/голитическата практика 
к оогрлн национ ни я 
по въпросите 
политика, мястото и ролята 

останалите тела, осъпде- 
на основните

пана хи
покомите/

на кадровата и дадените предло-

на
В. Б.отвиването

принципи па кадровата 
литика. дейността на кадро-

по-
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ТРИМЕСЕЧИЕ НА ООСТ „ИЗГРАДНЯ" ВОТ СТОПАНИСВАНЕТО В ПЪРВОТО 
БОСИЛЕГРАДСРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ОТ 

БОСИЛЕГРАД
В

СТОПАНИСВАНЕ ЗА ПРИМЕРЗАВЕТ НА ТИТО
СТАБИЛИЗАЦИОННИТЕ МЕРКИ НАПЪЛНО СЕ СПАЗВАТ

не дава възмопериод
на строителите док 

изкажат- От дру
за 4159 хиляди динара и е 

от миндаюгодиш 
268 па сто.

тоя 
жностШколска/а конфереиц 

15 младе-
олромно задължение за пре 
таорявале на всички Тито- 
ви идеи на практика.

Любел Гигов, уч-к от чс- 
твъРти ашас:

— Дълбоко революционна 
та и съшедроменио хума
нна политика на СК, създа
дена от другаря Тито е ос
новното което ме влече да 
бъда в редовете иа тоя наш 
авангард. Считам, че така 
мога да се отдьлжа на Тито 
за всичко онова което е на 
правил за всички нае, отдел 
но за младите.

Драганка Миланова, уч-ка 
от четвърти клас:

— Исках да бъда член на 
СК още когато Тито бе 
жив, но и сега след всичко 
онова което ни сполетя. ша 
стлива съм ако ми се осъ
ществи мечтата. Казвам че 
съм щастлива защото иай- 
големото ми желание е да 
постъпя в редовете на Пар 
тнята... Щастлива съм за
щото се възхищавам от де 
лото па членовете иа СК 
преди и по време на вой
ната, след нСя и сега. Смя
там, че най-достойно мога 
да се отдължа на Тито ако 
търгна по неговия път, по 
лътя на Партията, истин
ска ...

Станко Станков, уч-к от 
четвърти клас:

— Желанието на всеки 
младеж е да постъпи в ре 
довете на СК. в авангарда 
на Титовата Партия. Смър
тта на великана на епоха
та е още една причина по
вече да се намеря в редо
вете на комунистите, да из
вършавам задачите, които 
налагат самоуправителните 
отношения, Партията и 
югославското ни битие.

ООСТТрудещите се в 
„Изградил” в Босилеград, ко 
ито строят обекти .в Боси 
леград и СР Словения, 
през първото тримесечие 
иа настоящата година отче 

положителни делови 
резултати. Резултатите на 
този колектив са още по-

по-гол ями я е предложила 
жн и девойки за приемане
в рсдовс!Ч5 на Съюза ,,а ко 
мунистте

рай Да се Га страна, все още се чув 
ствува нужда 
богниди — по-точно за още 
150 работника. Имайки пре 
д вид, че сега настъпва стро 

сезон, и че още

мия с
От друга страна отчита и 

увеличение на средствата, 
отделени за лично и съвмс 
стио потребление. За тази 
цел сега са 
3444 хиляди

от повече ра

Смъртта на другаря Тито 
тежка болка тоха изразходвани 

динара, дока 
миналата година тези 

сродства са възлизали 
1576 хиляди динара. 

