
Заседание на 
в Димитровград

Общинската конференция на СКС 20 години от основаването на
транспортното предприятие

Против всички 
видове на анти- 

самоуправителни 
прояви

Завчера в
Венко Димитров, се проведе заседание на Общинската 
конференция на СКС, на което бяха разгледани инфор 
мации за състоянието и формите на интеграция 
довите организации 
зация на СК от 
нето на 
ския

Димитровград под председателството на Внушителни резултати
на тру

и развитието на общинската органи- Точно преди двадесет го- 
становшцето на приемането и прилага- Аини поникна босилеград-

ком„АГИПЛг7г,Шр М6РКИ- Секретарят на 0б"1И"- прГтиГ°тГ7оГкн°а Тю" 
«митет на екс Райко Зарков изнесе кратка ин- чти от нищо. Създадоха го

формация за задачите на общинската организация на няколко ентусиазисти — ра 
на заключенията на XVIII заседание Потници, които добре позна-

„„ Гт<~.»л ____ ваха вековните пешеходски
чна ппогпямр « предложи двумесе- МЪ1Ш на босилеградчани.
чна програма за работата и активността на Общинския 
комитет и цялата организация, 
приета.

дете на силните и сигурни 
механизатори. Разказаха ни 
тези първи работници 
предприятието, че са го по
правяли по цяла нощ, за да 
бъде сутринта готов да пое
ме пътя през Весна кобила. 
Това е бил най-големия праз 
ник за първите му шофьо
ри Стоичко Величков к Але 
ксандър Треперски, за кон- 
/дуктора Крум Раденов, а 
и за населението в комуна
та.

Така се раждало предпри
ятието. От година в година 
ставало все по-голямо. Ра
ботниците му откъсвали от 
заплатите си за да набав
ят нови камиони, автобуси. 
Те се жертвували,. защото 
знаели, че само така рред- 
приятието ще се развива и 
ще крепне.

Вече и скептиците преста 
нали да се съмняват, че пре 
дприятието няма ' да успее. 
Особено подир десет години, 
когато за първи път били из
брани самоуправителни ор
гани и работнически съвет.

Пътят на двадесетгодишно 
то развитие на предприятие 
то е бил успешен. Повечето 
пъти са пониквали остри и 
големи кризни моменти. На 
пример през 1958 и 1967 го
дина настъпили трудни дни

па

Приета програма за 
дейността на Общинския 
комитет в светлината на 
заключенията на XVIII за 
седание на Председателст 
вото на СЮК —

| 21 МАЙ 1971

СК в светлината
на Председателството

Само петима работници с 
200.000 стари динара, отпус
нати от бюджета на някога- 

Стр. 3 шния Околийски съвет в Бо 
силеград. Това 
на предприятието, което се
га, когато чествува тоя гол
ям юбилей изглежда някак 
невероятно и невъзможно. С 
тези средства не е могло 
да се набави ни един нов 
камион. Но за това са изиа

която, единодушно бе и

е началото* БРОЙ 499 * ГОДИНА XIII * ЦЕНА 50 ПАРИ

ЕрятстВо мерени десет стари, изразхо 
двани и неупотребими. Под 
ръководство на първия дире 
ктор на предприятието Мита 
Стоянов, който е бил и най- 
добър механик, направени 
са пет камиона. Разбира се 
те са ежедневно поправяни, 
но най-важното е било, че 
по прахливите босилеградс- 
ки шосета са започнали да 
се движат камиони от соб
ственото предприятие.

Две години по-късно по 
същия начин бил набавен 
един стар и изразходван ав 
тобус. Неговият век бил про 
дължаван максимално от ръ-

• 1ДСТИИК НА 6У1Г1РСКАГА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ*
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I Танцов състав от Димитров
градЗЛОВРЕДНИ

СЛУХОВЕ
I

На 4 стр.

Референдумът за самообла
гане за комунални обекти — 
изграждането на канализация 
и др. — в Димитровград върви 
с успех. Досегашните резулта
ти са охрабяващи и няма съм
нение — ще успее. Досега оби 
колените райони и улици в гра 
да, със съвсем незначителни из 
ключения, са — ЗА.

Но има и друго нещо.
Някои хора, на които не им 

е при сърце благоустрояването 
и разхубавяването на родния 
град, след като виждат, че с 
нищо друго не могат да спрат 
положителния ход на акцията, 
си служат с различни измис
лици.

От компетентни лица в Ди- 
= митровград узнахме, че некол- 
§ цина започнали да сеят недове

рие сред населението, че уж са 
мооблагането щяло да бъде за 
дължително само за ония кои
то кажат ДА!

Веднага да кажем, че това с

Програмата на
фестивалаОт районните 1I ,Майски срещи 71 ‘- голяма лъжа. 1прегледи вАко над 50 на сто от питани

те чрез референдум се изкажат 
с ДА — той значи е успял и 

САМООБЛАГАНЕТО 
СТАВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО за

11 в ДимитровградПоганово, I 22 май (събота). 1971 год.тогава 19,30 часа — тържествено1Смиловци откриване на майските сре
щи и „Срещи на писателите1всички. _

Председателят на Общинска Щ Щ 
та скупщина Димитър Славов, ц ^ 

този првод заяви, че и във в ^ 
връзка е ползването на средст- щ « 

не бива да се правят ни- = ^ 
догадки. Средствата ще В » 

се ползват изключително за 1 
предназначената цел, а Общин » 

постоянно Ж

1 на народите и народностите 
в СР Сърбия”.и Желюша 11 25 май (неделя) 1971 год.1 9 часа — спортни срещи 
между победителите от рай-по 1I онннте състезания.

1вата Основните училища в 19,30 часа — изпълнение на

1 ансамблите на народностите 
(I част.

какви

IКлисура и Димитровград 24 май (понеделник) 1971 год. 
Излет до Погановскн ма-11ската скупщина 

ще упражнява контрол в полз- получиха републиканска пастир
19 часа — изпълнение наI1 ансамблите па народностите 

(Ичаст) и закриване на сре
вансто им.

