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ЪРЯ-ТСТВО „БЕЗ ЧИСТОТА НА СЪЮЗА НА КОМУ

НИСТИТЕ НЕ ЩЕ МОЖЕМ ДА ИЗПЪ

ЛНЯВАМЕ ПРАВИЛНО ИДЕЙНО-ПО- 
ЛИСТИЧЕСКАТА РОЛЯ, КОЯТО ИМА

МЕ В РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА СО

ЦИАЛИСТИЧЕСКА ОБЩНОСТ".
• ВЕСТНИК И А БЪЛГДРСкАТа НАРОДНОСТ В С а> Р ЮГОСЛАВИЯ •

Тихо в Н и шИНИЦИАТИВИ

Сомвобдогоне КОМУНИСТИТЕ ПО-ОТГОВОРНО ДА 

ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
Л али Димитровград ще е 

г-1 по-красив?
Ще получи ли истински 

градски изглед?
Дали гражданите му ще 

се радват на добрата му бла 
гоу строеност ?

Това са основните
След няколкодневна оби

колка на Социалистическа
та покрайнина Косово и ня
кои други краища на Сър
бия, президентът на Репуб
ликата Йоснп Броз Тито 
със съпругата си Йованка и 
придружаващите го високи 
съюзни и републикански де 
йци — Драгослав Маркович,
Марко Никезич, Драги Ста- 
менкович, Фадил Ходжа,
Миряна Кръстинич, Али Шу 
крия и др., пристигнаха на 
16 април на еднодневно по
сещение в Ниш.

На нишката ж.п. гара пре 
зидентът Тито бе посрещ
нат от представители на об
ществения и политическия 
живот на град Ниш начело 
с председателя на ОС Мио- 
драг Апостолович, секрета
ря на Общинския комитет 
на СКС Веселин Илич, пред 
седателя на ОК на ССРН 
Радомир Милованович, пред 
седателя на ОСС Добросав 
Петрович и коменданта на 
Нишката армейска област 
генерал-полковник Джуро в тази част на града, коло- 
Лончаревич. След интонира- ната от автомобили пое към 
нето на държавния химн и сградата на Нишкия универ 
запознаването с представите ситет. На пътя, дълъг около 
лите на града, президентът 3 км, президентът Тито на 
на Републиката и придружа всяка крачка бе сърдечно 
ващите го лица излязоха на приветствуван. 
площада пред гарата. Тук Пред сградата на Нишкия 
високите гости бяха привет- университет високите гости 
ствувани от няколко хиляди посрещна и привестствува 
жители на град Ниш. През ректорът професор д-р Бра- 
шпалир от пионери, учени- нислав Гърбсша. Приветству 
ци от нишките училища и ван от няколко хиляди сту- 
работници от Машинната денти и граждани президен- 
индустрия и други фабрики тът Тито и съпровождащите

то осигурява условия за про 
фесионално и хуманистичес- 
ко образование на младите.

въпро
си, отговор на които тряб
ва да дадат самите Димитров 
градски жители.

Събранието на избиратели 
те даде инициативат със са
мооблагане да се асфалти
рат за пет години почти вси

Университетът — ковачни
ца на социалистическа 
интелигенция
Приемайки високото приз

нание президентът на Репуб
ликата благодари с кратко 
слово, в което каза:

„Драги другарки и друга
ри, професори и преподава
тели, позволете ми да ви 
благодаря за това високо 
признание, което тук ми бе 
връчено във вид на повеля 
и грамота от този Универ
ситет.

Щастлив съм, че днес и- 
мах възможността да бъда 
ваш гост, защото аз ценя то 
зи Университет като Универ 
ситет какъвто трябва да бъ
де, т.е. който е най-близко и 
във връзка с фабриките, пре 
дприятията, със създаването 
на кадри, които са ни нуж
ни в индустриализацията* на 

го лица влязоха в украсе- нашата страна. Аз съм чул, 
ната зала, в която се прове- че на този Университет по
де тържествено заседание нататък се усъвършенству- 
на Съвета на Университета, ват мнозина работници от 
Тържественото заседание от производството, производи- 
кри председателят на Съве- тели, че се създават нови це 
та инженер Томислав Жив- хови инженери. Това е съв- 
кович. За десетгодишното раменен напредък и той и- 
развитие от основаването на знсква такава работа. Бих 
Факултета в Ниш и 5-годиш желал да подчертая още не- 
ното развитие на Уннверси- що. Слушайки отчета за ра- 
тета говори професор д-р ботата на вашия Универси- 
Браиислав Гърбеша. След то тет, за насоките на тази ра- 
ва председателят на Съвета бота, на мен още един път 
на Университета инж. То- ми хрумна мисълта, колко 
мислав Жнвкович прочете Университетът и нзгражда- 
решението на Съвета прези- нето на нови кадри могат 
дентът на Републиката Йо- да допринесат за онова, ко- 
сип Броз Тито да се удсь ето за нас е най-съществено- 
стои с повеля и грамота в то, а това е братството и 
знак на признание и благо- единството на нашите наро- 
дариост за неговата жизне- дн. Тук се възпитават нови 
па самоотвержена дейност в хора, нови кадри, нова инте 
създавано па братската со- лпгенция, социалистическа 
цмалистическа общност, коя

ки градски улици, канализа 
ция да се построи и градът 
да получи основните елемен 
ти на съвременен град.

Ще стане ли починът реал 
ност и акция — това зависи 
от самите Димитров гр адчани.

Сигурно е, че всеки жител 
на всеки град обича и же
лае той да е чист, хигиенни
те условия на живот да са 
солидни, а комуналните обе 
кти и услуги да са съвреме
нни.

Тази любов и желание се 
осъществява в много градо
ве със средствата на сами
те им жители, 
уреждат града и осигуряват 
на поколенията добри усло
вия на живот.

И сега се поставя въпро
сът — ще постъпят ли така 
и димитровградчани, 
сложат подписа си за само
облагането?

Така те си

като

Струва ни се, че в това не 
бива да се съмняваме. Защо 
и те не биха постъпили та
ка, както правят хората из 

като бла- 
със

цялата страна 
гоустройват града си 
свои средства.

Даже има и причина по
вече да се постъпи така 
той е вратницата, през коя
то влизат и излизат от на
шата страна хиляди чуждей 
ци и първите си и последни 
впечатления за нея носят от 
Димитровград. Именно и за 
това, за тя среща и сбогува
не с нащата страна, които 
трябва да бъдат приятни на 
хората, следва да се подпи
шем — за самооблагането.

А. Л.

БУРНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

Грижа за общинския динар
вуват мнозина „диви замаяВече става традиция засе

данията на Общинската ску тчии. 
пщина в Босилеград да бъ
дат необикновено дълги и 
бурни, когато се приема и 
разпределя общинския бю
джет. Такова беше и' засе
данието, което се проведе в 
понеделник, на 12 април.

Макар, че на дневен ред 
бяха и още много други важ 
ни въпроси: програма за ра
бота на ОС и на общинска
та администрация за тази го 
дина, обществен проект за 
обществено-икономическо ра 
звитие на комуната, годиш
ните баланси на стопански- 
те организации и лр. в нен- 
търа на вниманието бе раз- 
пределянето на бюджета.

Дори по отношение на при 
ходите, които формират бго- 

по-обс-

(НА 2 СТР.)(НА 4 СТР.)

Отзиви на читател 

във връзка с ел. 
трификацвята
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ж||Югославският посла
ник в Швеция, народ- 

Владимирният герой 
Ролович почина рано 
сутринта на \ 5 април в 
каролинската болница 
в Стокхолм.
Владимир Ролович не 

издържа трите тежки 
рани, които му нанесо 

усташките терорис- 
Брайкович и Бари- 

шич на 7 април в сгра 
дата на югославското

\..г
;

&еМИ на-|1

“ ивбъ-
Ш6Т

шине се водихаджета
той ни разисквания, пито пак 

някои по-зиа-
1|

.пха
ти се предлагаха 

чителни изменения. Изтъкна
се, чо общинската админис
трация е изградила такава 
данъчна политика, с която 
успешно и равномерно да оо 
хваща възможните приходи. 
Отборниците бяха на мне
ние, че в комуната същест-

посолство.
Тялото на посланика 

Ролович бе пренесено 
със специален самолет 
в Белград, където бе 
погребано.

СС1
(СТР. 101

■Ншяш



ТИТО В НИШ

КОМУНИСТИТЕ ПО-ОТГОВОРНО ДА 

ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ
■ ■ л ръцете той постигнатото не ни е

(ОТ 1 СТР.) ца, Пирот, Бела паланка, А- лични догадки и гюдмолни- сериозно’ ра°°*\ 1ИЗПЪЛ, паА'иало от небето, пито ни
интелигенция и разбира сс, лексииац, Свърлиг, Сокоба- чсство от страна на класо- си и ,ю'?™°яор № и и с дадено даром от някой. На
т пхС пас пала' отговорност- пя, Прокупне, Враня, Лсско- пите и други противници, пявамс спо1^.^Ъ\1^зрс. трудещи сс са създа-
“РУин“рс^ъГ°шКю вай. Секретарят на Общ.,..- Вие успявате да станете ма тогава ще можем да разре шихе'■ мъка. На
'да бъдГ ковачш1ца !,а со- скня комитет на СКС Весе- път па това и не позволява- шии всичко. ли гова ^ кажа> че
Апиалпстическа ннтелмгеи- лнн Илич, председателят на те това ла ви преокупира. В д3 и сега по време "а °за и-ц-ославия има голям прсс- 

' пия дълбоко свързана с ра- Общинската скупщина Мно- нашите най-големи градове КОдката приказвах доста з Ю ^ позволим ня
бот! I ическата класа дълбо- драг Апостолович И друга - Белград Загреб Любляна ролята на Съюза на комуни тр0ви държавния
ко свързана с всички нацио представители ма общество- и другаде би трябвало съ- стите. Ще приказвам още коА‘ тически организъм
нзлиости в пашата страна но-подитическия живот запо що ио-силио да се прояви ра където дотрябва. Мисля, чс соц силно ще угро-
'{^"всички републики.1 ТЪва анаха президента Тито със за бот,.ическатакласа и нейно трябва да укрепим и реор- тогава. това сил^Щ угр*
е ваша първостепенна зада- Дачите и проблемите на раз- то влияние. По-силно грабва гаиизираме Съюза па кому зи и
ча. И не само ваша, но и на питието на Ниш. ла сс чува гласът иа работ- пистите и да изхвърлим от та^ сс случи страш-
всички наши уттепситети п Взимайки думата президс- ..ическата класа п създава- иего ония, коиго мътят, ьсз к.о оято са напра-
висшиуГл^^ГХсля че нтът Тито каза, че има мно- пето па социалистическия чистота па Съюза на кому- » Ра^Гв Швеция" е
днес в Югославия не се по- го впечатления от тази сре- дух за да сс осуети вредно- „ИСтите не що можем да из- вили У посланик дру-
лагат много грижи за тези и.а и не е изненадан, чс чу- то влияние па класовия вра, пъл,,яваме правилно идейно- убит на Ролович и
въпроси и затова понякога ва много неща, каквито би и па различните други про- политическата роля, която гарят о д у секретарка
та някои университети се жслал ла чУва ”а ме- тивиини па пашата самоуп- имамс „ развитието па на- тежко е ра Тш)а са
стига до положения на кри- ста в Югославия. равителиа боцпалнстнческа шата социалистическа общ- та " “ терористи,
зи. На някои може би е до- „От обстойните ипформа- сисюма. Между тях има пи- пост. Обаче ако в Съюза на които са готови на вси
тегнало, че постоянно се го- цип - продължи той - днес телектуалци, които нямат комунистите едни теглят на деи, “аква ПОЛитиче-
ворн „братство и едииство”, научих някои пови неща. Не нищо общо с нашата социа- прел, а другите назад то чк , аиизация. Какво зна- 
а аз виждам, че това щс тря мога да ги сумирам, но мо- лпечическа шислигсппия. гава няма да стигнем ло пи- .ра ? значи, че такива
бва още дълго да се говори, га да кажа, че сте на прав При това се създават по-го- къде. Затова тези неща тря- ии - ^ намерили убе-

Аз ви моля пооФссош. и път 11 в мно™ неща можете лем" възможност иа влия- бва да разчистим. . изрод страни на За-
преподаватели дгГдддете^си наистина да бъдете за при- "ието отмИмкоикои- Сдед като приемем КОНСт„ Гда и другТде даже и в
чко от себе си в това нап- целш "Р”™ работят против ШвеЦИЯ' К°ЯТ° е тВ*ЯИ* “

„ " на комунистите. Разбира се,
хумзнс.Гпът пТсопиалпст “е става въгфос' че комуни- дЪржави в Европа. И
ческото развитие ппедстав- ститс' тРябвало Да «оманд- Аар „а те3и терористки ба- к-ского развитие предегав ват Съюзът на комунистите
лява опасност за реакцион- се ползва с голямо доверие 

изнесете нещата, да кажете и.пе капиталистически сре- СрСд народа. Хората знаят 
не как работите, какво сте по- А" от Запад. 1е не могат да какво е положително, кое е 

