
С указ на президента 
на СФРЮ от 14 февру 
ари 1975 г. Издател
ство „Братство” е удо
стоено с Орден брате7 
во и единство със сре
бърен венец за особе
ни заслуги в областта 
на информативната и 
графическа дейност и 
за приноса в развити
ето на братството и 
единство между на
шите народи и наро
дности.
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НЕОТКЛОННОПО титолия пьт
ДРУЖЕ 

ТИТО, 

ДАВАМЕ 

ТИ ОБЕТ...
Титовият живот беше богат 'и изпъл

нен с дела.
Той поведе революцията и създаде 

гранитна самоуправителна социалистическа 
общност на равноправни народи и народно
сти на Югославия. Великата идея за брат
ство и единство, превърна в най-благородна 
основа на всекидневния живот на всички 
наши хора. В сърцевината на революцията 
виждаше и вгради желанието на трудещите 
се — социалистическото самоуправление, а 
при това намери самостоятелен път на со
циалистическо развитие. Целият си живот, 
който представлява една епоха, посвети на 
борбата за историческите интереси и цели 
на работническата класа и на всички тру
дещи се, за най-възвишените идеали на на
шите народи и народности и за щастието 
на всички хора в света.

От силната болка за най-голямата за-
и човеш-

Под това название стана 
заключителното тържество
по случай празника на мла
достта тази година. На ста- 

ЮНА в Белград 
програма,

диона на 
беше изпълнена
състояща се от с®Дем части: 
Югославия, Тито каза, Мла- 

Всички сме Ар-достта пее,
Заш° децата обичатмия,

Тито, Послания и — ДРУже 
Тито, даваме Ти обет, че

губа в нашата история израства 
кият оптимизъм, обоснован от Титовото де
ло. Социалистическа самоуправителна и не
обвързана Югославия създаде сигурна и 
трайна основа да пази, брани и продължи 
Титовото революционно дело. Силата на

по Твоя ПЪТ ще вървим и
занапред. От централното тържество в Белград

нашата всенародна отбрана, се^ основава- 
върху човешката свобода и дълбоко наса
дената вяра у всички трудещи се, че никой 
не може да отнеме получените завоевания 

епоха и кръвопролитните

ЧЕСТВУВАНЕ ДЕНЯ НА МЛАДОСТТАДИМИТРОВГРАД:

НАШЕТО БЪДЕЩЕ Е-В БРАТСТВОТО, 
ЕДИНСТВОТО И РАВНОПРАВИЕТОТитоватапрез

боеве, които е водил.
Той разнесе името и 

славил не само в съвременния свят, но през 
епохата, която ще остане в светлината на 
неговата неповторима личност. Така и ре- 
волюцията продължава, обогатява се синови 
качества просторът на човешката свооода.

Днес ние казваме: Само е един Тито. 
Даваме обет, че ще изпълняваме Ти-

славата на Юго-
Силният дъжд следобед в събота на 

24 май не попречи на около 3 500 димитров- 
градчани, пионери, младежи, граничари, ра
ботници и граждани, да нзлезнат с лозунги 
и знамена в ръце, изписани за Тито, на ми- 

повод единадесетите „Май-

Титовото дело _ ще_живее 
и трайно ще отбелязва _ ху-
манните, демократични и_со
циалистически насоки на на 
ши народи у и народности- 
Титовото дело не би било 
така велико, какаото е, ако 
ие е в състояние на наджш 
вее създателя си —_ изтъкна 
Исо Негован, подпредседа
тел на Скупщината иа_СР 
Сърбия.

ен по, тиига, устро 
ски среВДи”
СР Сърбия в Димитровград. На простран- 

пред Културния дом, където кра'-1 
амблема на „Майските срещи" бе изписано 
„Другарю Тито, ний ти даваме^ обет, че по 
твоя път ще вървим п занапред , а от остре- 
щпата страна на сградата на Общинската 
скупщина с големи букви личеше „ТИТО Е 
ПАШАТА ГОРДОСТ — ТИТО Е НАШАТА

(На 3 стр.)

вна народа и народностите
товия завет.

Неотклонно ще вървим по неговия и ството
нашия път.

Титово дело вечно ще зачитаме. И на 
отплатим чрез рабо- 

производството, с по-до- 
с по-голяма бди- 

така

него най-пълно ще се
та, повишение на 
бри бележки в училищата, ^ 
телност и отговорност в раоотата. . . 
както искаше и както той ни учеше.

Социалистическото 
което развиваме и изграждаме 
години е път на нашето самоопределение, 

който задълбочаваме и

МЛАДОСТ".самоуправление, 
вече над 30

развиваме, 
всекиго е дейно да участвува 

система — в ме
лът
Приносът на
в нашата самоуправителна 
стните общности, в ООСТ. С делегатската 

създадени реални условия за 
политическата система,система са 

активно участие в
тясна и постоянна връзка пакоято изисква 

делегациите и делегатите, трудещите се и 
с които всекидневно живеят. 

Българската народност в нашата бра
тска самоуправителна необвързана страна 
постигна същинско възраждане в 
развитие в Титова Югославия.

Титовите становища по националния 
въпрос, което е и определение на СЮ К, да- 

възможност да постигнем завидни ре
зултати заедно с другите народи и народ
ности да градим нашата хубава страна.

Борис КОСТАДИНОВ

гражданите,

своето

доха

НСО ИЕГОВАН ГОВОРИ НА МИТИНГА



НА ЦК НА С/ОКОТ ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
ПОЛИТИЧЕСКАТА ОЕСТА

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЦК НА СЮК ОБСЪДИ 
НОВКА В СТРАНАТА Огромен е 

авторитетът 

на Тито и 

Югославия

Потвърдено единството и сплотеността
пред

чи пи очакват в икономи- дело. Т°“а Това за
перката стабилизация: Да опито на вдл я • |ш
се увеличи производително- дължаиа особено ъюза

па тоуда да се засили комунистите сг.»м°саио с
' ио-лълио да останалите съзнателни со-

иолитиката в циалистичссси сшш да пс
отстъпки на мазадни

В съобщението от заседа 
наето между другото се ка 
зва:

„През последните месени 
живеехме с-ьс загриженост 
поради болестта на другаря 
Тито.

Изразявайки своята дъл
бока обич към другаря Ти
то и преданността см към 
неговото дело, нашите тру
дещи се същевременно още 
по-усърдно и още 
пешно вършеха своята те
куща работа. Достойнство
то, с което нашите хора 
поднесоха смъртта на дру
гаря Тито бе трогващо и 
видимо и за този, който за 
пръв път стъпва на наша 
земя.

Всички наши народи и на 
родности в тези тежки мо 
менти подчертано манифес 
тират крепкостта на брат
ството и единството на на
шие народи, единството на 
целите и интересите, готов 
ността и способността със 
свои сили да 
делото на другаря 
Още веднаж така очевидно 
се потвърди колко за хомо
генността на нашата общно 
ст представляват равноправ 
ните междунашгонални от
ношения. че единството и 
крепкостта на нашата стра 
на са резултат на съзнание 
то и волята на всички хо
ра, живеещи в нея-

И този път се показа, че 
Югославия е силна и ста
билна страна. Имаме орга
низирана и осп особен а си
стема на всенародна отбра 
на и обществена самоза
щита. Имаме много защит
ници на единството и мира 

на нашата страна, знаещи- 
какво бранят и Ъспособени 
за това.

Сега с увеличени сили 
трябва да изпълняваме ре
довните си задачи. Най-го- 
леми и най-сериозни зада-

стта
спестяването, 
се осъществи 
износа, всички видове 
треблеиие до се приведат » 

договорената

нрави
чашггс сили, пито в иашага 

пито в световната
по-

страна,
политика.рамките иа 

политика, вносът да се съ- 
с шютежно-балан- па комунистите, Съюзът 

и всички останал и орган изи 
общоегиопн фактори 

всестранен обще- 
мир се

гласува
дойте В1,ЗМОЖНОСТИ, с по- 
голяма отговорност да сс 
отнасяме кт,м самоуцравп- 
телиото споразумяващ' и 
договаряне.

■рани 
знаят, че
ствеп напредък и 
изграждат с ТРУД. орган изи 

пожертвование, хра

по-ус- В Белград на 21 май председателству- 
Стеван Доронски се проведе засе- 
Председателството на ЦК на СЮК, 
бяха обсъдени някои въпроси на 

обстановка в страната. Уво- 
изнесе Душал Драгосавац, 

Председателството на ЦК на

вано от 
дапие на 

* на което 
политическата 
дно изложение 
секретар па 
СЮК

раност,
брост и борба. По този из,:

Тито, по този 
занапред".

Нашите хора пте змаяг 
да зачитат и последовател- вървяхме с 
но да проведат Титсгоото щ.т ще п-г,рпим и

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НАОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА 
сфрю

Готовност на необвърза
ните за по-жива активност

Дължим благодарност на
такова разбирателство и
ст,чувствие. Всички тези, ко 
иго дойдоха да се прекло-, 
няг пред тленните останки 
на другаря Тито или пък на 
друг начин изказаха почит 
къЛ1 неговата личност и де
ло, към социалистическа, 
самоуправителна и необвър
зана Югославия, нашите хо
ра ги приеха като приятели» 

Чувствуваме се отделно 
длълени къ-ч вниманието на 
над сто комунистически, со
циалистически 
ски, освободителни и про
гресивни партии и движе
ния, синдикални и други ор 
ганизации. Изказваме им на 
шата искрена признателно
ст, че дойдоха да ни се при 
общят в последното изпра
щане на другаря Тито. Тях
ното признание на величие
то на Титовия принос, за 
нас които това дело желаем 
решително да продължим, 
представлява подтик и на
сърчение — изтъкна .между 
другото С. Доронски.

Овстът знаеше и знае, че 
начело с Тито осъществи
хме възход и авторитет на 
машата страна, единство на 
нашите народи и народно
сти, които в миналото бяха 
разединени, угнетени и изо- 

Изтъкваше се по- 
реалнос-

продмлжат 
Тито. република Югославия конста 

Тира, че отношенията' на на
шата страна с Народна ре
публика Полша, Германска
та демократична република 

актуалното състояние в дви и Чехословашката социалис- 
жението .на необвъзраиите пгческа република се разви 
в условията на най-новото ват успешно и изтъкна меоб 
неблагоприятно развитие и ходимостта от по-нататъшно 

на международ- укрепване на всестранното
сътрудничество 

с тези социалистически стра 
ни въз основа па принципи 

чте на пълно равноправие и 
взаимно зачитане па специ
фичност,ите във вътрешното 
развитие и международното

На заседание, състояло се 
през миналата седмица, 
Председателството на Соци
алистическа федеративна ре 
публика Югославия обсъди

станали.
елсдоватслността, 
тта и иивентивпосгта на 
другаря Тито и революция 
та ни в създаването на та
кава Югославия- Никой не 
пропусна да изтъкне, че дру 
га ря Тито се бореше за 
мир, за нов, справедлив ме
ждународен порядък, че е 
един от строителите на дви
жението на необвързаността 
че беше пионер на идеите 
и акциите, които долрина-

изостряне
ната обстановка. Изтъкната приятелско 
е необходимостта и готовно 
стта на мнозинство необвър 
зани страни за по-голяма ак

работниче

тивност на движението въз 
основа на коренните принцн 
пи. Във връзка с това, Пред 
седателството прие насоки положение, 
и определи предимства и 
форми на непосредствено 
ангажиране на нашата стра участвуваха 
на в движението на необвъР дейни на Федерацията и 
заните в предстоящия пери- председателите на председа

телствата на социалистичес- 
Председателството на Со- ките републики и автоно.м- 

циалистическа федеративна ните области.

сяха да се създава световна 
та политика през последни
те няколко десетилетия- 

Останахме трогнати, с чу 
вето на голяма отговорност 
пред факта, че Титовото из 
чезване насърчи всички хо
ра, загрижени за бъдещето, 
да изкажат какво той пред 
ставяваше за днешния свят.

В работата на заседанието 
и най-висши

од-

Върховно командуване 
ема

при-
решение да извърши 

операцията „Конен скок". 
Подготовките започват през 
януари 1944 година.

Според обща замисъл чрез 
действия от въздуха трябва 
да се изненада и унищожи 
Върховният тпаб, докато по 
ст.пгото време моторизира
ни и пехотни части с кон
центрично настъпление да 
проникнат в Дървар, къДе- 
то да се съединят с десант
ния батальон и заедно с не
го да унищожат обкръжени 
те части на НОВЮ.

жПринос
-

за разгрома на фашизм
на вия

4
В СВЕТА — През 1944 го 

дина Червената армия от
хвърля неприятеля от тери 
торията на СССР, освобож
дава Полша и прониква на 
територията на Германия- 
Военните успехи .на съветска 
та войска принуждават на 
капитулация сателитите на 
Хитлер — Финландия, Румъ 
.ния и България. Червената 
армия минава Дунава и се 
среща с югославската парти 
заиска войска (на 16 септем 
ври 1944 г.). Обединените
братски войски освобожда
ват Белцрад. Червеноармей- 
ците продължават преследва 
(пето на врага през Унгария, 
докато нашите части продъ 
лжават да освобождават ро 
дината от окупатора.

В. ЮГОСЛАВИЯ — От сеп 
тември 1943 до средата на 
март 1944 година продължа
ва нова германска военна 
кампания срещу нашата На- 
родооовободителна 
Въпреки че врагът 
жертви завладява главните 
съобщителни връзки и по- 
големите селища, народната 
революция все повече обхва 
оща народните маси.

След безуспешните зимни 
операциите , срещу НОВ-а, 
от страна на

егвиятия биват 
по долините на Морава, То- 
шшца и Нишава. Засилешг 
те действия на НОВЮ тряб
ва да осуетят консолидация 
та на германските, българ
ските и колаборациошгстиче 
ски сили в Сърбия и да по
пречат на безпрепятствено
то изтегляне на германски
те части, стационирани в 
България, Гърция и Алба
ния-

насочени

Удари съобоносният 
момент. Започва реши 
телнага битка срещу 
най-големия враг на 
работническата класа... 
Пролетарии от всички 
краища на Югославия, 
на своя пост, в първи
те боеви редици! Спло

войска, 
с големи В ранните • утринни часо

ве на 25 май 1944 г. след ка
то три ескадрили бомбарди 
ровачи засилват Дървар с 
бомби, започва десантът. Чле 
новете на Върховния щаб 
в този момент се намират в 
пещера на десния бряг на 
,р. Унац и по къщите в ней 
на близост, докато останали 
те учреждения и ръководни 
тела, разпръснати в града и 
близките селища.

Но и този път плановете 
на германското командуване 
се провалят. Германците със 
снимка на другаря Тито в 
Ръце бързат към дърварска 
та пещера да хванат леген
дарния югославски комен
дант. Със себежертвоготов
ност Офицерската школа, 
Придружаващия Върховния
щаб батальон, гражданите 
и младежта на Дървар, с 
помощта на дошлите части 
на НОВЮ, разгромяват гер 
манските десантни части-

тете здраво своите ре
дици около вашия аван 
гард — Югославската 
комунистическа 
тия- Всеки да застане 
на мястото си- Непоко 
лебимо и дисциплини- 

изпъляявайки

Червената армия прибли 
към Румъния. Застра 

германците 
акостирането на 
те на Адриатика. От

неприятеля 
Югославската народоосвобо- 
дителната войска отново рач 
звива широка дейност 
вред из Югославия. В Черна 
гора, Санджак и Херцегови
на партизанските части на
сочват дейността си към ад
риатическото крайбрежие и 
Сърбия. В Македония

жава
шепи очакватпар-

СЪЮЗНИЦИ-на- алрил
до май 1944 година герман
ците и домашните предате
ли водят редица локални 
акции в Словения, Бания, 
Босиа, Славония, Срем, Чер 
на гора, Сърби,я и Македо
ния- Това е последният орга 
низиран опит да се разбие 
Н ар од о осв ободител н ата 
ска на Югославия- 

Убедено, 
многостранна изненада чрез 
десант, като нов 
за пръв път приложен 
чин на военно действие сре 
игу НОВЮ,

рано
своята пролетарска длъ На 6 юни 1944 г. англо-

американските части откри
ват втори фронт. Англо-аме 
рикаиските части акостират 
в Нормандия и освобожда
ват «франция и Белгия.

На Далечния изток амери 
канската армия освобожда
ва Нова Гвинея, като ■ отхвъ 
рля японците от пацифиш 
ките острови.

се про
веждат акции по главините 
комуншсации — по долини
те на Вардар, К}жна Мора
ва, Струмица и Брегалница. 
Важно е да напомним 
февруарският

ЖНОСТ.

22 юни 1941 г. 
Централен комитет на 
Югославската комунис 
гическа партия

ВОЙ

и за че ще постигнепоход, който 
има огромно военночюлити- 
чеоко значение за дотогаваразвитие
то на борбата в Македония. 