Трудещите се са постигна 
още един

дълбоко и с 
отекна сред 
девойките

ителният 
в началото на годината се 
договорихме за последовате 

на стабили

.младежите и 
в Средношкол- 

образователен цеитъР
'10зпачител1пи, ако се има цред 

вид, че в тоя период иа ми 
палата година е отчетена за 
губа от 23 000 динара. Сега 

фондовете са внесени

иа
СКИя _
от Бооилеград. Тези съзна- 

младежи сега се стРе 
оправдаят доверие- 

всекидневно

телно спазване 
зациоината програма, 
там че до края 
та напълно цте реализира
ме годишния 
който сме запланували да 
реализираме общ доход от 
59,5 милиона динара -

Кирил Велинов, те 
хнически директор в тази 
строителна организация-

Велинов, храбра 
трудещи 

началото на

счи- 
на година-телни

успех: в съ 
ша миналата

лимят да 
то, което 
оказваше другаря Тито, до- 

изпълнено с любов, 
Мотн-

В'!,В
716 000 динара.им периодщия

година в организацията ра 
теха 84 работника, а сега 
са заети 163. За разлика от 

която 
загуба

план, според

Такива резултати — изтъ 
кваг в предприятието 
осъществиха 
па съзнателното и последова 
теиото провеждане па ста- 
бшшзациоагмата 
За това 
общият доход, възлизащ на 
7195 хиляди динара и бе 
ложи ръст от над 270 на 
сто. За реализиране па то 
зн доход са 
2104 
дът

верие
грижа и напътствия- 
виранн със завета 
своя вожд и учител да про 
дължат идеите и грандноз 
ното му дело и с по-ускореп 
темп да продължат там къ- 

смъРтта прексъна фи
зическото му съществуване. 
Желанието им е да постъпят 
в редовете на Съюза на ко
мунистите и ОТТУК с ТРУД и 
работа да тръгнат по Тнто- 
вия и своя път. А ето какво 
казват някои от предложе-

се изСИ КЪМ миналата година, в 
„Изградня" изказа 
то 23 000 динара, трудещите 
се в то а пер иод в фондо 
вете са отделили 716 000 ди 
пара. За последователно при 
лагане па стибилизациопии 
те мерки, тук и личните 
доходи са на равнището на 
ноемврийските от минала
та година, а средният ли 
чен доход възлиза около 
5000 динара.

благодарение тъкна

програма, 
оведетелствува и Според

та крачка, която 
ха в

дето
те превзе 
годината и когато заплану 
ваха да реализират общ до 
ход три пъти по-гол ям 
тоя в деловата 1979 година, 

успех.

отизразходвани 
хиляди, така че дохо 
възлиза на 5019 хиля 

да динара, за разлика от
миналогодишни#, който въз
лпзаше само 1900 хиляди 
динара. В този период е у- 
величеп и чистият доход, 
така че същият сега възли

няма съмнение за 
В случая в СР Словения и
в градежния оператив 
Босилеград са нужни само 
150 работника от стР<>ител

вниите:
— Въпреки високите лока 

затели, годишния финансов 
план не успяхме да реали 
зира.ме

Блага Стоева, уч-ка от че
твърти клас: ни и други специалности.

В. Б.цялостно, понеже— Здравословното състоя 
ние на другаря Тито и не
стабилната световна обста
новка бяха ми главните ин 
спирации да се намеря в 
челните редици. СмъРтта на 
Тито ме трогна дълбоко в 

съм горда че 
съвременик и

Открит клуб на самодейците
каза другарят Кирил Трай
ков, директор 
за култура, на откриването 
на споменатия клуб.

Общата сумасърцето, но 
съм негов 
комунист в бъдещето, бо
рец за неговите и нашите

самодейците, в съгласие с 
нашата обща програма по 
развитие на културните це
нности, и в съгласие със 
Социалистическата младеж 
и отделните обществено-по
литически организации, при 
постоянни настоявалия съв
купната активност на клуба 
да бъде изцяло програмира
на, а за коато съществуват 
и реални възможности —

изразходва
на за адаптацията възлиза 
на около 175 милиона дина
ра, от която една част е 
била предназначена за адап 
тиране на сутереното по.ме-

Центърав

идеи и дела.
С откриването на клуба 

младите 
кътче за отдих и забава, и 
възможности и за нови твор 
чески самодейни изяви.