а™ бпзтетвото стигнали до сега и пр. Оча- ни удрят открито, но се пол отрицателно и ако Съюзът
Г.Г™п Н.™™ “ квам там да има и много зват с разни методи какви- па‘ комунистите работи пра- пат там
^ ^!ей??вука Тоаябва 1а остри думи, и критика. Оба- то са шпионажът, дезинфор вилно, доверието ще се за- а “ много наши работ-
к-У>,-з че съм недоволен от че вашвте делегати ще мо- мациите и др. Прилагат се силва [ювсче. Трябва обаче ”ата, че ^много наши раоот
кажа, че съм недоволен 01 изнесат твърде поу- нови форми на воина, които ля иг, пяппгара-ък м.,я ници са заминали нп уаиикхтова че в нашите висши у- 1а1 А‘1 изтл'в11 лььрдс пиу ; .тпянп ’ пп Аа кажа, че напоследък има в чужбина и това не и при-
имлмтя лтивепситети мар- чителеи опит. А конгресът към пашата страна се по- признаци, че комунистите пябптя за нас Тези оа-чилища, университети, мар сигурно е даде перспекти- ДРУГИ от ония, които неоко- зап/бват от престижа ги На 2тна ра0ота за нас' 1ези ра
ксизмът заема толкова мал- пгипттгмння^пяйптп лониализмът прилага напри за1Уоват от престижа си. на ботници, които са заминаликп мягтп Два часа селмич- ва за п°-иататъшна работа лошшлизмъх прилепа напри първо МЯСто, защото не по- „я *я гпрцрлят я и ТТТветтия
ко място, два хаса ссдми развитие на нашите трудо мер в Африка и в Азия. А КЯоПЯт гпптйнлгт ля огтг.я-г за Аа спеч^Л^Зч' а в швеция това е недостатъчно, „м „олективи РУ всичко това се прави на пъ казват спосооност да спрат около 40.000, масовоМарксистката наука е нау- в« колективи. всичко това се прави на пъ раз1.ште отрицателни проя- се дигнади и дошли в Сто
ка е наука с неизмерими въ Както ви е известно, ние Рворямявт°-мв нашще на ВИ' КОИТО стават в 'зтопанст- кхолл1 да демонстрират. • Ви-
зможности да се прилага в скоро време трябва да роДР“?°дРа ни разбия^ отвът ВОТО и АРУгаде Сега ние какво бяха из^сали на
върху дадеш, условия, в ко- приемем амандманите, от Р°Л П ТР1|Г.,,,пят^ пло юппд сме в такава оостановка, ко Тг,анСпарентите които носе-
ито днес и ние се намира- конто особено е важен 22, Рв- а те ва“"рааТсиПпЛ°^°Р0^ я™ означава превал и зато- ха Със своето държание ге 
ме. Не трябва да се прила- в които се говори за само- впягпвете ня ня ва се вмъкват всевъзможни показаха че са част от та-
га шаблонно във всички ус- ^раВза™в™еи "Р°вз:шата система. поам? тоилнп^т6”^ И "И кава социалистическа Югос-ловия. На всяко условие тя лите- ^атова е важно на та- правят трудности. Чухте на- АЯПтха ПГДРА Т4я сля«пг
има свой отговор. Тя тряб- зи тема Аа се приказва и на Другари, известно ви е, че пример какво съм говорил тите които имаме А това е
ва да се проучва и това то- конгреса, защото досега пра довоенна Югославия беше за цените и за други по-на- .1Н0Г’0 добие и за похваля
гава ще бъде победа на все- вата на самоуправителите буржоазна държава с мадо- боляди въпроси. бях уве- Т. Те „Гжн
ки отделен човек и на ця- са били нарушаваш, често числена работническа класа, че ди1Гарът след де|ал.
дата наша общност. Желая пъти по всички възможни която беше напълно обез- Вагшята ше укпепне Ча гъ- предприели енерги
ви, драги мои студенти, дра- линии. на различни неща и правена. Стана война и се жаление сега не върви та- крачки при шведското
ш професори, преподавате- ™ Различни начини. Сега в показа кой какъв е. През ка как?о се на™ вахме Зна "Равителство като сме иска 
ли, много успехи във ваша- Конституцията по-твърдо ще войната имахме много си- чи' нма педииа въпооси кс> А СПре И не позволи 
та работа, защото вие съз- бъдат изразени правата на леи вътрешен враг, който от „то трябва ла разрешавай ^ероризиране 
давате едно поколение и по- производителите, а то ще крито сътрудничеше с оку- се"а Съюзът на комгаисТи пРеАОТавители и на нашите
коления, които ще носят по- и« съдеиствува по-решител- паторите. Този враг убива- те във ^сяка пГгЗ™ хора,-конто работят там.
нататък нашето развитие, н0 Аа се противопоставят ше собствения си баща и тоябва “ насочи ™ в То“ сп°-'<ена. че такива ра
които от нашата общност на различните опити за узу- брат, колеше деца и жени. своите пооблеми ля бие бот^ са ставали и в Запад-
ще създадат силна държава, ,раиране на тези права. Та- В Хърватско това бяха уста класовия воаг в Авоятя гпр. На Германия» но тяхното пра
без оглед на нейната много- ка ще се осУетят и опитите шите, в Сърбия, четниците, в да а п«п ^ вителство ги е обуздало. А
националност”. самоуправлението да бъде Словения — белогвардейци- Дг,’уга оеп^блика б?Ля това значи — кааа президен-

сведено до технохратски по- те, итн. Този враг бе побе- да своите пппЯлрааи” А тът — че е възможно кога-
зиции. Работническата кла- ден на бойното поле. Значи р то се иска. Това трагично
са, самоуправителите този телна част от тях избягаха в Обръщайки се към присъ- събитие предизвика голямо
път трябва .наистина да по- чужбина, но и останаха в ствуващите, той още веднаж недоволство в света. Хората
лучат пълни права, обаче страната. Мнозина от оста- подчерта правилната посоче отвсякъде се'питат как една
стедва да умеят да ги па- палите в страната се вклю- ност на нишкия регион и !Гакава Държава, каквато е

Р зят. Дължен сълг да кажа, чиха в нашия живот и не пожела да продължат все Швеция
университета прези- че много колективи досега ни пречат. Обаче една част така, за да бъдат пример на

д нтът 1 ито със сътрудници не винаги са умеели да па- винаги е чакала своето вре другите.
В°ДИ разговори с по- зят правата, които им при- ме и именно сега те мислят,

итически актив на община надлежат с оглед на закона че е дошло това тяхно вре-
аа които участвуваха и за самоуправлението. Тези ме. За съжаление, ние, кому

^редставители на общините права не рядко са задушава пистите, не бйхме до
Димитровград, Бабушни- ли различни бюрократи, а чно бдителни, особено напо-

следва да камеа и разни гру следък. Не гледахме кои са
самите работнически тези що уж ни подкрепят в

съвети, които са били на ед случай когато се стига до
с бюрократите, национални сътресения и ме

с това трябва ждурепубликански конфлик-
Аз невед- ти. До такива конфликти о-

говорил, че югосла бикновено се стига зарад въ
вската работническа
е основата на нашето обще- ство, които след това полу- 
ство. Но тя не е 1

зло-

най-цивилизова- 
и най-д^мократични

рав2\ение, а от друга страна, 
моля студентите да държат 
сметка и наистина да се въз 
питават в духа йа онова, ко принесете много за прсдстоя- 
ето очакваме от цялата на- щия конгрес иа самоуправи 
ша общност; в духа на брат- телите. Там трябва така да 
ството и единството.

то една от 
нитестн.

Особено считам, че ще до вее

пдити е дадена възможност • 
да извършват атентати, да 
убиват наши представители 
и’ да тероризират нашите 
работници, които се пами- 

. Зная коя е припи

сано

на нашите

Съюзът на комунистите 
да се насочи към класо
вия враг в собствената си 
среда

може да позволи 
на терористите, на обикно
вените разбойници

„Аз зная, продължи той тоВТТ1Ър?,иИ ЗЛОАейство- 3аЩ° 
че и този край - далечнш ^1^,а.“°щна поли
та и близка околност на АРУТИ сРеАст‘
Ниш - е пасивен, стопан спре и осуети това.
ски изостанал и че му тряб «анрая той изтъкна необ- 
ва помощ. Обаче Ниш е ста ^°Аимостта в страната да 
над такъв център, че вие ЬъАе прим^хнато всичко, ко 
ще съумеете да се насочите ето може Аа навреди нашия 
към тези трудности на. ва- престиж и каза, че имаме 
шия район и да ги острани- сили за това. Обаче трябва 
те с успех. Той изтъкна, че енергично да се работи, за- 
не само този край или ня- Щ°то не съществува криза в 
кои краища в Сърбия са па- Разата* но съществуват горе 

осъществи- чават националистически и н.еразивити. Имаме ^а101 хора, които ня-
ла своя статут в пълна сте- признаци. Значи, досега не ра^они и в Хърват- "ги не1Да не виждат доста-
пен. Сега се върви в тази сме държали сметка за то- И В (-/ЛОВения. Значи, 11ЧНО' които са слепи за да 
насока. Всякъде където има ва/ но в бъдеще трябва да « всяка република и зато- нреАприемат мерки на вре- 
такава концентрация на ра- внимаваме. Нам такива гла Те трябва Да се разреша- за отАелянате 
ботническата класа, както, шатаи” и „помошници” ” не Аа ^ ликвидира изоста- неЩа- 
да кажем, е в Ниш — се у- ни трябват. Трябва открито ®ането- Това важи и за ниш каза президентът Ти-
сеща и нейното .доминантно Аа ги сочим и да казваме кня краи- можем да направим то-
влияние. Затова и отношени това са тия и тия. Президентът Ти™ рлрл ™ ва и Ще го направим. :шт тш тт
трове - шГ„оНм™ хМит,еМТряббвГда™зеКм™УН^ аУЛТаТИТев -едвоеннохо ра А- Йотов

у .ряова да вземем по- звихие. Разбира се каза А Лазаров
М. Нейков

такова

статъ-

пи в
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Линията Белград-Бар Сътрудничество между общините на българската народност
нови милиони от 

ДИМИТРОВГРАДСКО БЕЗ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ
★ Свидетели сме на ежедневни контакти между 

държави от най-отдалечени географски мериди- разединената
щините в тази област.

тава голяма въпросителна 
политика на оо

В трудовите колективи » 
по селата от една седмица 
насам се записва заем за 
линията. Белград—Бар от ча 
стни лица. Организираните 
за целта пунктове работят 
постоянно и хората внасят 
суми.

Заемът от частни лица ве
че е надхвърлил няколко ми 
лиона динара.

Членовете на

От ученическия динар 
линията в гимназията „Йо- 
сип Броз Тито“ са събрани 
досега 100.000 стари динара, 
а колективът на основното 
училище „Моша Пияде“ е 
записал 600.000 динара. 

Членовете на колектива 
общинския комитет на 

СКС, на ССРН, Синдиката 
и младежта са записали бди 
зо едни милион стари дина
ра. Секретарят на комитета 
Райко Зарков е записал 200 
хиляди, Илия Петров, пред
седател на ССРН — 200.000, 
председател на ОС на синди 
катите Милорад Златанов — 
100.000, председателят на ОК 
на СГОМ — Симеон Костов 
— 100.000 стари динара и по 
чее.

за
ани, което в наше време стана необходимост за 
мирно съжителство и разбирателство между на
родите. Такава е днес практиката в международ- 

живот. Такава е и практиката между отдел
ните републики в нашата

КОЛКО Е ПОЛЕЗЕН РАЗ- 
ДРОЬЕНИГи' „КУЛТУРЬП 
ДИНАРния

страна.
Втора важна област е кул 

гат по два-три иска от една турата. Тази година напри- 
и съща община, но от разли мер българската народност 
чни институции. За тези яв- за тази дейност ще получи 
ления своевременно писа и °*' Републиканската култур- 
нашия вестник. на общност общо около 3

милиона динара. Вместо,да 
съществува единно коорди
национно тяло за четирите 
общини, което бй имало за- 

Е областта на образова- дача да изучи проблемите в 
нието, например, съществу- тази област и да пласира 
ват многобройни неразреше средствата там където са 
ни проблеми, които могат, най-необходими, по всичко 
поне да бъдат намалени са- личи че и тази година сред- 
мо с общи усилия. В издава- ствата ще бъдат удребнени. 
пето на учебници за основ- Поставя се въпроса за из- 
но образование в училищата граждане на културен дом 
на българската народност го или на училище в Звонци, за 
дини наред царува хаос. Съ- изграждане на културен дом 
здадените менажерски гру
пи за превеждане и съставя
не на учебници продължават Сурдулица. Ясно е, че едно 
да съществуват само благо- подобно тяло би могло да из

на За съжаление такава прак
тика и след четвърт столетие 
свободен живот в Югосла
вия не е установена между 
общините в които живее бъл 
гарската народност. През то 
ва дреме едва ли могат да 
сс регистрират две-три офи
циални срещи между най-от 
говорните представители на 
Димитровград и Босилеград. 
А няма област от обществе
но-политическия живот, кул 
турата и образованието, ко
ято да не е обща за четири
те общини. Общо им е и то 
ва, че всичките се числят 
към неразвитите, че всички
те получават допълнителни 
бюджетни средства от Репу
блика Сърбия. Макар че на
чинът на получаване на сред 
ства за българската народ
ност през тези 25 и повече 
години няколко пъти се про
меняше, начинът на изпра
щане на искове до републи
канските органи от страна 
на общините не претърпя ни 
какви изменения.

колектива 
на предприятие „Услуга“ мо 
гат да се похвалят засега с 
това, че над 30 души са за
писали заем средно между 
10 и 50.000 стари динара.

В Стопанската банка 
чки служещи

СЕРИОЗНИ ПРОБЛЕМИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО

вси-
са записали 

заем, а завеждащ клона Гри 
Станчев е записал 200 

. хиляда стари динара.
В службата на обществе

но книговодство също са за 
писани значителни суми. Гю 
ро Маркович например 
писал 200.000 стари динара, 
а Петър Петров — 100.000.