В Сърбия центърът на дей
на-

германското
СТРАНИЦА 2
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕЖДУОБЩИНСКАТА РЕГИО 
НАЛНА ОБЩНОСТ НАШЕТО БЪДЕЩЕ Е-В БРАТСТВОТО, 

ЕДИНСТВОТО И РАВНОПРАВИЕТО НА 

НАШИТЕ НАРОДИ И НАРОДНОСТИДобри 

резултати 

но има и 

слабости

(От 1 стр.)
Присъствувацгите поздра 

ви и «митинга откри

Тито направи ход, който рактер, а същите трябва да 
можеше да направи само се премахват. Това нещо ще 
онл, който имаше велики и рече да се работи рационал 

председателят на Общинска- благородни цели за социали «о и икономическо в сто- 
та скупщина в Димитров- зма, свободата на човека, а ланското развитие изобщо, 
град Борис Борисов, който след себе си Партията, ос- ‘Покрай усилията, за иконо- 
между другото, изтъкна, че пособена за такова истори- мическа стабилизация пред- 
димитровградчани се горде
ят с постигнатото досега 
през Титовото време, така 
че общината само по реле
фа и местоположението си,

ческо решение, братството стоят ни значителни акции 
за провеждане в дело на на 

което устоя срещу соките на Единадесетия кон 
грес на СЮК за въстановя 
вай е на самоуправитлните 
социалистически обществе
но-икономически 
пия.

Другарят Негован говори

и единството на нашите на
реди,
м ножество попълзиов е ния • 

Истината и правдата бяха 
на страната на Тито. Побе-прилича на предвоенната. 

Тук сега вече работят над 
4 500 души работници и има 
над 1 500

ди, както и винаги в живо
та си. Отнесе победа, която 
далеч надминава границите
на една малка социалистиче и за настоящите противоре- 
ска страна. Отнесе победа чия и кризи, които сериоз- 
за цялото международно ра но угрозяват световния мир. 

реч другарят Исо Негован, ботническо и комуиистиче- При това той изтъкна: „На 
подпредседател на Скупщи
ната на СР Сърбия, който 
приветствувайки присъству-

отноше-

Титовидуши
комунисти, а това е силата 
и гордостта на Димитров
град. На митинга произнесеНеотдавна в Димитров

град се проведе разговор на 
тема: „Осъществяне на фун 
кцията на Между общински
те регионални общности”.

В разговора участвуваха 
Синиша Ерчевич, подпредсе 
дател на Междуобщинската 
-регионална общност в Ниш, 
Надица Станкович, изпълни 
телен секретар на Междуоб 
щиноката регионална общ
ност в Ниш, Жика Станиса- 
влевич, директор на Завода 
за обществено управление, 
Димитър Манов, заместник- 
директор в Регионалната 
стопанска камара в Ниш, 
обществено-политически де“; 
ци и представители на тру
довите, организации ог Ди
митровградска община.

разен облик на самоуправи- 
телно сдружаване и органи
зиране на общините, са съз 
дадени основните организа
ционни предпоставки за осъ 
ществяване на конституцио
нния концепт на общината 
като самоуправителна обще 
ствено-полаггическа общно-

ско движение. За пръв път шата страна особено внима 
ние отделя на изграждане- 

социалистическите то на приятелски отноше
ния със своите съседи. Ис
торическото минало, колко- 

върху принципите то и да тежко, то сочи само 
суверени на един единствен път — 

на см^Дничество, взаимно 
уважение, зачитане на тери 
ториалната цялост, път на 
мира и прогреса. Върху тия . 
основи, върху основите на 
пълна самостоятелност и су 
вереност искаме да изграж
даме мостове на дружба с 
всички съседни страни. И 
покрай обременеността от 
миналото, желаем смело да 
гледаме към бъдешето”. 

Говорейки за отношенията 
съседна НР България

в историята на отношенията 
между
страни е записано, че. тези 
отношения трябва да се из
граждат
//а независимост, 
тет и правото и а всяка пар
тия и социалистическа стра 
на в унисон със своите ис-

ващите изтъкна, че тазгоди 
шният Ден на младостта 
отбелязваме с тъга в сърна
та, казвайки: „че го няма 
вече нашият президент др.
Тито, който целият си жи
вот посвети за по-хубавото
бъдеще на младото поколе- горически условия да гради 
ние. Няма го вече нашият своето социалистическо бт,- 
обичан Тито, прекаленият деще”. По-нататък. подпред- 
революпиоиер, всрпият син седателят «а СР Сърбия из- 
на работническата класа, чо- хъкна, че горепосочените 
векът, който на всички на- принципи ра доживели пъл- 
1ни народи и народности да на афи,рмация и са станали 
де ясна представа на бъде- незаменима основа 
щето. Цростнхме се, ние и която се създават отноше- 
целият свят; от великана, ц-идта на Югославия с вси- 
чпито жизнен път не знае- чки социалистически стра- 
ше. за колебание, от безстра ,н,и и много комунистически 
шния борец за мир в света, партии, 
за равноправие в междуна- Най-непосредствено, 
родните отношения, за хума хъкна др. Негован, чувству 
н.ни отношения между хора ваме като Титово дело па
та и народите . шата социалистическа само-

Неговото дело ^ще живее управителна общност- Стра- 
трайно п ще отбелязва ху- Ната ни е преобразувана; от 
маниите демократични и со някога изостанала, сега с-ме 
циалистически насоки на на промишлено средно развита 
шите народи и народности, страна. При това и днес е 

По-нататък, той изтъкна, пълна и истинска опрзделе- 
че жизненото^ дело на дру- пост на югославските наро- 
гаря Тнто най-тяено е свъР дИ и народности да следят 
зако с най-новата история Тито вия път — път на само 
на нашите народи, както и управи тилен социализъм, не 
с всеобщите прогресивни зависимост, неоовързаносг, 
стремежи на съвРеменното 
човечество. Идвайки начело

ст.

В разискванията ясно бя
ха посочени и слабостите в 
изпълняването на задачите, 
свързани пряко с икономи
ческата интеграция.

Най-голямо недоволство 
пораждат някои лоши проя
ви в здравеопазването, кое
то е обременено с крупни и 
все още неразрешени про
блеми.

върху

със
Негован изтъкна, „че въпре
ки че между нашите стра
ни съществуват и значител 
ни открити въпроси ние тРя 
бва да гледаме и да' разви
ваме онова, което ни е об
що. България и Югославия, 
макар по различен път да 
изграждат социализъм, са 
страни със сродни народи, 
сродна култура, с много об 
при определения и цели за 
мир и свобода в. света. За 
да може успешно да изграж 
даме отношенията, трябва 
да изхождаме от това кое
то ни свързва, а не от оно
ва което ни разделя- В т<>

из-
В разговора бяха изнесени 

и някои други недостатъци 
в работата в отделни обла
сти, по бе подчертана и пол 
зата която се получи с ос
новаването на междуобщин 
ските регионални общности.

Както изтъкна в уводното 
си изложение Борис Бори

на Обшилсов, председател 
ската скупщина в Димитров
град, с основаването на ме- 
ждуобигинските регионални 
общности като нов и своеоо Т. Петров

Върховният комендант и 
членовете на Върховния 
щаб минават ог Дървар в 
Кулрес, а оттам със самолет 
се прехвърлят на остров 
Вие.

Тъй като през средата на 
1944 г. развитието на опера 
циите на европейското поле 
сражение все повече са в 
полза на съюзническите ча
сти, то германското команду 
•вале на Балканите бива при 
нудено да предприеме нови 
офанзивни действия, за да 
осуети похода на частите на 
Народоосвободитслната вой
ска по посока на Сърбия и

Такова развитие на обстанов 
ката принуждава германско 
то командуЕане своя балкан 
ски фронт вместо по посока 
Албания 
дап, да помери за няколко 
стотин километра западно

м цял свят се увери, че юго 
славската система действува 311 смисъл са ясни думите 
безпрепятствено и че сме ед и поръките на другаря 1н~ 
па от най-стабнлните, най- т°- Уверени сме, че ако две 

и най-стабилни те страни тръгнат по същия 
Затова на

на Комунистическа7 а паргия 
в трудните и съдбовни дни 
за нашите народи, 
агресивния фашизъм искаше 
да угнети всичко демократи 
чно и прогресивно всред да 
рода и да сломи стремежа 
сам да бъде господар 
своето бъдеще. Само визио- 

др. Тито

Гер-Скопие когато отворени 
страни в света, 
всички 01 ш Iя > конто уж са 
загрижели за нашето бъде
ще, поръчаваме: „твърде и 
непоколебимо вървим по Ти

начин къ-ч спорш1те въроси,
ще се преодолеят недоразу
менията и недоверието, ко
ето сега ни разделя. Чрез 
развитие на отношенията 
ще строим мостове на по- 
дълбоко взаимно споразумя 
ваше, уважаване на различ
ните позиции на нашите 
страни и на принципа на 
суверенност, независимостта 
зачитане на териториалната 
цялост, ще изграждаме един 
етвено възможните отноше
ния измежду югославския 
и българокня народ, отно
шения на приятелство и 
съ тр уд\и гчество.

на армииа групировката 
„Е” да принуди да се изгег 
лят вместо по Вардарско-.мо 
равската долина, на далеч 
по-неблагоприятната стратс 
гическа посока през Косо
во, Санджак, Черна гора и 
Босна.

През лятото на 1944 годи
на на НОВЮ проникват в 
Сърбия на 16 септември се
съединяват е червеноармей

общи сили осво-

на
/овия път, нищо не ще мо
же да ни попречи в изграж 
данего //а нашето самоупра- 
оително социалистическо об 
щсс/во, ще сплотим редици 
те с» около Съюза на кому
нистите и по-иататък ще из 
граждаме съвместно щастли 
по бъдеще на всички юго
славски народи и народно
сти. Сигурна и трайна осно 
ви на нашето бъдеще пред
ставлява братството II един
ството,
па нашите народи и народ
ности.

нерският дух на 
можеше така непоколебимо
и смело да посочи пътя 
към свободата, в момента 
когато в цяла Европа в име 
то на Хи/леровия нов поря
дък изчезваха цели нации п 
милиони хора. 
славни д//и 
пътя към спобода, равнопра 
вие, братство и единство на 
всички югославски народи и 
народности.

По-нататък др. Негован 
подчерта:

техните части в този дял на 
Югославия- С операцията в 
Южна Сърбия в района на 
Топлица и Ябланица, които 
командува генерал Фелбер, 
се ангажират 40 хиляди вой 
ници срещу 6 до 7 хиляди 
бойци на Народоосвободи- 
телната войска.

Бързото проникване на 
Червената арми* през Ру
мъния и България и идване 
то на по-големи 
НОВЮ в Сърбия осуетяват 
главната част на германски 
те части да дойдат па тери 
торията на Сърбия и да оо- 
разува фронт на източните 
граници на Съобиег и Макс- 

Северна Алба-

Прсз 7'СЗИ 
Тито виждашеЦИтС И с 

бождават Белград (20 октом 
ври 1944). В началото ма ок 
том ври с освободена Сърбия, 
Косово и Метохия, през но
ември е освободена Македо самоуправлението На края на митинга и уча 

стипците в „Майските сре
щи’’ беше изпратена привет 
стисна телеграма до Предсе 
дателството па СФРЮ и 
Председателството ша СЮК. 
На митинга пршсъствуваха 

вестим обективни и субок- ЛюЦ0 Смайо, секретар на 
нишш слабост, каквито са Председателството на ССТН 
затрудненията в стопанство
то поради голямата инфла
ция, с която е обхванат све 
та, и че дълбоко са наруше 
ци межд ун а р оди мг те нкаио-

ния
За да може да оттегли сво 

ите оили от Балканите, осо
бено от Гърция, неприятелят 
оказва жестока съпротива 
на нашите части в Срем. 
^преки че вашите сили, с 
помощта на Червената ар
мия, освобождават Банат, 
Бачка и Бараня, в Срсм со 
С7,здава фронт, с който е 
спряло проникването па па
шите сили в Хърватско. В 
Босна и Херцеговина се во
дят огорчени борби срещу 
германците, които се оттег
лят заедно с разгромените 
банди на дражевисти, уста
ти и оставалите предатели.

(Пснштатък др. Негован се 
спря върху извести ТРУДно 
с’ги, с конто се срещаме, а

— Величието па Титовото 
дело по е свързано само 
1<7,м теж ките дии 07’ И ОБ п 
социалистическата револю
ция. Днес не е трудно да 
се отговори на въпроса как 
биха изглеж дали ми юго не

същите са резултат па пз-части в а

на Сърбия, Света Тадич, 
■председател на Съвета на 
•меж ду 11 адион ала и V 
ния на РК в ССТН в Сър
бия, Любнша Игич, предсе
дател на Междуобщцшск 
регионална скупщина и др. 
дойни от региона и съседни 
те общини и общините — 
участници в „Майските сре 
пш”.

ща в международното .кому 
работническонистическо

движение ако ие беше геро
йското съ!РЦв и визмошер- 
окия ум на закаления борец мичеоки отношения- Югосла 
Йоошп Броз Тито. Целият Ш1« е страна в развитие и 

всички облици и>а световна
та криза, Iинфлация, окъпа 
енергия, суровини и подоб
ни, засегят развитието й, а 
•при това значителни слабо

сти са и от субективен ха-

от.ноше-

ДОНИЯ КЪМ 
ния.

Във връзка с това В7,рхов 
ниях комендант на НОВ и 
ПОЮ Тито на 17 август 1944 
година даде директива за 
рушене на комуникациите, 
които водят през Вардарско- 
моравската долина на север.

ата

свят се питаше: ще устошм 
ли ша грубия сталинскш на
тиск В7,рху пашата страна, 
•ще отбраним ли пашата сво 
бода?— Следва —

Бори(- Костадинов

БРАТСТВО ★ 30 МАЙ 1980
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лика на комунистаТито за

ПРЕДИ ВСИЧК0-Д& ПОБЕДИШ СЕБЕ СИ
значи няма
нашия Съю3

Самокритика, 
достатъчно в 
па комунистите, а добъР ко
мунист трябва да бъде само 
критичен къ*л своите пропу 
ски и грешки, защото по 
този начин само ще увеличи 
сво# престиж и естествено, 
авторитета на СК'.

В речта ом пред политиче 
на Скопие на 3 

1975 година другаря 
значение-

„Във всички преломни
моменти па наглата револю
ция, единството па Партия
та и класата беше решава
що- • •" Това негово напом
няне си остана актуално-

па:управително общество, 
му пистите не управляват в 

.работническата 
класа, но в нейно име на
сочват общественото разви
тие,
равляват 
името ага обществото, а не 
от свое лично име.

ко-Водачът на нашата рево
люция и строителят на нова 
Югославия другаря Тито името па 
дрез целия си живот и труд 
на дело показваше, какъв е 
как трябва да дейстоува ис 
тинсйОДяТ комунист- Той тря 
бва да бъде храбъР, решите 
лен, непоколебим, с ясна 
лредства за утрешния ден.

Вече станаха легендарни 
Тито,

1928 го-

кое-торазрушава онова, за 
завиваха техни другари, за 

I милион и 700 хиля 
души дадоха животите

което
ди

калето работниците уп- 
с фабриките от

си.

ски« актив 
април 
Тито напомня за

Най-ценният кач штол, 
който раз!юл ага Ком у I н I с'п 1- 
черката партия 
между другото др. Ти го .н*ь» 
в.
1939

тентен счита само съда на кадри, 
своята Партия: „Аз не съм етическата партия

на да изпълнява мисията, коя
то й о определила история
та, ролята на

с
думите на другаря 
през оная далечна 
дина, когато на известния 
„Бомбашки процес’’ 
реб изговори, че за компе-

111111101110 то на дисциплината в пар
тийните редица: „Дисципли
ната 
гигс

.Пролсгер” през май
са нейните

в Заг- па в Съюза на комуяис- 
грябва да укрепваме 

да б-/,де такава, 
имахме някога, че комунис
тите да бъдат истински ко
мунисти, а не само членове 
на Партията, защото все 

има членове на Партия

година 
За да може Комуни 

•иапетна
каквато

чел Закона за защита 
държавата, но бях уверен, 
че с"ьс своите действия гре-

Закон. . . работническата
1 бата за нейните права, в 

тов да жергвувам живота борбата за по-добро п
щастливо бъдеще

Такъв беше и 44 години угнетения, в борбата за про 
по-късно, когато в аштервю греса па човечеството, 
то по повод 88-лшя си рож- гава на първо място най- 

следното: голямо внимание трябва да
поавети на своите кадри”.

авангард па 
класа в борша против този 

Аз за своите идеали съм го
още
та, които не се числят към 
комунистите. Няма ги 
го, но ги има. . /'

Много по-рано във в. „Про 
летер” през май 1939 годи
на Йосип Броз Тито написа 
и следното: „Армия, в която 
не съществува дисциплина, 
бива безусловно победена 
о? врага. За авангарда на 
работническата класа

по мне
на всичка Iси.

,, го

ден ден каза и 
„Да бъдеш комунист, не е 
лесно. Да бъдеш комунист 
— все още значи да бъдеш 
готов да се откажеш от мно 
го неща. Да бъдеш кому- 

— значи да бъдеш в 
редици на борбата 

за прогрес, за по-щастливо
и по-хубаво бъдеще. . . Да цицата на позволеното и не-

Тито

МОЖЕ ДА СЕ КОМ АН ДУ В А 
НА ВОЙСКА, НО НЕ С 

НАРОД това 
повече.правило важи още 

Защото трябва да се бори 
с по-силно воъРъжен враг”.

нпсг
челните Тито не идеализира хора

та: „Трябва да се знае гра-

бъдеш комунист — се под
разбира да имаш вътрешна 
дисциплина, а това преди 
всичко значи да победиш 
себе си”.