Антон Тончев, председа
тел на Школеката конферен 
пия на младежта:

щение.
— Нашата цел е сближа

вайки културните ценности 
със сдружени<т труд, а осо 
бено със Социалистическата 
младеж е чрез т. н. Клубна

УЮТНОполучиха

— Желанието ми да по
стъпя в редовете на 
израз на преданната почит 
към Тито и Партията. Тру
дно е да се каже какво сме 
загубили, но сгьм убеден, че 
достойно ще оправдаем 
Титовото доверие, което 
той имаше към нас млади 
те. Сега предложихме 15 
младежи, които да бъдат 
приети в СК, ко желанието 
да бъдат Титови комунисти 
изразяват много, много по
вече.

СК е В. Б. Т. Петров

БРАНКО ЧОПИЧ

МИНАХА и заминаха че 
твъртата и петата офанзиви, 
завърнаха се в Крайна про 
летарските и ударните диви 
зии и бригади (обикновени 
вече нямаше!), бойците при 
стигнаха измършавели, бле
ди и умие лени като древни 
пустиници и всеки в Край
на усети и разбра защо в 
речите нашата народоосвобо 
дителна борба се нарича све 
щена.

Те преминаваха така, не 
чакани, пристигнаха внезап 
но, сякаш ги носеше всемо- 
гъш облак, а в тая възкръ
снала войска, станала ог 
мрътвите, го нямаше комай 
дира Николетина, пито не
гови я побратим и съсед 
Йовица Йеж.

Още зимъс, когато него 
вата част преминаваше през 
махаличката Въргел, Нико 
летина се отби при майка 
си и просто я уведоми:

— Тогава пак обратно — 
просто реши командирът.

Старата тъжно погледа къ 
щата, оградата и покритите 
със сняг сливи, като че ли 
самата тя се сбогува с воич 
ко това, и тъкмо се канеше 
да заплаче, когато Николе 
тина делово я прекъсна:

— Е, със здраве, майко 
аз тръгвам.

— Кой знае дали ще се 
върнеш, мили синко?

— Защо да не се върна, 
да не съм луд?

— Ех, сиико, казват, че 
голяма сила се е спуснала.

— Що се отнася до сила
та, това вече е военна тай 

и затова не мога да ти 
давам сведения, а що се от
нася
дей да се грижиш. Агко се 
върна, добре ще е, значи 
съм имал късмет, а ако не 
се върна няма веднага да 
изпадаш 
знае п ътят 
отведе и захвърли

на слънцето 
кости на 
Николетина

пръснатите 
командири 

Бурсач и на 
прегърбения нещастник Йо 
вица Йеж. Измити от дъж- 
да, изсушени от жегата и

люшкат ц мъкнат две сен 
ки, двама души, Единият 
е висок и кокалест, платтти 
ло в дрипи, другият е пре 
гърбен и дребен. С пушки 
на рамо и войнишки торбич 
ки те пъллят и се борят с 
вятъра, като се крепят един 
ДРУГ.

Рада Станкова, уч-ка от че 
твъРти клас:

— Искам да бъда член 
на югославските комунисти. 
За това нещо безкрайно 
много ме мотивира обичта 
към любимия ни Тито и 
неговото революционно де
ло. Искам да дам принос 
на нашето социалистическо 
самоутгравително общество 
и на необвързаната ни по
литика и смятам, че място
то ми е в редовете на СК, 
а завета ми е да оправдая 
Титовото доверие.

Васил Костадинов, уч-к от 
четвърти клас:

— Поради лошото здраво
словно състояние на дру
гар «г Тито в мен сс оьздаде 
още по-голяма обич и воля 
за постъпване в редовете на 
СК.
любимия ни учител е без
резервна последователност 
да изтраем в тъгата и над
делеем общата болка. Наско 
ро ще бъда приет в СК 
а това ще ми бъде още ед
на голяма задача, още едно

вятъра, надали и вълкът ги 
безпокои, а и да се завър 
ти в тъмното около 
струва ти се, че Николети
на начумерено ще забоботи:

— Разкарай се, приятелю, 
нищо не е останало за тебе.

