
Неофициално узнаваме-
До посолството на Крал
ство Швеция в БелградДимитровград имо около 5.400

гА™”“етиагй гяг —-нието и жилищата 2 а ГОЛямо намаление на '—8 000, а цялата община о-
на Републиканския с?а! на?а Ппеа^Г6™ В °бщи 19_2000° ЖИТеЛИ‘ 

тистически завод, неофици- митппвп 3 1961 година Ди- До официалното публику- 
ално узнаваме, че Димитров те 1««налска община има- ване на резултатите остават 
град има 5,400, а цялата об- жители- 0|||с десетина дни и тогава
щина — 16,400 жители От б Чреди за започне пре- положително ще се знае точ 
последното преброяване на ”Р“я“ането — каза предсе- чата цифра на населението 
населението през 1961 гол» Дателя на Общинската скуп в града и общината.V •* «в! годи- щина д„михър Славов, —

жители
ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ органи на обществено-поли

тическите организации и гражданите от Димитровград, 
при пълна подкрепа на политическия актив, на своето 
заседание от 9 април тази година по повод злодейството 
на усташките емигранти, които смъртно нараниха 
шия посланик в Швеция Владимир Ролович 
секретарка Мира Щемпихар, най-енергично 
дейността на

на
на-

и неговата
осждат

неприятелската емиграция, насочена срещу 
Югославия и нейните дипломатически 
чужбина. представители в

Най-новия умишлен, подъл и терористически жест 
на неприятелите на социалистическа Югославия сочат 
необходимостта от енергично премахване

С. Кръстич
на такива про

яви и изкореняване на изродите от нашето общество, ко
ито под плащта на политическа емиграция продължават 
своята злодейска дейност.

Трудещите се в пази община са дълбоко огорчени 
от насилническия акт над посланика
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на нашата страна 
Владимир Ролович, виден борец на нашата страна и си 
поставят въпроса как е възможно терористически еми
грантски групи да получават пълно гостоприемство на 
Вашата страна.

Затова искаме правителството на Кралство Шве
ция, съгласно своите международно-правни задължения, 
най-строго да накаже престъпниците и организаторите 

гнусно злодейство и да направи всичко, за да 
се осигурят животите на работниците на югославските 
представителства и останалите наши граждани, намира
щи се на временна работа във Вашата страна.

Влагайки този протест, говорим не само като граж
дани, представители на обществено-политически органи
зации и политическия актив, но и като хора, които са 
огорчени от един такъв акт, който стана в една страна, 

която имаме доверие като в страна-приятелка, бореща 
се за мир и прогрес в света.

Тят&Во на това

НАРОДНОСТ | СФ»

Самооблагане за благоустрояването на града
ЮГОСЛАВИЯ *

в

Изпълнителните органи на обществе
но-политическите организации, полити
ческия актив и гражданите в Димит
ровградска община.МАЛЦИНА ЩЕ СА ПРОТИВ

В посещение на комбинат»Димитровград« 
—най-големия колектив в града

Седмии,а на заЬидни 

делоЬи резулшаши
— ПРЕЗ ИЗТЕКЛАТА СЕДМИЦА ЩЕ БЪДЕ СКЛЮЧЕН 

ДОГОВОР С „АЛФА" ОТ ВРАНЯ, ЩЕ БЪДАТ ЗАВЪР
ШЕНИ НОВИТЕ ХАЛИ И ПРИЕТ ПРОЕКТ ЗА ИНТЕ
ГРАЦИЯ С „ТИГЪР” ОТ ПИРОТ

— Работниците от предприятията »за«, населението също 
не се противопоставя на самооблагането

Акцията по определяне на насе
лението, дали да се установи само
облагане за изграждане на улиците 
и на канализацията в Димитровград 
е започнала.

От началото на тази седмица в 
редица димитровградски предприя
тия и учреждения бяха организира
ни събрания по въпроса за самооб
лагането и колективите единодуш
но са приели предложението. Колек 
тивите на „Циле", земеделската ко
операция, «Услуга“, «Свобода“, «Бра
тство“, основното училище „Моша 
Пияде", гимназията и други са меж
ду първите, които са организирали 
събрания и решили, че самооблага
нето е необходимо.

Едновременно своеобразното 
допитване по този въпрос се прове
жда и с населението на града. В 
улица „Христо Смирненски" са се 
определили за самооблагането над 
80 шГ сто от жителите. В улица

„Циле'' — 100 на сто, а подобни ре
зултати се очакват и в другите ули
ци.

Още сега може да се каже, че 
самооблагането за благоустрояване 
на Димитровград ще се приеме без 
спъйки.

I

В Димитровград тези дни зарад лоша работа фалира.
на Комбинат „Димитровград“се очаква пристигането 

делегация на представители приятие с всичките му за- 
на „Алфа” от Враня, които губи. 
с представители на фабрика

Както съобщихме в миналия 
брой самооблагането за благоустро
яване на града ще обхване личните 
доходи на работещите, дохода от 
занаятчийството, пенсиите и други 
подобни доходи. Размерът на само
облагането е 2 на сто от дохода в 
продължение на пет години. Също 
така самооблагането ще обхване и 
доходите на земеделското населе
ние, обаче 5 на сто от кадастърския • 
доход в срок от 5 години. Заедно 
с фондовете за целта ще се наберат 
близо 600 милиона стари динара, 
които приблизително ще са доста- 
тъчни за построяването на улици и 
за канализацията.

— Успяхме да обзаведем 
та на метали ще сключат е- фабриката с най-съвременни 
дин дълготраен договор за машини и добри кадри — 
сътрудничество. С този до- каза Виденов. Започнахме 
говор фабриката за метали с редовно производство 
(гя е цех на комбинат „Ди- производствените резултати 
митровград”) ще изработва 
някои части за „Алфа” —пе-

а

вече са налице.
— В състава на тази фаб 

чки за нефт. Досега някол- рика се намират няколко це 
ко краткосрочни договори хове и както каза директо- 
бяха успешно завършени. С ра Виденов, започнатото съ- 
тези новини ни запозна ди- трудничество с „Алфа“ от 
ректора на комбината, Жив Враня е начало и възмож
но Виденов. пост за още по-тясно сътру-

Този договор за дългосроч дничество с другите метало- 
ио делово сътрудничество обработващи предприятия в 
сигурно ще има голям от- страната. 
зив> защото днешната фаб
рика ма метали преди поло- Новите хали — до 28 
вий година работеше като април 
предприятие „Фабрад”, ном. и. и. Изграждането и рекон

струкцията на новите хали 
ще бъде завършено до 28 
април. Това е решено на 
съвместно заседание на „ин
женеринга” — Белград „Мо- 
птер“ — Ниш, „Градня“ — 
Димитровград и представи
тел на комбината, което се 
състоя на 15 април в Дими
тровград. Направен е опера
тивен план на действие. 
След Първи май ще започне 
пробна работа.

— Надяваме се,
Виденов — до 28 април вси 
чко да бъде готово — и до
бавя — а ако се стигне до 
отлагане — ще търсим пъл
на отговорност ог строител
ните предприятия.

Подготовките за интегра
ция е „Тигар” в Пирот се 
развиват добре. През тази 
седмица ще бъде готов про
екта, които о твърде гриж
ливо направен, след 
ще постигне окончателно съ 
гласно на органите на управ 
лението в двата колектива.

С. Кръстич

казва

това



БелградПрестъплението в Стокхолм Митя Рибичич: С Франция ни свър
зват многобройни приятелски 

отношения
Изстрелите и помещения- ш-ш съд, който се бори про- Онова, което в този

посол- тпв злодеянията във Впст- мент ин обезпокоява е съз* .
мо

га на югославското
Сгоколм бяха фатал- нам, в среда в която засе- шишето,, че -шведските вла-

по- сти иа няколко пътиство в
ни за живота па посланика даваше и Комитета за
Владимир Ролович. В това мощ па. виетнамския народ, предупреждавани за терори 
нападение бе ранена и сек- Властите на Швеция, конто етическата/ и злодепска лей- По повод предстоящото по 
ретарката па посолството оказаха подкрепа па тези пост на такамаречеиата по- сещение на френския мииис 
Мира Щсмипхар. Аииащмпа хуманни акции — паднаха литмчсска емиграция. Те тър председател Делмас « 
та на двамата усташки теро ма изпита, когато от югос- пренебрегнаха тези предун- Югославия председателят

Съюзния изпълнителен съвет 
Югославия Митя Рибичич 

с заявил пред кореспонден- 
Лгенция Франс прес 

чз „отношенията между Юго 
славия и Франция се разви- 

благоприятно 
пре? последните няколко го 
дини”.

бяха-
Той е казал че редица ста 

повиша по главните въпро
си на международните отио 

близки на дветешения са 
страни, заидото и двете се 
стремят към справедлив езе 
товец мир.

на

на.
Рибичич е подчертал, че 

посещението на Делмас ще 
за по-нататъш-

та на

бъде принос 
лото сътрудничество между 
двете страни.

ва.’ твърде

София
Десети конгрес на БПК: 

Изявлението за Югославия
, За отношенията към Юго
славия Живков е заявил,^чеНа. 20 април в София за

почна Десетият конгрес на
В^ияШ“оСВоСди ох ТО- 

тпувах представители на ко- ва с.хрудничествохо на две- 
муиистнчески пархии ох ре- хе содиалисхически държа- 
дица изхочни и други схра- ви да охговаря на инхереси- 
ни Нашия Съюз на комуни- хе на нашихе народи, на ин- 
схихс предехавлява в качес- хересихс на мира и социа- 
твото на наблюдател поела- дизма. Българската комуни- 

на СФРЮ в Българияпикът
др. Анте Дърндич.

В доклада на първия се-
БКП Тодор Жив- напред ще, полагат усилия 

за по-нататъшно укрепване 
е на българо-югославските от-

стическа партия и правител 
ството на НР България и за-

Терорнстите Барпшпч и Брайкович след арествуването кретар на 
ков, който е бил изнесен в 
първия ден на конгресалавска страна бе поискано 

да се осуети дейността на 
терористйческите емигран
тски организации.

Югославия загуби един от 
своите герои от оная плеа- 
да борци, които на. плещи
те си доведоха революцията 
до пиедестала на победата 
над мрачните сили на наци- 
зма и фашизма в поробена 
Европа. Светът загуби един 
предан борец за човешки 
права, за начала върху ко
ито е създадена Хартата на 
световната организация.

В цяла Югославия се про
ведоха комеморации, които 
в известна степен бяха про
тест против злодеянията и 
терора в света, в който се 
правят, толкова големи уси
лия за укрепване на демок
ратическите ИНСТИТУЦИИ II 
за .зачитане на човешката 
личност като синоним на 

Расело- демокрацията и свободата.

реждеиня. Един човешки 
живот стана цена ма тяхно- дадена положителна оценка 
то съзнание, че към злоде- на българската политика към 
ите и терористите, които уг 
розяват чужди животи, не 
трябва да има милост, пито ДЛп с и а п 
пък да се хранят илюзии. 2 к! ОС А ой

Злодеянието извършиха о- 
ния, които се намират в ра
зпадане: сили победени във 
Втората световна война. То
ва убийство на бореца за От няколко дни в Космоса 
свооода представлява о- се намира още едно чудо на 
ще едно трагично предупре- съветската космическа тех- 
ждение на всички, които се ника — орбиталната стан- 
стремят към компромис с ЦИя „Салют”, 
хора без биографии, а чии- Според писането на реди- 
то жизнени дати представля ца компетнтни лица тази ор 
ват данни за шантаж, взлом битална станция открива нов 
терор и убийства за които момент в полетите към дру
са платени от страна на не- гите планети. Именно орби- 
онацистките центрове в Ис- талнате. станция, която мо- 
пания, Австралия и някои же дълго време да обикаля 
страни на Латинска Амери- Земята на

ристи огорчи цялата югосла 
века общност. Злодеянието 
в Стокхолм смая и светов
ната общественост. Това е 
събитие за което трудно мо 
же да се намери прецедент 
в историята на цнвилизира- 
на Европа.