Накратко казано, няма мяс
то за* догадки, няма място за

Iнаграда 1 щнте.
В програмата участвуват 

албанската, унгарската, ру-IМАЙ«празни приказки. »25 1 мънската, русинската, слова 
шката, сръбската, турската1М. Андонов

ШИИШ1ШИ111ИШМ1ИИНШПИННИ11111И111НИ1М'1И",'|1'11Ш"
и българската народности.



Предссдателството на^ СЮКсесия наСлед БриоискатаПо повод Деня на младостта

Причините са известни, 

да отстраним последиците
МЛАДЕЖТА И НАРОДНАТА 

ОТБРАНА
действува бързо и ефикасно— Сега е време да сеВ изминатия период са поНеотдавна в Белград бе

проведено съвещание за уча стигнати значителни резулта 
стне на младежта в реализа ти в съвременното въоръже 
ция на концепциите на об- мие, организиране и обуче- 
щонародната отбрана. Съвс- ние ма нашите въоръжени 
щанието бе организирано от сили и при подготовките на 
страна на Съюза на младеж- отбрана на останалите обще 
та на Югославия в сътруднн ствеии фактори. Също така 
чество с Държавния секре- е направено много за обу- 
тармат за народна отбрана, чението, подготовки и орга 

низания на цялото паселе- 
когато ние за отбрана. При изнъл- 

30-годншнината ненне на всички тези задачи

можем и че смеем да спрем. Обществе
ната и стопанска реформа ще бъдат в 
този етап от нашата революция, 
непрекъснато тече, закръглени само то 
тава, когато общината и трудовата ор 
гапизация получат място и роля 
ществото, които нм принадлежат.

Заключенията на XVI 1-то засе-сюкна Председателството на 
се забелязват три ударения: в провежда 
пето на конституционните промени в 
политическата система — от иай-висше- 
стоящите до най-нисшестояхците органи, 
като изцяло се ангажират всички об
ществени фактори в осъществяването 
на възможните и реални мерки на ста
билизационната политика и съвсем кон 

заставяне и разобличаване на 
видове национализъм във всяка

коятоданис

в об-

През тази година 
чествуваме
от формирането на народна младата генерация има гол- 
та армия и Деня на въстани Ям принос, 
ето, младежта не е могла да 
намери по-добър начин 
отбелязване на юбилея от 
това съвещание н с решение 
то си и подготовките за от

момент не ни са нуж-В настоящия 
ни „рецепти" и съвети как да се ста-

стите, трудещият се човек е готов да 
стегне ремъка”, но той, е право, търси 
от представителните тела, политически 

изпълнителните органи да бъдат 
понесат бремето на труднос

тите. Такъв призив именно е отправен 
към комунистите от заседанието на Пре 
дседателството на СЮК и чрез поведе- 

такава акция, следва, съвсем ес 
да се отразява диференциаци

кретно
всички
среда.

Младото поколение па ма 
шата страна много пъти е 
показала, че е активна в' об 
ществения живот и полити
чески е определена, че иска 
все по-голямо участие в са 

поосвободнтелната воина на моуправлеппето. Своята по
тите народи и народности литнческа зрялост, решеност 

бор- ДВ брани придобивките 
революцията, свободата 
самостоятелното развитс па 
страната — младежта е по- 

добивка от тази война е сво казала във всички следвое- 
• бодна н независима самоуп- нни трудни моменти.

за

В настоящия момент това. може, и 
трябва да бъде, единствена изходна ос
нова на всички ония, които желаят до 
бро на нашего общество, а преди всич
ко, на програмата за действие на Съю
за на комунистите.

брана на страната. В Народ
те и 
готови да

О!показаха готовност на 
бата за своята свобода н не 
зависимост. Най-голяма прп-

II
Нашата най-широка обещствсност, 

всички наши народи нието в 
тествено, 
ята с Съюза на комунистите.

трудещите се от 
и народности не искат вече да слушат 
„езоповски" изявления и „престрелки 
между отделни политически форуми и 
отделни лица. Никой в Югославия не 
очаква някакво „чудо”, но всички искат 
да се организират, да се ангажират и 
да подкрепят и проведат в дело макар 
и минимум от онова, което значи про
грес, стабилизация и здрави отношения 
в стопанството и политиката.

а не
ще и съмнение, че това не е така, то
гава няма да бъде толкова трудно в сво 

среда да открием и да осуетим

равителна социалистическа 
общност, в която е осъщест бъдещето. Тя винаги търси 
вена пълна национална рав-

Младежта е обърната към Когато знаем какво искаме,

ново и желае да бъде акти
вен фактор в изграждане
то на сомуправителното об 
щество. Тя е съзнателна

ята
всички ония, които „в името на няко
го" (често извън границите на нашата 
страна) сеят недоверие, съмнение, раз
дор и в нашите редици. Съюзът на ко
мунистите е най-призван твърде ясно 
да разграничава положителното и наци 
оналното-от националистическите плеве

ноправност на народите н 
народностите. Известно е ча 
младежта беше носител на За нейното общественото по 
въоръжената борба и вен- ложение. В борба за по-на- 
чки форми на съпротивление татъшното самоуправително 

развитие младежта взима ак 
Младите заемаха три тивно участие на реализа- 

четвърти бт народноосвобо- ция на концепциите на об- 
дителната войска и даде най щенародната отбрана. Оправ 
големи жертви. Около 400 дано е искането на младите 
младежи бяха провъзгласени и ония хора които работят 
за народни герои. Дори и с тях да се създадат още по 
онези по-млади от 14 и 15 добри условия за по-голямо 
години влизаха в борба и по ангажиране на младите в по 

храброст. Дн дготовките за отбрана.