Ето, до 
жения
боец, когато си спомни за 
своя командир: представя 
си настрхналия вълк кой 
то д уши непогребаните бой 

паднали във ветрови- 
пуитинак отвъд Нерет

— Ниджо, батко, защо 
ме възкреси, що ти трябва 
ше?

тях,

— шепне малката сян 
ка- — Добре ми беше долу 
в оная пещера.

— Ако е 
добре е 
ното си място — боботи ед 
рата сднка.

такива предполо 
идва всеки Николов

за умиране, по 
да лежиш в род

И да умра 
пак ше вървя към Крайна 
докато стигна Оканов Бук 
Там

на
ци,лично до мене: пе ти я 
<ва... ще легна под круша 

стария ни лагерта край
Не бой се, 

се сети за чистите и хубави 
косове ки девойки, които 
сят бял хляб и кани с ви 
но! Кой знае дали Ниджо 
изобщо е имал

той няма да Ти съвсем 
Рял, Никола, 
нем
След петнистия 
зентерията, раните? И 
ните 
шат

си пощу 
Как ще стиг 
до Крайна? 

тиф,^ ди- 
род

ни майки ще се упла

в паника. Не се— Е, майко, ние замина 
ваме, офанзивата започна.

нокъде може да 
човека.

такива
— А докъде ще идете, син 

ко? — Този разговор 
зимата, а сега вече 
ското
разтопи в зрели есенни цве 
таве. Сигурно цте е така и 
там далече, около Зеленгора 
и река Сутийеска. Може би 
там нейде, под 
яоно небе на

девойка, а 
и да е имал, откъде ще взе 
ма тя кана вино 
франзела? Горката, 
да натика в овчарската 
бичка

стана през 
край» 

лято си отива и се
натъжено питаше ста 

рата Мария, като се свива
ше в снега, черна като гар

Смъртта на толкова и бяла от нас.щешега.
тор

парче овсен хляб и — Никой 
лаши —уморено 
мандирът.

— Докъде ли? Додето сти 
гат планините! 
лено тръсна Николетина.

— А когато изредите вси 
чки планини, тогава накъде, 
МъКО моя?

няма да се уп 
дъвче конеопреде четвъртинка ракия, щеше 

Цървулките ида си стегне 
на път...

стихналото
коравата чер 

ногрека, херцеговинска или 
босненска

— Как няма да се упла
ши, ти откъде знаеш?...През

плато,
пустото студено 

под месечината, сескала, се белеят
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СПОРТ
На 29 април т.г. се лавър 

шиха 4 години
По тоя повод, вместо це- 

°т смъртта ромония слагаме цветя на 
па нашата незабравима ба- вечното им жилище и — 
ба Тодорка Илиева Коваче Пред паметника 

на героите
»БуК0В1М« 

(Ражань) - 

„А. Балкански“ 

1:1 (0:1)

_ т за спомен , подаря-ваме кии-
1ета, а на 19 май т.г. ги на читалището в Димит 

се нав-ьршват 6 месеца ■ 
смъртта на нашия скъп дя н.д.

Или* Велчев Ковачев Ерма, Радка, Деса Свободен 
— Личко. и Спас.

ва
от ровград на Стойност от 2,000

до

По случай борбата на Църноок, където пре
ди 36 години героичните бойци от Сърбия, Ма
кедония, Косово и Трънокид партизански отряд

Навършви се една година 
от смърагта на нашата скъ 
па майка, свекърва, баба, 
сестра и леля НАДЕЖДА 
МАНОВ, за чийто образ ни 
свързват незабравими спо 
мени на добрата и благоро 
дна жена.

По тоя повод на 11 май 
(в неделя) в 10 часа посетих 
ме нейния гроб на но
вите гробища в Ниш, кой 
то в знак на благодарност 
за всичко което е направи 
ла за нас, положихме све 
жи цветя.

— формиран в Църна Брава от български парти
зани, са извоювали още една значителна побе
да над българската фашистка войска и полиция. 
На 6 май т- г. представители на Общинската ор
ганизация «а СУБНОР от Босилеград с едноми
нутно мълчание отдадоха " почит на починалия 

Тито и падналите в' борбата партизани.