Мотелът в Димитровград 
е събрал от работниците 
близо 300.000 динара, 
управителят е записал 100 
хиляди.

гор

В банката също 
евания на заем за линията 
от частни лица. Засега 
най-го ля ма 
народният 
републиканската 
Георги Алексов 
стари динара.

Най-важното

има запи

там
сума е записал 
представител в 

скупщина 
- 230.000

е за

в Босилеград. Подобни иска
ния има в Димитровград ие, че значи

телна част от сумите са вие
като

сени. м. н. н. дарение на неединните ак- работи дългосрочна програ- 
които нямат никаква сила мг. в областта на културата

Преброяването в Димитровградско ции, на частичните критики, 
на задължителност, за про
мяна в неотговорното пове- точава средствата според не

и всяка година да съсредо-
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ХИЛЯДИ ЖИТЕЛИ
денис на споменатите гру- ждите. 
пи. Струва ни се, че именно 
оттук идват болшинството 
забележки по адрес на ка
чеството на проведените и 
на съставените учебници.
Значи, не е спорно консти-

Всяка от 
четирите общини се отнас
яше, а такава е практиката 
и днес, към републикански
те органи със свой иск, вся
ка изразходва средствата ка 
кто намери за добре. Нещо 
повече, пред републнкански-

КОЙ ТРЯБВА ДА Е ИНИ
ЦИАТОРА НА СЪТРУД
НИЧЕСТВОТО?

Има доста забележки и по 
туционнотото задължение на адрес на издателската полн- 
Република Сърбия към на- тика на „Братство”. Подоб- 
родностите, не са спорни раз но тяло и в тази област мо- 
меритс на средствата, но ос же да действува като коор

динатор на акциите. Неот
давна на срещата между чле 
нп на. секретариата на Ре
публиканската конференция 
на ССРН Тодор Славински 
и активистите от селото бе

Преброяването на населе
нието

но млади хора, които след 
в Димитровградско, свършено училище намират 

което трая десет дни, е при работа извън комуната, 
ключено успешно, ни съоб
щи инструкторът по пребро
яването др. Александър Ле- м. н. н. те органи често пъти приети

ков.
Както ни каза — не е и- 

мало никакви трудности и- 
ли неясности и преброяване 
то е завършено даже преж-

МНОГОБРОЙНИ ПРОБЛЕМИ, НО И 

ГОЛЕМИ НАДЕЖДИ В БЪДЕЩЕТО
Звонци

девременно.
Преброителните материа

ли са били на български е- 
зик, а в преброяването са

изтъкнато, че за училищата 
е много по-полезно „Братст
во” да издава повече детска

запознаха другаря Сла- 
проблемнте в об-

Миналата седмица членът на Секретариата на Ре- 
били ангажирани 78 преоро- публиканската конференция на ССРН Тодор Славински 

И ^ общински инстру посети село Звонци където води разговори с представи-ктори.
До 15 април ще сс приклю 

чи с преглеждането и пре
даването на материала.

цн
вински с
ластта на просветата и кул
турата. Директорът на основ литература, лектира нтн. Тря 
мото училище Зоран Лепоев бва 
подчерта, чс сградата на ос
новното училище 
ява и най-мниималните 
гиспичнотехннчески изисква но официално предложение 
пия. Също е положението н 
със сградата па подведомст- 
веиото училище и село Пре- политика. А сигурно, че то е 
сека. На срещата бе постнг- готово да се отнесе с уваже 
пат договор просветните ра- нпе към всяко подобно пред 
ботници от селото н компе
тентните органи на Общинс
ката скупщина в Бабушпи
ца да изготвят проект или 
за изграждаме на нова учи- ложения за организиране на 
лищна сграда, която би слу- срещи между общините и за 

библиотека н кул 
турен дом или пък за адап
тация на някои съществува
щи обществени сгради в се- нишка и Сурдулишка общи

на, отколкото от общините

тели на обществено-политическите организации за някои 
културно-просветни и комунални проблеми на селото. В 
разговорите участвува и председателят на Общинския 
синдикален съвет в Бабушница Йосиф Александров.

откровено да кажем, че 
издателство „Братство” и дбна задовол

хи- днес не е получило ннто ед-
Тъй като сведенията от 

преброяването са служебна 
тайна и могат да се публи
куват от съответно статисти 
ческо управление, официал
ната бройка за иаслеление- 
то в Димитровградската об- Един от основните пробле 
щина не е известна .засега. МИ/ КОйто бе изтъкнат ната- 
Обачс мнозина, които добре зи среща е свързването на 
познават движението на на- ТОва село с Бабушница иДи 
селението в тази комуна, мигровград и Пирот през Су 
смятат, че новото преброя- Ково. Пътят е единствения 
ва не ще даде данни за лама шанс за по-нататъшното раз 
ляване на населението в ко- питие на Звонска баня и ту- 
муната. Те считат, че в Ди- ризма изобщо. Не е никаква 
митровградско сега няма гю тайна факта, че Звонска ба
вене от 16—17 хиляди жите- ия през последните години

прави крачка напред — две 
назад. По всичко личи, че

от областта на издателската
ПЪТЯТ — ЖИЗНЕНА 
НЕОБХОДИМОСТ

потентни републикански ор
гани.

ЗА ТРАЙНИ РЕШЕНИЯ В 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ложенне.

Макар че Звонци има ам
булатория повече от десет 
години, въпросът със здра
веопазването никога не сбил 
трайно решем. По редица 
обективни причини този па
сивен край не може дълго 
време да задържи лекар. В 
момента този район с насе
лението от над 5.000 души е 
без постоянен лекар. Иаис- 

от здравния

За отбелязване е, че пред-

жила и за решаване на общи пробле
ми идват повече от Бабуш-

лото. на село-П редставнтелите 
то запознаха другаря 
вински и, с развитието на цяло от българската народ- 
Звопска баня. Макар че има 
шс доста забележки по ад
рес па гостилш 1Чарското пре 
дприятие, „Църни връх", ко- нр подобни акции по редица 
ето, както се изтъкна, не ин- оправдани причини, 
вестнра почти никакви сред
ства за развитието на баня- 1 Както се вижда почти 
та така че тя през последни л
те години дори и стагнира, 1,яма оГ,ласт' която А“ пс е 

засега поне обща всички. Остава да се

ли. Сла- в които населението е нз-Причината за намаляване
то от десет години насам 
(през 1961 са били нещо око 
ло 19.000 жители) е в значи ла Паланка — Бабушница —

Звонци — Суково в път от 
та в редица градове на ре- IX разряд. В такъв случай в 
публиката. Това са предим- изграждането на пътя би у-

частвувала и Република Сър 
бия. Друг важен шанс за 
разцвета па този край е из
граждането па изкуственото 
езеро край село Трънски О- 
доровци. Имецно в него на
селението от този край по- 

иай-големи надежди.

типа, лекари 
дом в Бабушница посеща
ват Звонци два пъти седмич 
но, обаче това в никакъв слу 

може да задоволи 
нуждите ма населението ме 

от Звоиския край, пои

единствения изход е в ире- 
категоризацията па пътя Бс- ност. Обаче тези общини из

бягват да бъдат инициатори
телното изселване на хора-

чай не

само _
от близките села па Димн- 

Следтровградска община, 
като говори Ъа.развитието иа 
здравеопазването в Сърбия 
през следващите пет годи- 

другарят Тодор Славин
ски заяви, че единствен из: 
ход за трайно решение па 
проблема със здравеопазва
нето в Звоискн район е стн- 
пендирансто на студенти от 
този край.

Просветните работници от 
основното училище в Звон-

лругк решения 
няма. надяваме, че най-сетне ще се 

установят контакти, а дого-Въпрекц многоброните 
проблеми, населението от то
зи край с оптимизъм следи порите по различни въпроси 
посебно плановете за изпра- що станат постоянна прак- 
ждаие на езерото край Одо- 
ровци, което ще разреши и 
въпроса. със съобщенията.

ни,
лага
Все пак, във връзка с изгра
ждането на пътя бе постиг
нато съгласие една делега
ция па селото начело с пред 
седателя на Общинската ску 
пщина в Бабушница Спсто- 
мир Николич да посети

тика в отношенията между 
общините.

Д. ЙотовА. й.
КОМ
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ОС в Босилег^ дБурно заседаниеОт събранията на избирателите в Босилегзрдско

Грижа за общинския динар
ОПРАВДАНИ ИСКОВЕ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
жаха двусмислемост и про
тиворечия.

Мнозина отбориици се за- 
стъпваха при всички бюдже 
тни потребители заделящите 
им средства средио да се 
увеличат с 11% в сравнение 
с миналогодишните. Тук оба 
че бяха направени очебиещи 
отсътпавния. След дълготрай 

бурни полемики и без
брой предложения това бе 
осъществено и прието един
ствено гто отношение на сре 
дствата за органите на об
щината и службата за вът
решни работи. От това се 
отстъпи при общинския съд, 
който е сега получил 40% 
средства повече от миналата 
година. Значи, не е последо
вателно приложено републи 
канското решение, което за 
тази година предвижда по
вишаване на средствата при 
бюджетните потребители до 
11%.

Главна битка се водеше 
бю-как да се разпределят 

джетните средства, които за 
тази година в'ьзлизат на 
4.580.000 динара и са с. 600.000 
динара по-големи от мина
логодишната сума. При то
ва обаче се стигна до бурни 
разисквания, но същевреме
нно и до иеоправдаеми по
лемики и лични.дуели меж
ду представителите на об
щинската администрация и 
отборниците. Няколкочасови 
те словесни престрелки пот
върдиха, че гоя път заседа
нието на ОС не разполага с 
напълно уточнено и обектив 
по оформено предложение 
на бюджета. В този смисъл 
остри забележки бяха отпра 
вени до съвета по стопанст
во, който според своята ком 
петенция е бил дължен да 
презентира на отборниците 
много по-оформено предло
жение, с което да се осуетят 
излишните дилеми и полеми

I!!!
Това са най-важните забе 

лежки, мнения и предложе
ния, казани па събранията 

избирателите. Обаче въп- 
дали те ще бъдат и

На едно събрание се изтък
на, че с това се пречи па 
хората да купуват тази по- 
съвременни алати, които им на 
правят голямо об

Избирателите търсят да приети на предстоящата се- 
се извърши ревизия на об- смя на Общинската скупщи

на. Защото досегашната пра 
ктика показва, че в много

Преди няколко дни в бо- 
силеградксите села бяха ус
троени и проведени събра
ния на избирателите, на ко
ито бе разгледан проектобю 
джета на общината за тази 
година, обществения план, 
средносрочиата програма и 
др. Обаче тоя път в центъра 
на вниманието беше проек
топредложението на общин
ския бюджет: предложените 
облаги и начина на разпре
делянето на бюджета.

Общо предложението за 
формирането и разпределя
нето на бюджета бяха прие
ти от страна на събранията 
на избирателите, обаче бя
ха направени и някои забе
лежки и предложения.

Забележките се отнасят 
главно до някои видове об
лагания,. за които избирате
лите считат, че общината не 
оправдаемо ги предлага. На 
пример таксата върху кола 
с животинска тяга

лекчеиие. рос е

лагашгята на строителните 
работници, които само сезо
нно се занимават с тази про случаи изясняването па 
фссня за да заработят сред- бирателите е само една фор 
ства за заплащане на даиъ- малност. 
ка си и за прехраната на се 
мействата си. Съгласни са 
да се обложат с данък оне
зи строителни 'работници, 
които са станали работода
тели ц като такива ползват 
чужда работна ръка.

из-

ки.
При това много отговори, 

дадени от страна на общин
ската администрация не бя
ха приети от страна на от
борниците като задоволява
щи, защото в себе си съдър-

(Останалите материали от 
заседанието ще поместим в 
следващия брой на вестника)

Малко
ните общности

Известни забележки
дложения на събранията на_______________________________________________________ ___________
избирателите бяха изтъкна-
женпетп "япр^а 33 прелло- От заседанието на политическия актив иа СКСза разпределянето------------------------------------------------------------------- -—-_________ _______________на бюджета.

Почти на

средства за мест-

ПТТШТТТТ1 В. В.и пре

не при
емат в нито едно село и ечи 
тат, че няма оправдание и 
занапред да се въвеждат. И- РАЗИСКВАНИЯ ВЪРХУ КОНСТИ

ТУЦИОННИТЕ АМАНДМАНИ
всички събрания 

направена забележка, че 
за дейността на
бе

менно такива кола се пол-
щности са предвидешГм,™6 
ГО .малко средства. (За 37
динаоа1>0гЦН0СТИ Само 30000р •' ^ъщо така, избира- На 10 април в Босилеград те становища на Съюза на 
телите не са съгласни за е- се състоя заседание на по- комунистите 'на Сърбия във 

литическия актив при Общи връзка с по-нататъшните ра- 
динара, нската конференция на СКС. зисквания по конституцион- 

които не стигат да се елек- Разгледани бяха материали- ните амандмани. 
нужди, трифицира едно село.

зват предимно по махалски- 
• те пътища, които изключи

телно строят, и поддържат 
селяните.

Избирателите също ■ така 
не са съгласни да се запла- лектрификация да бъдат за- 
щат такси и на дъскорезни- Делени само 20.000 
ци, които се ползват изклю
чително за частни

В разискванията, в които 
участвуваха мнозина акти
висти бяха посочени и 
ги въпроси, които не са са
мо специфични за Босиле- 
градска община, но се отна
сят и до много други общи
ни. Един такъв се отнася до 
конституционния амандман, 
който трябва да осигури

равноправие на 
народи и народнос

ти, както и еднакви условия 
за осъществяване на доход.