Затова препоръките и заключенията 
от тридневното заседание на Прелеела 
телството на СЮК на Бриопи могат да 

част, катосе схванат като съставна 
сбор на- всичко онова, което се търси

ли, които се опитват да растат на всич 
ки наши ниви. Само слабите могат да 
се уплашат от тези бесни хали, които 
така нервно и горчиво съскат с отров
ните си езици към нашата страна. Тях
ното похитителство нс преставаше нито 
за миг от оня час, когато твърдо реши 
хме да строим социализъм.

в твърде широките, политически твър
де отговорни и умерени разисквания, 
които досега се водиха във връзка с 
предложените конституционни проме
ни. Гражданите, по начало, дадоха съг
ласие по основните интенцни на предло 
жените двадесет амандмани, но съще
временно предупреждават, че тук

казваха голяма 
ешната млада генерация се 
вдъхновява и възпитава на 
примерите на високото съз
нание, себе отрицание, ини
циатива и героизъм на бой-
пата вТопнарол"оосвобОАИтел НгуенТи.Бинв Белград

Подполковник М. Янкович не с. м.

Единството на нашите на
роди и народности и тяхна 
готовност на съпротивление 
както и отбранителни теж
нения на във всички облас
ти на обществения 
са основна гаранция за за
пазване на мира на нашите 
граници и най-силно средс
тво за отбрана от агресора. 
Младежта е съзнателна

ПРИНОС КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ДРУЖБАТА МЕЖДУ
ДВАТА НАРОДАживот. шшш н=.==

знае, че единството и съвме те работи Мирко Тепавац — 
стното напрежение на всич- заяви министъра на външни 
ки обществени сили, случай те работи на Временното 
на война цяла Югославия би революционно правителство 
°ила едно оойно поле на ко на република Южен Виет- 
ет° всички наши народи и Нам Нгуен Ти Бин след при 
народности заедно са се 
борили защищавайки своята 
свобода и независимост.

ствс- между народите и пра 
вителстват?. на нашите стра 
ни.

Долорес Ибаруи Делегация 

на югосла
вските жени 

в СССР

стигането си в Белград. На 
аерогара „Белград” висока
та гостенка посрещна държа 
вния секретар на външните 
работи Мирко Тепавац.БРАТСТВО 

ВВСТ.НИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Имкм всежж петък 

Урежда редакционна колеги 
Директор,

I и отговорен редажто* 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Бих искала, преди всичко

™ правителство Гл= ^А™ * Б™ 
та покана - заяви Нгуен Ти хаА°лорес Ибарури.пред 
Бин пред югославски журна СеДаТеЛ “ Испанската «««V 
листи, а съшо така и „а об ”истическа паР™я' Сантяго 
ществено-политическите ор- Карильо- генерален секре-
ганизации за сърдечния и ‘Р Партията’ Ра“°»Д М* 

_______ г;.„ ндесона, член на Изпълнитетопъл прием. Благодаря оту лния комитет и Хозе Гпя\/лимето на виетнамския на ~ _Г 1раул
и Ьроина Рап, членове на 
Централния комитет.

те Цървенсковски, Стане До 
ланц.

Долорес Ибарури с прид
ружаващите я лица се среш 
на и с борците от Испанска 
та гражданска война от Юго 
славия. Разговорите се отна- 

положе- 
както и към

и
По покана на Комитета 

съветските жени тези дни в 
Москва замина 
Конференцията за обществе
на активност на югославски 
те жени.

на
Издава „Братство” — Нкш
От. Паувюмгч 72, телефоя 

25-444 ■ 25-480.
делегация насяха за сегашното 

ние в Испания,род, който води борба сре
щу американската агресия 
за свобода и независимост. 
Топло

Годашвя абонамент 15 а по- усилията и резултатите 
Испанската

на4угодешмя 7Л н. динара Ръководителите на Испанс комунистическа 
партия в мобилизирането на 
всички сили, които се борят 
за установяване на демокра
тически отношения в Испа 
ния.

Т< сметна <25-3-78 Служба приветствувам югос- ката комунистическа партия 
лавските народи, които имат водиха разговори в Предсе- 
дълга геороична традиция в дателството на СЮК 
борбата срещу фашизма. Уве новете

С това те връщат посеще
нието, което им направи Ко 
митета на съветските 
през ноември миналата го
дина.

Ндр. *4 Нжп
с чле

на Изпълнителното 
рена съм; че моето първо по бюро Велко Влахович, Кръс

жени
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Заседание на Общинската конференция 

Димитровград
ни СКС в За издателската дейност на

народностите

ПРОТИВ ВСИЧКИ ВИДОВЕ НА 

АНТИСАМОУПРАВИТЕЛНИ ПРОЯВИ
Очакват се трайни 

решения
(От 1 стр.) Получените материали за 

издателската дейност иа на
родностите в СР Сърбия, ко
ито заедно със съответни за 
ключения бяха изпратени от 
Републиката, накараха пред 
ставителите на културната, 
образователната общност, ос 
новните училища в града и 
съвета за просвета и култу
ра при ОС, да си припомнят 
за едно неотдавнашно зак
лючение на димитровградс
ката общинска скупщина.

Именно, преди известно 
време, на едно свое заседа
ние, димитровградската ску 
пщина прие заключение съв 
местно с представители от 
Босилеградоко и Завода за 
издаване на учебници да ор
ганизира съвещание по про
блемите на издателската де 
йност, по-точно, по пробле
мите' на издаване на учебни 
ци на български език*

След като разгледаха ма
териалите и дадоха съгласие 
с предложените заключения, 
представителите на спомена
тите ведомства обсъдиха кни 
гоиздаването, издаването на 
учебници и набавка на бе

летристични произведения, 
на български език.

Отчете се, че в издаване
то на учебници има отрица 
телни явления, както карти
нно бе казано „преводачески 
бум", бтделни дискутанти се 
застъпиха за целесъобразно 
превеждане на необходими
те учебници, като при това 
се прояви повече взискате
лност, отговорност и въдво
ри необходимия ред. Засега 
стихийността и липсата на 
несъгласуваност между изис 
кванията и възможностите 
поражда редица недоразу
мения, които се манифести
рат и при внасянето на бе
летристични произведения, 
необходими като прочитна 
литератра и учениците.