Злодеянието планирано в 
Стокохлм от страна на теро 
ристическата емиграция — 
беше всъщност а*ака срещу 
ония светли начала на сво
бодата, демокрацията, хума
низма в политиката на сът
рудничество. Това беше гру 
бо нападение срещу югосла
вско-шведските отношения, 
безумно посегателство сре
щу всички ония стремежи.в 
Европа, които водят към ед
но по-добро бъдеще.

Изненадани сме от съзна- 
- нието, че това злодеяние ста 
на в среда,' която по така 
хуманен начин оказа пълно 
гостоприемство на

ношения на добро съседст
во — е заявил Живков.съседите.

Съветска станция »Салют« в космоса
ще е един вид космодрум 
за бъдещите космически ко
раби, които оттам биха мо
гли да тръгват към другите 
небесни тела. Там биха жи
веели хора, специалисти, ко
ито биха работили по разни 
изследвания.

Вестник „Политика” от 21 
т.м. съобщава, че американ
ците планират да изпратят в 
Космоса своя първа такава 
станция през 1973 година.голяма височина

ка.
данни в белградските организации на ЮКП 

имаше около 200 членове. Тези дни партийните органи
зации започнаха с формиране на военни комитети и 
групи за събиране на оръжие. Всичко това се работе 
ше бързо, организирано и енергично, а въз основа на 
ясната политическа линия на Партията, която тя определи 
на Майското съвещание. В

известниМ. Г.

По повод юбилейната 30-годишнина от въстанието 
на югославските народи

Акции но нелегални в окупирания Белград през 

1941 година
първите дни на окупацията 

германски камиони, буд- 
ки за продажба на веехннци, неприяхелски афиши. В 
документите на които специалната 
беше дала общо име „Комунистическа

улиците на Белград горехапо

.. „Чувствувам се като чели съм паднал с парашут 
в неприятелско гнездо. Градът е разрушен и опожарен. 
Мръсен. Тук човек се чувствува неприятно. Този град 
наистина е полудял. Погледите са предизвикателни. Това 

е чудно, защото страшно ги потресохме с бобарди- 
ровките. Но вече два месеца тук гърмят пистолети и 
горят наши камиони. Не зная какво искат 
деца когато палят вестници и гаражи или когато извър
шват атентати срещу фелдфебели. Всички се оплакват 
че се чувствуват неприятно в този град. Едва чакат от
ново да полетим, дори и на Изток... Драги Гюнтер, ти 
си стар войн, но такоаа нещо не си доживял. Неспо
койството полека къса нервите. Става много горещо 
този топъл град на южна Европа..— с тези думи от 
Белград се обадил на своихе близки в Хамбург нацист- 
кия майор ох военновъздушнихе сили Хелмух. Съдържа- 
ниехо на неговохо писмо не е изненадващо, защого 
Белград още ох първихе дни на окупацияха започна 
воина прохив окупатора на невидимия фронх. Това бе
ше психологическа война, кояхо правеше врага несигу
рен, кояхо му убиваше самоувереността и непрекъснато 
го изтощаваше. Докато окупаторът с помощта на домаш
ните предатели се опитваще да заведе ред и мир в 
окупирана Югославия, комунистите в Белград грижливо 
“ "ГВ;г 33 °РганизиРана нелегална акция. До края 
"а“?м 1941 година в столицата се завърнаха мнозина 
партиини деици, които междувременно се намираха в 
различни военни части. Наскцро бе формиран Месхе^ 
комитет на партията начело с Милош Махиевич-Мърша 
- стар и опитен революционер. Същевременно бяха 

зооновени и районите комитети, а по улиците 
приятията се формираха партийни

полиция в Белград 
младеж” — тези

не
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Наши перспектива
Записване на заем за ж. п. линията

Как ще изглежда бъдещето стопанско 

развитие на СФРЮ
Белград — Бар

Добър отзив във Висок
Проекциите за бъдещите 

насоки и възможности 
стопанско развитие на Юго
славия днес изцяло са 
жирали функционерите 
съюзното управление. Изгра 
ждайки система на

Между първите, които
г г тт соха паРи за линията Бел-линията Белград — Бар. На- град — Бар е основното у- 

селението изразява готов- чилшце в Каменица. То вне- 
иост да помогне тази важна се 500 динара, а членовете 
акция за развитието на ту- на учителския колектив 
рнзма и подобрение на съ- соха по 100 
общенията с нашето край
брежие.

телна мощ на валутата.
ь условията на такова уве 
“ие на стопанската ак- 
ивноет и на обществения 

продукт, стойността :: 
кооборота с чужбина 
на износа 
1975

Във височките села започ
на записване на заем за жпза годишно. Това е необходи

мо да се осигури и постиг
не зарад по-рационално по
ведение и ориентация на ця
лото югославско стопанство 
към износа и свързване с 
международното 
во, а отчасти и зарад плате 

Ао жнобаланените възможнос- 
Аа ти и нуджи. За да вървим в 

крак с нуждите, югославско 
то стопанство и предстоя
щия период трябва да вър
ви по-бързо към увеличение 
на участието на нейния об- 

ои ществен продукт в между
народната размяна. Затова 
износът трябва да расте по- 

колко- бързо от производството, а 
гттл^о 1070 осъще- вносът по-бавно от износа,

ред всичко Спо' Изхождайки от това индус-
тносС ня° Т°Ва СЪВКУПНИЯТ триалният износ трябва през
ппоч Ю7? стоки и услуги следващите пет години
логтиг1,т^,ИНа трябва да расте по 10 на сто годишно.

стоиност от 18 ми- Износът на селскостопански 
лАОлаРа' към 10 ми- продукти трябва да расте го 
лиарда долара през изтекли дишно с около 7 на сто. Пре 
те пет години, докато съв- движда се, също така, 
-упният износ би трябвало токовите приходи през след 

да Аостигне стойност от о- ващите пет години да рас- 
коло 20 милиарда долара, тат между 13 и 15 на 
към 11 милиарда през пое- Ако това 
ледните пет години.

Наблюдавайки

вне

анга-
на

внеикономи 
чески условия и в условия
та на засилване ролята 
републиките в тези 
ния, наложена е превъзход
на необходимост да 
цени какви материални про 
цеси се предвиждат.

Поставя се въпроса: 
икономическа

на сто- стопаист-т.е.на и на вноса, 
година би трябвало 

се увеличи на около 7,5 ми
лиарда долара, към 4,5 мили 
арда през 1970 година. От об 
щата сума, възлизаща на 7,5 
милиарда долара, оборотът 
за сметка на кредити 
трябвало да възлиза на сто
иност от 3,5 милиарда дола
ра, към 2 милиарда, 
то такъв оборот бе

Ц. А-отноше-

се пре-

Колективът на общината 

записа близа 1 милион
каква

политика и 
. какви цели вбъдеще би тря
бвало да осъществим? Изхо
ждайки от стартните възмо
жности на югославското сто 
панство в този час, 
се, че през следващите пет 
години може да се осъщест 
ви увеличение на стопанст
вото годишно с около 7%, 
увеличение на обществено- 
стопанство малко повече от 
това. Същевременно, според 
оценките на Съюзния завод 
за стопанското

Записването 
жп линията Белград—Бар в 
Димитровградско продължа
ва. Научихме, че неотдавна 
колективът на общинската 
скупщина е решил всеки 
член на колектива да запи
ше заем поне до стойността 
на долния лимит.

Председателят на община- 
та Димитър Славов е запи
сал заем 200.000 стари дина
ра, секретарят Тодор Фили
пов — 100.000, началник об
що управление Вера Мила
нова — 10С.000, завеждащ
данъчното управление Иван 
Денчев — 50.000 и другите 
членове на колектива — о- 
коло петдесет души — са 
записали средно по 15—20 
стари динара.

Сумата, която Димитров
градско дава на жп линия 
Белград — Бар значи посто
янно се увеличава. Предпри 
ятията вече са внесли зна
чителни суми.

на заем за
счита

да

м. н. н.
нес-

планиране, 
през следващите пет години 
може да се осъществи зае
мане в обществения сектор 
с 2,5 до 3%, а производител 
постта на труда да расте ме 
жду 4 и 5 на сто годишно. 
Доколкото се осъществят та 
кива резултати към края на 
1975

сто.
се осъществи, то

гава, според преценките на 
хода на Съюзния завод за стопанско 

стокоооорота, излиза, че из- планиране, в края на 1975 
носът през изтеклите пет го година бцхме могли да раз- 
дини се е увеличавал сред- читаме ма платежен дефи- 

годишно с 9 на сто. Оба цит от 200 милиона — 
че Съюзният завод за ста- 700 милиона
но към

долара колко 
то имахме в края на мина
лата година.

година националният 
доход на глава от населени
ето би трябвало да възли
за на около 1.000 долара, ка-

тистика счита, че в предсто 
ящия период би трябвало да 
расте между 10 и 12 на 11111 N11111м. ш.сто

Бабушница
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СКС
Завчера в Бабушница се люпенията на Ш конфере

нция на СКС. 
Заключенията на Ш кои

проведе VII заседание на 
Общинската конференция 

на СКС, на което бяха раз- ференция на СКС ще се 
гледани задачите на общи разглеждат и във 
нската организация на СК организации в общината, 
в провеждането на

всички

Д-зак-

во 47"... „На 3 август 1941 година на деветия километър 
по шосето Белград — Смедерево е пресечен и запален 
телеграфно-телефонен стълб". На 3 септември 1941 годи
на „неизвестен терорист е убил германски воиник в Не- 
готинска улица".

Войната по улиците на Белград се разширяваше
Последваха напъствия от фелдмаршал каител, 

16 септември 1941 година за потушаване 
потушат броженията трябва 

най-

като
Пред 25-ти май в Димитровградприлив.

които издаде на 
на съпротивата, „за да се
^ и^о^тоа»3коти^ск' сила "да

та?ь^нТотоНаразшиДт1еПиаа съпротивата. Призова тряб- 
ва да се има предвид, че един човешки живот в посо 
чените страни често не струва нищо и че застрашител
ното въздействие може да се постигне само с иеооиюю- 
вена свирепост...” Сто за един — се заканваха окупаго- 
рите Но отговорът винаги беше един и същ: запалени
камиони и гаражи, убити геРманск" ”°“"ици'Окупато- а<Ьиши изписани комунистически лозунги ... Ккупато 
р*т “сйчко предприема, не избира средства и методи
но*основната цеТие постига. Полицейският комисар за
Съпбия Гкшнер се оплаква тези дни в Берлин. „Опитах
СЬРвсичкиРсредства, говорехме, заканвахме се ™ ниш„
не помага. Не виждам, че нещо мощ“Ла се постигне .. 
В тази стоана народът не познава авторитет, всички 
опити наооль? да се канализира в едно градивно 
падение пропаднаха... „Виждайки, че приложените сре- 
лства не дават очакваните резултати, германците при- 
бегааха към нов метод. Заедно със Специалната полиция 
пристъпиха към арестуване на отАелни Функционери и 
101СП надявайки се, че по този начин ще нанесат рс 
шнтеАен удар на нелагалното движение. В този смисъл 
главния шефРна Гестапо в Берлин Хайнрих Мюлер из- 
ляло тайно напътствие в което се казва. „Досегашни 
опити ни учат че комунистическото движение в Юто- 
славия ”ге Уоже да се Ликвидира само «: големи акции. 
Затова трябва да се започне с планова дейност на дьр 
ж1в„ВатаРполнцня, за да се ликвидира>=*,,ото . 
водство и да се извършат провали в красишс, окръжни 
и местни комитети..." Напътствия иЛваМ1 едно след д у- 
го, всичко се предприемаше — а акциите па бсл!р д 
ските нелегални групи не преставаха.