Председателят на СЮК ви тежаващо всички възможни 
наги голямо значение прида слабости. Той трябва да на

дделява някои свои слабо
сти, които действуват отри 
цателно. Най-трудно е да 

и победиш самия себе си. Да 
се бориш със своята проти-

позволеиото, каза др. 
през март на ■ 1952 година в 
разговор с делегация на Съ
юза на студентите в Югосла 
вия. Човек е същество, при

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЪТ 
ПЪРВО СЛУЖИ НА СВОЯ 

НАРОД

„Единствено на своя на
род .можеш и трябва вярно 
да с-тужиш ако искат да бъ
деш истински интернацио
налист. Оня, който не слу
жи на своя нароХ оня кой
то не се вслушва в гласа 
на своя народ който на пъР 
во място не иска да живее 
за своя народ и да му съз 
дава по-щастлив живот, той 
•не може да се назове интер 
националист, 
още по-малко може да же
лае щастие и добро на дру 
ги народи” — каза другаря 
Тито на Козара на 27 юШ1 
1951 година.

.Аз бих бил щастлив — 
каза той обръщайки се към 
строителите на линията Ба- 
нялука — Добой на 16 сеп
тември 1951 година — кога
то бих можал 
обиколя всеки 
всяка наша фабрика, всяко 
наше село, та с хората от
крито да разговарям, да ги 
попитал! как е при тях, има 
ли нещо да ги измъчва, има 
ли нещо, за което считат, 
че ние нямаме право, да им 
кажем какво ние мислим и 
какво при тях трябва да се 
направи. За съжаление,- не 
може .навсякъде да се сти
гне”.

ваше на моралния лик на 
комуниста. „По-други са ус 
ловията «а борба, но рево- 

продължава.лоцията
днес, както някога, комуни
стите трябва да дават ли- воположност е нещо тежко, 
чен пример, мобилизирайки но комунистът трябва да

преодолее това нещо”.
За Тито комунистическата 

идеология никога не е била

хората за изграждане на 
новото общество, да насър
чават и винаги да се нами
рат в челните редици. Внякаква нова религия- защото тойВдъхновяващ пример на к муниег Й. Б. Титоразговор с учениците в семи 

нара на Еди Щервуд в Бел 
град «а 18 юли 1954 година, 
той предупреждава, че е

Като на революционер с абсолютно погрешно да се 
изключително антидогмати- прави сравнение между ко- 
чен дух, за Тито комунис- мунизма и религията. Кому 
тите са борци за по-правди- низмът е „учение, че само 
ви отношения и по-хубаво хората могат да си създадат 
общество. Те са възпитатели по-хубав живот”, 
на класата, чийто те са аван Всеки нов период от на- 
гард, но същевременно и шето социалистическо раз- 
хора, които сами непрекъс витие изискваше, 
нато се превъзпитават и иде 
йно-лолитически издигат.

Скромността и самокрити- 
чносгта, революдионността 
и дисциплината, пожертво
вателността и саможертва- 
тга, истинолюбието, принци- 
пността и последователнос
тта, предаността на народа 
и Партията, хуманността и 
демократичността 
мо. някои от качествата на 
комуниста. Те нямат приви
легии, но имат повече за'дъл 
жеиия от другите.

„Комунистите са войници 
на революцията. Аз именно 
затова и искам 
гаря Тито на 17 април 1967 
година в Градската конфе
ренция на СК в Белград — 
нашият Съюз на комунисти
те да бъде такъв, че него
вите членове да се ползват- 
със същите права, както и 
всички останали граждани, 
но много по-големи задьлже 
ния. Тъкмо с това ние ко
мунистите се отличаваме от 
другите. На днешната степен 
на развитие на нашето само

БЕЗ ПРИВИЛЕГИИ, НО С 
ПОВЕЧЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЕДИНСТОВТО НА 

ПАРТИЯТА И КЛАСАТА — 
РЕШАВАЩО

Ог комуниста Тито иска 
да бъдат решителни, бойки, 
принципни и дисциплинира
ни. Прл много обстоятелст
ва търсеше от тя-х повече 
самокритичност-

Ролята на Партията във 
все по-развитите самоуправи 
телни отношения постоянно 
преокупираше Титоват.а ми
съл. „Целият ни досегашен

„Ние сме комунисти и ние 
трябва да кажем НЕ, там 
където трябва да се каже 
— изтъква др. Тито на 27 
май 1950 година в Белград. 
Ние не смеем да мълчим 
зарад някои „висши” цели. 
Вие знаете, че хората сами 
си поставят цели, и че ня
кои неприкосновени, „вис
ши” цели не съществуват”.

Много пъти др. Тито со
чеше плодотворното значе
ние па критиката 
критиката, 
конференция на 
ската дивизия 
1949

опит — подчерта той, гово
рейки на Общия събор на 
•Федерацията на 23 април 
1973 година в Белград — по 
твърждава, че самоуправле
нието може да се развива 
единствено 
обществена акция- 
не може да се обезпечи, пи
то пък работническата кла
са може да завладява 
шаващи позиции в общество 
то без Съюза ма комунисти
те като идейно-политически 
единна и дееспособна орга
низация на работническата 
класа”. И добави: „Твърде 
застанахме на становището, 
че комунистите

да стигна да 
наш обект.

съвсем
есествено, известно приспо
собяване начина на работа 
и действуваме на комунисти 
те всред масите и народа. 
Ни в най-тежките условия, 
обаче командуване не идва
ше в предвид. „Да се коман 
дува с народ не 
предупреди 
още на Втория конгрес на 
КП на Хърватско на 26 но
ември 1948 година. Може да 
се командува на войска и

със съзнателна 
А това

струва
Тигодругаря ре-

II СЗЛЮ-
На партийната 

гвардий-
през май 

година той казва: „Да
се търпи и слуша критика 
естествено, не е лесно, за
туй трябва човек да оъде 
стабилен. . . Критиката и 
самокритиката са онова не
що, което отличава комуни
ста от еснафа и затуй ние 
не трябва да се боим 
от критиката, пито от само
критиката”. А" 27 години по- 
късно в интервю на „Вйе- 
сниж ’ 1976 
въпрос казва: 
че критика има достатъчно, 
има и критикарство, дори 
повече, но не съществува са
мокритика, а самокритиката 
е по-важна от критиката. .

са са

на други поделения под у ни 
форма, а на народ не мо
же да се командува”.

Действ.уването на Партия
та като вътрешна движеща 
сила
не намалява, но още повече

Уопя да обиколи на стоти
ци градове и села, фабрики 
и строителни обекти. Да 
слуша хората, но и те да 
чуят неговия съвет, негова
та Мъдра и топла, другарска, 
комунистическа, човешка ду 
ма. Титовите думи, отправе 
ни до членовете на Парти я- 
та, като плод на зряло мар- 
ксичеако съждение и богат 
революционен опит, остават 
на югославските комунисти 
ценно упътване и пътеуказа 
тел, завет, който се тачи и 
не забравя, дело което е бе 
смъртно.

бсъс своята 
борба трябва да действуват 

на самоуправлението као вътрешна сила на об
щественото развитие, значи 

повишава отговорността на не извън самоуправлението 
комунистите. „Комунистите и работническата класа,

преду- в7,в всички облици на ней- 
цреди др. Тито при посеще иото организиране — в са- 
«ие на Косово през 1967 го- моуправигелните органи, об 
дина — трябва само да про шествено-политическите об 
менят метод на работа, но ЩЩ>сти и организации, дър- 
тяхната отговорност и пра- жавиите органи и така 
ва са още по-големи, без татък”, 
оглед на това че няма ко
мандуване. Комунистите на 
никого нЯ/ма да допуснат Д'°

каза дру

но нитов новите условия

година по този 
„Бих казал,на-

На Десетия„ конгрес
СЮК през 1974 година 
Тито между другото

на
ДР.

изтък-
С. Манойлович
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От фестивала „Майски срещи 80“

Ярка манифестация на братство и единство, 

сплотеност около делото на другаря Тито
* Единадесетият фестивал ,Майски срещи 80" пре

мина под знака на обети, че неотклонно ще вървим по 
Титовия път и ще претворяваме в практиката Тигово 
дело

народи и народности, 
четен и най-голям приятел 
на нас руговците, на дру
гаря Тито, пред който 
Руговската клиоура и пла
нините, така често от сър
це се представляхме.

ва”, композиция подготвена 
от Димитър Гюров и на сре 
дното училище „Й. Б. Тито" 
— „Заедно с^е по-силни, 
„Югославия*', подготвена от 
гимназиалния' учител по 
физкултура Никола Георги-

по- ,Другарят Тито в народна 
та песен и поезията". Пове
че от десетина поети чето
ха свои стихове, посветени 
на Тито, революцията, Юго 
славия, обичта и преданно- 
стта към света на красиво-

в

Традиционният фестивал 
„Майски срещи 80" изми
на под знака на ознамену- 
ване Деня на младостта и 
рождения ден на 
Тито, 35-годишнината 
бедата на фашизма и 30-го 
дишнината на самоуправле
нието. Титовите поръчения 
и завети пронизаха целокуп 
ната програма, която пре
мина под лозунга „Тито — 
това сме всички ние".

Лошото време не можа 
да попречи на няколко хил 
яди граждани от Димитров 
градска община, 
гостите 
народностите: 
от Печ, албанската и тур
ската от Призрен, унгарска 
та от Чантавир, словашка
та от Ковачица и румънска

ху укрепването на братство 
то и единството, пълното и 
творческо равноправие 
всички народи и народно
сти във всички области на 
живота и труда. Това знаме 
на равноправие високо из
дигна на световната арена 
в борбата за независимост,

ев. то.Отворихме сърцето на Ко 
сово да чуете и да видите 
Косово в песен и игра — 
братски

на
другаря 

от по албанци, сърби,
черногорци, турци, мюсюл
мани и душ върху ггровеж 
дането в живота идеите на 
другаря Тито — за братство 
и единство, за по-щастливо

равноправие и еднакви пра 
ва на всички хора по вси
чки континенти. Още при- . настояще и бъдеще, 
живе това му обезпечи мя- Тито — горди, че го има

хме, затова нашите песни 
и игри са веселят.

Тито — болно, че го за
губихме, затова нашите пе
сни и игри сега тъжат.

Днес с тъжни сърна и 
стъпки казваме: нека Ти е 
вечна слава, герою!

сто в световната история •
В Клуба на самодейците 

при Културния центъР 
открита още една художес 
твеиа изложба на Димитров 
градския художшпс Методи 
Петров под название „Край 
Ерма и Нишава".

Истинско въодушевление 
пред препълнената зала на

безаедно с 
представители на 

албанската

С тези думи младата алба 
нка сякаш
настроение на всички прн- 
съствуващн. Защото в пе 
сента и игрите, в стиховете 
на турски и унгарски, на 
оумъиски п словашки, на 
български и сРт.бски — с 
много чувства, с голям емо 
нионален заряд се изказа 
лорда!юстта къ-М всичко Ти 
тево.

Мимика: уч.,с шиш в парада
изрази цялото

€ -Ле): ; ч-:«! Културно-художественитен

й *1 * програми, както и масовите 
гимнастически упражнения. 
ле<Ъилето на участниците в 
„Майските соещи”, среши- 
та на писателите на народ
ностите — воичко бе подчи 
нено на общото им г»,вме'-- 
тно убеждение, че такива 
срещи е възможно да се 
провеждат благодарение на 
поавштната политика на 
СЮК по националн-иа въп
рос и личното ангажираме 
на Президента Тито да се 
изнамират най-различни об
лици за задълбочаване на 
братството и единството.

Зарад лошото време дефи 
лсто бе обеднено, не се лю- 
мляха пародиите носии, ка
кто предишните години. Но 
в него също под маршова 

мина колоната па 
конто с ин- 

гим наети

Руговска стъпка
Този път гимнастическите 

упражнения се отличаваха 
ло масовост, по сполучливи 
те изяви, които в основата 
си символизират преданно- 
стта на младото поколение 
към любимия вожд другаря 
Тито и че неговите поръче 
пия младите ще претворя
ват ежедневно в нови заво 
ования па социалистическо 
то ни самоуправление.

фестивал 
още веднаж потвърди голя 
мата сплотеност на всички 
народи и народности около 
СЮК, Титовото дело. С вдъ 
хновение, с голяма прочув 
ственост и с особен възторг 
гражданите, гостите, участни 
ците в манифестациите, по
срещаха всички точки, без 
оглед дали се касае за му
зика, танц, 
ветствне. С една дума, еди
надесетите „Майски срещи" 
потвърдиха високото си ре 
гюме.

ТазгодишниятГимнастически упражнения

та от Уздин — да изпълнят 
обща програма, която този 
път понесе революционния 
дух на неувяхващото Тито- 
ео дело.

На 24 май в хола на Кул
турния центъР бе открита 
художествена изложба „Ти- 
товият образ в очите на 

художници".

Културния дом предизвика 
ха програмите на представи 
телите на народностите. За 
разлика от предишните го
лини, този път всичко бе
пропито с революционен 
дух. Всеки стих, всяка пе
сен, всяка изява бе посрещ 
ната с бурни аплодисменти, 
възклицания и с топло при 
вествуванс.

Зазвучаха думи на преда- стъпка
нност КЪМ делото ма дру- участниците,
гаря Тито, изпълнени от хо терсс проследиха 
ра на основното училище в ческнтс упражнения па ос 
Димитровград, от състави- ловното училище „Ние сме 

гостите от Печ, Кова силата на другаря Тито — 
Чантавир, Уздин, При

стих или при-к>гославските 
Откривайки изложбата Све 
та Тадич, председател на 
Съвета за междунационал- 
ни отношения при РК на 
ССТН, между другото изтъ 
кна:

На срещата на писателите 
от народностите и народа в 
СР Сърбия, редакторът на 

„Мост" и издателската 
дейност па българската ка 
родпост

си.

Ст. Н. — Т. ПетровМил е Прпсойскп,те на 
чшда,
зрей. . . Лееха се думи на 

на народностите.

— Титовият лик, видян с 
очите на 29 художници от 

на пашата 
извайван 
моменти,

всички краища езиците 
но всички заедно в себе систрана, рисуван, 

най-различни 
еднакво в минути на почив 
ка между сурови битки в 
босненските планини, в дни 
те на най-големи усилия за 
изграждане на страната, тъ 
реене на нови пътища в из 

страната,

посят вечната клетва, чс ме 
отклонно ще вървим по Ти 
товия път, че делото на Ти 
то ше остане вечно живо 
и ще стане нашата жила 
практика, че всички завети, 
които Той «и остави ще па 
зим като зеницата на окото 
си. че ма дело ще задълбо
чаваме братството и един
ството,
принадлежност, \ юеледоваге 
иостта в осъществяването 
на Титовите идеали.

„Ние пеем и играем, ко- 
гато сме весели. Ние пеем 
и играем — когато сме тъж 
ни. Днес със скръбни сър
ца пред вас опряхме наша
та руговска стъпка да отда 
дом дължимата почит да 
най-големия син па нашите

в

граждатето на 
нови отношения 

трай
на

работа връху
ния мир в света, е истин
ски синоним на братството 
и единството на нашите на 
роди и народности. Спокоен 
и възбуден, напрегнат или 
отпуснат в редките минути

и обшата югославска

във 
напрежение 

винаги

на почивка, замислен 
визионерско 
или усмихнат, но 
дълбоко хуманен и изпъл
нен с грижи за човека, Ти
то непрекъснато работи въР Младост, красота динже/ше
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ЧЕСТВУВАНЕТО ДЕНЯ ИЛ МЛАДОСТТА В БОСИЛЕГРАДОТ

Младостта навеки е
Едноминутно мълчание! ( 

достоинстрена тъга, т.рм хи 
л дор I правостоял*и »ючита * 
паметта па починалия прози 
депт на Републиката, пред
седател на СКЖ, върховен 
комендант и а въоръжените 
сили 
рой

на младн-
,Дру-

иа над 3 000

★ На най-големия празник 
те, най-тържествено н най-искреио: 
гарю Тихо, даваме Ти обет.. 
младежи и девойки, пионери, граничари, 
трудели се и граждани от Босилеград н 
околните села.

★ От вс*ко сърце, от всяка песен п 
игра, блика велика обич към Тито, в?>в 
всяка крачка и гимнастическо упражнение — 
крепка решеност неспирно да се крачи по 
визионерските пътеки на Тито, — изтъкна 
в речта си Иван Асенов.

трикратен народен ге 
най-велик син и вожд 

югославските народи и
народности, най^олем ггрия 
тсл и учител па младите — 
доспи Ьроз Гито.