ЛТ-... — = Т1Н== == «й V
ето и формите на интегра- кооперацията да се борят за 
Ция на трудовите организа- уреждане на вътрешните от 
ции и разискванията по то- ношения в кооперацията да 
зи въпрос потвърдиха, че в уредят междусобните си от 
днешните условия на стопа- ношения и да се брят за за 
нисване само големите, сдру здравяване 
жени

опортюнизъмът в за 
емането на становища по де 
дени явления и подобно, от 
рицателно са подействувам 
върху някои членове на СК 
и до голяма степен са допри 

самоуправи- несли за тяхното
предприятия имат телните позиции в копера- райе Това представлява спи 

™НпСпеАЛ“ развиват. Малки цнята. Конференцията отх?въ рачка за пощълиГразвити' 
те предприятия, каквито са. рли тенденциите вината за 
с изключение на ИГП „Ди- лошите отношения в коопе- 
митровград , в нашата ко- рацията да се прехвърли на
муна нямат никаква възмож релсите на някои нерешени НРПОГРРЛГТКГНм 
ност за създаване на средс- въпроси в системата в обла- 1ВЬНИ
тва за разширено въпроиз 
водство и усъвършенствува 
не на производството. Обаче 
въпрекй тази ясно икономи-

I ]; I пасивизи

на демократическите отно
шения в СК.

ЗА ДА
ЧИ НА ОБЩИНСКАТА ОР 
ГАНИЗАЦИЯ НА СК СЛЕ/* 
XVII ЗАСЕДАНИЕ НА ПРР 

интеграционните ДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЮК процеси зае въпросът за ка 
ческа логика, само ИГП „Ди дрите. Георги Алексов се за 
митровград" почти от свое
то основаване е започнал да 
търси начини да се свърже

стта на селското стопанство 
Отделно място в разисква 

и пята за

всяка трудова тет и на организациите на
с по-големите предприятия е трябва да „ма ””

к1кавиЛкад°рСГсЧа,ай Ж
димствата ° на*'^штеграцията^ ОК "а СКС ’Райк° 3аР'»в -
въпреки тази ясната икономи НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ 
на отделни сили в колекти- ВНЕСАТ ПРОМЕНИ В СТИ- 
ва и извън него, обясни пред ЛА И МЕТОДИТЕ НА РА 
присъствуващите, че само в БОТА НА ОРГАНИЗАЦИИ- 
областта на доставката на ТЕ НА СК 
възпроизводствен материал и 
пласмента на стоките се спе
стяват около 1 милиард и че през 1970 за първите три 
100 милиона стари динара. месеца на 19/1 година от
Той заяви също така, че пре СЮК са изключени 48 чле- КОто и икономическо поло 
говорите с „Тигар" от Пирот нове, а по други основи са жеипе в общината и утвърж 
за присъединяването на „Ди напуснали редовете на СЮК даване на конкретни и непо 
митровград“ към „Тигар“ на 13 членове, докато през съ- средствени задачи на СК 
влизат в заключителна фаза. щия период са приети 55 но във връзка с това. Трето, ра 
Отхвърляйки някои инсину- ви членове, конференцията зглеждане на вътрешнатг 
ации, че с това присъединя- не оцени като тревожни. Оба структура и понатътъшнотс 
ване димитровградското сто че конференцията констати- развитие на СК в общината 
панство губи, Живко Биде- ра, че все по-ясно се прояв- Заедно с ОК на ССРН ще 
нов заяви, че в рамките на яват носители на антисамоу- 
ИГП възникват четири но- правителни тенденции и яв-

Трябва да напомним, че 
освен решителния иск това 
съвещание час по-скоро да 
се устрои, проблемът на из
дателската дейност на народ 
ност на народностите в СР 
Сърбия, тези дни ще бъде 
обект на разискване в ре
публикански форуми, с цел 
да се намерят трайни реше
ния.

дчерта, че найнапред ще се 
разгледа методът на рабо 
та на Общинския комитет 
който трябва да бъде съгла 
суван С метода на работа на 
изпълнителните органи на 
останалите обществено-поли 
тически организации. Втор; 
важна задача е разглеждане 
то на обществено-политпчег

Ст. Н.
Данните в информацията

се направи оценка на диску
сиите по конституционните 

ви фабрики и че се обедин ления, което в предстоящия промени. Предмет ма разпг 
яват само финансовата опе- период трябва да бъде пред 
ратива, комерциалната слу мет на разисквания в орга- 
жба и се създава единствен низациите на СК.

кване щс бъде и политиката 
на разпределение на личнг. 
те доходи и потреблението г

център за развитие. Любомир Голубович подче общината. Най-сетне ще сс
В твърде забележителната рта, че стилът на работа на направи оценка за осъщест 

си дискусия Димитър Манов много организации се изчер яваието ма заключенията нг 
подчерта, че Общинската пва в четене на материали XIV заседание на 
конференция трябва да рази от по-висшестоящите партий СКС и на Общинската кон 
еква как комунистите г ни форуми, докато за вътре ференция за неприятелскатг 
трудовите организации тря- шиите проблеми в собстве дейност в иашта среда, 
бва да провеждат политика- ната трудова

изобщо не се говори. А име 
ино това пасивизира член

ЦК мг

организация
та на СЮК и препоръките 
на IX конгрес на СЮК, а 
рецепти за различните видо ството. Във връзка с това 
ве интеграционни процеси той заяви, че много членове 
трябва да дават самите тру- на СЮК изчерпват своята 
дови организации. В днеш- активност само с