ТРЕСКАВИ ПОДГОТОВКИ
ще сс обогати спортната та на списание „Мост", в 
част. На последните няко което сътрудничат млади 
лко фестивала се чувству- те творци от българската, 
ваше известно занемаря- народност. Миналогодиш- 
ване на физкултурните уп ното литературно четене 
ражиеиия. Тази слабост излезе твърде успешно, а - 
сега ще бъде остранена. и тази година се надява- 

— Тези дни — продъл- ме на успех, 
жи Костов — отправихме
покани до Косово и Вой- срещи в началото на май 
.водина. Оттам ще ни го- ще се състоят в Погано- 
стуват танцови състави и

Подготовките за праз
ника на младостта и деня 
на българската народност 
от Димитровградско са в 
пълен разгар.

От председателя на ко
митета за организация на 
фестивала Симеон Костов 
узнахме и някои подроб
ности във връзка с подго
товките.

— В съдействие с Цен
търа за култура и забава 
в Димитровград, 
готвихме основния 
на тържествата по случай 
празника на българската 
народност рт Димитров
градско и рождения ден 
па другаря Тито. Тази го
дина няма да има по-зна 
чителии изменения в про 
грамата от лапи. Новина
та е там, че тази година

ме Тази година районни
нап-

во, Смиловци и Желюща 
(за селата около Димитро

изпълнители на народни 
и забавни песни. Ще ни 
гостуват и босилеградча- ВГРЗД.

Освен

вече из- 
план

Младежта и население-ии и пиротчани. 
това по време на два- то от Димитровградско се 
десет и петимайските тър 
жества в Димитровград 
ще стане среща на народ
ности писатели както

готви и тази година дос
тойно да отпразнува Де- 

и ня на младостта и рожде 
мия ден на другаря Тито.миналата година.

Срещата сс устройства 
в съдействие с редакция- М. АндоновБоголюб Илиеи
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БККШРМШ ХРОНИКА
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Какво остана неясно от 

заседанието на ОЬ?
Сложни задачи пред 

инспекционните органи
ПОСЛЕДНОТО заседание приемането па общинския бга ^ко от тези средства се^въз 

на Общинската скупщина и джет на събранията па изби- гърчат -I А
Босилеград, което се провс- рателите. Не потвърждава ли жет А Р У

пия, че това заседание не е Не бе достатъчно поясие- сяха с необ_ А _
било достатъчнчо подготвс- но с кой процент ог допъл- ние, тп
по ог компетентните общии- нителиитс републикански иост. Аа речем по онези то- 
ски служби и съвети. На- средства, заделени за редов чки от дневния ред,
пример по въпроса за бюд- па дейност се финансират ие се отнасяха до бюджета,
жега остана недостатъчно отделни общински служби, Така например на 10 общии
ясно дали той е бил предва
рително приет от общинс
кия съвет по стопанството 
или ие. Председателят па
тоя съвет заяви, че за про- ни средства се събират в е- 
ектобюджега гласували са
мо четирима членове!?

Беше симптоматично защо 
ма заседанието на скупщина 
та не бяха представени забе 
лежките, предложенията 
мненията, изнесени преди

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на йцн, директорите ма стопап- 
съвета за общо управление ските организации, предста- 
и вътрешните работи Общи- вителните органи и др. 
нската скупщина в Боснле- Накрая в приетите за 
град на последното си засе- ключення се търси Общпн- 
дание прие заключения, кои ската скупщина да има пъл 
то задължават най-много об но и ма време да бъде осве 
щинските инспекции, служ- домена по провеждането на 
бата на обществено кииго- нормативните актове в тру- 
водство, органите на служ- довите организации. Само 
бата за вътрешни • работи, така ще могат да се пред- 
органите за вътрешен кон- приемат съответни мерки 
трол в стопанските органи- срещу явяващите се злоупо- 
зации и други. треби, каквито се манифес-

С провеждането на заклю тират при попълването па 
ченията се има за цел да се свободните работим места, 
премахнат редица отрицате- в разпределението, клгочва- 
лни и вредни явления ка- нето на гражданско-правни 
квито са: общия приминал, отношения, провеждането 
различните спекули и дефи- на конкурси и възнагражда 
цити в стопанските органи- ването според резултатите 
зации и др. Тези прояви на- от работата, 
последък стават все по-масо
ви. Това налага да се уста
нови по-пълно сътрудничест 
во между прокуратурата и 
общинските инспекционни 
служби. .

Същевременно, в заключе
нията се търси спешно и е- 
фикасно да се разрешават 
всички видове нарушения 
на закона, за да се запази 
обществения интерес, част
ното и обществено имущест 
во и интереса на граждани-

по

които

а колко се осигурява от соб ски фондове, които в моме- 
ствени приходи. Това е та- ига разполагат с над един 
ка, защото всички бюджет- милион динара бе дадено съ

гласие за годишните балан-
днн „кош”, а след това сд си и финансовите програми 
разпределят по различни за тази година без по-обсто-

йно да се обмисли къде йкритерии.
На отборниците остана не как тези средства най-добре 

й ясно и това колко са фина- да се използват.
Много видим субективи-

В. В. исовите дългове от предиш
ните години, ануитетите, ко зъм някои отборници проя- 
нто се заплащат от общин- виха. и по други въпроси от 
ска каса и които обременя- дневния ред.

Не говрри ли това, че из- 
Подобни въпроси имаше и бирателите не са добре ос- 

по отношение на средства- ведомени за това как ги за- 
та, които се заделят за за- стъпват отборниците в Об-

Босилеград измъчват 

номунални проблеми
„ ват общинския бюджет.

плащане на разноски за ле- щинската скупщина? 
куване. Ставаше въпрос ко- В. В.те.

По-специално, в заключе
нията се набляга да се изу
чи съществуването и поло- КАТО ЦЕНТЪР на' комуна ито напоследък стават все 
жецието на вътрешния кон- та‘ Босилеград ежедневно ра по-видимн. 
трол в трудовите организа- сте- Всяка година тук пони- Наистина, някои въпроси 
ции. За това състояние ще кват средно по двадесетина се разрешават, обаче това 
бъде осведомена Общинска- нови къщи. Значи, всяка го- все още върви бавно. В мо
та скупщина. Тя ще превзе- Аина още двадесет нови се- мента, например има таки- 
ме мерки за засилване на меиства стават жители на ва, които не търпят отлага- 
вътрешния контрол, който приветливото градче. ие. Дори да оставим
да попречи на различните 1ака Босилеград нараства, снабдяването 
злоупотреби, спекули и дру- но нарастват и проблемите, та, 
ги прояви в организациите. с к°ито той живее. Касае се 

Не от по-малко значение не само за онези, които са 
е да се засили дисциплина- останали неразрешени може 
та и

В гимназията ще се 

запишат 110 ученикаводо- 
и канализация 

конто са елементарни, ос 
тават още редица други про 
блеми. Например, в

Общинската скупщина в Босилеград, а по 
предложение на съвета за образование и кул
тура, взе решение в новата учебна година 
първи клас в гимназията „Иван Караиванов” 
да постъпят общо 110 ученика. Също 
взето решение в училището за квалифици
рани работници в Босилеград в първи клас 
да се запишат: 35 ученика в строителния от
дел и 30 в метало-преработвателния.

В случая обаче ако се покаже, че за ед-
интепрг6^1 АВС уЧИЛИща съЩествува по-голям 

сред Учениците, завършили основно 
НИС тогава Общинската скупщина ще 

направи корекции по отношение броя на за
писващите се ученици. У

града
няма мито една обществена 

Няма обществени 
клозети. Парк. Това дори и 

трябва да е същински 
парк. Поне да има едно мя- 

съ- сто с минимална

в
материалната отговор- би и още преди 

ност на работниците
органи и организа- ~

ции в общината. Отговорно- кръсват- Градоустройството 
стта, обаче трябва да се за- и експанзията изострят 
сили и при обществените де

чешма.десет годи- 
които въз

така евъв ни, но и за онезивсички по

зеленина и
ществуващите проблеми, ко- Аве-три ооикновени дървени 

скамейки. Защото 
в градчето 
къде да седне и да 
чине.

Нех и г ие н ич но,

дошлият 
няма 

си отпо-
наистнна

Преброяването принлючи опасно и 
лошо наглед е, че още ие е 
определено мястото, където 
да се хвърля боклука, Засе- 

Също така сега много по- га за тази цел 
точно ще се знае положение Авете крайбрежни 

„„„„„ „ „ “ навреме то на животновъдния фонд на новия мост в
прикачи ИВ Босилеград- в комуната. Казваме много града или
оанй 7П ппе^™или ангажи_ по-точно, а не и обсолютно която минава рани /0 преброители и осем точно, защото при пребооя- и

пГ.Т1 ИНСТруктора' ването все пак е^имало ук-
вестеи но резултати са из- риваие броя на добитъка же Аа бъА® източник 
се съобшят *°ГаТ Аа пораАИ страх от повишава- коя епидемия!
то ™ "А официално не на данъка. Но и покрай
на ^ Р^бд^Г16 °Т СТра' ТОВа пъРвите неофициални НО 

Републиканския ста- данни сочат, че животновъд 
ния фонд в комуната

че ОТ преброяването 3 воря^^б^шеките" шталши™ ГРаЖАа№
" ОтПпЛо3слеТнотоа пп14/113' ПреброХнТГще^окаже 
ване са нас-^пнлн пребРоя' и за х°Аа на миграционни- д„ 
промени Г* н процеси в Босилеградско. Ару™ мяст°. където
то число жители ПР бщ°" НеоФнЦиално узнаваме, че Аа бъДат

гои гои™я!„*°Муна' Т° 6 много изразително и тавенн на ИО и при квалификаци- поради тази поичиня кпмлт
циална иТдоА7СяПОеСОбНа' С°‘ ната сега ™а™о по маГ ° Т0Ва обаче не се „зчер- 

са К° ЖИТеАЯ в сРавиение с да ПВа списъка на неразреше-
ще“е зС„аеТГъвееПмРОоМнрНеАел1 яв™! °Т послеАНО™ НИТе въпр-« в градчето.

В. в.
Преброяването — 

ляма
акция успешно

тази го- 
научно-статистическа се ползват 

страни 
центъра на 
рекичката,пък

Младежка среща 

Босилеград
през града. Ввсеки момент това мо

ма ня-

Босилеград е сигурно ед- 
от най-неприветлнвите 

най-малки
• пРеАи някой ден в Босилегпал «е 
тиПСвеПСур'дулица МлаАежите

тистически завод. 
Засега можем места за своите устрое

„ от гРаАския ак
зисти. По този повод йГ^еграАСКНТе гимна

те от Сурдулица

не е в
— децата. За 

•не съществува нито 
градина, нито

тях 
детска 
някое 
могат 
са ос-

пък
училище гости 

предадоха два концерта от 
песни.

сътрудничеството 
организации от 

продължи успешно

сигурни. Те народни и забавни 
Очаква сета, улицата.

онната, между мла- 
тези две съседнидежките 

общини да
и занапред.

но.
В. В. В. В.В. В.
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Ов& 4 '''■ 
ч 4^:1Ш Димитровградска

хроника
• _ I&ш§ Ш№Ш"

Актуални въпроси
Кожара »Братство«

Могат ли да се посънра- 

тят съвещанията?
™Е= - п~еи

повече от час-час и полови ^ ™тането ВДШ участник 
, на много казва°за хората^ Г^сГ’^

вуват в°н™оГОТВЯТ И УЧаСТ‘ бЪР2а Към Редицата, ° вуват в него. то беше „ пита; д _
Когато това казваме, ня- какъв е дневният ред та то-

маме пред вид отчетните и ва се говори’” Р ’
изборните засдания. Те '
пред себе си много въпроси тт^тч .
за обсъждане и не могат да п™ЯК°Га се питаме защо траят кпатко Имам*» ППр. поканените хора не идват вЕНВ”^еТадТеоНтчебт^?товаСТе^

редеГенаа ак^^Г На °П‘ ^ж^ланиТза3 шггажиране с
“ М °бАТо?аетНаанРеаГват ни при-

р” А именно те могат да близително достатъчно. От
60 поканени на едно съвеща 
ние дойдоха 27 души. На 
другото — от стотина и по-

Време да се работи 

усилено
се о- 

в коя- 
ама

Случаят „Кожара Братст
во” отново се листа, а други осъждат сво- се похвали с нужното едн

ите другари, които са под- нодушие. Те насърчават раз 
мириците, въоръжават с пи
сано слово ония, които би
ха искали работите да са 
„усукани”, или да се сбъд
не — предричаната пропаст 
на предприятието.