Обстойни разисквания 
водеха и във връзка с аман- 
дмана отнасящ се до сдру
жения труд. Бе казано, че 
трябва да се премахне досе
гашното неконтролирано на
трупване на личен капитал 
и създаване на спекулатив- 

частни предприятия.

ДРУ-

те, съдържащи политически
В работата на заседание

то взе участие и Петър Му- 
ня\с, член на ЦК на СКС.

Нищо ново за електрифи
кацията в Босилеградско

Секретарят на Общинския 
комитет на СК в Босилеград 
Стоичко Ангелов между дру 
гото изтъкна, че без оглед 
иа бройните събрания 
лични равнища, изпъква ка
то проблем недостатъчната 
информираност. Според

ико
номическо 
всички

от раз

се •
не-

Засега няма никакви нови
ни по електрификацията на 
селищата в Босилеградско.

ли това, че ще 
минат още много години до- 
като изчезнат мрачните 
ски сокаци и димящите га- 
зеничета?

електрификация са предви- го' няк°и въпроси, по които 
дени само 20.000 динара. До- се разисква и решава, не са 

достатъчно ясни.

градски села вече няколко 
години обещава, че ще из
работи проекта безплатно. 
Последното обещание пред
приятието дало миналата го
дина: проектът да бъде го
тов до месец май. От тоя 
срок измина цяла година и 
съвсем е известно, че пред
приятието е излъгало.

Какво да се стори зана
пред?

ри и да се удвоят тези сред
ства това не е достатъчно и 
решаващо.

Кога ще се създадат усло
вия за започване на електри 
фикацията?

Означава
Ангелов каза, че при 

скване по отделно важните
разисел

въпроси в комуната необхо
димо е присъствието на дей- 

На последните събрания Ци от Републиканските 
на избирателите в комуната 
населението енергично търсе 
ше да се предприема нещо.
В този

ни
Върху тоя въпрос не може 

никой определно да отгово
ри в комуната. Защото не1 
превзимането на по-решава- 
щи мерки означава малко на 
дежди в по-скорашен успех.

В отделни разисквания бя
ха засегнати съществени 
проси, поникващи от ежедне 
вата практика. Как да се 
здадат условия за 
трайно сигурност 
ното

об
ществено-политически орга
низации. По-нататък 
таря на ОК на СК 
за недостатъчната 
раност на

въ-
секре- 

говори 
организи 

комунистите, как 
разклате- 

ност на авторитета, с който 
те досега са се ползвали.

Без детайлен проект смисъл има предло
жение при общината да се 
формира фонд за електрифи 
кация, в който да се внасят 
не само средства от общин
ския бюджет, но и от само
облагането, което да се за
плаща в пари.

съ-акци-
ята е парализирана. Невъзмо 
жно е дори да се преценят 
възможностите на населени
ето, нито пък да се направи 
крачка напред за осигурява 
не на необходими кредити.

по-дълго- 
на жизне- 

равнище при земедел
ския производител.

Като основно общината не 
разполага със съответен про 
ект за електрификация. Зна
чи, акцията е все

то и за известна
още на 

мъртва точка. Същевременно 
без проект не е известна и 
цената на електрификация-

В остра форма бяха 
вени въпросите: 
же да се очаква стабилизи-' 
ране на цените и

поста-
Пред обществено-политиче 

Ето защо въпроса за елек ските организации в
в мо- *^ГщаНасТба°вГохРнГо ” ~ ““ Ангелов, сто- 

актуален и налага се да бъ- ЯТ обемни заАачи особено 
де обстойно разгледан на ВЪВ вт0Рата Фаза на провеж 
всички общински равнища. Аане на промените

Проектът, за който гово
рим е сравнително скъп. Въ
прос е дали общината 
мента разполага с достатъч
но средства изработването 
му. В проектобюджета наоб 
щината за’ тази година за

кога ще мота. комуна
Защо проектът не е готов? 
Електрическото

на стопан
ския живот, повишаване на 
заплатите на

предприя- 
от Лесковец, под чиетотие

ведомство е далекопровода и 
електрифицираните босиле-

низкоплатени- 
те работници, решаване въ
проса на незаетите

в наша
та обществено-политическа 
система.

и др. .
В. В.

В. в.
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АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

ЗА ДИМИТРОВГРАД САМООБЛАГАНЕТО Е 

НАИ - РАЗУМНАТА КРАЧКА
Знае се, че Димитровград 

днес е повече от една трета 
от комуната по 
на населението, повече от 75 и 
на сто по отношение на бру 
топродукта, близо 60 на сто 
по отношение на жизнеспо
собното население и толко
ва на сто по отношение на 
учениците.

В Димитровград са фабри 
ките, всички важни инсти
туции, а през него минава 
и важната м ристрала Изто _ 
ка — Запада.

Димитровград е град, но 
в известен смисъл само фор 
мално.

Защо?
Защото му. не достигат ре

дица елементи на истински 
град или градче.

На първо място няма до
бре уредени улици, а има 
безброй красиви къщи и ква 
рталчета.

И второ — няма канали
зация и вони през летните 
месеци на неговите жители 
и на гостите му.
4 Всички жители знаят то
ва, и се сърдят на този или 
онзи.

Но мнозина са видели пъ
тя за разрешаването на въ
проса за улиците и канали
зацията — в самооблагане
то на личните и други дохо
ди на жителите му и това е 
единствено разумно реше
ние.

Толкова средства 
гат да се отделят само от бю 
джета, защото бюджетът е

не мо да се отменят и да се уста- ходи на работещите, от до- 
нови нов вид самооблагане.

Какво ще е то?
Каква сума може да сесъ-

хода на занаятчиите, от пен- бере? 
сиитс по старост от дохода

отношение
Близо 600 милиона стари 

динара в срок от пет годи
ни — това ще е ефектът от 
самооблагането. А с толко
ва пари и притуряне от дру 
гаде ще се уреди всичко.

НУЖНО Е СЪЗНАНИЕ

На споменатото съвеща
ние никой не бе против то
ва. Реши се даже вместо ор 
ганизиран референдум да се 
ползва другият законен път 
— гражданите да се изка
жат за самоооблагането с
изявления, които ще подпи
шат. Има обаче опасения, че 
някои ще са против, но ед
ва ли опиращите се ще бъ
дат мнозинство.

Години наред тегнат тези 
Проблеми на града и трябва 
да се решават. А другояче 
не може. Даже Димитров
град засега е единственият 
град в републиката, който 
няма самооблагане.

В скоро време ще се раз
яснят целите на самооблага
нето в трудовите организа
ции и на събранието на из
бирателите.

Тогава ще се види колко 
населението е готово да жер 
твува динара си за благоус
трояването му.

Ако надделеят силите, ко-
Изглед от Димитровград

телим от други видове при- з^ото това значи грДъ^да
общност предвижда следно-, ходи, с изключение на ония ш остане какъвто е сега _

от сферата на социални под

Значи гражданите трябва даден от съвета на местната 
От един месец насам за да помогнат материално за

то на избирателите, после събиране на средства се ока 
дойде проект на местната 
общност за решение по 
мооблагането, което да при- 

обтцинската скупщина и 
да стане закон за всички, и 

и не желаещи са-

то: замърсен, вонещ и кален, за 
щото не сме отделили 2 ди- 
нари от стоте за него.

крепи.
Самооблагането би възли

зало на 2°/о от дохода за 5
Самоболагането за улици 

и канализация да се устано- 
неефикасни и трябва ви в процент от личните до- години. м. н. н.захаса-

Отзиви на читателитееме

желаещи 
мооблагането.

В миналия понеделник в 
Димитровград бе организи
рано и съвещание. Присъс- 
твуваха представители 
трудовите организации,
обществено-политическите ор

и граждани от

Олга Велкова: да обновим нашата 

„Втора Швейцария“на
на

ганизации
пра да.

Председателят 
ССРН Илия Петров изложи 

на самооблагането.
на общината 

осведоми

те акции и планове, за да 
възобновим и оживим наша 
та „ВТОРА ШВЕЙЦАРИЯ/. 
В тази пък акция много мла 
дежи биха си обезпечили си 
гурно парче хляб като си 
останат на имота, който при 
тока и пътя ще е по-рента- 
билен.

Ние ще събираме пари. А 
когато поСъберем сума, го
тови сме да заминем в Бел
град и да искаме и ние сре
дства от фонда за неразви
тите за пътища в нашия 
край".

Това ни пишат нашите зе 
мляцн, заселили се в Скоп
ие. Чакаме да ни се обадят 
и други — от други градове 
и краища на страната ни. 
Техните редове ще бъдат 
нов стимул на съселяните 
им, а средствата, конто ще 
подарят за ток и път — ог
ромна помощ.

лото. Ако има такива пла
нове, ние бихме могли да по 
могнем също. Ангажирали 
сме един инженер, който би 
свършил работите по планн 
райето и размерването на 
пътя през Видлич над село
то. Тук, казват старите из
селници, мястото през Вид- 
лич е най-ниско и с най-ма
лки за, 
зимата.
ма стари височаии, които за 
варихме да си приказват 
при чашки греяна ракия.

Проучили сме още една 
възможност за пътя. Освен 
парична помощ нашите сре
дношколци, студенти и уче
ници в стопанството, чието 
потекло си е нашенско-, са 
готови да се запишат в бри
гада, която едни месец да 
работи доброволно за строе
нето на шосето.

Желаем да ви съобщим, 
че пие, изселниците, сме го
тови да помогнем на вашн-

на ОК на осъществи. Обаждам се 
Скопйе, от името па изсел
ници от Вълковия и Криво
дол. Проведохме тук 
акция, за да пруочим 
биха со отзовали машите из 
селнически семейства и 
съобщаваме, че сме 

Всички са 
да дадат помощ, но при ус- 

изпол-

Въпросът за електрифика
цията и пътищата в Димит
ровградско е не само инте
ресен за населението тук, 
но и за изселниците. Обади
ха сс по наши статии мнози 
■на читатели на вестника, из 
селили се от родния край, 

Данните казват, че така като изразиха готовност да 
биха се събрали големи су- помогиат за електрифицира 

които при умело мани- исто на селищата си, в кои- 
свършили

от

целта
Председателят 

. Димитър Славов 
присъствуващите, какъв ще 
е материалният ефект ог пе

ели а 
как

ви
много

готовиго. доволни.
дръжки на сняг през 
. Така ни казаха два-ловие парите да се 

зват строго за целта — елек 
трифицирането, или пътища 
та. Също така готови сме да 
дадем по цяла месечна зап
лата заем па общината, а тя 
при мнозина е над 200.000 
стари динара, но в срок от 
12 месеца. Приемаме и пред 
ложенисто в статията — да 
дадем подарък за тока или 
пътищата от по 10.000 стари

ми,
пулиране биха 
много работа.

то са се родили и живели.
Ето още един отзив на на

шата статия „Изселници, по- 
селата си", с ко- 

в акцията
КАКВО САМООБЛАГАНЕ? могнетс на

ято предложихме
Димитровград иска да се по електрифицирането 

уредят най-малко 21 улици и бъдат ангажирани и изсел- 
да се построи канализация. иицихе, като дадат парична

- помощ. .
За 17 улици са нсобходи- ОЛГА ВЕЛКОВА,

198 милиона стари дина-- ристо Равановски 17, Скоп- 
ра. За главния събирателен родена в Криводол или
канал от канализацията са рЪЛКОВия ни пише: 
необходими 206 милиона. То 
яа е по сегашни цени, които 
утре ще бъдат може би по- ние

да

улица
ми динара.

Нас обаче ни интересува 
какво планира комуната за 
пътя до Вълковия. По сведе
ния от нашенци знаем, че е 
имало размервапия пад

„Използваме случая да ви 
осведомим и за нашето мие 

за помощта на изселни
ците, която предлагате да се сс-

големи.
Стрития I
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ПОДГОТОВКИ ЗА 

ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕЗОН
Обсъждане на решенията на 

III конференция на СНС
Па 2. април 0 Сурдулица но' на I Конференция па "р°“еПсамо^правлението ка-

гНг»:% "{Г!!аГГгм<ЕЕ
ЛЛВ СТАНКОВИЧ член на СК. Амандманите ощепо-кон несат "пънат нормалния ход
иаЛС™С.еСКИЯ “ ,Ш ^ иот™равноправие аа^кду на

Между другото, той изтъ- ^--18ЙКЖЙЙ ^Гс ^лтГи^

Гостилш шарското предо ри опей център па Власипа. За 
„БАЛКАН” от Леско- целта ОС п Сурдулица е от- 

иац, което както е известно, пуснала 60.000 дни. 
прне дишалата година в своя 
състав- и гостилничарското

ятпе

Вършат се сериозни подго 
предприятие от Сурдулица товкн за създаването на по- 
трескаво се готви туриетиче добри условия за развитие

то на туризма в Сурдулиш- 
ката община като една от 
най-перспсктивните отрасли

ския сезон.
Строителното предприятие 

„РАД” от Белград реновира 
хотел-ресторанта на Власнна в комуната. 
— Водояжа за сметка на 
„Балкан” от Лесковац. Дваде 
сетгодншння сън за въвеж
дането на централно отопле-

киа голямото значение па
III конференция па СКС, ко и единството между тях, са

мостоятелността и суверен- труда си. 
ността иа републиките ни.
Публичното разискване вър
ху амандманите трябва да Нието политическите дейци 
бъде принципно и въз осно- на актива да разработят За- 
ва иа кристално ясните ста- кляочеиията на III Конферен 
повица издиференцираии на ция на СКС по местните ор- 
III Конференция на СКС. ганизации на СК като едно-

почва изграждането иа нов Както с известно, същсст- град. Според предвиждания- ТРябва Аа се ^Р"“ЛГгУ ВреМеНН° запозна?т органи- 
МОТЕЛ на Власнна — ПРО вУващото ТВ-реле иа ВАР- та новото ТВ-реле ще стру- всички ония, които се о зациите и с материалите от
мд<т ЛЕНИК нял ГгтлмАшп па ИВА 200.000 динара, която ват да внесат смут и които VI заседание на Общинска-

,МАЯ, коию ще допълни го- сума ще вложат Радно-ТВ Се противопоставят на нови- та конференция на СК в Сур
стилничарската -мрежа и ще лУжва териториите на Сур- Белград и Общинската скуп 

дулица и Влад.-хан Подър- щипа в Сурдулица. 
жа го ВЕЦ „Власнна”. В по

Милан К. Величков ято се състоя непооредствс-
На края заключи съвеща-

ИЗГРАЖДА СЕ НОВО ТВ 

РЕЛЕ В СУРДУЛИЦА
ние в хотел-ресторанта иа 
Власнна — Водояж ще се 
осъществи.