ма

дума,— Всяка човешка
е тържественаизговорена 

тъга по сърцето — е дума 
пое тока. една дума, 
репа от сплотените сърна 

младите ог Ьосилеград- 
ска’ община и цялата стра
на- в този тържествен

пзгово

го „Друже Тито, мий ти да- 
обет. . . ..Югосла-

1радчето с в тържествена 
— стотици държап- 
партийнп 

портрета на Тито, лозунги, 
букети цветя украсяват .ие 
говите улпцп, витрините па 
магазините, прозорците 
домовете, 
улиците 
„Седмн юли” и „Георги Ди 
митров” се пълня1' с хора. 
От всички посоки прииж
дат: млади и стари. 
БпстъР. Любата и Лисииа 
пристигат рейсове, пълни с 
пионери п младежи, с граж 
дани, с високо развети зла 
мена. Отекват песни за Ти 
то "и Югославия: за партнзз 
•ните и героичната им бор
ба... Към училищния двор

па па /т,рисс'< / вот оИ. Асенов говоривам е
ЕИйо’-, ..ОЙ. Козцро.. Най 
напред е голям портрет па 
нашия обичан вожд и учи 
тел Гито, след него група

одежда 
ни и час 

Т И-
знамена,

с повече от песен 
Г О. Ни думата „свобода', 

„независимост”, 
ми думата „мир", ни дума
та „социализъм" не могат 
да изкажат пълния си сми
съл без Титовото име, ми- 

изтъкна меж-

IIII думата
ВОЙНИЦИ п средношколци с 
югославски трибагреници и 
партийни знамена след тя-\ 
едни след други бодро, по 
Титовскп, крачат най-малки 
те от детската градинка г 
разноцветни балоап, пъстри 
букети цветя, пионери оч 
основните училища, средно

на
Тротоарите на 

„Маршал Тито”,

съл и дело — 
ду другото в речта си Иван 
Асенов, председател на 

ССМ.
ОКОт

пп

Асенов след това изтъкна, 
че между великаните 
рабогническото 
.на Втората световна война, 
на движението на иеобвъР 
заността, между тези, кои
то с чувство си за интере
сите па своя народ и тежне 
нидта на човечеството, да
доха печат на века и света 
се намира Титовага лично
ст. Припомняйки на прись- 
ТЕУващнте за героичната 
борба сРеш V фашистките 
окупатори, в която са осъ
ществени съдбовните зада
чи на революцията, Асенов 
изтъкна оригиналността и 
самостоятелността на НОБ 
и социалистическата рево
люция. които благодарение 
па Тито и революционни гс 
придобивки влязоха в хро
никата на най-големпте ре
волюции ма нашето време.

школци и граничари, числя 
ши се към гражданската 
защита в сини униформи, 
трудещи се от трудовите 
организации в работни ком 
бпнезочп ... Начело ма вся

па
движение,

1им. упражнение на средношколците и граничарите

«
§

о Ь 
м л
о
.§1
§.*

5
8 ЕЗУ

Накрая той -изтъкна обета
Ок*на младите и па всички тРУ 

ден ги - се и граждани: „По
Титовски и по Тйтовите ____, ___ ______

. пътеки, осъществявайки ви Чнсляшше се към гражданска/а защита в парада 
зионерското бъдеще на юго 
славската общност, ще па-

ка група портрет на Тито. 
е много Ръце транспаренти 
всички с песен се заветвач 
на Тито, щастливи че жи 
веят в Титово време и ре 
шени да продължат 
е ото дело.

Участниците в дефилето, 
и реката от хора след тдх 
пристигат 
на стадиона 
на която се намират Ръкс 
водителите 'и обществено 
политически дейци в общи 
пата. Хорът на осн. учили 
ще от Босилеград изпълня
ва „Хей, славяни”, 
идвайки с гордост три хиля 
ди участници и зрители.

където е стартът на търже 
ствецид парад, тече река от 
ученици и тРУДещи 
На ведко лице се чете: и 
радост . и достойнствена тъ 
га!

т~ гГ* *V-. : ■се .. .

Т ито- придобивкиоим светлите 
на машата революция, по
неже само ' така другаря г 
Тито живее в нас. понеже

Такава беше картината на 
Босилеград в утрото на Де
ня на младоста 
младежки празник без Ти
то всред младите, но с Ти
то в сърцата им и в съРна- 
та на всички трудещи се и 
граждани.

В 9 часа

пъ,рвия
пред трибуната 

на „Младост”.
така всички 
Т И Т 0>

Тържеството продължи е 
масовиге гимнастически уп 
ражиения на средношколци 
те и граничарите и на уче 
циците от основните учили 
ща в Босилеград-, Бистър, и 
Долна Любата, които ешм-' 
волизпраха силата на соци
алистическа ■ саМоуправител-. 
на й необвързана, Титова 

' Югославия, сплотеността, 
братството и единството на 
нейните народи и народно
сти. решеността да пазим. 
Титовйте завети като свои
те очи. Когато с телата !сп 
средношколци^ изписаха за 
вета Другарю Тито даваме: 
ти обет, че по

от училищния 
двор тРъгна тържествемият 
парад. Из улиците се .разна- изпъл
сят звуковете на партизан
ски маршове и ехтят рево
люционни песни иай-мно

Пртизанскс

тво-г път ще
кричим и занапред”, а уче
ниците от Бистър —■ „След 
Тито -- Тито”, над стадиона-, 
отекнаха бурци 
ти, дълбоко

аплоднеме;- 
отразяващи чуе х 

,с г-вата и обета на хилядна
та публика.

Текст и 
Кирил ГеоргиевДетайл от упражнението на средношколците снимки:

Пионерска група в тържествения парад
СТРАНИЦА 6
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Брой 1212 
30 май 1980 

Белград

ЛЮБОВТА СЕ ВРЪЩА
чийто преобладаващ команден и бор
чески състав съчиняваше. И когато с 
доброволен труд трябваше да се тръг
не в обновата и социалистическото 
строителство, и когато се раждаше мла 
дата работническа класа и нейното са
моуправление, младежта беше ядрото 
и сигурната надежда.

Като продължител на нашата рево
люция, младежта и днес представлява 
главен кадрови източник на партията, 
съчинявайки над една трета от съста
ва й. Тя, с най-масовото си 
общонародната отбрана и о 
та самозащита, също така, е още една 
сигурна гаранция и продължител на 
всички придобивки на революцията.

Затова нашето младо титовско по
коление, както се и завеща на другар» 
Тито, сигурно ще знае устремно и с 

сърце непоколебимо да продължи 
Титовото велико дело към по-нататъш
ното укрепване и развитие на социали
стическа, самоуправителна, необвърза
на и независима Югославия.

во бъдете. Такова каквото Тито заед
но с младите поколения, и за тях, с 
все сърце го подготвяше и замисляше.

„Щастлив е народът, който има та
кава младеж" — не един път е казал 
другарят Тито. Сега тези дивни, мно
гозначни думи изговарят милиони на
ши момчета и момичета, защото те из
разяват не само Титовата задълбочена 
оценка за нашето младо поколение, но 
и възвърната любов към младежта, ко
ято сигурно го последваше и по свое
образен начин подтикваше в течение 
на всички изтекли десетилетия на со
циалистическата революция и изграж
дане.

азгодишният Ден на младоста мла
дежта на Югославия посрещна без 

обичания другар и приятел, чийто 
рожден ден за свой празник с голяма 
обич избра.

Затова тазгодишният Ден, на мла- 
беше така радо- 
випаги биваше.

I
достта за пръв път не 
стен и весел какъвто

Но, макар че прекалено много са 
пресни раните от преживяната тъга и 
болка, макар че поради тежката загуба 
не я и сега до тържества, младежта за
едно с всички наши народи и народно
сти и този път го празнуваше.

югославската

участие в 
бществена-

мла-Направи това 
цеж, макар със свито сърце — заради 
великото дело и името на човека, ко- 

всичко което той
Вдъхновявайки се от Титовата ре

волюционна мисъл, дело и пример, мла
дите поколения бяха и останаха него
ва и наша надежда във всеки час. И 
1937, когато Тито реорганизираше и 
заздравяваше партията, опирайки се 
върху СКОЮ и младите кадри. И 1941, 
когато трябваше да се застане в редо
вете на Народоосвободителпата войска 
и партизанските отряди на Югославия,

муто своя празник, за 
за нея създаде, като подарък му посве
ти още преди точно 35 години.

Деня на младоста младежта Ще па
на обичания иесправи като траен спомен 

Тито, така както и неговия път и дело 
ще останат траен пътепоказател в по
нататъшната борба и у 
ждането на още по-хубаво и по-Щастли-

силия за изгра-



Ш Комунист
ТИТО СРЕД РАБОТНИЦИТЕ подтикСрещите о

и
ТЕ ОТ
В СВЕТОЗАРЕВО. . .|

нещоможало многощиде атмосфера, да се лошс- 
момеити чоТадг?Гч«то™дааха°°р»1Т11то,‘Га Тито^ш "миогокртчю връщаше яо№

„„„.-яяь «РЯЯмУГ ПЯЯ.«— ~
на радост. В тоон и «колко следиш,ш броеве ..Коктуинсг у,» 

звания ма работници, които са разговаряли с Т-нто, шс сс ошма А . 
тези срещи, които според думите иа самите работи-шип за ях са 1 ). 
вали подтик и пътепоказател, 
лявали подтик и пътепоказател.

I ново да се научи.
— Нашият президент зиа 

какво значение за мо 
страната

гуиа. В такива
толкова възбуден, че 

носле да си при-
5

век е 
не може 
помни за всички 
обаче остава безмерно горд

еше
надетайли, дернизация

има електрониката, и ви 
когато останаяите рабо 

позволяваха, той се

ни
нагии щастлив. ти му
непосредствено

как се развива тя» сло 
тези дни Джордже 
— Всички тези сре

Й. П. интересува
ше
мия си 
Рмстич. 
ща бяха ог

НЕПОСРЕДСТВЕНОСТ, 
ТОПЛИНА, ЧОВЕЩИНА

ЙОВАНОВИЧ,
Светозарево:

изключително 
за нас, защото 

Тито не само ни
значение

МОМИР 
„Елмос" —

другарят 
нас7,рчаваше по-смело да 
планираме нашето развитие, 
но ни възлагаше конкрет 
ни задачи — що и какво да 
работим в областта на те
хниката. А когато се сре
щахме отново, той първо 
питаше как сме провели 
„възложените” задачи.

При посещението на Ни- 
1971 го

ВторияВ работата иа 
конгрес на самоуправители- 

Югославия в Сараево, 
5 до 8

те на
който се състоя от 
май 1971 година, участву
ва в качеството на делегат 
и Момир Йованович, тогава 

на пропзвод- 
във Фабриката за 

произ- 
в Светоза-

ръко водител 
ството 
електромеханически 
ведения ,,Елмос” _

шкия университет, 
дина, по време на почивка
та з хотела, дрмгарят Ти
то поиска да -му доведем
председателя на работниче
ския съвет на Електронната

рево.
, — Непосредствено в наве 

казачерието на конгреса, 
ни Момир Йованович, — 
бях осведомен, че от името 
на всички самоуправители 
На СР Сърбия, трябва да 
връча Повелята на самоу- 
правителите на другаря 
то. Бях много възбуден. То
зи момент за мене беше из 
ключителио събитие, приз
нание на всички трудещи 
се на Светозарево, СР Сър
бия и на мен. При поздрав 
яването с другаря Тито, ус 
пях да кажа само едно из
речение „Скъпи наш учи
телю, нашите трудещи се 
от теб, все още очакват 
много, а Ти това можеш”.

Със силен стисък на ръ
ката и широка усмивка дру 
гарят Тито поблагодари. Та
зи непосредственост, топли
на и човечност на Титова- 
та личност никога не мо
гат да се забравят.

промишленост.
— Това беше .моя, още ед 

на неочаквана соеща с дру 
гаря
..в четири очи”. Забеляза че 
съм,
ме охрабри. Пита ме 
сътрудничим с 
югославски
какъв е стандартът на рабо 
тниците,
женери и как са възнагра 
дени те. Съветваше ни спе 
циална 
ме на
тях няма напредък” каза ни 
тогава.

Другарят Тито 
следеше

Ин гересуваше го вся 
Другарят Тито четири *5° сведение и всяка подро

пребивавал във фа- оност. И тази среща, както
на Електронната 11 всички

а повече са 1Шали

РазговаряхмеТито.
Ти то сре д рабо/ 
ниците в „Магло 
хром” 1966 го
дина; 
който Тодор Пе 
трович (в среда
та) никога няма 
да забрави

Ти-
развълнуван и бързо

как 
останалитемомент.

електроници.

колко имаме ин-

грижа да отделя- 
специалистите. „Безполитика и социалната ггро на труда на работното мя- 

блематика. Вместо четириде сто, така че като най-добри 
сетина минути, колкото бе със своя пример да влияете 
предвидено, другарят Тито иа другите”, 
остана почти два часа в 
разговор с нас. Особено ме Втори път бях 
удиви това, че другарят Ти

ВСЯКА СРЕЩА — НОВА 
ЗАДАЧА

ДЖОРДЖЕ РИСТИЧ, Еле 
ктронната промишленост — 
Ниш:

внимател 
моето изложенопри дру

гаря Тито на 25 май 1977, 
когото му бе присъден тре
тия О.рден на народен ге- 

винаги рой- Тези срещи останаха 
в траен спомен, а златният 
часовник, който получих от 
другаря Тито, като най-до- 
67,р металоработник на Юго 
славил, е най-скъпият 
подарък. Всичко ще напра
вя да оправдая 
на другаря Тито.

ние.
то никога не се задоволява 
ше да разговаря само с Ръ
ководителите , 
търсеше да чуе и работни
ците.

пъти 
бриките 
промишленост,
пъти имал срещи с пред
ставители на този колектив. 
И винаги това били 
конто се помнят. Не 
заради това, че това били 
моменти да се изяви изкл 
ючителната любов към во 
жда иа нашата революция, 
но и затова, че от тези сре

останали, коитоно
представителите 

на нашия колектив с него, 
беше

М. М.
Й. п. с изключително зна

чение за нас. След всеки ра 
зговор с Тито ние в колек 
тива винаги правехме значи 
тел ни подобрявания- И 
производството и в общест 
вените отношения-

ОСТАВА НЕЗАБРАВИМО срещи,
ми само

МИЛИВОЕ ВУКАДИНО 
ВИЧ, Фабриката за вагони 
— Кральево:

!'— С другаря Тито се сре 
гинах четири пъти. Първи 
път това стана на 25 септе 
мври 1953 година, 
бях
греб, отбивайки военната 
си повинност- Другарят Ти
то поискал да разговаря с 
войниците. След разговора, 
Иоиока да опита войнишка
та храна, а след това, на 
шега и офицерската. Раз
бира се, това бе същата 
храна. Всички се сладко 
смеяхме «а тази Титова 

' духовитост, която отдаваше 
неговата пълна трижа за 
всички ни. Тази среща ни 
даде насърчение и после ка 
казахме още по-добри ре
зултати в работата.

Най-скъпата ми среща с 
другаря Тито бе на 3 април 
1973 \ година, когато той по
сети Фабриката за. вагони. 
Още; в течение на подготов 
ката, за Титовото посреща
не, другарите ме задължи
ха да информирам прези
дента Тито за жилищната

ЧАСОВНИКЪТ ОТ тито 
— НАЙ СКЪП ПОДАРЪК

ПЪРВОСЛАВ ПЕРОВИЧ, 
„Дървена застава” — Крагу 
евац:

доверието в

Т. Й
В. Ф.

БЕЗМЕРНА ГОРДОСТ И 
ЩАСТИЕкогато 

околността на За- Първослав Перович, висо
коквалифициранв

металосгру 
гар в „Застава-развитие” 
най-добър металик в Юго- гиохром” — Кральево: 
славил в 1976 година, с ра
дост си спомня за своите 
срещи с другаря Тито:

ТОДОР ПЕТРОВИЧ, „Ма

— Когато през 1966 
другарлт Тито посети „Маг-

— С най-добрите метало- Н0ХР°М ■ бях 
работници на Югославия, в ботници, които разговаряха 
Деня на Републиката 1976, с него. Другарят Тито 
бях гост на другаря Тито. ше шлифер, а тогава 
Нощта в навечерието .на блече сепнп 
тръгването не „затворих ’ д с
очи”. Когато другарят Тито 
се Ръкуваше с мен, 
развълнуван като никога до 
тогава. Той пита: Как е в 
Заводите, колко заработвам, 
доволни ли са работниците.
Каза, че сме много постиг- щата, как се възнаградени 
нали, защото след войната хората вън от прякото про- 
нямахме нищо, а по-богато 
общество не

година

в групата ра-

иосе 
го съ- 

и сам започна
мепринудителен разговор с 

бдх пас. Питаше ни как живеем 
и работим, как сме органи 
зирали общественото хране
не, как разпределяме жили

изводство. След сериознитеможем да из- 
•градим за денонощие. Каза 
и следното: „Борете се за смях, защото другарят Ти- 

производителност то винаги знаеше да

разговори, имаше и доста

по-^висока създа-
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ЧОВЕКА 1
А

ОТ
БЪДЕЦДЕТО

Ваня Булнч своя извор и устие. Човече 
ството зар Колишевски като искра 

запалиха нещо, което в пъР 
вите дни на тихата тлееше.

учебната година. Онова 
ето другарят Тито считаше 
като най-важна задача пред 
учениците и студентите. Тук 
трябва да се преизпълняваг 
нормите, защото тези трудо 
ви победи са може би по- 
важни от онези край струга.

На Шестия конгрес на 
ЮКП другарят Тито бе де
легат от „Гоша” и след кон 
треса той дойде във фабри 
ката да даде отчет за рабо 
тата на най-висшата партий 
на среща. Този жест на дру 
гаря Тито би трябвало да 
бъде учебник за всички 
младежи-делегати; за вси
чки младежи и девойки, ко 
ито след заседанието на об 
щността на интересите или 
някоя друга институция за 
бравят онези, които са ги 
делегирали. Защото, бъде
щето трябва да покаже, че 
младите са оправадали дове 
рието — те са в голям про 
цент застъпени в между де 
легатите.

ко-сигурно помии по- 
драматични дни, но не така 
топли, скръбни и горди, съ
щевременно. Малко са на
родите, на които един мар
шал и президент беше и 
син, и другар, и близък.