яви на страни 
ците на един многотиражен 
вестник у нас — „Вечерни шушвали за данните, изне- 
новости” от Белград.имат * сени във вестника.

На всеки читател, който 
горе-долу познава положени 
ето в този колектив написа
ното в споменатия

*
Намерението ни изобщо 

не е да се надсмиваме на 
грешките на колега, дошъл 
за малко в градчето. Той и

вестник
не може да не звучи малко 
фалшиво. Истина, не всич
ко, но ония най-важни дан
ни, изразени с цифри са та- не е могъл да провери всич- 
кива.

Защо го казваме това? За- 
щото не един ръководен чо
век в Димитровград вече е 
получил поне едно. анонимно 
писъмце, подписано с „работ 
ник от кожарата”, в което 
се повтарят отдавна писани
те • или казвани в „четири 
очи” фразички, които никак 
не биха могли да се окаче-

траят кратко, т.е. да се по- 
съкратят.

От един месец насам при-
съствувахме на няколко по- вече, само четиридесетина, 
добни съвещания в Димит- Това не може да се отмине 
ровград. Едното беше по кръ без 
подаряването и акцията за ра да отсъствуват. 
заема на линията Белград— Естествено — причината
Бар, другото — по въпроси- на първо място е в траенето 
те за обществения план и
бюджета на комуната, тре- зарад дневния ред, но зарад 
тото — за обсъждане въпро- нерационалните разисквания 
са по агитирането за само- зарад честите повтаряния в 
облагането в града и тн.

ко както трябва, защото в
малките места много трябва 
да се пита, да се стигне доНамеренията на автора ни 

как не са важни. Ефектът 
от написаното в Димитров- точните данни, 
град е едва ли не — нищо
жен и няма никакъв поло-размишление, кое ги ка- Намерението ни е съвсем
жителен или отрицателен ре друго, 
зултат и отражение върху 
общия ход на развоя. Но все 
пак той не е останал неза- 
белязен сред хората в колек 
тива където едни се смеят

ствят като доброжелателни
Именно.— такива писания предложения, 

които в себе си съдържат 
дози недостоверност, много

на съвещанията. Дълги са не
А в кожарата, когато про 

верявахме данните за поло
жението, ни съобщиха кате-зле се отразяват върху са

мия колектив на кожарата, 
на доверчивостта на журна който все още не може да горично следното:

. разискването, зарад много-
Първото съвещание трая то слова, употребени да се 

много. Представител на Ин
вестиционната банка дълго мисъл, която не 
обяснава на присъствуващи- че от три изречения, 
те как изглеждат формуля
рите по заема и ги показва
ше на хората при слаба све людател, е показателно то- 
тлина и отдалече. Никой не ва, че почти едни и същи 
ги видя, нито имаше нужда хора участвуват в много от 
да ги гледа,
всичко беше нужно на ка
сиерите по предприятията, с даните се уморяват. Не за- 
ксУито можеше да се срещне рад отпадащата преданост 
преди или после. Резултатът към обществената дейност, 
беше, че присъствуващите си но защото постепенно съзна 
разговаряха помежду си, не ват, че в морето от различ- 
слушаха изложението и с ни проблеми някои не раз- 
една дума бяха безучастни, бират, а други малко позна- 
като чакаха само да се при- ват. С една дума казано — 
ключи и да си идат. за много неща не са компе-

И второто съвещание трая 
ненужно дълго, че хората 
просто се изнервираха. Този вено, няма голям избор на 
път от разисквания, без мно- компетентни, пито 
го полза за разглеждания 
въпрос, които единично про лен въпрос, и тук няма вина. 
дължаваха и половин час. Но ако е така, тогава би 

Когато съвещанието започ трябвало да се има поне вза 
имио уважаване между уча
стниците като се разисква

изкаже понякога само една 
иска пове- Миналогодишната стопан

ска дейност е приключена 
неуспешно. Загубата- възли
за на 23 милиона стари ди
нара, по възможност за по
гасяване има. От резервния 
фонд ще се погаси загуба
та от 17 милиона, а от де
ловия фонд загубата от 4,7 
милиона ст. динара. Непок
рити значи остават 1,3 ми
лиона Динара. Въпреки всич 
ко реално гледано загубата 
си е загуби, но тя не е тол
кова, колкото е писано там.

Категорично бе заявено от 
в.д. директора Чедомир Ба
сов, че тази година бруто- 
продукцията ще стигне до 
1,2 милиарда стари динара, 
че през март са осъществени 
102 милиарда динара през 
тази година. Затова ще тря
бва нова работна ръка и мно 
го усилия на целия колектив 
да се реши въпросът с до
веждане на специалисти, да 
се окончае въпросът с изби
рането на директор и да се 
махнат елементите на зана
ятчийството в тази фабрика.

А тези задачи няма да се 
решат с анонимни писма и 
предизвикване на нови раз
мирици. Знае се какво носят 
размириците — загуба и мал 
ки лични доходи. А успеха 
идва от дисциплината и еди 
нодушието.

В кожарата изглежда сега 
е времето да се работи усил 
но, за да изцелят старите 
рани.

Но изглежда има и други 
причини. За мен, като наб-

ЩАСТИЕзащото това съвещанията.
А съгласете се, и най-пре-

V

тентни.
В малките градове, естест гмного

специалисти по всеки отде-
|

2Й
на председателят с кратки и 
ясни изречения изложи цел
та на това| събиране. Всички. конкретно и кратко по да- 
бяха спокойни и следеха ка- лен въпрос и не по два или 
заното. Той беше ясен и кра- три пъти. 
тък А после, когато започ- Така биха се посъкратили 
на изказването и някои уча- съвещанията, без да загубят 
стници дълго говориха за от желания резултат, а на 
известни на всички неща — хората би се поспестило вре 
аудиторията стана неспокой- мето. Нали трябват и за сле 
на и се започнаха * разгово- дващото заседание или съ
рп по двойки и тройки. Ни- вещалие. 
кой не слушаше.

■■■‘ти

иш»гм. н. н.
I/ГеВРНЙТва

[<*■! ш 1

— Ех, защо ние не донесохме бебенце на дирек- 
Карикатура: Методи Петров

гора на Завода?!

>Височина в с. Брайковци
Си. Б. Марков м. н. И.Новият мост на

*
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СурдулицаДимитровград
\

ОТЛИЧЕНИ
КРЪВОДАРИТЕЛИ

Приета програмата и 

финансовия план за 1971
— Малко средства за училищатаЖивко Вндс-В Общинската скупщина предприятието 

в. Димитровград на 15 април нов. Часовници „Дарвил по 
се състоя малко тържество лучиха: Борис Рангелов, ра- 
по случай предаването на от ботник в „Сточар”, Катари- 
личията на най-добрите кръ- на Еленкови, работничка в 
водарнтелн. Тези хумана ак комбинат 
ция в Димитровград винаги Стратко Гюров, преподава 

тел в гимназията „Йосин

израходваиите1971 го- повече отНа 16 април Изпълнител- финансовия план за Н„„..тни инвести-
ПИЯ отбор 'на Общинската /ина „е предвн^г никак- "Р^70' Г“II
образователна общност в вн средства за фондове, сти ционна средст^^ щ ^ 
Сурдулица прие програмата мулативни форми на възна- ^ сграда в
и финансовия ..лай на общ- граждаване. Отделен проб- на Iзова У™''"“*“1 Ц 
ността през 1971 година, а лем за комуната, според про СурАулица и и ще се адап 
конто ще бъдат окончатсл- грамата, представяват лип- тират сградите на дехни

' сата на помещения и учеб- ския училищен център ин
училищата, тервенции по останалите у- 

В това отношение най-зле са чилища.
Власина — Рид, Клисура и 

В съвсем неза-

,Димитровград’,

е увенчана с успех.
Председателят -на Черве- Броз Тито” и Велин Атана- 

Димнтровград сов, работник в конфекция 
„Свобода”. Златни значки но 
лучиха Йован Маркович, Пе 

Миод- тър Тодоров, Мномнр Милич 
Никола Петров, Никола Ан

но приети от Скупщината на 
ОО общност.

В програмата е изтъкнато,
ни помагала по

ния кръст в 
Ефтим Истатков приветст- М. К.

че образователно-възпитател Сурдулица. 
ния процес трябва да заеме нидио положение са подве- 
цептрално място в работата домствените училища зарад 

образователната общност небрежността на някои цен- 
Щс се преизпита й стабили- трални основни училища и 

с него ще се занимава обра-

вува прнсъствуващнте гости
на тържеството: д-р
раг Сречкович, представител 
на Републиканския завод за тонов и Троянка Петрова, а 
транефузия на кръв в Бел- сребърни: Братислав Ракнч 
град, председатяля на Общи Димитър Алексов, Кирил И- 

Дими- лиев, Петър Ставров Петър 
Димитър Славов, Мадов, Иван Иванов, Милчо

ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ 
В ДУХА НА СЪТРУ
ДНИЧЕСТВОТО

на

зира и мрежата на основни 
те училища. Ще се извърша! зователната общност.

Според финансовия планнската скупщина в всички подготовки около от 
крнването на подведомстве
ни отделения на гимназия в 
Сурдулица. И програмата и 9.112.589,51 дии., или с 14% в

тровград
секретаря на ОК на СКС Рай Ценков, Петър Леков, Нела 

Ставрова и Ар.
за 1971 г. образователната 
общност ще разполага На 14 април група младе

жи от Сурдулица начело с 
председателя на ОК на Съ- 

на младежта ЛЮБИША 
РИСТИЧ и вокално-инстру
менталния ансамбъл „ИНЕ- 

. ХИ" от Сурдулица посетиха 
Босилеград.

Те предадоха два концерта 
от народни и забавни мело
дии — един за учениците от 
босилеградската 
„Иван Караиванов” и един 
за гражданите. Посещение
то беше масово, а публика* 
та дисциплинирана. Госто
приемството също така бе
ше на завидна висота.

Одигра се и футболен мач 
между < младежките отбори 
на Сурдулица и Босилеград. 
Победиха домакините с 4:1.

Посещението на сурдулиш 
ките младежи е още един 
успех в сътрудничеството ме 
жду Сурдулица и Босиле
град. То трябва да продъл
жи и да се задълбочава и в 
другите области на общест
вено-политическия, култур
но-забавния и стопанско-ико 
номическия живот на двете 
съседни комуни.

ко Зарков, председателя на 
СЮМ Симеон Костов и мно Л.

жество други представители 
на стопански предприятия и 
учреждения в града. „Злат
на грамота” са големи успе
хи в организиране на акции 
по кръводаряването бяха връ 
чени на комбинат „Димитро 
вград” и на директора на

юза

гимназия

Пресека

Работници 

за Ливан
На 15 април 15 работ

ници от Пресека и Берин 
извор, Бабушнишко, зами 
наха на временна работа 
в Ливан. Те ще работят в
състава на строителното 
предприятие „Иван Лап- 
чевич" от Сплит, което 
строи големи обекти в та
зи страна.

Милан Величков

Й. М.

Младежки
трудови
акции

Изглед от Сурдулица

Димитровград ...:::::::::::

Основана музикална 

секция
СКЪПА НЕБРЕЖНОСТ Във връзка с чествуване- 

то Деня на младежките тру
дови бригади Общинската 
конференция на Съюза 
13Да20ЖТа В Сурдулица от

Много пъти се говори за небрежността на Републи
канската секция за подържане на пътищата от Ниш _

Враня. Тази небрежност много ярко личи в 
поддържането пътя от II разряд от Власина—Шесто до 
Стрезимировци (югославско-българска граница).