Предприятието „БАЛКАН” 
от Лесковац също така за-

те промени в нашата поли- дулица. 
тическа система. В концеп-представява 

бект. До него 
и студена планинска

съвременен о-
ще се доведе 

вода 
км.

М. К.М. К. та на нашите политическиследно време обаче сним
ката на ТВ-приемниците не 

И в бившата сграда иа Ко е Доброкачествена и е кои- 
муналната банка в Сурдули- статирано, че ТВ-релето тря 
ца „Балкан” ще открие бю
фет „ФОНТАНА”, където ще 
могат да се получат извест
ните лесковашкн спецнали-

на разтоянпе от около 2

БАБУЧНИЦА
бва да се поправи.

Радио-ТВ Белград и Общи 
меката скупщина от Сурду-

тети на скара. Л1Г “ АОГОВОрилц тази1 юднна да се построи ново
Покрай това трябва да спо ТВ-реле което да даде въз- 

менем и проекта за изграж- можност да се следи втора 
дането на спортен рекреаци програма на Радно-ТВ Бел-

ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ В МЕСТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ССРН
Преценява се, че тазгодиш 

ните изборни конференции 
са имали делови характер. 
Конференциите са изтъкна
ли много неразрешени про
блеми в отделните селища, 
райони и общината като ця
ло. И на тези конференции 
доминираха въпроси от об
ластта на комуналното из-

г) - „ граждане, селскостопанското
В оолшинството местни ор ти за общинската конферен- производство,

ция и евидентирани възмож Циална защита, ефикасност-СКИЯ СЪЮЗ Се проведоха ИЗ- тя д пяГъптятя мя
борни конференции, на ко- ни кандидати за председа- т| и ^
ито бяха избрани нови из- тел на общинската органи- гани ветеринарната станщм 
пълнителни отбори, делега- зация. Итн. ринарнага станция

■ В новите изпълнителни отбори избрани но

ви и млади членове на Социалистическия 
съюз

техническия център
здравна и со-

Учениците от Техническия 
училищен център в Сурдули 
ца организираха квиз-знания 
в четири области. В област
та на литературата бе взет 
писателя Иво Андрич — жи
вот

периода на стара Югосла 
вия, физиката — общи поня
тия и закони и от областта 
на музиката познаване на
родни и забавни мелодии и 
техните композитори.

В училищното съревнова
ние участвуваха около 25 е- 
кипи, от които се пласира
ха по две екипи за всека об 
ласт във финалето на квиза, 
а които имаха най-много точ 
ки. На 12 април финалисти- ГП/ГРОТ' 
те - съревнователи се срещна 1
ха в препълнената от посе
тители кино-зала в Сурдули 
ца, Съревнованието мина в 
пълен ред и беше много ин
тересно. Екипите-победител
ки във всяка област получи
ха скромни подаръци.

С оглед на важността и 
значението на тези въпроси, 
ооществено-политическите ор 
ганизации. Общинската ску
пщина, самоуправителните 
оощности ще трябва да раз
гледат оправданите 
и предложения на членовете 
на Социалистическия

и дейност, от историята

Междуобщинско свещание 

на синдиката
искания

съюз.
Този път за председатели 

и членове на изпълнителни
те отбори бяха избрани

непосредст

Миналата седмица в Пи- ТКк „пюг-ч „ ;_
?ко съвещшше “а>~луоб1цни нет° на почивка неработни АИ хора, хора от 
ско съвещание иа Съюза на ците, съвещанието оазглеГя вемото

На 13 април се организи- бушнгща^Бела Паланка5и пос>ОРМаЦИЯ за резултатите 
ра между учениците от Тех- Димитровград на което се постигнати в този област 
ническия училищен център в воАтЛт1т™1а„КОИО се през миналата година. Кон-
училищеЧот Вр1няТУрнСирпо бранте^редеедатеш‘тапър ^ирот?' Аимитров°градН” ™ 33 пРеАседател на общин- 
футоол, ръчна топка, волей- „ Р А А И 3 пър Бабушница миналата година ската организация са евиден
бол, тенис на маса и шах. ште организации и за са искали от Комуналния за тирани повече от 20 мит» 
Гостите от Враня бяха добре членовете на общинските съ В°А за социални осигуровки „„ души.
посрещнати от учениците вети, за организирането на 33 Тезн целн 10 милиона ста Общинска конференция на

Тези-дни работниците в це^ГотТу ра“-пяпо проекторезо ^'Т^й лГона* Щ сеТоГеГ“ ^ Ще
мина „Мачкатица" край Сур рдулица. Това е само още моциите за II конгрес на са година са изразходвани об^ 6 ров Ае ло кРая на т.м.
дулица получиха столова, една от многото срещи меж моуправителите и за орга- що 14 милиона

°Т Разноските ДУ учениците от споменати- низираието на почивка зяпоема предприятието а дру- те училища, които оставят ° швка за
гата Половина плащат сами- големи сноменнТне се за ня ^ "Р“
те работници. бравят ле“„ ™И и не се за- на-

„Мачкатица“
откри

работническа
столова

МЕЖДУУЧИЛИЩЕН
ТУРНИР

мла

производство.
На' проведените 

Ции за възможни
конферен
кандида-

ра, което значи, ч™на все^' 
динар от Комуналния 
общинските

Н. Николов
завод 

синдикални съ-

-

:: водителиостТа на труда, за- център от Сурду^а ще Разискванията по проек- зи година от КомннзлЛ 
елин нябС^,еТ °Т АН6ВеН реА ВЪрне посещението наТех^г т°Резолюциите за втория ко вод да искат ?ПГ> ппп 
един наболял въпрос. ческото училище от Враня. нгрес на самоуправителите, ра/ '° °

които трябва да се проведат 
най-късно до 25 април

тази годи-

,г--' т

.телно: ::■• -х ■

дина
ма пан- 

значително увели-
защото цените 

сиона саМ. К. Милан К. Величков
т.г. чени.
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ПРОТЕСТ ЗАРАД 

Ц ЗЛ0ДЕЙСТВ0Т0 

В ШВЕЦИЯ
Физкултура и младите//////////////,/

от село * за селот Здравно-хигиеничните 

навици у децата и 

задачата на родителите

с=
По повод атентата на пос

ланика на СФРЮ в Сток- 
— холм в Швеция и гнусното 

злосторство над останалите 
служещи в посолството по
литическия актив при Общи 
нската конференция на СКС 
в Босилеград изпрати про
тестно писмо, което нашия 
Държавен секретариат за 
външни работи да проследи 
до шведските органи На вла 
стта.

Новини от лисинската кооперация
РОЛЯТА на родителите за здравното възпита

ние на детето е незаменима. Преди всичко, роди
телят с личния пример и разговор с детето, се 
стреми да даде на детето основни познания за здра 
вето и неговото запазване, влияе върху правилното 
му здравно поведение и Издигане на'здравната ку
лтура развива у него хигиенични навици, 
рява здравно-хигиеничните навици от училището 
да минат в семейство.

Тук бихме споменали някои от темите, коитО 
родителят може и трябва да обясни на детето. Раз
бира се4, това’1' се осъществява непосредствено в е- 
жедневни разговори.

Твърде важно е детето да знае кои са причи
нители на болестите и как да се запази от тях, ко
личествената и качествената прехрана, причините 
за неправилна прехрана, отравянето, като последи
ца от употребата на развалени хранителни продук
ти. Родителят също трябва да развива и усъвър- 
шава хигиеничните навици, да запознае детето с 
последици от употребата на алкохол, никотин и 
наркотични средства. Родителят води сметка и за 
телесните и емоционалните промени при детето в 
периода на пубертета, правилното становище на 
възрастните към децата и между момченцата и 
момиченцетата. Разбира се, твърде важно е да го 
запознае с различните видове първа помощ 
електрически, слънчев и др. видове удари, давене 
и пр.

Увеличена употребата 

на минералните торове В писмото между другото 
сс казва:

„Населението от Босиле- 
градско дълбоко е огорчено 
поради злосторническата ак

0 л . ция на устащките терористи
Земеделските произволите- С това количество потреб- над посланика на СФРЮ в 

ли от_ селата на лисйнския лението на минералните то- Швеция Владимир Ролович 
и любатския район все по- рове ще се удвои в сравне- и служещите в югославско- 
вече употребяват минерални ние с миналата година. Гла- то посланствр. 
торове. Ето защо земеделска вно се изразходва „амониум На. пл 
та кооперация в Г. Лисина нитрат" и производителите осъждаме и то-
два пъти увеличи набавката го ползват за подобряване повеАение на
на торове в своите, магази- състоянието на ливадите, а вЛаст към Усташ-
ни. Същевременно на тези само 9»/„ за подхранване на задя натотен
два района минерални торо- зърнените култури. нТ^амо пмт^ соииалистиве продават още предприя- социалисти-
тията „Слога" и „Кин стан". Цената на минералните то Югославия и нейните

Очаква се тази пролет да рове в лисинската коопера- 
бъдат продадени над 300 то- иия е 0,66 пари за килограм, 
на. От това количество поло Земеделските производители 
вината е вече уговорила зе- считат, че тя е сравнително 
меделската кооперация да висока, 
продаде на производителите 
в селата, които обслужва.

осигу-

граждани, но и против при
ятелството между Югосла
вия и Швецир.

Търисм терористите да бъ
дат предадени на Югославия 
и да получат заслуженото 
наказание". '

В. В.в. в.

новини от висок
■

ЗАЕМ ЗА ЛИНИЯТА БЕЛГРАД-ВАР
Неотдавна в Каменица 

се състоя заседание на у-

от

се направи една екскур- Подвижнрто кино при 
зия до Белград. Също та- Центъра за, забава и кул- 
ка съветът разгледа и одо „ ДиМитровград
ори предложението за по- _

сети тези

Накрая за децата е от значение да имат редо
вен живот, навреме да легнат и навреме да станат, 
активно да почиват през деня.

В следващия брой: Упражнения и прехрана.

чителския съвет на основ
ното училище. Под ръко
водство на Виден Зарков, 
председател на съвета на 
трудовата общност и член 
на образователната общ
ност в Димитровград се 
разисква за записването 
заем за линията Белград- 
Бар.

по-
Висок. Вднивишение на личните до

ходи на просветните рабо Каменица бе прожекти- 
тници. Така занапред тим- ран документалния филм 
назиален учител ще има „Саша". Ще бъдат даде- 
личен доход от 1 700, про 
гимназиален 1 500 и на-

Димитьр Гюров, 
преподавател по физку
лтурани още две представления 

— за учениците и за на
селението.

чални учители по 1 300, а 
прислужниците по 800

Решено бе през май да Ц. Димитров-динара.

РАКИТА

Активност на ловджийското дружество
ОБЕЛИНкНА КРЕДИТНА БАНКА 
В АЕСКОВЕЦ
С КЛОНОВЕТЕ В:

_ БУЯНОВАЦ 
, — БОСИЛЕГРАД ;

: - ВЛАДИШКИ ХАН
- ВЛАСОТИНЦИ 

• — ЛЕБАНЕ
_ ВУЧЙЕ 
— ГЪРДЕЛИЦА и
- СУРДУЛИЦА

V

■

приема спестовни влогове със заплащане на го
дишна лихва от 6 и 7,5 на сто 

Всички спестовници с влогове от 1.000 и по
вече носи динара са застраховани от последствия, 
та на злополуки.

Банката води валутни сметки на-частни лица 
със заплашайе на лихва от 6 и 7,5 на сто. 
Спестовната служба в централата на банка', 

работи всеки работен дей от 7 до 19 часа

ТР,екс — 1*6-79 УКБ 
Те \сфоии: 20-15. 21-15, 33-63

вото избра ново ръководство^ За ^.ред
ее дател бе отново 
лов, а за

ка. Студена, Звоици, Пресека, Нашуш 
ковица, Берни Извор, ясенов дел, Вучи
дел и Ракита. ^ друЖеството говори
Петър Раигелов, който запозна тфисъ- 
ствуващите с активността на ловците 

голина, а за състоянието 
Васил Филипов. Дружест

избран Петър Рангс- 
~ секретар Васил Филипов.