В ушите ни е още ехото 
в Полюда: кратка вест за 
трагично събитие. сетне 
мълчание, въздишки и пе
сен. Това е .момент за ис
торията, документ който 
говори за братството и еди- 
ството, националното до
стойнство, за привъзанос- 
тта къ-м човека, който ка
то „безстрашен великан 
дойде от народната приказ 
ка, извърши безсмъртно 
дело на освобождението и 
се върна в приказката”.

ВИНАГИ
УДАРНИЧЕСКИ

Младежката организация 
гази година раздвижи реди 
ца значителни задачи, 
трябва да им се дава оцен
ка, защото това би означа-

Не
Телетайпите са претоваре

ни: със скоростта на жела 
ние то пристегат вестите от 
всички краища на нашата

ПРЕСЕЛЕНАТА РЕКА
вало да се даде предимство 
на една от тях. Пореднияг'но 
мер не е важен: настаняваРеката се пресели. Изво

рът е същ, коритото на Де- 
динье, а устието в „Ужи- 
чка" под розите. Няма чу
до: тези река след устието 
прераства в хиляди нови ре 
ки, които от тук отиват със факултетие; поръка, 
завета и дълга към онези 
обикновени думи 
Броз Тито, 1892 — 1980”.

страна, чиято поръка е про 
ста — бъдещето не трябва нето па работа, разпределе- 
да се тревожи, защото са
мо с труд може да се из
гражда. Това е поръка от 
мините, от училищата, от

нието на жилищата, самоу- 
правителното преобразова
ние на полувисшето и вис- 
шето образование ... Има 
ли по-жизнени въпроси?

Тогава след тъжната ве
ст, пръви път бе запяна 
онази дивна завет 
„Друже Тито ние ти клетва 
давам, от твоя път да не се 
отклоним”. Югославяните я 
пееха, когато им бе най-те
жко; когато са ознаменува
ни трудови победи, когато 
са & увеселявали. И тъга
та, и болката, и гордостта 
и щастието са живот, а Ти 
то е втъкан във всички по 
ри на нашия живот Така 
заветът 
само зов на поколенията, 
но поколение. Онова военн
ото, следвоенното и бъде
щите поколения

Поколенията родени в Ти 
тово време имат огромна 
привилегия: живеят в нац- 
дългия период на свобода, 
който е запомнил този на
род. Но имат и огромна от 
говорност: да научат свобо 
дата да пее, така както ро 
бите са пеели за нея. Този 
час още трае и трудно ще 
може някога да завърши. 
Това е поръката на Титово- 
то дело: никога да не се 
признае, че крайното е по 
стигнато.

КОЯТО
изпраща младостта, за коя- 

„Йооип то Тито бе казал, че е „ща- 
народът, който има 

такава младеж”.

песен
Това са задачи, които мо

гат да се проведат в живо
та само ако всеки члан на 
младежката организация ,Д° 
бре запие '. Ако разбере, че 
младежката организация без 
неговото участие е по-бед- 
на; че работата на младеж
ката организация не съзи

да работим няват хартиите, заключения 
в та и оценките, но практика

отлив

Тези дни децата ставаха 
хора. Да си припомним ду 
мите «а лесковашкия 
подавател Бранко Стояно 
вич, който когато в онзи 
понеделник влезнал в кла
са, разбрал, че довчерашни 
те деца наведнаж станали 
възрастни, че по-зрели от 
годините си. Ясминка Радо- от 
савлевич, ученичка от Кра- 
гуевац, като написала пис
мото попитала: „Има ли 
адрес на тъгата”?

Миньорите май лровъзгла
сиха за месец на ударниче- 
ство. Зоран Петрович от Ма 
ло Църниче има друго мне
ние: Титовото дело задъл
жава винаги

пре-

ударнически, а не само 
май- • • Вестта: работниците та и постоянното стараене 

Апатии провъзгласяват договореното да, се осъшес 
тви в практиката.цялата година за ударниче- 

ска. В леярната в Кикимда 
пещите не се гасят. Норми
те се преизпълняваг, 
и половина хиляди текстил 
ци от Леоковац, Гърдслица 
и Вучйе с 25 на сто иадхвъ 
рлят дневните платове; две 
те смени ма текстилците в 
Нови пазар идват ма работа 
едновременно, 
се изхвърля терминът „не
работна събота”.

Това поколение трябва да 
последва Титовото убежде
ние, че този обикновен чо 
вешки живот тРябва сами 
да създаваме, да открива
ме в него портите, да не 
допуснем паузи. Младежи
те и девойките от сегашно
то поколение имат и тРУДна 
та, но благодарна задача — 
Дълг към онези, конто при

песен стана не

осем
ДЕЛЕГАТСКИ

УЧЕБНИКПоколението, коего до- 
стойнствено тъгува за своя 
се огласи с делата си — та 
ка както го учеше Тито. 
Откликна с онова дивно 
„Ура”, което е ©пътник на 
всички трудови победи. Жи 
вотът тече: слсд Тито оста 
ва — Тито.

Иво Андирч е казал, че 
великите хора умират -два 
пъти: един път, когато
смъртта ги покоси и втори 

когато умре тяхното

От Смецереаюка 
от „Гоша”, пристига вестта, 
че тези дни в Съюза на ко
мунистите са приети 30 мла 
дожи. Сега партийната ор- 
гаиизацнж и „Гоша” има 
375 младежи,
Съюза ма комунистите. По
добно е и в „Застава" и в 
Леярната ,в Кикппда. Не е

паланка,
от речника

стигат: как да им предста-
път,
дело. Титовото дело е без- вит щастието си, че са жи

веели е Тито,Общинските конференции 
ма Съюза на социолпспгчсс 
ката младож тези дни са 
просто блокирани: хиляди 
младеж и 
студенти, млади работници, 
тели
трудова акция. На някоя ог 
тях — Морава, Сава, Коза- 
ра. Все едно къде. Онези 
които нямат шанс па рабо

разговаряли 
с него-

смъртно, защото в живота 
го претворяват поколенията 
негови съратници, младост
та от 50-та и няк-оя година; Лазар Колишевски: „С съв-

членове па с него, смеели се 
п-ия ©мях. . .В ушите пи са думите па средношколци,

Не е Фраза ако се каже,чудно, че именто тези дшп 
младите толкова 
червения билет: желаят и 
по този начин да покажат 
привързаността си към дру 
гаря Гито и неговото дело. 

гиото си място да покажат Тези нови

искат да заминат патова ще правят поколения
та от 80-та и някоя и от 
следващите някои години.

местна самотверженосг ще 
претворим тази увяхваща- 
раздяла в нов източник па 
сила и енергия по пътя, 
който заедно с теб очерта
хме”.

обичат че младите в тези моменти 
се намират в първите реди 
Ци. Каювито бяха в

Тнтовата войска
Рево

люцията: 
е била най-младата армия в 
и а .^кървавата война,

Кой може да забрави ко 
лоните, които се стичаха 
към Скупщината. Някой бе 
казал, че Белград тези дни
освен Сава и Дунав бе по- жденец или нягкой, 
лучил още една река, с ко- не познава поколението „от 
ято не може да се похвали 50-та и някоя година” веро- 
нето едно поречие в света: ятно би се запитал кога 
тихата река, коЯто знае кова бързо думите на Ла-

чломовс трябва 
какво значи ударни честото Да бъдат май-дейните актп- 

доброволен вистп в младежката органи 
зашия. Защото,
Тито говореше, 
партийна задача 
жнте комунисти е работата 
в организацията,

която
сватът запомни. Ние сме и 
сега Титова войска. В 
колони, с ново оръжие, но 
със старата песен: „Друже 
Тито ний 
от Твоя иът да пе се откло
П1ШМ,

жадуват за 
труд: душата обича строе
жите.

Ако този текст пише чу- 
който

и другарят 
че първата нови

на младе-
До заминаването и а трудо 

внте акции са останали йо на която 
според годините ои принад
лежат.

ти клетва давам,‘ГОЛ

питите, завършването ма
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чооиите партия и комуни* 
етическото движение 
пяло се показа като надми 
пата основа на революдио 

международни
повонастъ 

кон

е, че иай-об- 
обща- 
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бата па работническата дви 
Югослатюка-

литс и 
жетшя в борбата им сРОВ1у 
импориализма, специално по 

страните но п^тя
преобразо 

час по-скоро да се

югославската
събра- 
плане 

Белград, 
на изправяне

жение в света, 
та социалистическа револю 

представляваше,
случай

дна активност, 
и оиределекията 
родната облукосг палата из 

постоянството на вън 
дринци- 

СЮК

Международното 
ние с действително 
тарнн размери в 
в моментите 
то на света пред смъР* 

Броз Тито, 
внупште-

низиранс на 
те отношения в 
пилите международни 
стелации и в условията 
ллуралитета на

памагавъв 
именноЦНя 

всеки
и найчзисш израз па интер

социалистическо вода за
ш I гополитичеок итс 
пи ша Югославия и на

навапне,
стабилизират в международ 

помага отс 
Б[,лга-

носителите
тта на Йоснн национализма. на революпио 

Това не е 
10 го слав

но е от

агите отношения,
ЧОСТВС1 юфро1 поиска

помага албанската ре 
което и

и процесите 
пийте промени, 
ново съзнание за 
ските комунисти,

на класова-като на израз 
та същност и последовател 
мост на нейната социалисти 

Тази ак-

представляваше 
лек, именно величествен из 

на интернацнонално- 
стта на Тито като револю 
щюнер и знаменосец на ре 

Събраха се в 
на соцналп

роволюння, първа 
ре-1

Тази
след Октомврийската 
вол юди я. в рамките на Вто 

световна война и На
бор

ния .
волюШЦ» и ДРУ-ГО,
но-кл>очо се 
чрез
•китайската революция» 00Р 

Виет-

раз
ческа революция- 
тивпост,

продължава 
оказване подкрепа на

то да се потвърж 
в най* 

В това отяоше

значение 
дава все по-широкостановища и опре 

обосновани на кон
рата
родоосвобод» 1тел вата 
ба намери специфичен път 
на победата. С това, а имай 

антнфаншет-

волюннята. 
главния град 
етическа Югославия пове 
че от 200 делегашш от над 
120 страни, ООН и редица 
международни организа
ции, между конто в лицето 
на своите най-изтъ кн ати 
представители, покрай дър
жавните делегации, бяха 
застъпени и повече десетки 
работнически, комуннетпче 
ски и социалистически, ос
вободителни и други прогре 
сивни политически партии 
и движения от целия свят. 
От Япония и Китай до Мек 
сико, от Швеция и първа
та страна на социализма 
СССР до юга на Африка и 
до Австралия- Това беше о- 
ще едно в редицата потвъР 
ждения на интернационали
зма на югославската револ
ЮШМ.
вождът на тази революция 
е станал си.\гвол на нашето 
време, епохата на национал 
но и човешко освобождава
не и че политиката на Ти-

делепия, 
тинуитета на втдшшополити 

принципи оглича-
ново време, 
ние е особено важно подчер 

интернациона
бата ма народите па 
нам, Алжир, ч©ските 

па — което бе изявено и на 
конгрес на юго 

— ии-

Куба, някога- 
африкански коло- таването, че 

листическото сътрудничест 
во подразбира всички ония 

представя

предвид 
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ннп. Не съществува револю 

освободителна борба 
които

кия
в борбата в течение на вой 

тя представлява зиа 
всеобщите

последния
славскитс комунисти 
те р и ац и о и ал истичее ки 
в лото отношение към всич 

въпроси на живота на 
общност

цня,
н движение, и а

Югославия не е ока
принципи, които 
яват положителна придоби 
вка в развитието на

ПОРЯДЪК и съ-

иата,
чителна част от 
процеси в световни 
с конто се изразяваше но
вата обществена 
на Втората световна 
От там и нейното по-широ-

акти-Ти-
това 
зала подкрепа.

рамки, межки
межд уна родната 
както и интернационалисти- 
ческото заст7лтгоане за пей 
мото революционно нреобра

дународния 
временната система в меж 
дународните отношения Та

същност 
пойна. Когато сс касае за отно

шенията в работническото 
п прогресивното движение 
ЮКП, относно СЮК дално 
видно съзират изключите 
лного значение на растя
щия отпор срептУ полити
ката па сила и натисци, 
както и възможностите за 
по-гол яма роля на антиимле 
риалистпческиге движения 
със свързваването на всич 
ки социалистически, освобо 
дителни, прогресивни и де 
мокретически силн, които 
,са ангажирани или са гото
ви да се антажират в та
зи съпротива и борба. От
там произтече и определе
нието за установяване и 
разширяване на сътРУДниче 
ството с националосвободи- 
телните и другите прогре
сивни движениа като на
сока на дългосрочно дейст 
вуване в бообата за соци 
ализъм. СЮК при това не 
правеше никакви отстъпки 
за сметка на своите основ 
ни принципи, но при това 
решително се противеше 
и на всяко идеологическо 
сектанство в работническо 
то движение, което обек 
тивно отслабва неговите 
сили. За широчината на то
ва свързване и сътРУДни 
чество най-ярко говорят 
и сведенията на връзките 
на СЮК и ССРН с повече 
десетки комунистически и 
работнически партии, отно
сно с над стотина соци
алистически, социалдемокра 
тически, националноосвобо 
дителни и други напредни 
чави демократични партии, 
движения и организации.

ко значение за съвкушппе 
отношения в международна 
та общност п тяхното про
гресивно преобразование.

Също така, за 35 години 
на социалистическа общсст- 

практика в Югосла

па интернацизованис. къв концелт 
оналистическо 
ство, който дойде до израз 
и в заключителния доку
мент на Берлинската конфе

При това, изглежда съше 
специално да се по

сътрудниче-
ствено
сочи на това, че Съюзът на 
комунистите и Югославия в

интернационалисти- 
определеио отноше- 

поставят 
интегрална част от дей 

тази меж

своето 
чеоки
ние и стараност 
като
ствителността на 
дународна обшност, а 
извън нея или отсреща 
като върху пиедестал отде
лен факлоносец на револю 
ционните промени и обшес

вена 
вия може да 
с изминатия

се каже, че 
път, облихнI- 

в които се развиваше, 
схващанията,

ренция надминава рамките 
на самата комунистическа 
общност, рамките на струк 

не т^-рата на отношенията в 
и» 1сомунистическото

ние и се показва като от
говаря гтг на цялостта на от
ношенията в съвременната 
-международна общност- То 
ва значи и потвърждаване 
на Охгия принципи, за кои 
то СЮК и социалистическа 

—Югославия упорито се боре 
ха и поради "коетеГ Югослав 
ската партия в свое време 
доживя своеобразна екскому 
ннкациа в комунистическо
то движение.

те
както и със 
които
от безсъмнено значение 
за оценката на общите тен 
денции на борбата за соци
ализъм в условията 
нали в най-новия период на

Потвърждение, че я вдъхновяват, тя е
и движе-

наста-
твения напредък. Югослав 
ските комунисти и Югосла 
вия в своето международно 
поведение не- се. отнасят кри

това Югославия е съставна 
част на най-напредничави-

история. име- 
Втората световна

световната 
нно след 
война. Известно е, че и ме 
ждународната активност на 
Югославия 
относно СЮК, бе от значе
ние за разработката на съ
ществените въпроси, отнася 
щн се до дългосрочната о-

те определения в съвреме- 
свят. Признание, че

революция,
кния
югославската 
сигурно направлявана от Ти 
товото революционно визи 
онерстзо и държавническа 
мъдрост между сцшште на 
опортюнизма и прагматиз
ма и Харибдите на сектан 
ството и ултрарадикализма.. 
завоюва на тази страна до

и нейната КП, чески към сълдесттгваща- 
та система и структура на 
международните 
ния от становището на ня- 
КО«г СВОЯ ЛИНИЯ, ИЛИ ЛъК 
посредством принадлежно- 
стта си към някое движе
ние, относно групации дъР 
жави, съвместна, относно 
групова цялост, спря-мо ця 
лостта на отношенията в 
международната общност. 
Напротив, като част на 
конкретна историческа ме 
ждународна реалност, Юго 
славия с уважение се отна 
ся към нея и вътре в тази 
реалност, допринасяйки на

отноше-

риеитация на социалистиче 
ските сили в международни 
те отношения, концепцията 
на тяхното интернационал
но свързване и съвместно 
действуване е останалите 
прогресивни сили.

Нова Югославия от са
мото начало на своя меж 
дународен живот се «ами 
раше в първата линия на 
борбата за зачитане право
то на народите на самоопре 
деление, против войната и 
чуждия гнет, както и про 
тив всички видове деления 
и противопоставяне, които 
заплашват основаването и 
развитието на новата систе 
ма на международните от
ношения- Тя се определи

стоно .място в световната 
история Представители на целоку 

прогресивно човечепното
ство,
ние

В ПЪРВАТА ЛИНИЯ НА 
БОРБАТА ЗА СВОБОДА И 
ОБЩЕСТВЕН НАПРЕДЪК

събрани без изключе 
край Титовия ОДЪР,

изказаха с присъствието си 
уважениеИнтернационализмът ви

наги представляваше една 
от основните характеристи
ки на революционната про
грама на югославското рабо 
тничеоко движение, той бе 
предпоставка и израз на не
говия идеен и политически 
растеж и пропиваше негова
та революционна борба,

и подкрепа на 
насоки и постиосновните 

жения на югославската ре 
волюция- Безспрецектно 
такова събиране и 
брой

е
в такъв 

на представителиш 1терн ацио н ал «етическо
то революционизиране и съ 
ществуваща система и

на комунистически, 
рабо-социалистичеоки, 

тнически,на
социалдемокра- 

други напреднича-
структурата на международ 
нитеКомунист тнчни и

отношения на наисти- виви политически 
различни страни

сили от 
и части на

на универсални основи.
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поставени 
С общото 
Белград 
зно единство

Второ, неоспоримо е, 
не може да се

На Издателския съвет (редакцион
ния отбор) на че

всички издания на вест
ник „Комунист": д-р Антон Тратуша. 