Въпреки че се отпускат значителни финансови сред
ства за пътя, секцията нерационално ги използва Само 
отвреме — навреме организира прекарването 
пътя, който обаче повече личи 
По този начин пътя е

на

април организира 
седмица на младежки трудо 
ви акции. В

клон въвТези дни в Димитровград 
стана щинска скупщина Димитър 

голямо културно съ- Славов и председателя ма ОК 
битие. Основана е музикал- на ССРН Илия Петров гое
на секция. Димитровград е тите от Пирот йовацка Чи- 
двадесет и втория град в Ре рич и доаена па музикалния 
пуоликата, който има музи- живот в града Георги Щу- 
кална младеж. В организа- карев и др. в препълнената 
ция на Общинския комитет зала на Центъра за култура 
на Съюза на младежта по и забава стана учредителю- 
този повод в Димитровград го събрание на музикалната 
гостуваха известни имена на младеж, 
нашия културен живот — За значението на музикал- 
членове на Белградската опе ното образование и възли- 
ра Жарко Цвеич, Миска таиието на младите поколе- 
Шчепанович, Душанка Яп- ния говори директора на 
кович Джордже Минов и Центъра Синиша Нейков 
Зора Иованович, както и се- След това бе избран 
кретаря на Музикалната мла иителен отбор на музикал- 
деш в Сърбия др. Даниел „ата младеж от 13 члщгове 

• За многобройните зрители
В присъствието на оощес- гостите от Белград изпълни- 

твено-политическите и кул- ха хубава програма ' 
турните дейци от Димитров
град — председателя на 06-

тържествот^о уча 
ствува предимно от учаща
та се младеж от основните 
и средните училища.

Младежките бригади уре
ждаха различни комунални 
обекти —

на пясък па 
на сомя, смесена с пясък, 

доведем в крайно лошо състояние.
Това нещо сериозно загрижва автотранспортните 

предприятия от Босилеград и Враня, които тук държат 
няколко рейсови линии. Те скъпо плащат небрежността 

Секцията за пътища. Обществено-политическите орга
низации и местните общности от. Клисурския районР 
веднаж сериозно са изтъквали

поправяха селски
те пътнища, спортни терени, 
паркове, дворните места 
Труд°вите организации 

Трудовите 
бригадири, 
на-добри резултати

на
на итн.

чети и отделни 
които покажатне-

ществено-политйческите фактори^Гс^ишквТомуна' 
обаче резултатите незадоволяват И У комуна,

■» .ггжж.г '■ <*—*-
_ . в акции

те ще бъдат наградени. Сред 
ства за тези възнагражде
ния е отпуснал ОС и ОК на 
Съюза

изпъл
на младежтта. В ак- 

Ц^ите са участвуват 
3.000 младежи

Акциите имат и огромни 
обществено-възпитателно въз действие.

около
и девойки.

М. В.

1==н==:=--1Ш!=!!1!=!|1!1М||!1!!!|!|[||1п1[|Н1|Н1Н1!Ш!!!!!!||:!!Ш!1!11!1Ш11Ш1ШН1!ш111аМ. А.
м, в.Страница б
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: От трибуната на Вторлт» конференция на земеделците
в Сърбияот село * оа село

■////у////////////,,,,

Нови бразди•■//<’/////////////////

смиловци — Разговор на участниците в Конференцията с пре
дседателя на Изпълнителния съвет на Сърбия 
Миленко Бояннч

ВЕЧЕРНО ЗЕМЕДЕЛСКО 

УЧИЛИЩЕ \

чат работниците в земедел- сърб^рватски ПГония! Република/скитГТу™^ нГср^твГГ^лТосроТи
ска кооперация „Сточар”. които издържат изпита ще иеР1Г- Ьяха поставени много и краткосрочни инвестиции

Посещаващите курса ше станат квалифицирани рабо ПРЯКИ въпроси и получени в селското стопанство тряб-
разширят знанията се по се- ТНИЦИ' с , м ва Аа се пРавят ”°ви ипо-е по сс Б. М. п в Разговора с Миленко смели крачки, да се внесат

ьоянич, например, участни- нови инициативи. След из-
ците поставиха около 40 въ меленията в политиката 
проса, а те се отнасяха гла- краткосрочните кредити На
вно до проблема на цените родната банка не кредитира меделците, и всеки от нас
н^\^!?.}оКО»СТОПаНСКИТе пРоиз Аруго производство освен може да приведе поне по ведения, данъчната полити- пшеница. Сега е оабота ня ,
ка, въпроса с дългосрочните деловите банки в републ“Г А пример На некоРектна 
и краткосрочните кредити, ките кои произведения ще тъРговия и на прекалена за-
организацията на търговия- кредитират. работка. Затова положение-
та и пласмента на селско- то на търговията трябва да
стопанските произведения. — Време е да се започне се реши в смисъл на реше-

и с играждане на политика нията на Първата конферен 
за инвестиционно (дългосро ция на земеделците на Сър- 
чно) кредитиране на частни бия.

Кредити ни организации, а ще се ан
гажират и чуждестранни ка

Търговия, данъци и 
пенсии

— С търговията не можем 
да бъдем доволни, подчерта 

на Боянич в разговора със зе-РАДЕЙНА

Водопроводът ще бъде 

готов до 7-ми юли
След електрификацията лектромотора. За целта ра- 

местната организация в Ра- деинчани са събрали 5,300 
дейна поде акция за довеж
дане на вода. Тази акция е 
започнала още миналата го
дина. Тогава бе изкопан

Цени
динара, ще са необходими 
още толкова средства. Настоявайки да задоволи 

оправдания интерес на зе- 
Радеинчани се готвят де- меделците за мероприятия- 

нала и поставени търбите. ня на въстанието в Сърбия та, които съответните орга-
Набавен е и електромотор и 7-ми юли да посрещнат с во- ни ще предприемат да се по на домашния и чуждестра- 
помла, а сега се строи къщи да по домовете си. 
чката за монтирането - на е-

те. производители, а особе
но на онова 
което има добър

— Що се касае до данъ
ците — трябва да се утвър
ди единна основа на данъч- ' 
ната политика за цялата 
страна. Това трябва да се 
направи до края на година
та. Ще се настоява данъци
те да бъдат стимулативни, 
да подтикват производство
то. Най-вероятно общините 
ще решават по таксите за 
трактори и механизация.

производство, 
пласмент

ка-

добрй положението на сел- нен пазар. Това важи и за 
ското ,стопанство. Миленко 
Боянич най-напред говори за 
цените.

Б. Марков животновъдството. Обаче ка
питал за дългосрочни инве-

Електрификация в Димитровградско стиции трудно се 
предло- Федерацията от тази година 

вече не инвестира дългосроч 
но. Инвеститори трябва да 
бъдат ония, които имат па-

намира.
— Направени са 

жения за бъдеща политика 
и паритета на цените на се
лскостопанските . произведе
ния. Зае сс становище, че це
Ните трябва да се формират ри, а които са заинтересо- 
свободно според .пазара. За 
дадени произведения общно 
стта ще гарантира цените.

АКЦИЯТА по електрифи- от Звонска баня. За целта д утвърдени -Са или ще се Аа речем индустрията, която онно осигуряване за земеде- 
цирането на Димитровград- ще са необходими два зида- утвърдят и други критерии ще бъде заинтересована 
ско не спира. Последната ни трафопоста и един тра- за цените на селскостопан- 
седмица са извършени пре- фопост на стълб. ските произведения,
мерванията в село Барйе за Акциите по събиране на 
електропровода и селската средства продължават и в
мрежа, а тези дни същата останалите селища в невлян наскоро ще бъдат угвърде- 
работа се извършва и в Тръ ски район. ни цените и паритета ма се
лско Одоровци. , Пдвечето села очакват по лскостопанските произведс-

В село Трънско Одоровци дкрепа от изселниците, па ния и с това ще започнат да 
постоянно се увеличават су- които в скоро време трябва се „размразяват" сегашните 
миТе, които се внасят от да бъдат пратени писма, с цени. 
страна на домакинствата, които ще бъдат помолени 
Досега са се записали над да помогнат усилията на сво 
150 домакинства. В плана е ите някогашни съселяни.

Размерване за мрежата 

в Барие и Т. Одоровци вани за селскостопанското 
производство. Това ще бъде

— Ще се върви постепен
но към въвеждане на пенси

за лците. Невъзможно е отвед- 
добра прехрана и снабдява- наж да се въведе пенсионно 
не на своите работници. То- осигуряване за всички — ня 

Трябва да се разчита, че 'ва са търговските и износ- ма средства.

/А
'V/ Л

Премии и регреен

Съюзните премии и регро- 
си ще се задържат до 1 юли 
тази година. Не с решение 
сегашните средства па феде
рацията да сс пренесат па 
републиките в някои репуб
ликански фондове за пре
мии и регресм. Би трябвало 
да се формира някакъв меж 
луренубликапски фонд 
йто 'производителите би ре
шавали за* кои произведе
ния да сс дава регрес, кол
ко, кога, по какви критерии 
йтм. Този въпрос сега се ре
шава между Сърбия и дру
гите републики. Доколкото 
сс постигне договор прихо
дите за премии м регресм, 
които сега се намират във 
фонда ма Федерацията, ще 
се пренесат в този междуре 
публикапекн самоуправпте- 
леп фонд.' А приходите за 
тези цели досега се форми
раха от оборота па 
на дребно и от данъка вър
ху оборота па услугите 
стойност от 50 до 60 мили
арди дппара, които сс изпо
лзват и за 
плащания па премии и рег
ресм.

определено токътх да се до
веде в Трънско Одоровци м. н. И.

ОБЕАЧНГ.НА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЛЕСКОБЕП

С КЛСНОВГ.1 Г В:

-- ВУЯПОВЛИ
— ВСХ 11 м град
- ВЛ/МПШКЧ ХАН
- ВЛЛ( '('VII И I! В1 
— ЛГ.ВЛ1 II
— ВУЧП1.
- ГЪРДКЛИПЛ >1 

СУРДУ.М III А

в ко

• I
' н

даплашаь' нг. гс^* 
(> и 7,5 на ст- 

Всички спсстопиипи с влогове от 1 по
вече ног.и динара са застраховани от последствия.

приема (.пестовни влогове ( 1»Г

ДИ1В11.1 М1ХП.1 ОТ

та на злополуки.
Банката води валзтии сметки на ча- гни .мм;

от 6 и 7,5 на с го.
на -

стоки
със заплашат- на лихгд 
Спа топната служба и иентра шта 

работи осеки работен лен от 7 АО
на

Мг'» II

Тс,скс — 166-79 \’КБ 
Телефони: 20-15. 21-15, 33 63

тазгодишните
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стата мисъл, че техния ба рач с познати светлини, 
ша действително е капи- последния небесен зрак 

големия чуждестра угасваше в неясна мътил
ка, идваше нощта.

Капитанът се. присегна 
за своята „Куин Ан" —тя 

те бяха можеше и този път щеше

тан на 
ннен кораб.

Той иокаше да ги взе- 
със себе си, да ги натме

прави моряци но 
подени тук в бедняшките да помогне на изнуреното 
квартали на Генуа и пре- сърце. Но се отказа, това 
надлежаха на нейното бъ затворено пространство 

м трябва да има
големият тръ край*' -— каза си той и от 

моретата, средния слабващата мисъл за пос- 
стана докер, а малкия уче леден път се опитваше да

се докосне до звездите и 
лежеше тайните на мирозданието.