На неподходящия терен 
за игра, на игрището на 
..Буковик" пред около 100 
любители на футбола в не 
деля футболистите на „А. 
Балкански" доведоха играта 
докрай с нерешен резултат.

В първото полувреме, ко 
гато играта бе и в най-го 
лемия разгар футболистите 
от Димитровград заслуже 
•но, в 35-та минута с гола, 
който отбелдза Тоцев, по
ведоха с ПО.

вожд
Пред паметника на героите бе положен венец и 
свежи цветя-

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД
Във второто полувреме 

домакините тръгнаха на 
всичко или нищо, така че 
в 70-та минута изравниха ре 
зултата. В 89-та минута, ко 
гато съдията неоправдател 
но наложи дузпа срещу от 
бора от Димитровград, мла 
дежите от „А. Балкански’ 
недоволни, макар и иеопрг 
дателно, натиснаха терена!!!

ОТКРИТА БЕНЗИНО
СТАНЦИЯ

опечаленото семейство

На 26 април, в яепосред ли към най-модерните, кои 
ствена близост на Димитро то съществуват на тази част 
вград (около 2 км) е от от международното шосе Е. 
крита още една бензино
станция, на площ около 212 
кв. метра.

На 5 април т- г. след кра
тко боледуване на 79-годиш 
ла Възраст почина нашият 
скъп баща, дядо и свекър

а в
Да споменем, че водачите 

на пътническите превозни 
средства, които, минават 

бензино- по пътя, който свързва Ев 
ропа с Близкия изток ня 
ма нужда да чакат на опа 
шка, защото тук същевре
менно ще могат да се за
реждат с гориво 6 автомо 
били, от които 4 пътниче 
ски и 2 товарни.

Т. П.

Ароа Рангелов Новооткритата 
станция се намира на 1050 

от българо-югослав 
граница и представл

метра 
ската
ява един малък „минисер- 
вис”, защото освен, че водаАбонирайте

от с. Горна Лисина — Боси 
леградска община. Погребе
нието стана на 6 април в 
родното му село Горна Ли
сина.

на милия ни покойник. чите ще могат да зареждат 
автомобилите си със гори 
ва, ще имат възможност 
да купят и почти всички 
най-основни части в слУ_ 
чай на авария на превозно 
то им средство.

се заПоклон прел светлата му 
памет. вестник

„Братство“
Накрая

главният
да добавим, че 

проектант на тоОПЕЧАЛЕНИ СЕМЕЙСТ
ВАТА НА ДЕЦАТА МУ:На 14 май се състоя зи съвременен строеж, от 

такъв вид, е Витомир Пет 
Както бяхме осведомени,' рович, 

а и самите се уверих_ме че 
тази бензиностанция се чие

Джунка, Любен, Даринка, 
Станка, Владимир и Васка.

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН
ПОМЕН а за по-малко от ед 

година бензиностанция 
построиха работниците 

на „Граджевинар ’ от Ниш.

на
та

Стойността на бензиностак 
цията възлиза на над 13 ми 
лиона II 700 хилзди нови ди 
нара.

И тази бензиностанция на 
„Югопетрол”, както и пове 
чето други, работи денонощ?

— Хубаво зная. Може 
ние ла се уплашим от Край 
на. Сто хиляди души са 
я газили, орали са я с таз 
кове, опожарявали са я. 
Може и оная круша на О- 
канов Бук...

побъркал. Аз само Т,яка... 
дойде ми на ум колко щу- 
оав свят има, налитат на 
хора...

прави го ца крака и той за
почна да се измъква зад не 
шком, С7,с свити вежди п 
изострен поглед, 
стиснал пушката. Смъ.тно, 
като п пез мъгла, паблюда 
ваше Николетипа 
прави Йовица.