Директор и главен и отговорен ре- 
на всички издания на „Кому-

светът 
ни, 
то само

ме- своебра- 
в схващанетопито изключително,

от становището 
на комуни

ни-
дактор
ниег”: Велко Миладинович.
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Председател на Издателския съвет 
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Сърбия Мария Тодорович.

на стойностите, 
слашжата революция и ней 
ния

които югона отделеността 
етическата 
върху нея основаното дей.ст

Ком унистичи гският 
монолитизъм спрямо

ст>вместност и пръв човек предложиха 
на света. Това е приятелска
подкрепа и охрабрение за 
нас, а също така

на вуване.
Пяло-
меж
кой-

имаше
инсти-
между

е от зна-стта на отношенията в 
дународната общност, 
то за

пение и охрабряващо за
света. В нашата гордост по
ради това, ставаме още по- 
съзнателни за своите задъл 
жения към Тито, за нашето 
и неговото дело, 
та и историята.

предпоставка 
централистическото 
туцнонализиране 
народните 
комунистическите и работни

на
активности на към све-
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Колективната работа-залог за нови 

обществени отношения
Чествуван Деня
на училището

На 25 май. Раждани* де” на зидент, другаря Тито, а за 
другаря Тито и Деня на мла живота и делото му реч 
достта, пионерите и младе- произнесе Любен Михайлов 
жите от основното, училище '
в с. Божица

Осъществяването на Титовата инициатива вече 
показа първите по-значителни резултати, но целоку
,™Тнаа,Съве,ТаРЯнаасДсаюСе УСК°рИ' За "°8 "Р*Д«да- 
брак Миран ПогГрч С едН°ГОДИШ8н мандат

На проведеното ' през ми- Макар че и досега винаги 
гаЛ»аЛ седаппда заседание на е потенцирано. че ед ого™
™ на Г еГ
ш” под^Гогоет за гаря^СГв^Гп™ “ АРУ В заклк™,.,аТа частна

гк&гг згягй'
нов председател на Съйе?а там «а ' в=е д0 ™то доба8и че '«= отива „з
на ССЮ бе избран Милан дат Вече а «°ве!1адат,по« Синдиката и че и по-иататък 
Потърч, член на Съвета на чай че отдДн лж Л ,-ЛУ й'6 Работ11 Кат0 ™сн « •“."ллугчг" "* йта5'*~ " ■с»
Мгжа ш™, Р6Ч1 _произнесе 8 ДРУГ орган6 или оргГиза"
Мика Штшляк които меж- цня на ново председателско
Л-тЛаЛЛ, изтъкна, че за- или друго ръководно място.Дължение-го на всички ни,
е последователно да следим Трябва отворено да се ка- 
нсторическото дело на дру- же — подчерта псннататък 
гаря Тито, понеже над вси- Шпилдк — че това ле мо
мко, ТОЙ се ннтересйраше ' же да бъде практика по
за положението и потреби- леже това те представлява 
те на работника, а на Съ- изиграване 
юза на сгшдг.жатите прида- 1шицативата, а ние цялост-' 
ваше голямо значение но трябва да се ориентира 
на бороата за интересите ме към кадрово укрепване 

класа, на целия орган, към разви- 
тие и тачене на колективна 
та работа п отговорност, 
с това и за по-голяма ефи
касност на цялата оргамиза
и ия-

все по-успешно се премахва 
паралел измъ.т в 
Формиращи 
синдикатите,
са положителни, каза на 
края Мика Шгшляк, 
рейки за

директор на училището. Че 
ствувайки за.пръв път Денясъвместно със 

своите преподаватели и роработата.
училището без физичесса и съвети при 

чййто опитие из

гово-
едногодишния

опит на председател на Съ
вета на ССЮ.

Председателството 
това та мястото 
Янез Барборич,

след 
починалия 

всвоя със
тав избра Мщран Потърч и 
1Н0В председател на Синдика 

от Хърватска Милорад 
Вискич, вместо Владо Мп-

Участници в програмата

дителн тържествено честву- 
ваха . Деня 
си.

кото присъствие на другаря 
Тито в световната епоха и 
говорейки за неговата вели
чина Михайлов изтъкна: 
„Мнозина в света се опит- 

да обяснят Титовото ве 
личие — храброст, смелост, 
визионерств 
ОПТИМИЗЪМ? 
се назове

та и ма училището

С едноминутно мълчание 
почетоха

хальвеч, които минава 
в а длъжност.

на мо присъствуващите 
паметта па починалия Пре- ватсъщината на

Миран Потърч — 
нов председател

решителност. 
С кое име да 
разнообразието 

• и многочислеността на не
говите мисли и дела, отпра 
вени .към всекидневната бо
рба за човешки гГрава и 
свобода, се запитват мнози 
на световни умове. Но обйк 
новено застават пред вели
чието на единия, само еди
нна, а толкова богат жи
вот, съзнавайки че той ня
ма образец, нито кордина- 
ти в които би можал с ня
кого да се сравнява. А Ти
то това сме всички ние..

во,

на раоотническата 
Той ни задължи, подчерта 
Штшлък, по-уско.рено да ра 
бзткме на последователното 
организиране ка сдружения 
труд, да се застъпваме за

Новият председател на Съвета на Съюза на 
синдикатите на Югославия Миран Потърч е ро
ден на 27 март 1938 година в Марибор къДето 
лохаждал осмегодишно училище и гимназия до 
1956, а Юрдически факултет е завършил в Люб
ляна 1961 година.

Въз основа на неговата обществена дейност 
1У67 година е избран за член на Градския ком«- 
тет на СК в Марибор, 1968 година е именуван за 
професионален председател на Комисията на Гра
дския комитет за организиране и развитие на 
Съюза на комунистите.

На Осмия

а

по-пълно развитие на само
управлението и за по-добри 
положение на работшгческа- 
та класа.' На тоя синдика
лен конгрес другарят Тито 
раздвижи инициативата, з^ 
колективна работа, отговор 
ясст и ръководство. В сво
ето новогодишно послание, 
коетб бе и последното му пу 
блично излизане, той сг за
стъпи зз провеждане на 
третия конгрес на самоупра 
гнтелите на Югославия. Вси

ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА — 
НАЙ СПОСОБНИТЕ

Всичко това, обаче, още 
не функционира безупреч
но. Има делегати, конто не конгрес на СК на Словения е 

изоран за член на ЦК на СК Словения и на Из
пълнителния комитет на Председателството на 
ЦК ма Словения. На тази функция е останал до 
април 1978 година, когато е избран за подпредсе
дател на Републиканския съвет на Съюза на син
дикатите на Словения.

Милан Потърч е отличен с Орден на труда 
със златен венец н с Орден на Републиката със 
сребърпеп венец.

Основното училите в с- 
Божица сътпествува над 
110 години. До 1941 година 
същото е било чегирикласо 
во, а след няколко години 
е прерастнало в седмокла- 
сово. В осемкласово основ
но училище е прерастнало 
през учебната 1950/51 годи
на, а патронното си име е 
взело преди . 17 години. В 
това училищно ведомство, 
в което се тачат революди 
онните традиции и възпита
ва подрастващото поколе
ние, сега се учат около 120 
ученика, разпределени в 
осем класове.

дават съответен принос, ня
ма винаги достатъчен син- 
хронизъм, има много засе- 
дателщина, излиш:ш принц» 
пни заключения и подобно 
но тези трудности се пре
одоляват. Много важна ро
ля имат съюзните тела, а

чко това, както и всичко 
онова което ни остави в за
вещание другаоа Тито. тру
дещите се, организирани в 
синдиката, 
ще осъществяват.

последователно

Най-щастливият моментДАФИНА БОГДАНОВАВАЖЕН ЛОСТ В 
СИСТЕМАТА

В седем часа всички бях 
— В цялата страна се во- ме готови за път. С автобус 

ди широка, макар че не на- отидохме до Дединье 
рсожъде и достатъчно ефи- Титовия работен кабинет- 
каела активност зз ос? ще- При тръгването бяхме раз 
стаяваме на Ти-овата ини- вълнувани и колкото се при 
циатива. В обществено-поли ближавахме все повече и 
тическите организации са повече, сърната ни започна
приети решенията за колек- ха ни да бият все гю-силно. 
тирна работа, отгозорност и Пред резиденцията се нос 
прилагане на едногодишен троихме и тихо влязохме,
мандат на председател. И Възхищавахме се от красо
докато в едни сроди изтича гага На първия етаж, вме 

мандат на сто сте ни всичко беше от
стъкло.

Качихме се на втория е- 
таж и влязохме в една гол 
яма зала. Тук имаше мно 
го журналисти, фото-ре-

Това, което характеризира поргеорй, а на едно издиг 
досегашната деДност, това е нато място телевизионна, 
че работническата класа не камера. Наредихме се по 
е достатъчно включена в двама, във вид на подкова, 
осъществяването на иници- обърнати към мик-рофотша, 
ативата чрез свои делегати който се намираше в среда- ШЗШШш

в залата настъпи пълна ти 
шина, а сетне взе, мик 
рофона и ни каза „Добре 
дошли”. Каза, че му е мно 
го мило, че всяка година ид 
ват пионери от всички кра 
шца на нашата страна да 
му честитят рождения ден. 
Ние слушахме и поглъщах 
ме неговия мил и приятен 
глас, за да го пазим винаги 
в сърната си, а неговия лик 
винаги да стоп пред очите

та, която трябваше да цре 
даде и нашия подарък, пов 
тори още един път поздра 
вителиите думи. Незная да 
ли за някого от пас е има 
ло по-щастлив момент в жн 
вота, от онзи, когато се ръ 
кувахме с другаря Тито.

В друга зала, след това 
бе нн дадена закуска, къде 
то в съРДечен разговор с 
другаря ТИТО, прекарахме 
два незабравими часа. На 
тръгване всеки от нас по
лучи подарък — кутия бом 
бони.

Този 23 май (1964 година)

в

По повод патронния си 
празник, учениците от цен
тралното училище се пред
ставиха с подбрана култур- 

1 ю-х удожестве! 1а 
от която лъхаше младост, 
гордост н завет към своя 
пай-гол ям учител н 
— Т1ГГО.

програма,

вожд

елногодишния 
председател, в други сега с 
въведен или в са ход под
готовките за въвеждането
МУ.

ми.
Тоя ден божимкото учили 

ще чсствувайки празника 
си, се бе сляло с целокуп
ната наша младост.

Деня на .младостта, 12 пиеше 
рп са приети в редовете на 
Съюза на социалистическа
та младеж т- е. десет пио
нери от единадесет, колко
то има в седми н двама 
ученика от осми клас-

След топа, ние учошщн- 
по един минавах 

покрай другаря ТИТО, 
предавахме му подаръци' и 
поздрав*;. Приближаваше се 
и нашата хрупа. Ученички

те, СДШ1
ме

Наще остане завинаги в сър
цето мп като най-скъп спо 
мен н МОя живот.

Всички погледи бяха 
враггата, от

в органите, както и чрез де та. 
легати в скущтгингиге на об вперени към 
ш ест веч о-гю лирическите об

а осъществяването гарят
С .нетърпение очаквахме 

този момент. На всички ни

Непосредствено поед праз 
пика учениците от тпетп до 

оомн клас предвождащи от 
преподавателите он напра
виха двудневна 
като при това посетиха- Де
динье, където поед гробни
цата на Тито са отдали по
чит на величието му.

където, вге се появи друга 
ТИТО./цности,

на инициативата предълго 
разработват различни рабо
тни групи на комисии, тес- сърцата туптяха ускорено 
ни форуми, а малко са вклю — като че ли ще изшурк- 
чини и участвуват в дол ас- нат.

екоурзия.

Точно в десет часа врата
та се отвори. Дъхът заста
на 6 гръдите тш! Ето1 той 
е на вратата. Влиза. За миг

-■не на решения самите ра
ботници. класата, .за чийто 
интереси всичко това се ра
боти. Поило// пред светлата памет //а др. Тито В. Б.
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ТАЗГОДИШНАТА ЩАФЕТА НА МЛАДОСРАЗГОВОР С ДВАМА НОСИТЕЛИ НА 
ТТА ОТ ДИМИТРОВГРАД:

СЕРГЕЙ ЛАЗАРОВ,

БЕСЕДА С ПАВЕЛ ТОДОРОВ, СЕКРЕТАР НА СА- 
МОУПРАВИТЕЛНАТА ОБЩНОСТ ПО ЖИЛИЩНО 
СТРОИТЕЛСТВО В ДИМИТРОВГРАД Твърде бях 

тъжен
уче-ник:

За по-уснореи строеж 

па обществени жилища развълнуван и
трибуната. В момента, ко- 

щафетнатаот всички краища на стра
ната с топли привети 
щастие и дълъг живот, пре
даваха на другар» Тито ша 
фетна палка, символ 1,3 ^ра 
тство и единство, равнопра
вие и свобода.

Много сс зарадвах когато 
разбрах, че и аз тпс бъда 
одии от носителите на Тй- 
тооата щафета, която нощу 
ва в нашия град. Първона
чално не чувствувах никак
во вълнение обаче колкото 
повече наближаваше моме
нтът когато трябваше да я 
взема сърцето започна да 
ми тупти по-бързо. Това 
състояние дожив» кулмина
ция, когато » предавах на

— Много съм щастлив че 
живея в Типово време.

предавахгато
палка, бях горд, щастлив и 
с една дума беше ми герия- 

единствено и иезабра-

Проблемите в областта на жилищно
то дело са твърде актуални и в Димитров
градска община. Това е и нашият повод да 
споделим с другаря Павел Тодоров, секре
тар на Самоуправителната общност на инте
ресите по квартмруванс, за досегашните ре
зултати, както и за възможностите и акции
те за подобряване на състоянието в тази 
област

— Другарю Тодоров, ка
кви са досегашните резул- готвенето на 
татн в жилищното 
гелство н какви резултати 
се очакват в предстоящия 
период?

за

Време па братство и еди
нство, време па мир и сво
бода, време на необвърза
ната политика и време па 
самоупрамнтелмия 
зъм. Другарят Тнто се гор
дееше със своята младеж 
п често пъти казваше, че 
рядко коя страна в света 
може да се похвали с така
ва младеж.

тно,
вимо положението ми в ко 
сто се намирах.

социали- Оьрцето ми 
с тъга когато разбрах за 
см7,ртта на скъпия ни Ти
то. Успокоявах се със то
ва че делата са вечни и по 
ради това другар» Тито ве
чно ще живее с нас, но не 
можах да скрия сълзите си 
когато младежта от Босна 
и Херцеговина положи ща- 

фетната палка на одъра на 
другар» Тито, понеже смя
тах, че и аз отдавам почит 
на великана на нашата ре
волюция и великана на съ
временната истори».

се напълни

общност работим върху из 
критерии,

строи- • ред конто ще бьдат разпре 
делени.

смо

Другарят Тито имаше до
верие V младите, а и мла
дите и него, затова рожде
ният ден па другаря Тито 

е провъзгласен за Ден на 
младостта.

Трябва да са изтъкне — 
каза Тодоров, че иостроя- 

— Постигнатите резулта- валето на жилища от срод- 
ти в областта на жилищно- ствата на солидарността, 
то дело са значителни, но които внасят всички органи

зацпп на сдружения гРУД и 
трудови общности, даде до
бри резултати п тази прак 
тика ще продължи и в бъ
деще.

Всяка година младежта

ЗОРИЦА КРЪСТЕВА, ра-бопшчка: васКоя е причината за бавно 
го построяване на жилища 
в обществения сектор?

младите оставям завет“— Несъмнено С-Д1П1 от про 
блелште, който до зпачптел 
на степен спъва построява 
пето на обществени апарта 
менти е освобождаването 
на .четността и решава
нето на имушсствсно-л рав
ните отношения- Тук е и 
проблема с разселването 
на семействата, чшгго жи
лища са срутени, което 
най-много забав» началото 
на строителните работи.

всичко възможно 
през тази година да постро
им жилища за семействата, 

които засега възлизат на чиито жилища се срут»ват 
300 — изтъкна Тодоров.

С подписване на самоу- 
правително
за сдружаване на средства 
за построяване на жилища 
се създадоха услови» за по 
лзване на банкови кредити, 
така че през миналата го- 
средства за строеж на т- 
н. ламела 1 и ламела 4 в 
жилищни» блок „Чешал" в
центъра на града. Взето е влагане на лргчни средства, 
решение за построяване на вече предприехме изготв»- 
общо 40 двустайни жилища, не на проект,
Построяването на ламела 1 
с 20 апартамента 
трябва да приключи до 
края на годината. Що се 
отнася до построяването на 
ламела 4, то трябва да за
почне тези дни, а срокът е 
една година.