— Другарю капитан, ло 
почти-

всичкодеще.
По-късно

гна по

ше. ,.
Сега капитанът 

в своя шезлонг на горна
та палуба, наблюдаваше -дката е на вода

бавно по- телно доложи лоцмънътсянката, която 
криваше Генуа и мечтае
ше да види поне един от 
тях — докера, но той ста
чкуваше и старият моряк мъртъв къпитан до него- 
не знаеше до кога ще трае вото последно пристани

ще. Моряците знаеха, че

и зачака.
По-късно случайната 

жена съповроди старияБ. НиколовИЛЮСТРАЦИЯ:

Последното пристанище бунтът на сина му.
Изведнъж го обзе неу- това е бсзмислено но слу 

чайната жена не мислешедържимо желание да сле
зе на брега, даже позва като тях. Тя трябваше да 
боцмана, за да спусне ед- сподели скръбта на гену- 
ната лотка на вода и до- еската.

сваляха

разказ от Славчо Чернишев
Моторната лодка тихо

лина огромното пристани мощник. Капитанът им — ряско угаси светлината, платнището' той се надиг- бръмчеше, градът насре-
ще на Генуа бе мъртво, добър, мек човек — се Прехвърлиха го в Марси на> ала нещо избухна в ща нараставаше с огром-
Гледано морето, от рейда затвори в покоите си, без лия. Пътят към голе ия него, взривът разкъса ця- ния си мъртав декор, а

лото му същество и капи- младият моряк на руля с
ски индустриален. декор би фашистите; биха се по Капитанът преплава вси танът разбра, че вече е възхищение си мислеше

крушението, за това, колко красиво у-
капитани

В жълтата унила свет- тогава все още старши по После една студена нощ като моряците

то приличаше на гигант- да вземе страна. И може свят бе открит.

стачка, чки океани и когато сеот друга, внезапно изоста .мирили с една
вена планета, на която е ако' на мачтата не беше върна в Генуа русото мо- Той се отпусна претихнал мира тстарите

. съществувала близка над издигнато червено знаме, миче отдавна бе станало в шезлонга, градът прип- — старите капитани с по-
- цивилизацията. Пристани То се вееше пред очите майка а синът му бе на ламваше мастиления зд- белели в морето коси.

на цяла Генуа.
Няколко дни двете пра'

настанало

щето стачкуваше.
Старият капитан наре-

три години. ______
Затишието трая малко.

Пламна Испания. Млада- ГорЯОЛИСИНСКОТО уЧИЛНЩе В СреДНО-
срочнат* програма

ди да пуснат котвите и вителства преговаряха, на 
бавно възлезе на горната края — беше привечер — та жена сама го изпрати 
палуба — при белите спа 1 двама рибари се примък- до. старата рибарска шху- 
сителни лодки. Той оби- наха на парахода откъм на, чийто тъмен силует 
чаше това пусто място, море и съобщиха реше- бавно се поклащаше е тя 
където го очакваше него- нието за ареста на двама- сно дълго заливче. На 
вият шезлонг, книгата и та виновници. Нямаше другата нощ пристигнаха 
недопитото шише „Куин време за колебание. в Тарагона. Тук, за пръв
Ан". Това беше негово мя Той и Сандо огняра се път от толкова време, капи 
сто в часа на залеза и прехвърлиха в лодката, но танът чу българска реч.

ПО-ДОБРИ МАТЕРИАЛНИ 
УСЛОВИЯ - ПО-МАЛКО ПРОБЛЕМИ
Централното основно учи

лище в Горна Аисина, под 
чието ведомство работят и 
първоначалните училища в

главно нощем. Тогава той щта ги скри. После риба- Тук той намери много ста Долна Лисина, Горна и Дол
пътуваше всред звездите рите ги стовариха на пуст ри приятели
и общуваше с тайните на бряг, качиха ги на една Сандо огаря в пясъците

Това са основните, но съ
щевременно и конкретни 
за решаване въпроси на у- 
чилшдето. Но за решаване
то на някои от тях няма да 

и погреба на Ръжана, все още се бори се чака дълго. Така напри- 
редица неразрешени въпро- мер с подготовките за от-

мирозданието. камионетка „ тя дълго на Ебро. Завършеното в ват нТсам^в^ависимосГот
Старият капитан бе ве- броди из лабиринтите на Генуа бе сложно, мъчител материалните средства, кои нтралното училище ще се
содомдесетгодишен, то Генуа. Късно през нощта но и дълго, но той видя то училището получава за проведе до‘началото на но-

зи рейс — последен, това се яви едно момиче. То и втория си син преди да
пристанище

че
своята основна дейност 
общинската образователна

_____________ към общност, но и с приходите,
далечната родина го очак ги очакваха трима доке- тропическите острови на които осъществява от залеся
ваше едно малко есенно ри. След като уговориха Океания. ването, събирането на леко-

на морския бряг, ед- бягството, Сандо бе заве- Опустошен от простран ВИДИ билки и АР-
на стаичка, прилична ‘ на ден на друго място, капи ствата и толкоз дългата нието°на трудовата обшност
каюта, и една случайна танът остана тти «п»,.. пазляля г. „ „„„ на училището, която след Също така

късвано от носталгия сър обстойно разглеждане прие мерки през тази
Момичето беше дваде- де, той се добра до Ца- р^зВ“™Р°™ааа учебното3 д? то „°ВвеАе ВОАа- в това' *ак-

ло в тоя район. чилище. За тази цел училигц
В централното и в подве- ния колектив вече е осигу

училища сега Рил 10.000 динара. В тази
Най-тежката война бе се У427 към 300 ученици, от акция ще участвува и мест

чер- ™г’36 във висшите юга- ната земеделска кооперация
ше лилав сеник и в нере- вено знаме свободно се дващгте пет гоХи^роя^на

СЪШ0 алното осветление на нощ развяваше над пустото учениците ще остане на се- 
гледаше своя град и виж- та бедната стаича, пред- пристанище. Все още ня- гашното равнище. Това оз-
даше как прекосява жъл- мети, сурово лице на ба- маше кораби (те бяха по- начава- че не съществува бо Паралелно с остана
тите улици, запътен към щата и черните очи на топени от германците) а на някое д°Аективът решава и ка
една единствена къща къ- момичето предаваха няка само свобода — гладна намали бмя на уче™,’1.“ ТукВИТойВЪеР°С в Училището.
старееше^нег4 И ®егонии кво ос°бено значение на тревожна и опияняваща ' “ задоволяващ'СГ°
.старееше неговата първа неговото присъствие. Пет години след това Имаикн предвид тази си- вид изискват.™™
и последна любов, където Близо месец той живя капитанът отново хвърли вното°^‘уч^Т™8" на осно' за професионалн 
МУ сиГТяТД НатРимата.Като затворник, навън ка- котва срещу големия пръ. ГбГциГзнПо пргГ^ваТ- »« „»
му сина, където беше об- пеха ретки дъждове, къ- снат град. В неясното раз СЪ1дествима програма Така ници. В

щичките около връст про. съмване той биши сту- напРимеР в Д. Лисина
гизваха от влагата, сире- ден и некрасив. И даже новаВу™Даищ“грса*Аане 
ните на много параходи не приличаше на себе си. Ртира за учител, както и от-
призивно реваха натъпг младата Руса жена криване на ученически стол

. реваха натърс- нищо не бе останало пг В Аолна Ръ*а«а ще се преус
нятия по блеговете град. вен мъчителната й ’К0С ТР°>^_ сегашната сграда и ше

а и любов, се оооруди Функционално и Н° неАостагьчно квалифицн
съвременно. Ще се доведе и Раните имат трудов стаж от
вода. В училището в Г. Ръ- 15 — 20 години и би било
ялия иметарР°щееНсеАДфоД непРавилно ла
мира ученически стол и^ше НЯТ без работа- 

доведе вода. ^

от вата учебна година. Тя ще 
решаващо начинание за съз 
даване на по-добри условия 
за работа и живот на уче
ниците — пътници, а и за 
подобряване на 061 
пех на училището.

е
последно ги заведе в своя дом. Там го отвеят ветровете

лозе Опустошен от простран 
и толкоз дългата

и една случайна танът остана при моми- раздяла с родината, с раз 
жена. . . Впрочем жената чето и стария докер, 
беше тук, на кораба. За 
пръв път той измени на сетгодишно, русо — нео- Риград, а там стари геми 
морското си правило. Се- бяснимо защо, може би джий го познаха 
га тя навярно виси на пе- пай-нежното 
рилата и съзерцава него- земята. Тримата седнаха
вия град. .Но тя не знае, да вечерят, лампата има- свършила. Неговото 
че този град е негов.

Старият капитан

щия ус-

и дока-
на ряха в Бургас.момиче домствените

Кадровият 
е разрешен

въпрос още не

не-
пред-

закона 
подготве- 

просветните работ- 
момента дори 40% 

се от обучението 
на от несъответно 

Рани кадри. В 
росът е

ляното му в кръв сърце. 
Той трябваше се провежда 

квалифицн- 
случая въп- 

много болезнен, за 
щото в тоя колектив

даги ви
ди за последен път. И да 
отплува завинаги. ..

Преди четиридесет 
дини вестта за общата па 
раходна стачка го завари
тук.. Бунтът на екипажа но време малката стаичка 
беше кратък и безкръвен.
Ръководеше се

го- имен-
И в това мокро и против- Само тримата синове 

тяха хубави като
сияеше с чист и нежен нежно момиче 

от него, блясък.

рас
Далечно жана

оста-и никак не
можеха да свикнат с. про- се
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ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 

НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

га ★ изкуствоI

В НишИще юдад^пр^зи' 

родност в нова Югославия, която готви
бГлЪгарНскаИтааВна^д0„;с0тбЩИсНТ' В К°Т Я™
Бпатгтпп" Д С тази публикация

въстанието От™’то,7ТЛСаТ°Л“Ш,ИНт °т

=с=а аа„ й:лгарското работническо 
ко движение в - 

Из областта

кни-

на-

социалдемократичес- 
периода от 1903—1914 година, 

на литературата „Братство” 
ще издаде две стихосбирки от автори на българ 
ската народност, един сборник разкази, а съ
що така ще се печатат две книги-преводи раз
кази и стихотворения из югославската литера
тура. Ще се печатат и три наръчника за учи
лищата от българската народност. Това : :::. 
ръчник по български език, по физкултура и 
културната активност в училищата.

С издателската програма за периода 1971 
—1975 година „Братство" предвижда 
де към петдесет книги на български език. То
ва ще бъдат предимно оригинални творби на 
автори от българската народност.

е на-

да изда-

(Танюг).

В Банатски Кръстур

Пионерски фестивал на народностите
ОТ 22 ДО 25 АПРИЛ в 

Кръстур (Банат), се проведе 
пионерски фестивал на на
родностите в Сърбия. Учас
твуваха десет училища, в ко 
ито учат албанци, българи, 
унгарци, словаци, румънци, 
русини, сърби и буневци.

Фестивалът фактически 
представлява продължение 
на традицията, която уста
нови основното училище 
„Моша Пияде” в Димитров
град, а провежда се в рам
ките на Югославските пео- 
нерски игри под названието 
„ОБИЧАЙ СВОЯТА РОДИНА 
И НЕЙНИТЕ БРАТСКИ НА
РОДИ”. Тази година пионер 
ския фестивал на народите 
и народности в СР Сърбия 
се провежда в рамките па 
пионерските игри „ХИЛЯ
ДИ РАДОСТИ”.

Димитровградското основ- изведения. Също така, участ 
но училище „Моша Пияде” 
участвува в изложбата 
стноложки мотиви, както и 
па изложбата на детски про

вува в танцовите изпълне
ния, спорта и др. области.на

С. Кръстич

тв&ищщ
ДОВОЛНИ ли СТЕ ОТ КУЛТУРНО-ЗАБАВ

НИЯ ЖИВОТ НА СЕЛО?