на членски внос. Една

Д. Йотов

Заседание на ОК вт СКС в Димитровградплащане
0*1ните условия могат да екзи- 

стират само гиганти, а мал- причините за пасивизиранс 
ките предприятия нито мо- на членството Голубович ви 
гат да носят бремето, което жда в разрешаването иа от- 
от тях изисква обществото делни проблеми изключите/ 

да издържат бре но във форумите, което ни
кого да задължава. Изхож
дайки от това гой се застъ-

РЕШЕНИЯТА НА СЮК - В ДЕЛО
нито пак 
мето на кредитно-монтерна- 
та система. Решенията на XVI 1-то за- та. па XVI 1-то заседание на 

Председателството на СЮК, 
— да сс направи обстоен 

анализ иа структурата 
СК и но-нататъшното разви
тие,

то синдикално вече да 
се обсъдят проблемите 
на ръзпределението и възна- 
граждаването и хода на лич 
ните доходи и потребление-

седание на Председателствопи за коренни изменения в
стила и метода на работата то на СЮК на Бриони

бъдат проведени в дело. То- 
СК, тка и иа форумите. Твъ иа е в най-къси черги заклю

чеиис на Общинския коми
тет на Съюза на комунисти
те в Димитровград от

щеЯВЛЕНИЯ НА ДЕЗИНТЕ- 
ГРАЦИЯ накакто на организациите иа

то,Едновременно с разисква- рле показателна за 
иията за интеграцията, 
щинската конференция бе 
принудена да се занимава и
с явления на дезиитеграция. ловци, която заяви, че кло- -
Създадената преди няколко нът в Смиловци не е провел таря[ на ОК на СКС РАЙКО 
години единствена коопера за последните две години ни ЗАРКОВ, на заседанието са 
ция на територията иа Дими то едно заседание и че ра- обсъждани задачите на ко- 
тровградско, която беше при ботата на комунистите изоб мунистите от Димитровград 
мер не само за този регион ЩО не се чувствува в остана ско във връзка с провежда
но и за Сърбия, през после* лите обществемо-политичес- не на Решенията на Прелее 
но време показва тенденции ки организации на село. дателството на СЮК и е из
на разпадане, Както с изве- Изхождайки от това кон- готвен план на работа,
стно след такаиаречената ференцията заключи, че сд- След изчерпателни разнек 
„млечна война" в Попиша- ностранчивостта и тесногър- напия е решено: 
вие две села се отделиха от листо в идейно-политическа До края на май ще сс об- 
кооперацията и искат само- та активност на отделни ор съди актуалното икоиомиче 
стоятелиа кооперация. Об- ганизации, активи и клоио- ско и политическо ноложе- 
щинската конференция еди* в(е, бягането от реалното ква ние в комуната в светлини-

пасивно
— да се изготви и изнесе 

отчет за методите на рабо
та в Съюза на комунистите.

Изброените теми са твър
де сериозни и отговорни. Но 
Съюзът иа комунистите в 
Димитровградско е готов и 
способен да се справи с тях. 
Както и винаги досега, и то
зи път, комунистите и всич
ки трудещи се са единни и

— да се съчини оценка за 
дейността на СК в провеж
дането на Решенията на Пре 
дссдатслството на СЮК и 
Решенията на ЦК на СКС 
като конкретно се посочат, 
ако има такива, явления на 
шовинизъм, национализъм и 
други антнсоциалпстнческн 
прояви,

— на съвместно заседание 
със Социалистическия съюз сплотени и проявяват пълна 
да се направи равносметка готовност да сс справят с 
във връзка с разискванията трудностите и проблемите 
И мненията и предложения- докрай, 
та но окнетитуцнонннте про

Об- то отношение иа отделни чле 
нове беше дискусията на 
Лалка Любенова от с. Сми- май тази година.

Както ни уведоми секре-

13ше

М. А.
мени.

— Съвместно с Общинско
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БОСШДЛШ ХРОНИКА
1
1
1 ИШ1111Ш11ШШ.....

По следите на учителските крамоли в Бистър Внушителни резултати в 

областта на транспортаИма ли край
непоносимото положение? от съседните общини в Юж

на Сърбия.
за предприятието. Такива си Броя1п^автобусите’нУто- 
туации най-много създавали превоз ноУвсяка годи-
лошитс пътища, засилваща- ва 'повиршават Миналата

са превезени към 
12.000 то-

(От I сгр.)

та се конкуренция в пътни
ческия транспорт и мсдости- година 
га ма собствени средства. 600.000 пътници и 
Обаче трудолюбивият и наразличии вну.
млад колектив винаги мами- или. Това са наис

Л3 “ СПРаВИ ° ТРУ “ГзГап^пр^приятието 
Само благодарение на то- ще се развива с бързи крач

на^предприятието сега е май ки. Неговите першвкттти _и 
голямо в комуната и има си възможност са налиц... 
гурпа и добра перспектива. Предимство ще> имаиI 
То има 115 постоянно заети ческия чех -- заяви Тятсй вс 
работници. Разполага с 22 ка рът Иван Стойнев. Затуй в 
миопа и 22 модерни и съвре яка година за набавяне на 
мени автобуса. От миналата нови и модерни автобуси ще 
година ползва и собствена заделят над 1-5 -милиона А 
ремонтна работилница, в нара. Още тази година ще 
която могат да се вършат и набавим пет нови аа™оу- 
пай-сложни поправки на де си и ще оозаведем с наа 
фекти ременни апарати ремонтна-

Общо в момента предпри- та работилница.
Ето това са най-важните

Някои учители отиват до 
пишат само елини 

го подвежда!
Тихата „война" между просветните работници 

бистърското училище, която продължава вече пя-
точка. По-

там, че 
ни. Топа те
под — личен „критерии’. 1к 
поради тазн причина едиг 
ученик не успял да завър 
ши основно училище до осс 
мпадесетгодишиа възраст. О; 
ученическата скамейка гс 
повикали в юНА.