■ ■ ■

И тази година, какго н 
винаги досега, за да изка
жем решителността си и 
занапред да укрепваме бра
тството п единството като 
една от най-големите придо 
бивкн от Народоосвободитс 
лната брба и революцията.

Ще продължим с осъще
ствяването 
идея за колективна отговор 
пост, работа и ръководене. 
Щс продължил! с укрепва
нето на светлите придобив
ки от войната и революция 
таГ ----- -

Когато дтД5жех_лт тапети ата 
палка в мен живо—отеква

ха думите на другар» Тито:
„На вас младите оставям 

завет, направете всичко за 
да цъфти роди/шта ни, да 
владее любов между хора
та, братство , свобода и мир 
в света'’.

Титоватана

Павел Тодоров

не люжем да бъдем довол
ни от тя*, понеже въз.мож 
ностите са по-гол е.ми. Осо
бено не можем да бъдем Правим 
доволни от броя на жилища 
та в обществения сектор.

Т. ПетровСрещнахме младежи — 
работници, студенти, сред
ношколци, пионери и про
чие, от нашият град и Ба- 
бушница, Уздин, Ковачица, 
Печ, Призрен, Александро- 
вац. . .

ЗДнГо™ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕ-

Наскоро - семинари 

за яроовотнитв 

работници

Накрая, другарю Тодоров, 
кажете предприема/ ли се 
мерки
жилища от лични средства 
на гражданите?

споразумение

Болшинствотоза построяване . на с.ме стари 
познати. Срещаме се ежего 

Димитровград
„Майските срещи”, а поня
кога посещаваме и ние те-

дио в на

— С оглед на проявения 
интерес на гражданите зл

зи градове.

Важно е да се каже, че 
на тази наша манифестация 
таеше скърбта у 
млад човек заради смъртта 
на любими» ни Тито.

Всс пак, и вчера и днес 
ние даваме обети, че и 
Днес и утре и винаги, ще 
следим Титови» път и де- 

самоуправителния с<> 
и необвързаната 

международна политика.

според който 
на улица „Нишава” (до Ве- 

е в ход и теринарната станция) тряб
ва да се построи жилищен 
блок с 12 апартамента. Мя
сто за строеж е осигурено 
и очакваме построяването 
на блока да започне

всеки-

За преодоляване на труд
ностите съвет е запланувал да орга 

ниаира два семинара за учи 
телите, които работят в ос
новните училища от бългао 
ската народност т- е. семи
нар по български и сърбо
хърватски език.

във възпитателно- 
образователния процес, 
то и за това че образовани
ето и възпитанието трябва 
да получим Мястото и оправ 
дае ролята си, неотдавна 
Босилеград се проведоха раз 
говори, на които бяха взети 

решения. Във 
ВРъзка с това директорите 
на основните училища 
Босштеградока община, 
кто и с директорите от Кли 
сура и Божцца, Средношкол 
ския образователен 
от Босилеград, 
общинската

как-
още

през настоящата година. ло
•циализъмЗапланували сме и уреж

дане на една локаци» за по 
строяване на 20 апартамен
та. Акцията запланувахме 
въз основа на интереса на 
ОСТ да сдружат средствата 
от жилищните фондове.

Освен жилищни сгради 
за нуждите на организации
те на сдружения труд, по
строяват се и жилища от 
така наречените средства 
за солидарност. Какво е 
постигнато досега и какви 
са предстоящите планове?

— Във връзка с това мо
га да кажа, че понастоя
щем е на привръшване стро 
ежа на жилищни» блок на 
улица „Иван Караиванов”, 
който има 13 апартамента.
Надвяваме се, че жилищата 
ще бъдат готови през юли, Ученици от 
а ние в Самоуправителната

вТ. Петров

Семинарът 
език гце
месец август и сЪпгия ще 
трае шест дни. Докато мя
стото на

по български 
се проведе през

и отделни

от
ка- гтросвеждането на

то» семинар не 
чено.

е предпазна
семинарът по сърбо- 

езикцентър 
секретаря на 

самоуправител- 
на общност по основно об
разование и 
съветника 
обучение

хърватски ще бъде 
проведен в Босилеград и ще 
т.рае два дена.

възпитание и На семинарите ще бъдат 
изнесени опити от досегаш
ното изкуство, 
ттте бъдат от
професионалното издигане 
иа просветните работници, 
лектори за семинарите ще 
оъдат обезпечени от 4 страна 
СРС ^р°сВет1Ш1я съвет на

за класово 
при Педагогичес- 

разго-
съшитеакил завод от Враня,

•вор води Анка Буди мир 
публшкански съветник ' за 
училищата от българска и 
албанска народност.

полза и заре-

В разговора 
Будимир изтъкна, 
пие на настоящата 
гепубликанския

другарката 
че в тече 

година 
просветен М. Янев
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

1?вдий,ЯЖд„,?Ж„-5 те
Г. В ЛУЖНИЦАЩе дойдем пак От трудова акциятяг ьа

момент за да попитаме пред 
ставители от народностите, 
как се чувствуват в Дими
тровград,

®йера Бол накова, ученич
ка от Ковачица, представи
телка на словашката народ
ност:

студент от 
представител на 

унгарската народност:

Мисля, че братството и 
единството 
укрепва най-много и затова 
съм на мнение, че „срещи- 

са от голяма полза. Тук

какво най-много, 
им харесва, какво би тря
бвало да се направи та „сре 
птите” да станат още

За лърв път съм в Ди
митровград и моите 
тления са хубави.

да ги

по този начин
вгтеча- 

Трудно 
изкажа с 

срещи" са
по- те бих могла 

думи. „Майските
нещо

® лужнишкото село Раков дол на 18 април 
1944 година е формирана първата в Сърбия мла
дежка трудова — военна бригада. Бригадата игра
ела важна роля в снабдяването на гражданите 
с жито и дава значителен принос към разпростра
няването на идеите на НОБ. От нейните редове, 
младежите отивали в партизанските

I
изключително, поне

за мене, понеже салто за 2 
■дена аз се запознах с тол
кова много хора от различ
ни народности, с които се 
сприятелихме като че ли се 
знаем с години.

! части*
Идеята

първата младежка трудова 
бригада с- ражда през 1943 
година,
решават да изпратят ор-у,- 
жис ма нашите партизански

За гостоприемството на дн 
мигровградчаии бях чувала 
и по-рано, от моите по-въз- 
растии приятелки, които са 
идвали предишните 
но в тяхните думи сега 
пълно се уверих. Щастли
ва. чс се запознах с 
че. което

за създаваме на новете на Окръжния коми 
тет на ЮКП начело със се
кретаря Взедое Смилевоки, 
членовете на Окръжния ко 
■митет на СКОЮ и предста 
вители на народната власт.

кога то съюзниците
години

::а-

моми-
следва в Нови 

Сад и то ми обета, че след 
сесията ще ми дойде на го
сти в Ковачица.Шериф Битуч Оскар Козма

привлекателни. Ето тяхните 
отговори:

Флорина Шубон, ученичка 
От Уздин, представителка на 
румънската народност:

— Аз съм за пръв път в 
Димитровград, 
не и за последен. Очарована 
съм от гостоприемството тук. 
Очарована съм от хората, 
които ни посрещнаха като 
свои най-близки, и с които 
Ще си кореспондираме зана
пред. Девойката при, която 
нощувах, и която ми стана 
като сестра 
Миряна) обеща, че през ля 
тото ще ми дойде на го
сти в Уздин. Вярвам, че на
шето приятелство ще укреп 
не още повече, така че идва 
щата година 
пак в Димитровград ще ос
тана по-дълго време тъй ка
то тогава тпе свърша сред 
ното училище, заради което 
и сега най-много бързам да 
се върна у дома.

съм по трети път и ще ид
вам вйнаш и 
случай 25 май. Тук .се 
знах и с .много други млади 
хора от Призрен, Печ, Уз
дин, Ковачица. . . Макар че 
тази година празнуваме ро
ждени* ден на Тито, когато 
той вече не е между нас, 
кие младите винаги ще сле
дим неговото дело, а него
вия рожден ден завинаги 
ще остане наш празник 
празник на младостта.

Мисля, че няма да бъде 
гтоекалено ако кажа, че в 
Димитровград се чувствувам 
като у дома си, защото тук 
имам много приятели, с ко
ито се запознах опте преди 
4 години, когато за пръв 
п-ьт дойдох в този братски 
град.

Шериф Битуч, 
от Печ, представител 
банската

раобтник 
на ал-не само по 

запо- народносг:

— В Димитровгоад идвам 
вече седем години. Струва 
М)й се, че този град го поз
навам като моя роден Печ, 
и не само града, но и хора
та, които живеят в него. 
Градът е много приятен, с 
всяка измивала година е 

хората са 
така гостоприемни, че наис
тина нямам думи за моето 
възхищение.

но сигурно

все по-хубав, а
Възпоменателна плоча в Радосин на мястото 
то събрание на бригадата

на второ-

Тъ.ржеството открива и пр
ъв говори Ада Синадинович, 
секретар на ОК на СКОЮ, 
като съобщава решението 
за форлгаране на бригада
та. След това Видое Сми- 
левски говори за политиче 
ската обстановка, за пора
женията на силите на оста 
и успехите на Народоосвобо 
днтелката войска. За комен
дант на младежката тРУДО- 

военна бригада бива 
избран Бошко Богдановнч. 
Народното увеселение над 
Раков дол продължава до 
късно през нощта.

След формирането, брига 
дата предприема акции, ка
то се разделя на чети и вз 
водове поради голямото чи
сло села и разхвърлеността 
им. Бригадата пренася жи
то, най-напред из лужниш- 
кнте села, сетне през юни и 
юли из Поморавието, за по 
страдалото население, бол
ниците н частите на НОВ в 
свободолюбивия църнотрав 
ски край. Младите бригади 
рн разузнават и защищават 
селата и махалите от непри 
ятелски нахлувалия-

На 6 май 1944 година в 
село Радосин, бригадата про 
вежда второто си събрание. 
На събранието 60 членове 
па бригадата, главно скоев 
ич, доброволно се явяват 
да заминат в частите ат На 
рбдоосвободителната 
ска. Това е един от най-го- 
ломнте успехи на бригада
та, понеже по това време 
започва ссдмата неприятел
ска офанзива.

части. Налагало се да се 
подготви място, на което 

Моето желание е час по- ще бъде предадено оръжи
ето. Тази акция е доверена 
на организациите на СКОЮ 
в селата Ябуковик и Криви 
дел. Благодарение на уцар- 
ничеокия труд на младежи 
те и девойките, пътят до 
предназначеното място, с 
дължина от десет километ
ра, за кратко време бива 
поправен.

За решението положител 
но мнение дава и Окръж
ният комитет на ЮКП, а 
подготовката за формиране 
на бригадата приключава 
за кратко време.

— Получихме задача да 
подготвим всичко нсобходн 
мо за един такъв тържес
твен случай — спомня си 
тези д пи Мирно Злагано- 
вич, който по това време е 
бил член па Околийския ко 
митет на СКО/О. Избрахме 
Място за провеждане на съ 
бранието — беше това ед
но възвишение //ад селото, 
от което се виждаше //а вен 
чки страни. Обезпечихме н 
строителен материал за три 
буната. Намерихме знамена 
и през нощта между 17 и 
18 април //ле, младежите от 
Раков дол, направихме три
буната. За всичко тона, //е- 
прнятслят нс знпеше нищо.

За това време това е би 
ла величествена манифеста
ция. В слънчевото утро на 
пролетиш/ ден от Кална, 
Цървена ябука, Ябуковик, 
Радосин, Лесковица и още 
десетина села прииждат ко
лони младежи н девойки 
« пъстри народ/ш поени. 
Около 10 часа на местността 
„Чука" се събират 
ЯДн хора от 16 лужнмшкн 
села.

(тя се казва

скоро и дим итров градч а ни 
да дойдат в Печ за да за
познаят и те наши* град.

Тодор Петровкогато дойда

ва

Беса Пошкери, работнич
ка от Призрен, представи
телка на турската народ
ност:

— Самия Факт, че минала 
та година бях в Димитров- 
град и сега пак сам тук, до
статъчно говори за моето 
отношение къ-м приятелите 
към хората, които запознах 
към „срещите" • изобщо.

През годината си пишехме 
със Славица, с която се за
познахме миналата година, 
така че тя ме чакаше и та
зи година с нетърпение. Сла 
вица ме запозна и с много 
Други
— нейни приятелки, 
сега са и мои лрнйтелки. 
Бих искала да кажа и нещо 

самите 
хубава

Образователния/ цешър и Босилеград

младежи и девойки 
която

по отношение на 
срещи:
организация, но струва 
се, че само за една 
не може да се покаже вси
чко онова, което самодейци 
те от народностите, които 
идват тук, са подготвили. 
Мисля, че би било по-добре 
„срещите" да продължат 
няколко дена, или пък вся
ка година да се лредставля 
по една народност* По този 
начин ще бъде предуста-ве- 
на възможност за по-пълна 
изява на всяка народност 
поотделно.

войМного

вечер

Традициите на тази мла
дежка бригада продължа
ват в Лужищца и след оезо 
бождението 
чето на младежки железо
пътни линии, събирането на 
реколта във Войводи на, из 
граждаието на автоп-ьтя.

две хил-
в изгражда-

Младежите и девойките 
се построяват в три баталь 
она, две чети и едни взвод. 
На трибунатаИзглед от Босилеград

се качват чле Минутни ДЖУНИЧ

БРАТСТВО ★ 30 МАЙ 1980
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КРАТЪК ЛЕТОПИС 

ИЗ ЖИВОТА НА ШИП БРОЗ ТИТО (3)
— По повод пуска-28 май

по в движение на железопът 
линият Белград — Бар, 

Йосип Брод Тито 
величествения 

100 000 души.

1975памага от създаването 
ЮКП прочел доклад: „Пет
десет ГО Д111111 1Ш рвВОЛЮЦИ 
ош/ага борба па 
ските комунисти*'» На края 
на конгреса, 
гласуване, отново набран за 

па СЮК.

Алжир пата говорилВ Алжир Предвожда;!29 юли 
югославска та делегация _ на

митингюгоглпн- иа
пред

чрез таино безопа-Конференцията за
и сътрудничество в

19771973
От 2 до Ю септември — 

Оглавявал делегацията 
Югославия ма 
конференция 
на държавите н нрашителст 
пата на необвързаните стра 
ни и Алжир.

председател спост
Хелзинки.

25 март — В Кумровец в 
Спомен-дома па бойците и 

на Югославия 
курсантите по

на
1965 УгЧетвъртата 

па I кефовете
младежите 
говорил на 
историята на Партията.Танзания

Замбия
11 декември — В Белград15 — 26 април — ЙОСИП 

БРОЗ ТИТО направил офи- 
на Ал- сс сд,стоя Петнадесетото за 

седамис на Председателство 
ЦК ма СЮК. Предсе- 

СЮК подчерта.

циално посещение 
жир. В Белград бе24 май 

проведено 
седамис на 
което е
ден на народен 
Югославия на Й. Б . Тито.

тържествено за- 
ЦК на СЮК на 

връчен треггия Ор 
герой на

По покапа15 ноември 
па Централишя комитет 
КПСС

то на
дателят на 
че „сме длъжни онова 

се договорили 
па дело да провеждаме.

па1966 папрезидентът 
Републиката и председателя 
на СЮК Йоспп Броз Тито

ко-
1 юли — На Бриони Й. 

Б. Тито председателствувал 
на IV заседание на ЦК на 
СЮК на което бе разгледа
но вредното действие на 
органите ма държавна безо 
пасност начело с Ранкович 
и Стефанович и вредните 
последствия за развитие на 
обществената система, СЮК 
и работата на Централния 
комитет, след това бе на
правена реорганизация на 
СЮК и някои кадрови про 
мени. На края на заседание 
то Тито говори за единство
то на СК и задачите на Съ
юза на комунистите.

сто сменаправил приятелско посе
щение па тази страна. В ООН—Ню Йорк1970

От 26 януари до 27 февру
като президент наа ри

СФРЮ направил посещение 
на Танзания, Замбия, Етио
пия. Кения, Судан, ОАР и 
Либия. 25 май — Изпратил поела 

ние до специалното заседа 
ние на Генералната скупщи 
на на Обединените нации.

П редсед ателят 
Тиго открил XI конгрес и 
прочел реферат: ,,Съюза на 
комунистите на Югославия 
в берба за по-натагъшно 
развитие на социалистиче
ска самоуправителна и не
обвързана Югославия-

От 1 до 10 септември — 
югославскатапредвождал 

делегация на Третата коифе 
ренция на необвързаните 
страни в Лусака. В речта 
си на пленарното заседание 
остро разобличил колониал

20 юни

мото потисничество и се 
застъпил за материална по 
мощ на онези които се бо
рят за свобода.

1967

Сутйеска1971
От 1 — 9 ноември — Тн- 

то пребивавал в СССР къде 
то взел участие на честву- 
ването на 50-годишнината 
на Октомврийската револю 
ЦИя

-Т*'' г -■

3 март — Председателство 
то на Съюзната скупщина 
на своето заседание взело 
решение да предложи на 
II конгрес на самоуправитс

»

4 юни — Говорил на 
личест вения митинг

на 35-годишнината от 
та на Сутйеска налите на Югославия 

Тито да се Еръчи специално 
признание за заслугите му 
в развитие на обществено
то самоуправление.