БОРИС МАНЧЕВ: земеделец от Сми- 
ловци: — Културно-забавния живот в 
Смиловци н изобщо в Забърднето не е 
на завидно равнище. Ако имаше елек
трически ток, положението сигурно ня
маше да бъде лошо. В Смиловци само 
през зимата се почувствува известно 
оживление, а после пак всичко затихва. 
Така беше н тая зима, когато смиглов- 
чаии подготвиха „Ропотска сватба”, с 
която обиколиха н някои села в Забър- 
днето. Аз съм вече в напреднала въз
раст и не мога да ходя с младите, но 
ако имаше по-добри условия за даване 
на представления, не бих жалил труд... 
Засега само Центърът за култура и за
бава предлага известно развлечение на 
хората от село.

ИВАН РАДЕВ, млпдеж от село Ра- 
дейнаг — Културно-забавният живот в 
нашето село в известна степен е на 
по-високо равнище отколкото в други
те. Радсйна вече има ток. Гледаме те
левизионна програма, устройваме тан
цови забави. Но тук има друг проблем: 
младите напускат селото. Малцина ос
танахме.

В рамките на скопените „Срещи на солидарността”

ТРЕТИЯТ СЪБОР НА КАРИКАТКРИСТИ 
ОТ ЦЯЛ СВЯТ

Музеят на съвременно
то изкуство в Скопие и ре 
дакцията на хумористиче- 
ския вестник „Остен” под 
готвяват третата среща на 
карикатуристите 
свят. Темата на тазгодиш 
ния конкурс е „Кво вадис 
хомо’' и на него от 20 ав
густ до 10 септември ще 
участвуват повече от 400 
карикатуристи от цял свят

ЗОВ
от цял

Хора!
Не заравяйте в пръстта 
Отключете тези бездънни извори,

очите.

от които да потекат сълзите,
обич бляскаво да гори!стаената

Хора!
Не изкоренявайте съвестта човешка. 
Пуснете я да кълне в пролетта,

да размрази съдбата тежка, 
вихрушката на горестта!

Най-успешните работи 
бъдат наградени. Пър 

— пет хиляда
ще

която 
довеяна с

ва награда 
динара, а щс се присъдят 
и десет други награди по 
1000 динара. Последните 

изложбата, ко

БОГОСЛВ ИВАНОВ, уч. от VIII клас 
(от село Моинци): — И нне, ученици
те, се стараем да допринесем да се раз- 
днижн културно-забавния живот на се
ло. Така щс бъде н за районния прег
лед н Смиловци по случай празника на 
младостта. Иначе, единствен културен 
празник за селото ни е косато дойде 
Центъра за култура и забави е някой 
филм.

Хора!
Не залоствайте плътно сърцата. 
Оставете по една малка пролука, 

която да избуява мечтата, 
сребриста да бълбука!

пет дни от 
ято се открива в рамките 
на „Срещите на солидар
ността" ще имат фсстива 
лея характер и редица про 
нагаидяи .манифестации.

през 
радостта

Стефан НИКОЛОВ
Борис Марков

Й. П. --- ------------------------------------- ---
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Спор»: Мсждуподсъюзва рщвязяяПисма и предложения

»АСЕН БАЛКАНСКИ« - 

»СИНДЖЕЛИЧ« (НИШ) 

1:1 (1:0)
Нормативната дейност в трудовите 

организации в Димитровградсно
Димитровград, 18 април, игрището на „А. 

Балкански'', Зрители 500. Съдия Милкович 
(Лесковац) 8. Голмайстори: за „А. Балкански" 
— Пейчев (дузпа) в 32 минута, а Здравкович 
в 65 минута за „Синджелич".

„А. Балкански”:, Ставров 8, Велков 6, Гогов 5, 
Войнович 6, Пейчев 6, Симов 6, Манов 7, Милев 6, 
Гюров 6, Йованович 7, Василевски 5.

„Синджелич”: Цветков 7, Йованович 7, Нешич 
6, Вучкович 6, Кулич 7, Станкович 7, Тепавчевич 6, 
Петрович 7, Новитович 5, Дабич 8, Здравкович 7.

В равноправна борба, пъл- Вече в третата минута А. Ба 
лкански имаше шанс да по
веде, но Манов с 6 метра, 
сам, стреля в напречната 
греда. В 33-та минута, отли
чния съдия Милкович от Ле 
сковац, присъди дузпа. Пей
чев беше сигурен реализа
тор. И вместо след постиг
натия гол да продължат с 
нападенията, играчите на 
„А. Балкански” преминават 
в защита.

В нашата система на са- претърпяват известни проме същите — за всяка критика 
моуправление трудовите ор- ни, което е резултат на ди- „купуването” на правилници 

имат автономно- памиката на нашето разви- ма други организации, които
никога изцяло ме могат даганизацин

да приемат общи тие. Тези промени следова- 
своята организа- телно, налагат и промени на се прилагат.

взаим- общите актове в трудовите Уверен съм, че нито едно 
организации, които следва предприятие в общината още

то право 
актове за
цня, уреждането на 
ните отношения, планиране
то разпределението на сред да бъдат съгласувани с Кои не е съгласувало своя устав 

' с конституционния аманд-
май XV или с промените в 

Така конституционния ама основния закон за трудови
те отношения и основния за 
кон за предприятията. С та
зи бележка искам да пов-

ствата за лични доходи и ституцията. 
всички други въпроси отна
сящи се до живота и дей
ността на трудовата органи ндмаи XV и извененията в 
зацн. основния закон за трудовп- 

и ос-те отношения, както
По мнението па някои те новния закон за предприя- Дигна този въпрос дано ком 

оретици всяка трудова ор- тнята налагаха трудовите ор потентните предприемат мер 
ганизацня, за да може из- ганизацин в определен срок ки положението да се пои- 
цяло да регулира своята дсй от време да съгласуват сво- рави. 
пост и функциониране чрез пте общи актове с цнтнра- 
общнте актове, следва да ните предписания и санкции 
приеме около 500 такива. То Положението в нормативна 
ва ще рече, че с това трудо- та дейност в общината, кол- 
вата организация е нзвър- кото съм уведомен, засега 
шила пълна кодификация в не е добро. Много трудови 
своята нормативна дейност, организации не са приели 
Обаче известно число общи множество от приведените 
актове могат да се приемат, задължителни общи актове, 
но не е задължително, кое- Дори и няма почин в това 
то зависи от големината на отношение нещо да се пред 
трудовата организация, ней- приеме, поне засега. Поставя 
ната вътрешна организация се въпрос: как гледат на то- 
и предмет на дейност. ва явление отговорните в тру

па с „празни удари” против 
ниците разделиха точките.Асен Златанов

Отговор на статията 

»Вишист без работа«
Продължението на среща

та донесе голямо теренно 
на гостите, 

които за десетина минути

ловите организации, ако и-
Обаче известно число и мат на предвид, че общите ВъЕ ВЕСТНИК „Братст- данка Александрова от Гор- преимущество

видове общи актове е задъл актове допринасят за по-ус- во” от 9 април бе публикувана на Лисина, която има завър
жителен и всяка трудова ор- пени 1а работа и развитие на статия под горното заглавие шено средно икономическо не реализираха четири сто-
ганизация трябва да ги при- колективите и по-широко са от Владимир Анастасов от училище и която изглежда процентови шансове. В
еме. Тук се числят: статути- моуправление. Това отноше- Горна Лисина. В нея се каз- е описана в статията на др. зи част на играта те вед-
те и правилниците за тру- ние на ръководителите на ва, че нашата кооперация е Владимир Атанасов. Тя един нъж улучиха напречната
довите отношения, за отго- трудовите организации е приела в магазина в Горна ствено изпълняваше услови- греда- В 65 минута Здравко-
ворността на работника, за още по-неразбнраемо когато Лисина човек-земеделец — ята и затова бе приета. вич използва едно недоразу
систематизацията на трудо- се има на предвид, че ня- зидар, без образование, Рад- мение между Пейчев и Ста
вите места, за вътрешната кои актове като например ко Божков. Колектива на кооперация вРов и изравни резултата
организация, за разпределе- правилниците за разпределе е обиден от неверните твър- След това играта стана мо-
нието на общия доход, за ние на личните доходи, са Колективът на земеделска дения и търси от автора на нотонна, дори неинтересна.
разпределението на личните от голямо значение за про- та кооперация „Напредък” в бележката Владимир Атана- «.Синджелич”, доволен от по
доходи, жилищата и сред- изводителността на труда, за Босилеград е обиден с тази сов извинение. Той не се е стигнатия резултат, започна
ствата за жилищно строител щото трябва да представля- статия. ' обадил на конкурса, а раз- с контраатаки, а нападатели
ство, за народната отбрана, ват стимул за повече и по- говора с нашия директор е те на А. Балкански не успя-
за охраната по труда и про- качествено производство. Вярно е, че кооперацията негова "измислица, защото ха Аа създадат нито
тивпожарната защита. Без е преместила магазинера А- директорът изобщо не го и шанс 33 гол. Но все пак
тези актове не би могло пра Несъгласуването на тези лександър Александров от познава. Като човек с вие- насл*алко гостите не взеха и
лова°оцганиза?тия актове със законите преде- Горна Лисина в Босилеград, ше образование др. Атана- двет; т°ч*и на димитровгра

....... . повреда „а ^ ™ ХЛ = “'„.Г"' “ ™
е в противовес с нашите по риалните законопредписания ков. Кооперацията издаде диРектоР« не приема работ- шо подаде топката 
ни*ИиеСнстГуциятаеАкатСо б°ДС В °ЧИТе на всич- °б»в«нне за вакантното мя- ™ци- н° °Р™ите „а само- рови право™ как Здрав

кп, които прилагат същите, сто в с. Горна Лисина като РпРавлението. кович (пак той), не отбеля-
което е и'повод за настоя- изпълни всички законни фор От колектива на коопе 

малности. Молба за вакант- рация „Напредък” в Бо- 
ното място бе подала и Гроз силеград

та-

един

техен източник.
за и втори гол на мача.

Конституцията и нашите Щата бележка. Що се касае 
закони след известно време до начина на приемане на Най-добър играч 

беше Ставров, който
в мача

с пра-
вовременните си 
ции”

„интервен-
няколко пъти бе награ

ден с топлиОБЕЩНЕНА КРЕДИТНА БАНКд 

Лескови)
аплодисменти. 

Съдията Милкович от Леско 
вац с помощниците си 
ритетно води мача, 
че правеше някои незначите 
лни грешки.

авто
макар

Свободан Кръстич
с клоновете си във Власотинци, Лебане, Вучйе, 
Гърделица, Босилеград, Владичин Хай, Сур- 
дулица, Буяновац, и в пощите на територията 
на Лесковац и Враня

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

11 собственици на средства, осрочени на 13 
месеца.

СПЕСТОВНИЦИ! Използвайте единстве
ния случаи опестеното да оставите на сигурно 
място в Обединената банка в Лесковац 
плаща най-високи лихви до 7,5%.

„ЮГОКОМЕРЦИЯ’' 
ска 85, продава за 
ски возила, 
страни. Купува или

, която — Белград, Сараев- 
динари нови пътниче- 

западните 
променя за нови с до

плащане, хаварисани пътнически

ЗАПОМНЕТЕ,ЛОТАРИЯТА ИМА СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ: 

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

че само за вас е организи
рано извънредно теглене на спестовната 
тария. произведени вло-

9 000 динара
Покрай високата лихва от 7,5°/о, както и 

участвуваието в лотарийното теглене на би
лети, вие които разполагате със спестовна 
книжка С влог от 1000 динара, сте застрахо-
слдвия" 0ВАТЕЛнйя ЗАВ0Л ”ЮГО

защото тегленето е насро- 
година в помещенията на

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 
~ $илета от по 100 динара по 10 000 динара
— 300 билета от по 50 динара по 15 000 динара

Право да участвуват

И товар
селскостопански машини и 

съоръжения, металообработващи
ни и др.

2000 динара 
1818 динара 
1490 динара

ни возила.

маши-

ПОБЪРЗАЙТЕ, 
чено за 15 май 1971 
Банката в 9 Всички информациичаса. на тел. 646-773.