Изглежда обаче, че тезг 
неща не тревожат никого. 
Поради същите причини в у 
чилището нямат евидсици 

не позвол- какво става с по-пататъшне 
то школуване на учениците 
отдалечени над 6 километра 
Такъв е случая с 32 учени 
ка, които през миналата уче 

В това училище „не поз- биа година са завършил! 
нават” и не признават допъ първоначално училище, но 
лнителното обучение, макар Не са продължили образовг 

Именно в една такава ат- ч€ и то според закона е задлъ Нието си. От предишните гс 
■ мосфера живеят и работят жително. дини има още повече таки

осамнадесет просветни рабо Училищните дневници не ва ученици. Те се считат зг 
тници. Разделили са се в две се водят редовно, а някои неграмотни и за това най 
групи. Настръхнали едни сре ги попълват само в края на много е виновно училището 
ЩУ други — готови са да годината. Дотогава бележки Това нещо още повече из 
пламнат и за най-дребна ра
бота.

стоки и материв
колко години, достигна кулминационна
ложението е непоносимо.

С оглед значението на училището необходима е 
спешна намеса на обществено-политическите орга- 
низаций..

Засега само общинския просветен съветник Ми
лан Стоев се опитал да разреши някои въпроси, ко
ито са в негова компетенция.

В това училище са нару- тивиата” група 
шени и основните човешки яват на директора да им по- 
отношения. Не съществуват сещава часове. Бойкотира! 
условия и за най-елементар- го, а нерядко му се и за- 

възпйтателно-образовател капват, 
на работа. Омразата и негър 
пимостта са взели връх.

на

ятието има основни средст
ва, чията стойност надмина успехи, с които босилеград- 
ва 7,2 милиона динара. ското транспортно предпри 

То разполага с 19 автобус Ятне тези дни ще чествува 
ни линии, от които две пое- двадесетгодишнината от ос-, 
тояини за Белград, четири новаването си. На чествува- 
за Скопие, две за Ниш. Има нето ще бъдат поканени вси 
редовни линии за Враня, Вл чки бивши ръководители и 
адичин Хан, Кюстендил, Кли пенсионирани работници на 
сура и още много други ло- предприятието. На най-заслу 
кални. По такъв начин пред- жените ще бъдат връчени на 
приятието изцяло задоволя- гради, а петима ще получат 
ва нуждите на пътниците не и ордени, 
само от Босилеградско, но и

те и отсъствията се „пом- ненадва, когато се има пре/ 
нят"!? вид, че училището разпола

И положението в интерна га с интернат, с достатъчнс 
Към едната група се при- та не е добро. Няма сътруд- помещения, 

ключил директора, а към ничество между директора и и възпитахелНата оабота с 
другата секретаря на учили- ВЪЗПИТа.гелката. Тя не спи в СЛаба Учениците сасвиде

И те си „доказват интрпната макао че има о-интерната, макар чс има и тели на различни сцени —
сигурена квартира и че това караници> псувнило и др. Те 
е това задължително. Тук и са оставени сами на себе си. 
хигиената не задоволява. Затуй не изненадват побои- 

При това положение в учи те> които се случват между 
лището и дума не може да тях и на часове и в интер- 
става за довеждане на нови ната Хук неотдавна един у- 
кадри. Обучението провеж ченик тежко повредил свой 
дат, по половината предме- другар 
ти, неподготвени преподава- ну
тели. Между другите: по мате Молсе би е крайно време 
матика, музикално, физичес- да се Разобличат виновници 
ко образование и др. те за това положение в учи
Тук никой не споменава не лището. 

обходимостта за изработва- РеА е П°РЯАЪК-

В. Велиновщето.
кой какво е и какви компе
тенции има. При това дирек 
тора не позволява на секре
таря да ползва служебната 
литература, а секретаря не 
му дава училищния печат.

САМОСТОЯТЕЛНА ИЗЛОЖБА 
НА БОГДАН НИКОЛОВ

Канцеларията, в която ра
боти секретаря, не прилича 
на нищо. Училищната доку
ментация не се пази. Някои 
основни службени докумен
ти са некомплектувани. На
пример не съществуват пие 
мени доказателства за ква- 
лификацията на учителите ни не на правилник за система-
то решения кой* кое ра- «“^системат“
ботно место е разпределен. ^

Такива са отношенията твуващите кадри, а в зави- 
между директора и секре- симост от числеността на 
таря почти две-години. Узна- групите. По такъв начин тук 
ваме, че всичко започнало се нарушава и закона за 
след съдебния спор между квалификационната структу- 
съпругите им, които се съ- Ра на просветните работни- 
дели коя от
подава сърбохърватски език.

В рамките на чествува- Николов, художник и жур- 
нето на 25 май — Деня на налист на в-к „Братство", 
младостта и рождения ден 
на другаря Тито по инициа
тива и под покровителство ви с акварели, които имат 
на Културно-просветната об- за мотиви Ниш, Макарска

Босилеград и други места.
Изложбата ще бъде откри

та от 22 до 30 май.

Тоя път на своята излож
ба Николов ще се предста-

И да се въдворг

щност в Босилеград ще бъ-В. Велино! де организирана самостоя-

да пре- Ци.тях
Уставът и правилника за 

трудовите отношения носят 
После отношенията на ска дата от 1966 година! Правил 

раните наудържимо „завла- ншсът за разпределение на 
дявали" и останалите учите личните доходи също е от 
ли. Положението особено преди 5 години.' Фактически 
много се усложнило след ка той не е валиден, защото не 
то съпругата на учителя Ми се прилага. Не съществуват 
лан Гогов била приета за и много други необходими 
възпитател в интерната, за нормативни актове, 
което работно място 
съотвена подготовка.