на

СССРАфганистан 

Пакистан 

и Камбоджа

*
197 9От 1 2 декември — 

председателствувал на Два
десет и първото заседание 
на Председателството на 

(в Караджорджево) 
•иа което бе разгледано ак-

12 април — Председателя 
Тито разговарял в Херцег 
Нови със Сантяго Карильо.

17 май — Президента Ти
то в посещение на СССР и 
разговарял с Леонид Бреж-

СЮК

туалното политическото по
ложение в Съюза на кому 
пистите на Югославия. В 
уводната реч осъдил дей
ствието на контрареволюип 
оините групи в страната, 
отделно в СР Хърватско. 
Той се заложил за приици 
пите на Съюза на комумис 
тнте в Югославия-

нев.
1968

ХаванаПрез януари — пребива
вал в Афганистан, Пакистан 
и Камбоджа.

Д септември — Президен
та Тито разговарял с Курт 
Валдхайм,_генерален секре
тар на Обединените нации.На 21 август — Тито от

крил съвместното заседание 
на Председателството и Из
пълнителния комитет на ЦК 
на СЮК на Бриони на кое
то е осъдена военната ин
тервенция в Чехословакия 
от страна на въоръжените и 
ли на СССР, Полша, Герман 
ската демократична репуб
лика, Унгария и България.

Йосип Броз Тиго в Хавана1972

9 септември — На послед- 
ното заседание на Конфере 
нцията в Хавана
золюция 
специално признание на пре 
зидеита Тито.

16 май — Открита възло- 
плоча на Моста 

на приятелството на бента 
с председателя на Държав
ния съвет на СР Румъния 
Н. Чаушеско когато пусна
ли в действие система „Гер 
дал’'

менателна преда ре- 
за предаване наОт 27 до 30 май — В Бел 

град се състоя Десети кон
грес на СЮК ма който Тито

„Борба за 
развитие на 

самоуп
равление в нашата страна и 
ролята на СЮК”.

Трети орденпрочете доклад: 
по-нататъшно 
социалистическото Новогодишно

послание* 1976

25 май Величествено 
тържество на стадиона на 
ЮНА в Белград 
ствено чествуване на Деня 

младостта и 80-тия рож
ден ден на президента Ти-

1969 31 януари — Тито дал 
тев.рю на „Вйесник", 
то говорил за положението в 
страната и състоянието в 
п к СЯе« 21 заседание на 
Председателството ма СЮК 
Писмото, конституционните 
променш и Девети 
ма СЮК.

инРумъния в кое- 31 декември — Новогоди
шно послание на президен
та Тито

От 11 до 15 март — взел 
участие в работата на Де
ветия конгрес- На тържес
твеното заседание по повод 
чествуването на 50- годишни

и търже-
до гражданите на 

Югославия: „Основни нас°- 
Ки са политика на стабили
зация и развитие на соци
алистическото самоуправле
ние”.

на
От 8 до 11 юли — Напра

вил официално 
на СР Румъния.

посещението. я конгрес

СТРАНИЦА 10
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МЛАДАСТТА

БОГАТА СПОРТНА 

ПРОГРАМА ЧАКАТ ЛЕКАР ■ ■ ■

След тригодишна ра 
бота, в края на мина
лата година приключи 
изграждането на здрав 
пата станция ® с. Г. 
Лисина и 
ляди жители от Гор
ка и Долна Лисина, 
Горна и Долна Ръжа- 
на се надяваха, че са 
премахнати Дългогоди
шните им трудности в 
получаване на здрав
ни услуги. Но тогава 
някак и можаха да 
разберат трудностите, 
които спъват открива
нето на това здравно 
ведомство, понеже все 
още не беше обезпе-

същите все още не са 
извадени из опакови- 
те! Чака се „специа
лист" да извади съор
ъженията да ги поста
ви на определени ме
ста в помещенията.

около 100 хиляди ди
нара и място за стро-

Празкика 
младите Любата, Бистър 

ки и пионерски отбор на 
• основното училище в Боси 
леград. Във финалната оре- 
ща футболния мегдан разде 
лиха двата отбора от боси- 
леградското основно 
ще, а победител стана 
дежкият отбор след изпъл
нение на дузпи — 4:2.

В надбягването на 100 м 
всред състезателите от 
ми и осмя клас най-бръз бе 
Славко Насев, ученик от би- 
стърското основно 
ще. Между

на младостта, 
от Босилепрадска 

община ознаменуваха и с 
редица спортни състезания- 
На 24 май вечерта, след фа 
келното шествие, се състоя 
надбягаване на 1000 метра 
и надбягаване с велисоледи. 
Пътеката от 1 км

и младеж-
еж.

Сега, когато всички 
обстоятелства говорят, 
че станцията може да 
започне с работа и че 
не трябва да се отсро
чва откриването й» ко
мпетентните от Здрав
ния дом и общността 
по здравна защита от 
Босилеград не превзи- 
мат никакви мерки. 
Според Зарков, насе
лението от тези четири 
села търси отговор за 
тази
Но по всичко личи, 
че няма отговорни и 

безотговорността 
продолжава. . .

над две хи-

учили-
мла За изграждане 

станцията — както ка 
зва
председател на чСъве
та на местната общ
ност
вани около 1 200 хиля- 

Същите

наиз ули
ците на града пръв измина 
Васко Ивков, ученик в Об
разователния център* На по 
ни-велисопед най-добър бе 
Валери Стоилков, голям ве- 
лисопед най-добре 
Раде Тимотиевоки, 
та ученици от основно учи
лище „Георги Димитров'' _ 
Босилеград. При средношко 
лците победител бе Райчо 
Стаменов.

Кирил Зарков,

сед-
са изразход-

караше 
и двама- учили- ди динара, 

е обезпечила широка
та обществена общно
ст, а най-много Репу
бликанската и Регио-

състезателите 
от пети и шести клас побе 
Дител бе Евтим Трайков от 
Долна Любата, 
четата първа на целта при
стигна Снежана Миланова 
от долнолюбатското ооновно 
училище.

в
безотговорност. ,а при моми- чено с основните съо

ръжения за работа. 
Преди месец за около 
500 хиляди 
обезпечени

■палната общност по 
здравна защита. Мест
ната общност в селото 
в тези капиталовложе' 
пия е участвувала с

На Деня на младостта бе 
проведен турнир по малък
футбол и надбягване на мла Всички спортни състеза- 
дежи и пионери от основни ния наблюдаваше голямо' 
те Училища на 100 м. По число зрители, които оста- 
малък футбол се състезава- наха доволни от 
ха отбори на основните учи майсторство 
лища от Горна и Долна

чединара са 
целокуп

ните нужни техничес
ки съоръжения- Но В. Б.

спортно 
на състезате

лите.

БОСИЛЕГРАДСПОРТ

Трудовите инвалиди ще 

посетят греба на Тито
„Младост“ Аланинце“ 1:1 (0:1)

В началото на мача, 
футболистите на двата 
отбора и около 1500 зриге 
ли с едноминутно мъл 
чанио почетоха паметта на 
другаря Тито

В рамките на тържество
то по повод 25 май — Деня 
на младостта, на игрището 
край Драговищица в неделя 
се състоя първенствен фут
болен мач между. „Младост” 
от Босилеград и „Алакинце” 
от Алакинце. По приятно и 
подходящо за игра време, 
отборите демонстрираха фу
тбол от средно качество, 
вкараха по един гол и раз
делиха точките

През първото полувреме силеградоките 
на мача се играеше по-сла- бяха 
бо, а особено неповързано 
играеха домашните футбол и 
сти. Гостите от Алакинци 
съумяха да използуват то
ва и в 26-та лганута Ивано- 
вич залюла мрежата зад 
гърба на вратаря Чипев. ___

Във втората . част футбо
листите на „Младост" атаку 
ваха много по-често, по-орга 
низирано и по-успешно към 
вратата на гостите. Така 
Успяха да създадат няколко 
шансове, от които капита
нът на отбора Г. Георгиев 
успя да реализира само то
зи в 66-та минута.

Във финиша на мача бо-

футболисти 
абсолютно по-добри, 

създадоха няколко изгодни
положения пред вратата на 
„Алакинце", но в тези мо
мент спортното щастие 
обърна пръб.

Общинската 
на Съюза на трудовите ин
валиди наброява 230 чле
нове, организирани в шест 
местни организации. В с®бя 
та двегодишна работа, орга 
низацията е постигнала забе 
лежителни 
осъществила завидно сътру
дничество с обществено-по
литически организации, пре 
ди всичко със Съюза на ко 
мунистите и Социалистиче
ския съюз.

шината и по-широката об
щност.

организация,
им

Организацията на инвали
дите по труда има свой 
клуб в Босилеград, в който 
членовете се събират да 
поприказват, поиграят шах
мат, а от преди няколко дни 
и да гледат телевизионна 
програма. Телевизорът е на 
бавен от собствени сред
ства.

гМЛАДОСТ": м. Чипев — 
3. Тасев, И. Кирилов — Ж. 
Евтимов, Г. Георгиев, В. Та
сев — Б. Тасев, Р. Венков, 
В. Чипев, И.Арсов и М. Цве 
тков.

Играта бе коректна, а съ
дията М. Савич от Сурду- 
лица главно добре делеше 
футболната правда.

резултати и е

Тези дни Председателство
то на организацията на инва 
лндите по труда взе реше 
ние членовете на организа
цията колективно да пое е 
тят гроба на другаря Тито, 
чиято смърт приеха като 
най-голя-ча лична и обще
ствена загуба.

На върщане от Белград, 
пенсионерите ще посетят 
Крагуевац и на Паметника 
па разстрел яните патриоти 
ще положат цветя и ще се 
поклонят пред паметта им.

Още от формирането си 
тази организация се занима 
ва с разрешаването на реди 
ци проблеми и настоява въз 
можно повече да подобри 
жизнените условия на свои
те членове. Обаче «много от 
членовете имат неразрешен 
жилищен въпрос, на мнози 
на е необходима лекарска 
помощ, която трудно полу
чават, защото живеят на сс 
ло. За разрешаване па тези 
н други въпроси се очаква 
помош от обществено-поли
тическите организации, об-

1:1 (0:1). М. Янев

♦ VСкъпият ни и непрежалим 
Т Съпруг, баща, брат, чичо и 

т ата.
Почина внезапно на 21 май ▼ 
тази година в 61-годишна ф 
възраст и ни остави вечно ф

да тъжим за него. ♦
Опечалени:

съпруга Пада, синове: Ва 
сил и Тома, братя: Алсксаи 
ЛЪР и Чсдомир, баща Сто
имен, снахи, внучета, б,рато 
вчеди и множество близки 
и приятели.

М. Янев

работник в „Огревиивест” в 
Ниш

'

Нашият скъп и //епрежалим съпруг, баща, 
чичо и дядо

-КОСТАДИН - К0ЦА 

НИКОЛОВ
Ч

ч
•й

На 31 май 1980 годиш а се навършват 6 ме
сеца от смъртта на нашата обичала майка, съпру
га, сестра и дъщеря
1 ... .

от с• Каменица

По чипа. на 27 май тази години на 84 годиш-
СТЕФКА К. ВАСИЛЕВА 
от с. Средня, Шуменско

на възраст-
Винаги ще помним неговия светъл лик

Опечалено семейство Николов и Пойният благороден лик вечно ще живее и 
пашите сърца. Поклон; пред светлата й памет. «■.„

Опочплсната фамилия

БРАТСТВО ★ 30 МАЙ 1980
СТРАНИЦА И'



V де» дошениеЮ
В Звоици в скоро време ще се състои голя

мо тържество, на което ше се ознаменува петго- 
дшшшата от докарването на тръбите за водопро- 
вода.

* * *
След като е изследвал па 

лекар попи- По ТОЗИ случай в центъра па селото ше бъ- 
тръбите, На това тър- 
лредоедатвл па отбора 

Ракита до Звон-

циеитката си, 
тал мъжа й: — наде открит паметник 

жеетво ше говори първия 
за изграждаме на водопровода от— Вашата съпруга «напети 

I на страда от мания за ве
личие. Дали в семейството 
й е имало подобни случаи!

— Да. На баща й со СТрУ 
I вало, чо той с глава па се 

мействого. . .

1ДИ.

ЗАЩО ТОЛНО СТУД ОправдателноЦела пролет си мину, евс и лето чс дойде,
самоа времето притиенуло с воду, дрче, студ, 

йоще снет не йе падъл. Оно верно дъж гребе, на 
и ка йе млогу некико чо се отърпи, ама сгудъ7’ 
изгоре и дрвята, а беоше се млого убаво разцъ- 
втели, не дава да никну колппфйете, че се ска_ 
пу, не може стокуту да гледамо, ний е се пспо- 
мрзомо. . . поразия голема.

* * *
На селскостопанския панаир в Нови Сад от

не беМалкият Пиер пита баща Димитровградска община в делегация'1’3 
взет НИТО ЕДИН ОВЧАР.си:

— Защо победата се изо
бразява винаги с женска 
фигура!

— Като се ожениш, ще 
разбереш.

казват отговорните— Щдхме да вземем 
— но не знаем кой шс остане. В последно време 
те масово напускат овцефермнте.

И све о** мислим, за све кривимо времето 
па съга се йе ра сърдило та нека да Ш1 докара па
мет у главу. Мучим се да се сетим кой най-млого 
може да му йе згрешил, очу да речем кой йе 

] баксузът за поразнюту, ка чуйем дека у Босиле- 
! град знаю защо йе све това тека.

това Апел до виоочанм* * *
И боенлеграчанье йем знаю защо йе 

тека, йем се не буне. Я ^ем им не веруйем, йем 
Би не разбирам — онн сУ иеразвийвна община, 
ньим най-млого требе убаво време. Па йош и мо- 
гу да простину, а кнко че се лече ка ньм докту- 
рйете слабо работе. И да видиш чудо — онн се 
бъш оди това ич не плаше. Манчо — викна ми 
йедън — нийедън оди нас не ма да простине, вре
мето йе У саюз с доктурйеге! Буди ламета» та га 
разбери — да йе времето с доктурйете, оно би 
било убаво та да нема болни, а овака?

Не знам дали босилеградчанье знаю болуйе 
ли времето оди некакве болести и иде ли на пре
глед при доктурйеге та да ньим се улагуйе, ама 
су прави били ка викаю дека времето помага 
шините доктурйеге. Тамън се запролетило, огре- 
яло жешко слънце, ка оно на доктурйеге текнало 
да прнму огняр на парното у новуту болницу. 
Времето се чудило — бре не греше ли овия чо
веци, що че ньим огняр и парно у лето, ка му 
време не йе, па гребе да га плащащ, а човекът 

-нема пто да работи — нели съвест че га бийе, 
това не улази у сгабшшзациюту. Ама они запели: 
огняр — ла огняР- И кой смейе да ньим препра
ви решението, никому не стиска и они си приме 
огняра.

Дори най-опитиият 
лекар не можа да прочете 
в нейните очи нещо пове
че от три диоптъра.

очен

Автотранспортното от Пирот отправи апел 
до височани със следното съдържание:

„Умоляват се всички хора от Висок и ония, 
които желаят да пътуват в този край да обърнат 
по-голямо внимание на прехраната си. Чрез по
стоянна диета трябва да намалят теглото си, за 
да може в комбето да поберем по-голямо число 
пътници.

Този апел важи до изграждането на мосга 
ла Бела вода при Славиня"!

на

1

— Горката! Защо се мъ
чиш, а не го напуснеш?

—-'Искам да отслабна още 
два, килограма.

който завинаги ще затворя 
очи?

— Очите не, но устата си 
спокойно би могла да зат
вориш — отговар^—-

Без думи

Син пита баща си: * * *
А времето да сман>и брукуту — докара Дъж — Татко, какво е това по 

четна титла?И СТУД.
Една жена се изказва на 

събрание. Говори повече от 
половин час и по нещо не 
личи, че има намерение да 
свършва. Един от присъс- 
твуващите прошепва на 
седа си:

— Да пази господ от та
кава жена? За нищо на све
та не бих сс оженил за 
нед. Ще ме подлуди с бър
боренето си.

й.И съга докгурйте се усмивкую и прашую: 
„кой вика дека у лето не требе огняр?'’

„Требе, требе — слагаю се босилеградчанье 
— йош ако й© работил у Електричното па умейе 
да уводи сгрую у нов е иже и знайе да оправя 
разне елекгричне машине.

— То е например, майка 
ти признае, че аз Съм гла
ва на семейството.

* * *
— Как сте 

чалник?
с новия ви на-

съ-* * *
Млада жена се оплаква 

на приятелката си:
— Мъжът ми е непоно

сим, вечер се връща къс
но, пийнал, не внася запла 
та си в къттти, а аз вече от
слабнах с десет килограма.

— Остави се, опак човек.

— Защо?

Ш — Идва преди мен, кога- 
то закъснея и закъснява 
винаги, когато аз дойда то 
чно навреме.

— Благодаря 
ствието

ви за съчув 
— отговаря му съ

седът. — Това е женаГЕРОИЗЪМ, ПОДВИЗИ ми.
* * * **

Всяко време 
герои.Героизмът е естествен из

раз на повишено чувство за 
живот.

ражда своите Една заядлива 
нахвърля върху мъжа си:

— Е
можеш да дочакаш

Подвигът, както и талантът, 
съкращават пътя към цел-

Л. М. Леоков

жена се

та.
А. Н. Толстой да. ти оигурно не 

деня, вАрабска
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