ГИШЕТАТА 
ден от 7 до 19 по спестяването работят всеки 

часа, както и гишетата п пг» 
щите в Югоизточна Сърбия. шетата в п°-

имат всички спес
товници с влог от 1000 динара на 13 месеца

^^ЛААААААААЛААА^
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Личен па спорт на ж.п. линията Б.Б.
С изграждане

то на железоп ьт- • 
ната линия Бел
град — Бар ще се 
намали
на превоза на сто 
ките до морето. 
Днес стоката от

краищата, където минава линията се изнася чрез 
нището Риека, Плоче и Сплит.

— От Белград до Бар разстоянието е по-малко за 
151 километър отколкото до Плоча.

— по отношение на Риека за 165 км.
— От Кралево до Бар разстоянието 

432 км. по отношение на Плоче
— По отношение на Риека 446 км.

По-близо ДО 

морето цената

приста-

е по-малко за
;У

I На линията Бел
град — • Бар ще 
се построят 254 
тунела с дължи
на 114 километ
ра, 24 на сто от 
цялата дължина 
на железопътна
та линия. Най-

дълги тунели са: Созина 6.170 м., Златибор 6.169 м, Тре- 
бешница 5.170 м, Голеш 4.940 м, Островица 3.831 м, Мой- 
ковац 3243 м и™.

)у.

254 тунелаМост на линията Валево — Косйерич

Природните красоти на 

пределите, където ще мине 

ж.п. линията Белград-Бар
Обемът на пре- 

везената стока на 
линията Белград 
— Бар след пус
кането й в екс
плоатация ще из
нася в направле
ние към морето

посока около 1,3 а 
милиона тона стока го- 

такъв обем установено е движе
нието на стоката, което ще изнася годишно до 8,1 ми
лион тона годишно.

8 000 000 тона 

стока
около 2,5 милиона тона, в обратната 
в местното движение около 2 
дишно. Въз основа наЕДВА ли има друга линия 

в Европа, където пътникът 
може да се любува на таки
ва природни красоти като 
пределите, където ще мине 
железопътната линия Бел
град — Бар. Да се мине за 
7 часа път, колко ще се 
тува от Белград до Бар с 
удобен електрически влак от 
Панонска низина, през хуба 
ва Шумадия, край горските 
езера и стари гори на алпий 
ските предели на Дурмитор 
и да се стигне до медитера- 
нските предели на Черногор 
ското приморие представява 
действително удоволствие за 
пътника.

Какво пътникът може да 
види на този път.

Да не говорим за Белград 
като столица на Югославия 
и кръстопът на пътищата от 
Изток и Запад със всички 
негови исторически и кул
турни забележителност.

Да не говорим сега и 
за Бар, като град още от 9 
столетие, за Ужице като най 
-стар град в Сърбия, който 
през 1941 година беше седа
лище на Върховния щаб. Да 
споменем Приеполе като кер

ванно средище през 14 столе 
тие, Валево с историческа
та Бранковина, У жичка По- 
жега, като значително рим
ско селище, Косйерич с ос
танките на средновековната 
минна Шляка и черква от 
19 в., Стари Прибой, Кола- 
шин, Титоград и много дру
ги места. Тук са Дивчибаре 
с хайдушката чешма на Чу
брица и водопада от 20 мет
ра, след това Златибор, най- 
известното климатическо мя 
сто в Сърбия, след това Та
ра, Златибор. А Дурмитор 
със своите четири върха над 
2.000 м надморска височина 
с дълбоките клисури на Пи
ва, Тара, Сушица и Комар- 
ница. След това известното 
Дърно езеро, Змияне, Враж 
йе и др.

Да добавим към всичко 
това многото черкви манасти 
ри, от които е най-известен 
Милешево на 5 км от Прие
поле, където се съхраняват 
стенописи, които имат гол
яма художествен-историчес- 
ка стойност не само за сръ
бското, но и за европейско
то изкуство на 13 столетие, 
място, където е погребан Са

ва Неманич и където през 
1.377 година бе коронясан бо 
санския цар Твърдко за крал 
на Сърбия и Босна, както и 
черквата св. Петър и Павле 
от 12 век в Бело Поле, къ
дето е написано извесното 
Мирославлево евангелие — 
най-старата запазена сръбс
ка книга.

Трябва да се споменат и 
минералните води, за които 
се знае, а които досега са 
били недостъпни. Да споме
нем банята Надокуси при 
Биело Поле, където с успех 
се лекува жлъчката бъберци 
те и други стомашни боле
сти.

Железопътната 
линия Белград — 
Бар ще има 206 
бетонни моста в 
дължина от 3,83 
км. или всичко 
234 моста в дъл
жина от 14,6 ки-

234 мостовепъ-

лометра. Най-дългите мостове са 
Любовиджа 450 м, Увац 308 

Освен тези
на Мала Риека 498 м.,

м и тн.
ще има и 1.157 бетонни тръби за про

пускане на вода в дължина от 18,5 километра.
На линията ще работят 54 железопътни гари.

Цялата дължи
на на железопът 
ните линии в Ю- 
гославня изнася 
10.456 км.

— СР Сърбия има 3.093 км (Централна Сърбия — 
1.942 км, Войводина — 1.846 и Косово — 305 км.)

— СР Черна Гора — 186 километра.
— СР Хърватско — 2.712 км.

— СР Босна и Херцеговина — 1.835 км.
— СР Словения — 132 километра.
— СР Македония — 598 километра.

Дължина на железопът
ните линии в СФРЮ

И накрая да споменем би
серите на Черногорското при 
морие като Будва, Улцин, 
Петровац, Свети Стефан, Ми 
лочер и други села и тога
ва може да имаме пълна пре 
дстава за всичко онова, кое 
то пътникът ще може да ви
ди и ползва с изграждане
то на линията Белград—Бар.

Природните красоти на 
пределите, където ще мине 
железопътната линия ще бъ 
дат достъпни на нашите хо
ра и чуждестранните турис
ти.

Международния ден на космонавтиката През първите пет годи
ни па космическата ера 
СССР осъществи пет по
лета, първи полети на ко
раб с екипаж, първи по- 

. лет с многочленен еки
паж и първо напускане 
на космически кораб и 
излизане във, всемирното 
пространство.

От 1965 година, САЩ 
започнаха да постигат рс 
корди в космическите по- 

На 12 април'1961 годи- лети и накрая изпратиха 
на легендарният Юрий първия човек на Луната, 
Гагарин стана първия чо- което представляваше не- 
век, който кораб напусна 
притегателната сила ма 
Земята и се намери меж
ду звездите.

След това започна „кос 
мичсското съревнование" 
между Съветския съюз и 
САЩ.

надминат успех в изслед- . 
ванията на космоса. Съве 
тският съюз по това вре
ме се ориентира на изстре 
лване на автоматични ста 
нции и спускането на Лу
ната на „Луноход 1", кой 
то бе направляван от Зе
мята.
’! ■ 12 април т.г. бе търже
ствено чествуван в целия 
свят като ден на космона 
втиката и с това бе отбе
лязан и юбилея — 10 го
дини от полета на първия 
човек в космоса.

Десет години от Гагариновата
нрачна в 

космоса
Първомайският брой па в. ,,Братство" излиза 

на 30 април с увеличен брой страници с материали 
от всички общини, разкази и стихотворения иа 
паши автори.

Цената, ио вестника си остава 0,50 дин. ,

Юрий Гагарин
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ХУМОР • г АТИРА - ЗАБАВА ' ХУМОР * САТИРА * ЗАБАВА

Чужд
хумор На англичанин прели

ват три пъти кръв от е- 
шотландец., Благо да-дин

рният пациент дал на кръ 
1.000 лириводарителя

В Лисабон сс разказва след първото преливане, 
50 лири след второто, а 

— Когато дойде краят след Трет0то не му 
на света, всичко ще изче
зне с изключение на Пор-

следният анекдот:
дал

нито пенс — в жилите му 
вече текла шотландскатугалия.

— Защо?
— Защото сме закъсне

ли с развитието си най- 
малко с 15 години.

кръв.

— Момичето им родено на 
Ведик-

Две огледала стоят ед
но срещу друго и се гле-кодеда, малкия на 

ден... а сто ние не можем 
да си поканим гостя днес ... дат.

— Виждаш ли нещо — 
пита едното.

— Не а ти?
— Също нищо.
— Не разбирам защоНема-нема улетеше унуцити у собуту. Ба

бо, дедо, вануше да окаю .од вратата, дайте 
перашйе. Сва деца изнела па се кълцаю, а ни- 
йе немамо.

— Никикве перашйе, одърену се снаата. 
Баща ви йе комунис. Манете вийе другата де
ца. Ако ви се йеду яйца баба че ви свари бела 
па йечте.

— Па ли е и на Ванчу баца комунис, па 
онси изнел на путат перашйе. Кико му жему 
даваю, вану да ока по-големият унук.

— Снао, умеша се и я, бабата йе учинила 
перашйе за децата, а вийе ако нечете това си 
йе ваша работа. Нело, сине, да не заборавим. 
Сношка дооди кумат и поручи ако дойдеш да 
идеш при жега на ручък. Я би ти рекъл да 
идеш, човек се йе спраял и се йе отрошил. 
Знайеш ли дека- йе ишъл чък у град да узне 
вино и соду, само заради тебе.

— А, тате, нема да идем. Я несъм дошъл 
на славу, нело да се видим с вас. Я ако ме 
види некой, кво че каже после, може и служ- 
бу да изгубим.

— Деде, деде, нейе ти първи пут, умеша 
се снаата. Идеш си ти и на Спасовдън у Же- 
люшу, на Цветницу- у Лукавицу, у Градинье 
на Джурджовден, па нища ти досъга 
прайили.

тия жени с часове се за
глеждат в нас...

ИМА И ПЕРАШЪЕ — Обвиняеми, как, как 
се осмелихте да влезете в 
чужда квартира посред 
нощ? — пита съдията.

— Когато неотдавна ме 
съдихте вие казахте: „Об
виняеми, как се осмелих
те да влезете в 
квартира посред бял ден? 
Кажете ми тогава, кога 
да влизам?

На Великден с бабуту се дигомо у свете 
. зоре. Я намири стоку, бабата очини перашйе, 

па закламо и йедно ягненце ако дойде човек 
да се обесрамимо. Бабата омеси за дънът ки
ко сваку годин козуняк. Премени се па изле- 
зо къмто сред село. Гледам окол пладне вану
ше да налазе граджаже.

— Добар ден бая Манчо — обади ми се 
синат на Перчу, са йе службеник у опщинуту. 
Я еве пойдо да видим кво работе старцити. 
Несъм 1)и видел има два-три месеца.

Я та нища не питуйем, а он, синдракат, 
разпрая ли разпрая. Кока йе неща гузън. Ама 
сети се я. _Нече да каже дека иде на Велик
ден, лели йе комунис на че га изнесу на съб- 
ранийе.

чужда

не су на-

Бабата йе омесила и яйченик, 
перашйе па идете при кума, текъвия йе

Добре тъгай, рече синат, нека Перса 
иде с яйченикат/а я

има и 
ред.

Тамън се върну дома те ти га и моят син 
със снауту и децата. Улезомо унутра, бабата 
принесе овчо йисело млеко и рейию — знайе 
она кво обича синат.

Я, тате, вану да разпрая синат, не ми- 
слео да доодим, ама най-више ми йе зарад де
цата. Въздан затворена у солитерат, 
прашище, пушак, нема куде да 1)и изведем на 
чие въздух. Тува се най-убаво осечаю.

Критикът: — Кои спо
ред вас са двата най-хуба 
ви романа през тази го
дина?

Писателят: — Не мога 
да ви кажа, защото тази 
година успях да 
само един роман.

че после половин саат, та 
да се не види дека идемо на славу.

Тека га и напрайимо. Ама знам си я кош- 
чинуту. Куде че пропущи он ягне и шприцер. Iпо градат

А със здравийе, 
Манча, с.р. издам
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