На конференцията се говори за дър 
жинието на ловците по време на лов- 
иия сезон, за квалификацията на ловци 

други организационни въпроси.те, и
Ловджиите от дружествоЗа ата На снимката: 

„Рай”.
Богдан Васов

—

■.............. .. ■—
■ ' • • * •'

през миналата 
на финансите

______ Страница 7-
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Марин Младенов Ни педагогически теми

Престъпничеството на 

непълнолетни-проблем
на нашето време
„„ Г,“1 жизненото равнище на нашите

Топа е няма съмнение, по-точно - 
^Гето щастие и жизнени Р^оети. Обаче с^^а; 
МГ, п надпоевара с парите, в борба за по-хубав жи 

който можем да задоволим сяоптескщъмни 
и нескромни желания, а нашето същинско Щ*стие 
и радост - нашите деца. сме оставили по страни 
или по-добре казано, оставили сме ги на 
немилост на различни лоши влияния. Тук р 
да се обвинявам, че със „скръстени ръце наблюда- 

„аквбойското” държание на нашите деца. ме 
отношение на нашите деца егоисти ?

когато

нано нарастване баланс на

вот, с

ваме
сме ли тук по
Но правим ли към нашите деца неправда 
ги оставяме сами? Тук, ние не само, че не изпъл
няваме родителската ли длъжност, но падаме на изпи 

тъй като лишаваме нашите де- 
с възпитанието.

та на хуманността, 
ца с нещо, на което имат право —
От това наше държание произлиза 
шение към явлението, което получава чудни раз-

непълнолетните. То-

и нашето отно-

мери — престъпничеството на 
ва ще почувствуваме както ние, така и нашите де
ца, които оставени сами „не знаят" да намерят 
правилен път на своето развитие. Това, без съмне
ние, не обезпечава една щастлива коегзистенция в 
съвременното общество, където всяка личност мо
же да си осигури условия за живот само с честна 
и полезна работа. Време е да се „събудим" имайки

ЧАРШИЯТА
л ИЛЕН МАРТЕНСКИ ДЕН. Скърца 
I вече пролета. Само дето не вле- 
^ зе в градчето ни. Ако не вярвате, 

погледнете към Мъртвицата — дрянът 
цъвти. В главното кафене днес за пръв 
път не кладат, но гостите, главно пен
сионери в този следобеден час, са все 
още в балтоните си. Те нямат много вя
ра, както казват, на колежката си Мар
та, която знае и да се усмихне дяволи
то и да ухапе сърдито. В кафенето, ка
кто и всеки ден по това време, са и 
старите приятели и полуадаши Стоян и 
Стойко: и двамата никнали в едно се
ло, и двамата с по шестдесет и охо-хо 
години на гърба, но и двамата още кре 
пки, не се дават на старостта. Единият 
е железничар-пенсионер, а Стойко — 
бивш селянин, по сила станал гражда
нин на стари години, сврял се в новия 
апартамент на щерката. Полуадашите 
все още имат сила (и стар навик да 
съборят заедно по едно шише червено 
вино, върху бутилката на което е из
писан един хубав и на тях 
старик, по-точно един стар

божи човек и пълководец — княз 
Лазар. И днес те си изпиват своето кру 
шевацко вино, похапват си пиротски су 
джук и си шепнат задушевно шопски 
приказки за славните непенсионерски 
години...

— Сещаш ли се, Стояне, оная годи
на кога утепаше сръбския крал Алек
сандър какъв чуден ошав се роди в на
шето село. Ошааааааав!

— Как да не се сещам, брат ми! Та 
нали тогава си бех селяк и домакин чо
век ... имаше много убав ошав, а осо
бено там в лице, дека е нашият слив- 
ник.

— А сещаш ли се за нашата каза- 
ница през тая есен — брей цела есен и 

Ракия имаше катозима не спираше. напредвид изказването на извесния чехеки педа
гог Ян Амос Коменски: „Дървото се вие докато е 
младо", трябва да предприемем някои мерки.

Неопровержим е фактът, че съществува голя
мо . число учреждения, в които се превъзпитават 
тези напуснати деца, а не е ли по-добре „да се ПО: 
пречи, но да се лекува”!? За предотвартяване на та 
кива отрицателни тенденции у децата е нужно ед
но съгласувано влияние на различни обществено- 
политически и културни организации и отделни ли

вода. се сещам. Ко-— Ей олан, как да не
бех на служба нали там си висех.га не

Колко пъти сме спали на опанджаци 
покрай огънят...

Стойко изведнъж се стряска 
куче от роса. Хили се до уши, гавъртва 
мъжки чашата, обърсва мустаците си, 
замижава мечтателно, 
към приятеля си и шепне тайнсевтно: 

— А сещаш ли се кога пекохме ра- 
а Ристенка, а брат

като

понавежда се

ца.вдовиц
ми, помниш ли я, а?

— Ох, ох, как да не! Това беше ед
на женица... и снага, и очи, и глас, и 
коса — такива днес няма.

— Сещам се като вчера да беше: до 
нася ни вечера, седиме заедно покрай 
казаницата, почваме да я щипем помал 
ко, да я заонодуйемо ... ама нашите 
жени дойдоха и я разкараха. Ух, язък. 
Мерак ми остана на душата.

— И мене също. Тогай имаше и 
много убав ошав и много убави жени. 
Днес кажи го нищо ...

Смрачава се. Полуадащите стават, 
казват по едно „здрасте” на келнера и 
другите гости и с леко клатушкане тръ 
гват към вратата, която от уважение 
към тях лично отваря бай Васил, дирек
тор на всички градски кафенета. При
ятелите се спират на тротоара като вка 
менени. Гледат толкоз познатата чар- 
шия и не вйрват на очите си.

Пролетта пристигнала и направила 
чудесии из чаршията. По паважа изка
рала една тревица като отава по Мала 
Богородица. Върху асфалтния тротоар 
се зеленее кукурек, синеят се теменуги. 
Дървените бандсри се разклонили, 
ленили. Акациевите до вчера подстига- 
ни дръвчета от двете страни на улица
та се превърнали в разцъвтели кайсии, 
прасковци, череши, вишни, модри сли
ви, присали... В градската градинка 
на площада изкарала една ръж до 
лене. Червени булки 
ят...

кия на оная

Отвреме-навреме нашата общественост разтре
вожат събития, които са свързани с престъпничест
вото на непълнолетни деца. Все още е не сме за
бравили случая когато на автоггьтя Белград—Заг
реб едно непълнолетно дете с револвер уби мили
ционер на пост. Още едно събитие 
беше разтревожило

с по-нова дата 
гражданите. Именно в Сарае

во непълнолетник също така бе разстрелял прода
вач на тютюн в центъра на града пред очите на 
много хора. Има още много

приличен
владетел,

- виден
такива случаи, които 

не са типични, а които заслужават внимание: кра
жби на автомобили, тормоз на мирни граждани и 
други лоши постъпки.

Без смънение, това явление „създават" много 
фактори, чиито списък не сме в състояние да пре- 
дадем. Но възможно е да посочим някои: интензи
вно градоустроиване на населените места, бягство 
от действителността (когато детето живее в „ми
нирано" семейство), слаб контрол на децата в за
можни семейства, неорганизиран живот в къщи и 
много други.

— Не е да немаше Рудолф Янчикв лице, ама мно 
го имаше и на нашата страна. Дреня-
ншаТубав 5еи?е КЯТО рай' • • убавина, бо-

— Имаше, имаше навсекъде, заклю
чава с усмивка Стойко и бавно налива 
чашите, при което жилестата 
леко трепери.
......~ Л6е тогай ли се жени Верда Джа-
шеЧш^нТр" ЗНаМ На сватбата «У има- ше пиенье до козирка — нашенска па
кия -Първоток и крупъчко бело вино ’..

, Така требе да беше, защо тогай 
демеГристо АпеТ° На ЙОЦО ^“талака, 
™ -етИС„а° отви™!4"0-

озе-
В Белград

Образувано жури 

за Вукова награда
сЛГтгГод^„20 ™рсгГ гг
за Вукова награда. Журито 
съчиняват 13 членове —• 
вестни общественочюлитйче 
ски и културни дейци в СР 
Сърбия. За председател на 
журито е избран председа
тел на Покрайнинския 
тет на Съюза 
те във

му ръка
ко-

се люлеят' и сме-

—Г БРат миии, и тая година ще има 
ошав. хока Стойко колкото 
държи, та до тамошната 
чуе.

глас го 
махала да се учреждения и от- 

лица, които действу
ват в разпространяването на 
научните постижения, в раз-
куството.На ™рата и из-

та.,„, раздават грамоти, 
?аа“°™ с образа на ВукКа 
Е® и парични награди. 
15000 т полУчат по
течение 10 000 Динара. В

награда се дава ь-Х „ на г°Аината ще бъ-
ствени^н1 резулта™. осъще- д„ Вщшк^еНИ Аесет нагРа' ствени в организатооскя и ВСИЧКИ предложения чя
творческа работа в рРазпро^ пп1°АИШНата «аградаЕе се
пйппЯВаНеТО на кУлтУрата и годигЕ А° 1 Аекември 1971образованието на народете нЕЕлИ Могат Аа се пращат 
веят в АСРСгИТе« КОИГО жи‘ Но-просве™яаАРяеС ~ Кул^ур-

С. Кръстич

Двамата приятели се целуват от у- 
миление, а след това подскачат от ра
дост като деца и тичат от дръвче до 
дръвче. Милват ги, тананикат старовре
мски песни,и благославят берикетна го-

из-
Епа, епа! Така беше. То тогава 

нали се беше намазикал и нашият поп 
Милча, па на върчане беше падъл като 
свиня у гьолшцето под селото, дека не 
един наш селяк е заглавил 
си...

Ще се
коми

_ на комунисти- 
Боиводина Мирко Ча 

наданович.
Буковата

колесницата
От балкона на една триетажна бе

тонна сграда ги наблюдава инжинерът 
Рангел, зетът на бай Стойко. Гледа
себГси1!3“6“6' уСмихва се и ше™е за

Защо ли тичат тия старчоии като 
луди из главната улица? Защо Трегпъ- 
щат бандери и акациеви дръвчета’*Си 
гурно пак са се понапили. . трябва ла
^рЕАаатаИ ПРИбера' ™ « е-? Де

то те разправят. Пролет се настанява 
™^ЧаТа им‘ АУДУК извива прото
чена песенчица в душите им. Допълват 
си чашите. Цък - цък! Ка^ят се със 
суджук и спомени скъпи.

ГИ,
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култура а ★ изкуство

Пример за културно 

сътрудничество
В края на миналия месец 

в Будапеща в присъствие 
посланика на СФР Югосла
вия Геза Тйквицки, предста
вители на Министерството 
на просветата и култура на 
Унгария за 
за националните

ги значителни издания, пред 
ставлява изражениена на сът
рудничество с културно-про 
светните учреждения на те
зи две съседни страни. Пода 
ръкът е връчен по повод про 
славата на 25-годишннната 

работа на сърбохърват
ската гимназия с 120 учени
ка и 20 преподаватели в Бу
дапеща.

сътрудничество 
Малцинст

ва д-р Лаело Кевага, предсе
дател, на Съюза на 
славяни в Унгария Милан

преподаватели и От Югославия на това тър
тя~г11ммя™ съР?ох>Рватска- жество бяха също прнсъст- 
та гимназия в Будапеща по вуващи директора на Покра
пплапъГня е връчен й ни мекия завод за издаванеподарък на Завода за изда- на учебници от Нови Сад 
“2* и^^еоншди на СР Съ- Лаело Гириз и председател 
рбия на сърбохърватската на Управителния отбор за 
гимназия в Будапеща. Пода- издаване на учебници,на Съ 
рък от _ 800 екземпляра на рбия Бранислав Матич. 
учебници, наръчници и дру-

на
Марика Симова

Дими тровград
Станислава Тодорова Зденка Тодороваюжните

извънредни изпълнения и не 
случайно бе поздравена от 
присъствуващите. Тя рецити 
ра естествено, спокойно, от
мерено и с богатия си реги
стър на гласа, успяваше да 
ни пренесе в света на коп
нежа, болката от войната и 
хубостта на живота ...

Станиславка Тодорова съ
що беше извънредно сюгже 
стивна. Особено техниката 
и идентификацията със съд
бата на учителя в Крагуе- 
вац, болката и гордостта му, 
беше същинска наслада за 
слушателите.

Приятно откритие на ве
черта е и Зденка Тодорова. 
Въпреки, че е още дете, тя

Литературно четене
По инициатива на Култур 

но-просветната общност на 
Сърбия, на 30 март при Цен 
търа за култура и забава в 
Димитровград се състоя ве
чер на поезията. Манифеста 
цията имаше и състезателен 
характер.

Културно-просветната об
щност на Сърбия даде ини
циатива за тази манифеста
ция с цел да пропагандира и 
да подържа сценично-худо
жественото рецитиране ка
то творческо-репродуктивна 
изява. Според пропозициите 
на общността състезанията 
трябва да се устроят на рав 
нище на общината. Всяка об 
щина в Сърбия трябва да из 
лъчи по двама най-добри ре 
цитатори, които по-нататък 
ще се състезават на художе 
ствените състезания.

Пред Центъра за култура 
И забава бе поставена серио 
зна и отговорна задача. И 
може веднага да кажем, че 
той я изпълни. Журито (Мо 
мчило Аидреевич, Цветанка 
Ценкова, Властимир Вацев 
и Томислав Гаков) трябва
ше да даде оценка на 34 из
пълнители.

лище в Димитровград, Вла
димир Рангелов, представи
тел на градската младеж и 
Зденка Тодорова, уч. от V 
клас на осн. училище в Ди
митровград.

Марика Симова и Станис
лава Тодорова ще бъдат пре 
дставители на Димитровгра
дската община на състезани 
ето е Ниш. Организатора ги 
възнагради с романа „Зъба
то слънце” от М. Младенов, 

състезатели 
със стихосбирката „Довиж
дане Бурел” от 1>. Тодоров.