се мрънти, 
то се мъчи ла се сети за не
що, и изведнъж

Сякаш непрегна-

пита:
здраво

Спомняш ли си какво
Мъмореше,ни приказваше оня ученик 

от Бихач, че в някоя си 
диваци, дсто

успокояваше 
се и пак се ядосваше на ня 
какъв свой невидим събе 
содник, а 
иеше н забележеше, че из
тощеният Йовица е изоста 
пал далече, спираше да го 
настигне малко оня и укор 
но мърмореше:

какво
-_ятземя живе 

ялат хора.- когато се объРМалкият воин 
смаян, нещастен 
ща

застава 
и преглъ

но.
— Какво има? Къде?
Йовица само тежко преглъ 

тип слюнката си, пре.чнг 
па, пак си мръдна гръкля 
ма и чак тогава мроцоди- 
с усилие през гърлото си:

Като чува, че се говори 
за ядене, Йовица само глад 
но зяпва и насочва жало- 
стен лаком поглед към 
приятеля си.

— Как? Какво яДат?

— Хора ядат, брат. Има 
някои, дсто искат да яДат 
хора. И такива се намират.

Йовица като че ли дори се 
га разбра какво му говори 
командирът, учудено се заг 
леда в уморените му хлътна 
ли очи и нерешително про 
мълви:

— Ниджо, брате, как ти 
дойде на ум за това нещо?

— Защо да не ми дойде 
•на ум? — упорито се нашу- 
ли Николетипа. — Ядат хо 
ра, и това си е... нещо 
мина през главата.

Погледът на Йовица оста 
на закован върху лицето 
на Николетипа, като омар 
госан. През тялото му ми
на мъртвешка тръпка, из

Т. Петровслюнките си.

— Тогава да вървим, а? 
— Вече ти казах, Йовец. 

Има време за умиране. Да 
умреш. Ж>} I— Не го е срам, зер ще 

другаря си? Пък п
»е най-лесното. ,лизям

какво да лп> ядеш... само ко— Никола, братко, ппс 
вече пс можем да вървим 
заедно Тръпни ти 
ред, а аз...

— Какво ти скимна сега?

На голото теме на план и и 
ския връх, откъдето се 
вижда хълмистото каменно 
море, лъснало под месе
чината, Йовица шепне обър 
кано като дете:

ВЕСТНИК НА КЬЛ- 
ГАГСКАТА 

НОСТ В СФР ЮГО
СЛАВИЯ
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някаква окаяна, вече свик
нала па всичко бабичка се 
връщаше в своята колиба, 
струпана горе, високо в пла 
1 шиите, ма широката седло 
шина, през която лятос ми 
навяха безбройните парти
зански части по време про
бива към Крайна, и пътем 
се кръстеше и шепнеше суе 
верно и подплашено:

— Мили братко, всякак- 
кви мисли ми идват в гла
вата
Йовица. — Може да мо...

— Ех майко мила, кой шс 
познае сега накъде е Край
на. плачевно прошепна

— Ей там — протяга ръка 
Николетипа.

— Какво мога?К7>де— Откъде знаеш, 
ти е компасът?

— Ето гука! — удря се по 
Г7,рдите Николетина и се ус 
михва горделиво и жалост 
но. — Щом погледна на
татък, сърцето ми заиграва 
като магнитна игла.

— Нищо... Само че ти въР 
(ви напред, а аз след тебе, 
няма да те. губя от очи. Та
ка ще е ло-добре.

— Господи боже, господи 
боже, сега минават и ум 
•рели крашшмщн. Върви умр 

командир и води ум
рял боец. Двамта жълти 
като восък, двамата въз- 
1Ф7>сцал1Г. Благодаря ти, мн- 

— Ех, какъв е тои Йови ли боже, че можах да ви
ца: страх го е да не съм дя светни още приживе.

ми
Николетипа само потисна 

то и миролюбиво сви раме-'. яЛ
не и като стана да тръгне, 
промърмори едда разбрано:По пътя. докато си почи 

ват на безименната полянка, 
Николетина спира опусто 
шен поглед върху зарадва 
ния Йовица, след това сс
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