които
няма да регулират живота в тази 

просветна организация

ДЕЦАТА МАСОВО НАПУ 
СКАТ УЧИЛИЩЕТОЛОШИ ПОСЛЕДСТВИЯ

Нито един от учителите 
няма план на работа. План 
няма и училището. Никой не 
се готви за часове, нито пък 
ползва необходимата лите
ратура. Ето защо обучението своите деца, 
фактически се провежда вън останалите. Затуй има доста 
от установената учебна про ученици, които са избягали 

в училищата на Кривопалан 
Директорът на училището ска община в НР Македо- 

няма преглед в работата на ния, или в другите училища 
учителите. Учителите от,про в комуната.

Съвсем е ясно, че при та
кова положение, най-многс 
страдат учениците. Учители
те си отмъщават птфво на 

а после и ма

грама.
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Димитровградска
хроника
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Какво прави „Услуга“?
На рейсовата линия Димитровград — Ниш

ЗАРАД ЕДНО МЯСТО 

МНОГО НЕПРИЯТНОСТИ Позовавайки се на свое Директорът на „Услуга“ 
решение от 1965 година, Нацков и председателя на 
работническия съвет на ко- работническия съвет не се 
мунално-услужното предпри- тревожеха много зарад нас 
ятие „Услуга“ в Димитров- тъпилото положение, но обе- 
град . устрои на Димитров- щаха, че решението ще бъ- 
градчани в тези празнични де анулирано и наистина 
майски дни една твърде не- след два дни — водата бе 
приятна изненада. Именно пусната отново.
„Услуга” реши да затво
ри обществените чешми в 
града (истина оставила две: 
пред Общинската скупни и 
към гарата), за да може да ето три дни тревожи дими- 
прииуди, всички Димитров- тровградчани е снето от дне 
градчани да въведат вода по вен ред. Обаче не са снети 

множество въпроси, отнася
щи се до работата на това 
предприятие. Дали наистина 
Димитровград е разрешил 
всички други комунални про 

мерил за сходно да запознае блеми и е дошъл ред на во- 
с тези намерения Общинска дата. 
та скупщина, пито пък граж 
даните са предупредени пре 
варително.

Всяка заран от Димитров- ция. От 11 нататък. Понеже, блъсканици 
град за Ниш тръгва рейса от Димитровград за Ниш по ник и 
на автотранспортното пред- чтн всеки ден пътуват пове- 
приятие от Пирот. Тръгва че

има в поиедел- 
по време на празници. 

За отговорните в Автотран 
от десет души, тогава в спортното предприятие хора 

рейса, а с него и „танталови- Пирот се слу ват неприятни като чели този проблем не 
то мъки на пътниците. За- сцени. Пътниците, които се съществува. Не му обръщат

Много въпроси...

Решението на „Услуга“, ко

домовете си.

Решено — сторено.

Никой от „Услуга“ не на-

В „Услуга“ изглежда не 
виждат, че главната улица- 

- (а за другите и да не говб-
Тази неприятна новина пре рим) кой знае откога не е 

дизвика крайно огорчение и почиствана и че е затънала 
недоволство сред население в прах и смет, че нерядко 
то. Веднага след спирането от каптажа - на резервоара 
на водата започнаха да ид- си тече вода, която минава 
ват делегации при председа- из центъра на града и коя- 

на Общинската скуп- то сигурно би трябвало да 
щина, при секретаря на ко- 

. митета, при представителите.
Димитровградчапи най-острс

Оттук започват 
мъките... (Рейсо

вата спирка в 
/Димитровград)

теля
се включи в мрежата, че у- 
лицата за гробищата е пре
върната в сметлище. И кой-протестираха срещу необмг. знае още колко въпроси мо
гат да й се поставят.слеиото и неотговорно пове

дение на „Услуга“.
Накрая, дали е разумно 

„Услуга“ да постъпва така с 
гражданите ако се има пред 
вид, че именно 
градчани плащат вода по 1, 
вместо 0,50 динара и че тък
мо в момента се провежда 
референдум — пак за разре 
шаване на комунални въпро

Какво казват в „Услуга”

— Ние нямаме друг начин 
да накараме жителите навнимание. Не обръщат вни

мание на оплакванията на
всеки пътник качват в Пирот търсят мес- 

хубавото тата се, които вече са заети.
Така се стига и до разпра
ви. Изливат се жлъчни думи

димитров-щото до ТШрот 
се наслаждава #а 
и удобно пътуване,
рейсовата станция, » и ругатни и по адрес 1/а пред
несгодите. Ето кратка . понятието, шофьора и коп-
рия на тези нежелателни съ, ' ду^тора. Ония, които имат 
ни, които са почти ежеднев- '-слаби нерви пламват и ат 
но явление. по * +о&ТА става толкова па

паш пя град да въведат водахората, а спора лесно може 
да сс разреши. Да се издават по домовете си. Освен това 
повече билети в Димитров- — има хора, които употреб-
град и недоразумения няма 
да има. Зарад лоша органи
зация иай-мпого страдат пе
виците пътници. В това по
ложение, аргументът, с кой
то си служи този колектив, 
е, че често пъти от Димитров 
град няма пи 10 пътника — 
съвсем е невалиден.

яват водата за поливане на 
градини, за миене на кола 
и др. Пие по друг начин не

мосф.
Автотранспортното пред- жежена, 

шриятие решило за Димитров 
градчани до Ниш да запазва 
10 билета, без оглед дали в 

. Димитровград се качат 10 
; или повече пътници. На рей-

М. Андоновможем да ги осуетим...цд всеки момент мо 
-чп/е и до побой, 

оейсът пъту-
же да се а.
И така, докаго 
ва за Ниш — разпр. 'Шиите не
престават.

ссааата спирка в Пирот биле- Картииата е необикновена, 
тите се продават с нумера- но всекидневна. Най-големи С. Кръстим

пипитт1Ш1ШШ1ШИШПШ1т».
Т. Одоровци

Още един 

рейс

„Свобода”чияКомисията за търг при копфск. 
в Димитровград, обявява

ВТОРИ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

пътнйчс-За продажба на основно средства — 
ски автомобил марка „Тауг.ус-17 М”, без радиоапа 
рат, в изправно състояние.