Гимназията в Димитровград 

— остава а останалите
^ Преди известно време съо бяха необходими 320 000 ди- 
бщихме, че гимназията в Ди нара. В момента гимназията 
митровград е доведена под разполага с 260 000 динара, 
въпрос поради недостига на но тези средства са достатъч 
120 000 динара. Тези дни оба ни за нормална работа зана 
че положението се промени, пред.
Осигурени са средства за об
завеждането й с най-съвре- колко хиляди динара — каз 
менни помагала и пособи^, а ва директора на гимназията 
това беше най-важното усло Методи Георгиев, и добавя, 
вие на Републиканския за- не с разполагаемите средст- 
вод по учебно дело както ва може отлично да се об- 
прописват нормите за всич- заведе училището и да се из 
ки средни училища в СР пълнят всички условия. — 
Сърбия. Някои със закона предвиде-

От общинския бюджет са ни учебни помагала не мо- 
отпуснати 100 000, а също то гат Аа се намерят, 
лкова средства е отпуснала 
и образователната общност, лище в Димитровградска ко 
Трудовите организации съб- муна най-сетне разреши своя 
раха 60 000 динара. За съще- проблем, 
ствуването на гимназията

с извънредния си талант и 
любов към рецитирането със 
свободното си държание, с 
коректната рецитаторска те 
хннка, с погледа си, от кой
то лъхаше духът на „Кади- 
няча”, спечели симпатиите 
на публиката.

грешки в акцента и дикция- Хази в потвърди, че в 
за отбелязване е, че об- Димитровград има бройна 

що, димитровградските ре- публика жадуваща за к‘ул- 
цитатори устроиха една при турНИ развлечения. За съжа- 
ятна вечер, раздвижиха про леНие, услоВия не се създа- 
винциалната монотония в вах. Построяване на Младе- 
областта на културата. Ня- жки дом с градска библио- 
кои и пък, Марика Симова тека и читалня. Материални 
И Станиславка Тодорова ус- условия за гостуване на из
пяха напълно да ни докос- весни хора на изкуството 
нат с цялата хубост и вну- н? дИМИТровградската сце- 
шенис на рецитацията и му- на не се създават. Центъра 
зиката на говора и напълно 

начинанието

КАКВО ПОКАЗАХА 
РЕЦИТАТОРИТЕ?

Въпреки че имаше нева
лидни гласове, монотония,— Недостигат ни още ня-

та,

Единственото средно учи-

за култура и забава нямада оправдаят
та Културно-просветната об- достатъчно средства за кул- 
щност на Сърбия. Марика турната деятелност.
Симова с изтънчено чувство

За най-добри изпълнители 
жюрото провъзгласи: МАРИ 
КА СИМОВА, уч. от II глас 
на гимназията, Станислава 
Тодорова, уч. от I клас на 
гимназията, Верица Гогова, 
уч. от VII клас на осн. учи-

Слободан Кръстич
До кога ще бъде така?

за доживяване на текста и 
приспособяване на гласа спо 
ред съдържанието, даде две

ските селища той е най-попу 
лярен певец. Във всяка къ
ща го слушат по радиото с 
голямо внимание и въодуше
вление.

Беседа с 
Никола Бадев

Томислав Гаков,
гимназиален учител

ни са предавани по югослав всички континенти. Обаче 
ските радиостанции.

— Какво за Вас представ
лява пеенето? Дали само 
професия?

чи и има. записи на 200 пес
ни, от които половината са 
изключително изворни — 
македонски, а останалите 
негови композиции.

* нават неговите качества и 
! възможности твърдят,

,;1 той същинска звезда в иаро 
^ дната песен, която в сто го- 

се показва само вед-

Мнозина, които добре поз неговото гостуване всред на 
шите изселеници в Канада

че е и Австралия и временно за
ечите в Германия и сканди- 

било най-— Как започнахте своята 
певческа кариера?

навскитс страни1 дини 
наж. — Пеенето — отговори Ба Така например_ трогващо...

АСП, е моята любов и моя в Каиада 3рИТеЛите ведно 
живот. Бея него ат по мога. пееди „ плакали с него. В

Австралия го носили на ръ- 
це и той пеел.

— През 1947 година за пъ
рви път стъпих пред микро 
фона и а радио Скопие. От- Пея и в това намирам сми

съла на живота си. Когато 
— слушам как пеят

Използвахме паузата меж
ду два концерта за един 
кратък разговор.

— Няколко години нс се 
обаждате по радиото. Няма
ше ви и на телевизията. Коя 
беше причината?

— Правих много трудна и

тогава до днес съм постоя
нен член па тази радио ста
нцията напоследък и па ско 
пското телевизионно студио.

пе пея
други. Затова, когато съм у 
дома никога не затварям ра

контоТова са моменти,
Бадев ие може да забрави.

Веднага след това Бадев диото ... 
стана известен на слушате- Попмтахме го какво мие- 

миогобройните
С песента Бадев е станал 

много блйзък на хората. Не ние има за 
говият глас е особен. Той не композитори на наводни пе

В и кой изпълнител най-ЖИВОТ може да се подражава, 
него има нотки на тъга, кое
то буди дълбоко чувство у 
слушателя.

ПЕСЕНТА Е МОЯ спи
много уважава.

— Добре е, че има много
Песента му, която той с композитори. Това ,е гараи- 

лите ма всички радцо стаи- компонираЛ — „Тешка бе- щ.,я> че народната песен ще
се запази. Лошото е, че се 
комерциал! 131 кра. Н а й-м но го

сложна операция на гърло
то'. Съществуваше опасност ции в страната, 
да загубя гласа си — тоя, 
който го познават слушате
лите. И за това'няколко го
дини бях пасивен — отвър- лосега е пускан 

спокойно Бадев. Негово
то лице, без оглед па види- 

бръчки, все още лъчи 
бодрост.

Никола Бадев е бсзсъмпе
ние слип от иай-заслужили- 
те и Най-успешните наши из 
пълнители и композитори 
на народни песни. Затова 
неговото гостуване 
леград бе малък празник за 
всички онези, които за пър
ви път го слушат.

Бадев е окачествил маке
донският народен мслос със 
своя специфичен глас и го-

пашата разделба" пред-ше
ставлява високо достижение 

мслос. Пеят я и
Попитахме го дали приб

лизително знае колко пъти 
неговия

в народния
сърби, и словенци, II хърва- уважавам изпълнителите на 

Може би за това тя пародии песни Заим Имамоп Боеи-
тн. .
о иай-обичаиата му песен.глас в етера?па

пич и Баска Илиева.
— Това и аз пе зная. Но 

Сигурно
мите
младост и

Досега Бадев е заснел по
50 грамофонни ило- пад

Бадев с гостувал по само 
навред Югославия, ио и на. цифрата о голяма.

милион пъти моите пес-
В. В.

дече от
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Жешоша

ВОДОПРОВОДЪТ Е ГОТОВ, СЛЕДВА АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИТЕ
Много неща ми 'наказаха.ски”, „Бачев" и „Студени”

Тази вода стига- за единодушието и задруж-Право казват хората от 
Димитровградско: „Желю-
шанн не може да престигне 
никой”. В миналата сряда 
имахме възможност да се у- 
бедим, че е така. Бяхме на 
тържеството по откриване 
на водопровода, поприказва 
хме с тоя и оня, с официал
ни ръковдднн и обикновени

кладенец.
ла за 150 домакинства, но носхха на хората, за реше- 
нямало да е достатъчно за нието им да „аПравят от Же 
всички и решили да вземат
водите и на „Стара чешма”, люша село с градски стан- 
намираща се в горната маг дарди, за водопровода и как 
хала на селото. Да се хва- са го ПОчиали още на събра 
пат водите на тия извори и на избирателите на 6 
доведат в резервоара трябва
ло да се изкопаят около 5 октомври 1969 година.
километра канали и толкочленове на местната Когато ги прекъснах с въ

проса: „Добре, а след водо
провода, какво ще строи
те?", те не се мислеха мно
го.

— Има какво да се строи 
—- казаха. Но първото след 
водопровода ще са улиците 
и канализацията. Подводно 
е мястото тук и трудно съх
не калта. Ще правим асфал 
тови улици, за да няма кал, 
а и с канализацията ще се 
хванем, защото къде ще из- - 
тича тая вода, която ще упо 
гребяваме все повече сега, 
когато чешмите ни са по 
къщите и по дворовете. Мно 
зина имат бани и други уре 
ди и водата трябва да отти
ча някъде. Пък народът ни 
е един сговорен и предпри
емчив, че нищо няма да е 
чудно, ако след някой ден, 
когато си отдъхнем от сега
шната веселба, не се събе
рем и решим за асфалтови
те улици. Такива сме ние 
— рекоха.

Оставих ги двама . след о- 
ще един въпрос: „Имате ли 
да похвалите някои хора за 
усърдието им?"

За тържест
вото бе до
ведена и
смиловска-
та музика

Васил Ризов открива тържеството

ност и те ни съобщиха мно
го работи.

— Какво да ви кажем? Бя 
хме малко село — шестде- нали тръби, 
сет—седемдесет 
ва, сврени в стари къщи, го
ре из дола, със старо учили
ще, стара чешма, със стари 
навици и стар живот. Пос
ле ни лъхна повеят на ново

ва да се положат тръби. За 
селската мрежа трябвало съ 
що около пет километра ка-

домакинст-

— Имаме, твърде много от 
говориха те. Но дълъг ще е 
списъка, защото са над две-

Само с труд не могло да 
то време и се разшавахме. стане работа. Трябвали па-
Димитровград се издигна, а ри за цимент, за тръби, за
край него и ние. Надойдоха майстори по водопроводите сте и повече. Затова най-доб-
планинци от Бурела, поизку и ПР- И всички дали. Някои ре е да кажем, че всички са
пуха излишната земя, нап- наведнаж, някои в интерва-
равиха си къщи до нас и ли, но всички работили съз-
станахме голямо село: А го- нателно и упорито. Трудът
лямо село — големи' пробле- на домакинствата по

пите, транспортирането 
материала и друго възлиза 

Действително е така. Же- на около 16 милиона 
люшани първи се 
фицираха, първи сложиха

за похвала, защото всички 
работеха като един.

изко-
ми и изисквания. на

А в това време, когато 
приказвахме, упорито се въ
ршеха приготовленията за 
общата трапеза. Горе по ли
нията на водопровода коми
сията приемаше строеното 
от „Градня". До културния 
дом, където после стана

стари
електри- Динара или средно по около 

80.000 ст. динара на домаки 
радиоуредба в селото (и я нство, а всяко от тях дало 
махнаха като ненужна, за- и по около 100.000 
щото всеки си има радио- нара в пари. 
апарат или телевизор), нап
равиха си училище в сграда 
та на културния дом на се
лото, първи се наеха с во
допровода, и вече мислят за 
нови строежи.

стари ди-

Помогнали и други. Общи 
например отпуснала 

500 хиляди, училището „Мо- 
ша Пияде" — 200 хиляди, ко 
жарата „Братство" —

ната
гьр Читателите ни пишатжеството, свиреха на хоро 

„смиловските банди", нароч 
един но извикналиНо за

откриха преди седмица.
от съвета на 

местната общност за празне
водопровода, що го милион. И пари се събрали. 

Селяните За поведението на един 

магазинер
и „Градня" от Ди-

Направили събрание изби митровград хванали 
рателите

нството.
водата

кячвядм ~~ ^елюшани. При на кладенците, включили Късно след обед в залата 
то измъчват селото^реши- Стара чешма и Желюша се- на дома селяните и димит- 

че най-важната задача Га ИМа вода във вееки двор ровградски общински ръко- 
след електричеството и учи- и по Улиците. Близо 40 ми- водни хора изслушаха крат-
довело0“ намери и лиона стари динара струва кия доклад на Ризов дчнеде вода в селото, защо- тази нова 
то помпите и бунарите не са добри. р не на желюшани.

ли,

Преди някой ден.и се с още постоянни мющерии.
Тази негова постъпка ни 

обиди твърде много. За не
щастие, тя не е и единстве
ната. И още мнозина 
се оплакват от 
то му поведение.

В предприятието, в което 
работи би трябвало да се 
погрижат за неговите постъ
пки!

трудова победа почерпиха с агнешко, с ви- Двамата другари, влязох
но, с ракии. Повеселиха се заРзаватчийницата на „Кин

стаи в Босилеград ,в която 
работи магазинера 
мир Стоилков. Вместо 

да посрещне вежливо продава- 
в ней чът вика по клиентите.

в

след трудната работа.
1 -»?Ще на събРанието 120 домакинства се 
ли да се започне 
Не

Влади- други 
некоректно-наА —съгласи- ™ Малцина си спомниха

минало многоСвр^ГТи ПРиказвахме с председате пийнат в°Аа. ™кар че 
се явили още осемдесетина " На мсстната общност Ев- Н? чест се бяха събрали на Потърсихме няколко бути 

логи Сотиров и със секрета- ощага тРапеза. А водата лки бира, които да 
ря на партийната организа- Шуртеше "“а празник" във зем У Дома. Съвсем дръзко 
ция Васил Ризов. Единият е ВСеки АВ°Р на това събуде- 1°™рна- че ра

но и предприемчиво село. _ Но и да гю
каза той, не искам да ви об- 
служвам, защото не

да ни

домакинства. Станали знае-двес-те.

е минало, 
е минало —Но планът бил да се дове желюшанин-кореняк, 

дат водите на „Катаджий- гият АРУ- Занко Стоименов,
милиционер
Босилеград

е пришелец. М. Н. Нейков сте ми
Страница 10
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Димитровград
Новости 4

ФОРМИРАН ОТБОР ПО 

РЪЧНА ТОПКА НА ОБЩИНАТА ОСТАНАЛИ СТАРЦИТЕ
Председател по клуба Станул 
Нацков, треньор Димитър Гюрош

■ Димитровградската община ще бъде една от малкото в Сърбия която 
има по-малко жители от преди 10 години.

Н Причина за голямата миграция 
Димитровград, 7

са неразрешените комунални въпроси
След дългогодишна пауза 

на 5 април в Димитровград 
отново бе формиран отбор 
но ръчна топка „Асен Бал
кански . За председател на 
отбора е избран Станул Нац 
ков, директор на комунал- 
но-услужното предприятие 
„Услуга в Димитровград, а 
отбора ще тренира Димитър 
Гюров, преподавател 
зическо възпитание.

Отзивът

ня, „Тимочанка” от Княже- 
„Бранко Перич" отв ад и 

Брусник. 
След това

април

Икономическият застой, а 
преди всичко

За електрическото осветле 
неразрешени ние по разхвърлените плани 

са нски села трябва да се от- 
от делят най-малко два милиар 

тоя планински район. На да стари динара. Толкова
гпппр. Стара планина в район на средства димитровградското

Р А думите на треньо- Висок в седем села живеят стопанство не е в състояние
ра Гюров, подготовките за предимно стари хора. Някои да отпусне ни за тридесет

от тях се грижат за малки- години — са пресметнали и-
тс стада и живеят много кономистите. 
скромно. Обаче на много от — Ние указвахме на миг- 

А ггровград тях животът зависи от общи рацията вече няколко годи-
нската каса за социална по- ни. Младите напускат село-

за повтооно М<^’ _ то и това ни създава и по-
(Ьоомипянр нп У На АРУГИЯ край на Стара лнтически проблеми. Но не

^ с Р Р° Ръч_. планина в селата Горни и успяхме да убедим Скупщи
на топка е за поздравление, Долни Криводол, Сенокос, пата на СР Сърбия да ни

Болевдол и Вълковия няма причисли към неразвитите
вече ни старци. Слезли са краища. По този начин не
по козите пътеки в града и можем да ползваме с пре
живеят главно от общинска дитите на Републиката, за-
та каса* щото националния доход в

Стара планина е богата с общината надминава 
извори и пасбища. По-рано от 3000 по жител, 
я наричаха рай за овчарите.
Положително се знае, че от 
овчарството може добре да 
се припечели. Зарад това по 
питахме председателя на об
щината Димитър Славов за
що младите вече не се зани
мават с животновъдство?

— Територията на нашата 
община се протяга по дъл
жина на българксата грани
ца около 70 километра. До
сега успяхме да електрифи
цираме само девет от 42 се
ла. Второ, нито едно 
няма път за да може с кола 
да прекара своите произве
дения до пазара. Младите 
хора не искат да живеят в 
безпътицата и без електриче 
ско осветление и затова на
пускат своите домове и оти
ват в света да търсят по удо 
беи живот и лека печалба, 
а старите оставят за тях да 
се грижи общината.

Сърбия. Подготвяйки доку
менти и анализ, с което же
лае да доказва, че средните 
числа са обикновена изма
ма.

ще започнат ре
довните състезания. Победи те комунални проблеми 
телят ще стане член на сръ- причина за преселване 
бска зона — изток.

— На село националния 
доход е по-малък за три пъ
ти от дохода на жителите в 
града. Хората едва свързват 
двата края, казва Славов.

И така докато общински
те ръководители не отрекат 
теорията за средното число 
— младите отиват от плани
ната. Животновъдството е уг 
розено, общинския бюджет 
е дължен да храни старите 
хора.

— Да имаме пътища и се
лата ни да са електрифици
рани ние бихме били една от 
най-богатите и най-щастли
вите общини. С агнешко и 
сирене бихме прехранвали 
кой знае колко жители — 
казва председателя на Общи 
нската скупщина в Димитро 
вград Димитър Славов.

Г. Попович 
„Новости” от 7 април 1971. г.

турнира, и състезанията са 
в пълен разгар. Той изрази 
надеждата, че 
чани ще имат успех.

Инициативата

по фи

на младите е над 
всички очаквания. Вече за
почнаха 
тренинзи. На първи и втори 
май в Сокобаня димитров- 
градчаци ще участвуват ре
дом с отборите на „Озрен” 
от Сокобаня, „Враня” от Вра

първите редовни

заното този спорт има тра
диция в Димитровград.

С. Кръстич
сума

Отборниците и обществе
но-политическите работници 
не се отказват да доказват, 
че тяхната община е една 
от най-неразвитите в източ
на Сърбия, ако не и

'20 април 1919

Създаване на ЮКП 

на Конгреса на 

обединението

цяла

СКРЪБНА ВЕСТ

С дълбока сюръб съобщаваме на 
всички роднини, приятели и познати, 
че нашия мил и скъп баща, съпруг и 
дядо Заре Арсенков Гошев почина на 
71-годишна възраст.

Неговата смърт дълбоко ни потресе и ни ос
тави вечно да жалеем за него, а неговия лик и 
дела ще останат за вечни времена между нас. Веч
на му слава.

село
В БЕЛГРАД на днешния ден преди 52 го

дини бе открит Конгреса на социалдемокра
тическата партия и на който бе осно
ван днешния Съюз на комунистите в Югос
лавия.

Аванградът на нашата работническа кла
са в своята петдесетгодишна история няколко 
пъти е променяла име, винаги в унисон със 
сетепнта на развитие и с условията на исто
рическия етап, до който бе стигнал.

Конгресът бе свикан по инициатива на 
Сръбската социалистическата партия, която 

• - веднага приела Социалдемократическата пар
тия на Босна и Херцеговина. Но това дали 
съгласие левите групи на Социалдемократи- 
чексата партия в Хърватско и Словения и со
циалдемократическата група във Войводина и 
Далмация.

На конгреса присъствуваха 431 делегат. 
Между тях нямаше представители на СДС 
Словения и Главния отбор на СДС на Хърват 
ско и Славония.

В обяснението, дадено на конгреса бе ка-

Опечалени:

съпруга Богдана, син Стамен, дъ
щери Лалка и Драганка, зетовс 
Георги и Симеон, внуци: Любчо, 
Захари, Миле, Соня, Драга, Вин- 
ко и мнозина близки и познати.

Ако се съди по средствата 
в общинските фондове 
же да се каже, че няма из
гледи тази болест на димит
ровградските села в скоро 
време да се излекува. Въп
реки това, 
доход на човек от населени 
ето в общината достига су
ма от 3 000 динара.

мо-

Семейство Арсенкови от с. Плоча, 
Босилеградско

че националния

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

Несковац
за но че са извикани „само ония партии, пар
тийни организации и части на партийните ор 
ганизации, които се отказали от министери- 
ализма които са готови да водят решаваща и 
безпощадна класова борба".

(Министериализмът е опортюнистическо 
течение в работническото движение, получи
ло название по френския социалист Мюле- 
ран, който влезнал като министър в буржоаз 
ното правителство. Ленин нарекъл това тече
ние „министерски социализъм" и пр.)

Конгресът е приел „Платформата за обе- 
днинението", в което бе определено името на 
партията: „Социалистическа работническа па 
ртия на Югославия (комунисти)." Бе реше
не Партията да стане член на Комунистиче
ския интернационал (Комитерна).

С отделна резолюция бе осъден социалпат 
риотизма и министериализма.

Бе решено да не се признае Временното 
народно представителство на Кралство СХС, 
но да се търси разписване на свободни пар
ламентарни избори за учредителното събра
ние, с общи, равни и непосредствени права 
на гласоподаване и на мъжете и жените.

В една резолюция се търси провеждане 
иа аграрната реформа за отстранение на фе- 

отношения на село. С7»що така кон-

с клоновете си във Власотинци, Лсбаие, Вучйе, 
Гърделица, Босилеград, Владичин Хан, Сур- 
дулица, Буяновац, и в пощите иа територията 
на Лесковац и Враня

и собственици на средства, осрочени на 13 
месеца.

СПЕСТОВНИЦИ! Използвайте единстве
ния случай спестеното да оставите на сигурно 

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО място в Обединената банка в Лесковац, която
плаща най-високи лихви до 7,5%.ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

ЗАПОМНЕТЕ, че екмо за вас е организи
рано извънредно теглене на спестовната ло
тария.

ЛОТАРИЯТА ИМА СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ: 

— Автомобил „Застава 750 19 000 динара 
— Мини-трактор „Адриа"

ГЛАВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ 
— Мотопед „Мини”
— Помпа за напояване 
— Хладилник 

Печелят още:
_ 50 билета от по 300 динара и 15 000 динара
_ 50 билета от по 200 динара по 10 000 динара
_100 билета от по 100 динара по 10 000 динара
— 300 билета от по 50 динара по 15 000 динара 

Право да 
товници с влог

9 000 динара , Покрай високата лихва от 7,5"/», както н 
участвуването в лотарийното теглене на би
лети, впе които разполагате със спестовна 
книжка с влот от 1 000 динара, сте застрахо
вани при ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАВОД „1ОГ0

2000 динара 
1818 динара
1490 динара СЛАВИЯ".

олелиите
гресът с една резолюция е осъдил ролята на 
югославската буржоазия в подпомагането й на 
коитрареволюцията в Русия и Унгария.

Конгреса избра ръководния орган в цен
тралното партийно вече — а за секретар Фи
лип Филипович.

ПОБЪРЗАЙТЕ, защото тегленето е насро
чено за 15 май 1971 година в помещенията на 
Банката в 9 часа.

ГИШЕТАТА по спестяваното работят всеки 
ден от 7 до 19 часа, както и гишетата в по
щите в Югоизточна Сърбия,

ват имат всички спес- 
дииара иа 13 месеца

участвув 
■ от 1000
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Младежът я погледна и се 
усмихва:

— Аз мисля, че той по-че
сто ще прекарва времето си 

на любувайки се на хубавата 
подвързия.

ВЪВ ВЛАКА

— Моля, билети!
— Нямам.
— Тогава слезте още 

първата гара!
— Благодаря и дотам пъ

тувам.

МЕЖДУ МАЙКА И ДЪЩЕ
РЯ

— Ако ти се омъжиш за 
този човек, аз няма да стъ
пя в дома ти!

— О, мамо, това ще го на
кара да се реши по-бързо!

Чужд
хумор

ПОДВЪРЗИЯТА

Момиче флертува с мла
деж. Изведнъж то казва:

Английския лекар д-р Джо 
нсън се изказал така за от- 

— Бих искала съпруг, кой- ношенията между нервобол- 
то да чете в сърцето ми ка- ните и лекарите: „Невроти- 
то отворена книга! кът строи въздушни кули,

душевноболният живее в 
тях, лекарят прибира нае
ма".

Седемо така, оратимо си, фошерът га не
ща бъзну и по}домо.

— Немо] да се плашиш Манчо — каже 
Пура — ако се строши пак че свърнеш при 
мене у Ръсовци на спан>е.

— Море мани — кажем му я — дома сто- 
ку сам остаил, цел дън нее воду пила.

Тамън наиущимо Ръсовци пак стану. До
бре ми рече моят приятел Пура, требеше да 
га послушам.

— Нищо, рече некой до мене — ючера 
три пути се поразува, това съга нейе нища.

Пак га бъзну шоферат — пак пойде.
Шофере, дай кесу — ока йедно момче. 

И додека да додаду найлончето, йедна 
поче да порева зад мене и ко се подиже 
из цивун право у мене. А нову палту бео об- 
лекал.

Държавен деятел се обръ
ща към свой колега:

— Знаете ли, сър, предла- 
ми пет хиляди фунти сте 

рлинга, ако си подам остав
ка. Какво ще ме посъветва
те?

гат

АМА ПА 

ПУТУВАЬЕ
— Искайте повече. Сигу

рен съм, че ще ви дялат
жена

ко

— Бре, жено, кво направи . . . 
Одзад децата се Викоте, 

йе, яд . . .

ОТКАЗВАМ 
■церя си ДУШИЦА СТА 
МЕНОВА от Ниш и не

се от дъ-
Не знам ко смо лутовали по-рано. Пойде- 
у свете зере за Пирот и дзур-бар,. дзур- 

бар негде около големи ручък стигнемо у Пи
рот. А са . . . са живот. Онядън идо у Пирот 
и с Пуру от Ръсовци си говоримо за 
муйе, ка одГеднупг автобусчето стану. Погле- 
дамо, не)'е станица, а баш нагорнището преди 
да излезнемо до Планинарсйи дом. Шоферат 
се диже, узе клещевете, отвори заклапакат 
моторат, у автобусат замириса на бензин 
ста пара и дим се диже. Немци сакаше да из- 
лезну, ама кондуктерат стсци на вратата и ка
же да не излазимо, каже одма че пощемо.

а мене яд ли меомо

Па пойдомо. Щом поче да рипа автобу- 
сат, осети че наближавамо нашето село. Та- 
мо най-иокопана пустигьата.

Йедва стигомо

признавам никакви дъ 
лгове и други задълже 
ния, които произлизат 
от досегашната 
телска

тея наше

куде голему вечеру.
Тека се путуйе денъска при нас. А ко смо 

патили по-рано да ви не казуйем. Пойдемо у 
свете зоре, а върнемо се у сред ноч. Ручамо 

’°Д конятога, спимо на конятога, а са автобус 
па убавиньа. I родина

и гу- връзка.

Цветан Стаменов 
от ДимитровградМанча, с.р.

Димитровградски 0-вит, какъв е 
този модел? „модели уъмл>, ,,/Ч4А?ет..,Чо,г.чои* I

|Димитровград /

*{гг. пггров IБжО
ОН%Ц
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