Комунално-услужиото пре- ц 
„Услуга” в Дими- “дприятие 

тровград пусна о/це една ре ц 
йсова линия до Тръпско Одо Ц 
ровци. От 15 май още един Ц 
рейс всяка сутрин в 5 часа 
ще тръгва по живописната 
долина на р. Ерма за Тр. 
Одоровци. От Димитровград 
за Тр. Одоровци сега рейсо 
всте тръгват в 5, в 9,30 и 15

Начална цена 10.000 динара.

Публичният търг ще стане на 26 май 1971 го
дина в 10 часа във фабричния двор.

Право на търг имат всички правни и физиче
ски лица. Преди започване на търга участниците 
са длъжни да внесат кауция с готови нари или 
чек и то 10°/о от началната стойност на споменатия 
автомобил.

Пътническият автомобил може да се прегледа 
преди започване иа търга.

Може би това е единствен ви в месеца Крум Панов има 
случай. В двора на па земе- среща с тях — за да си вид- 
деления производител Крум ят сметката.
Панов — Петърлашкн всяка И носле 
сутрин с малка опашка — По този начин Крум Пе- 
за мляко. Иа определено мя- тьрлашки печели ценно вре 
сто той оставя кофи с мляко ме, а и потребителите са спе 
и си отива иа работа в по
лето, а потребителите си 
взимат — сами. Само на пър

часа. пак отначало
По този начин значително 

ще се улесни превоза в то
зи район тъй като вече чс 
чувствува все ио-голям при
лив иа пътуващи поради се
зона и годишните почивки.

М.

чели ли доверието му.
М. Андонов 

Сн.: Ст. Алексич1«Ш11/|11111111иимн1111111иши1Ш11Ш111Ш1пииш11иш1И1111Ш1111ШМ
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ТЪРЖЕСТВЕНО ИЗПРАТЕНА 

ТИТОВАТА ЩАФЕТА
Разширено заседание ва Общинския -синдикален съчет 

в Бабушница
обществено - политическите 
организации, ЮНЛ и трудо
вите организации.

Н-. 14. 5. т.г. пионерите, 
се отПриет проектостатута 

наобщността за осигуряване 

на работниците

младежзта, трудещите .......
трудовите колективи гражда 
пито от сурдулишка комуна 
но най-тържествеи 
пратиха поздравителни 
грами до другаря Тито но слу 
чай 79-годишния му рожден.

П поздравителните телегра
топли бланачин из 

теле ^ножГлаГ,Гзае,дз,льг живо, 
и крепко здраве на другари 
ТИТО за. щастието на само- 
управителното ни социалис
тическо общество, за пълна 
подкрепа иа Заключенията 
от II конгрес на самоуправи 

Е Сараево, ХУН-ТО 
на Председателст 

вото на СЮК и предложени 
те амандмани за промени в 
политическата система , и обе 

претворяването

ден.

Сурдулица бе тържествено 
украсена. Щафетите от села 
та,, училищата, трудовите 

и войниците ”

I

телите 
заседаниеНа разширеното заседание лище „Братство“ в Звонци компетенциите, ирааа1а ”3.!'

3^^ ™та§ да
литически организации, пред Те предлагат също така ком Бабушница, Общцпскид! син 
ставители на Здравния дом, пенсацпята за лекуване из- дцкалеп съвет предлага вл. 
пДдставители „ др. бе пр.ъ вън територията па Общпо- карските комисии обезател 

Р проекто" татута на Об- спа да не пада въхру осигу но да участвува и прелета- 
щноста за осигуряване нара репите, както и да се упе- внтел па сиидикага о. 1ази 

личат пътните и дневни па оощииа. 
осигурените. Работниците от

На същото заседание Об- предприятие „Текстилколор“ Що се касае до размерите 
щинския синдикален съвет предлагат да се премахне на пътните и дневните, компе 
взе заключение да изработи партнцнпацията за лекарст- нсацниге за погребение пс 
информация за хода- ва и аборти. мощ, Общинският синдика-
на личните доходи в кому- лен съвет счита, чс с оглед
пата. Този форум изхожда
от реалния факт, че увеличе вет прие проектостатута па 

на личните доходи с Общността за осигуряваме

наколективи 
ЮНА от сурдулишкия гарии 

бяха тържествено посре 
от пионерите, младеж 

гражданите иа Сурду- 
събрали се около три

ма

зон 
щнйти 
та и : щание за 

им в дело.лица
буната, на която се намира

на ОС, М. В.ет и
представителите

ботниците.

НАЙ-СЕТНЕ - ДОГОВОР ЗА 

? ПД-ЦИГАРИТЕ“Общинският синдикален съ иа общото поскъплсиие, тря 
бва да се извърши увеличе
ние с 50%.

)} "
БОРИС мерена от тютюновата фабри 

ка в Ниш и като новина па 
защитен в Съю-

нието
11% не компенсира нараст- на работиицете в Пирот със 
палите жизнени разходи. За 

бъде подготвена 
хода

Както е известно, 
ВИДЕНОВ, преподавател по 
сърбохърватски език от 
СУРА дълго време

забележка в чл. 36 и 37 по- Д. Йотов 
Н. Николов

кди тентиран и
зния завод за открития, 

и лицензи е
целта ще 
информация 

на личните доходи за перио 
да януари — април т.г., коя
то ще бъде разгледана на 
съвместно заседание на 06-

па-прецизно да се определятза Бел-води тенти
тютюневата фабрика град. „Това заради туй, чеспор с

от ИИШ по въпроса на въз- той се счита за единствения
новата цигара,Бабушняца

награждението му за откри- създател на 
ването на еликсир от разли а тютневата фабрика от 

който е
щинския синдикален съвет и 
Камарата на трудовите об
щности на ОС. ДВЕ НОВИ

СИНДИКАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ

при- Ниш е само усъвършенству 
вала технологията й.

чии треви, 
турка на „? ЛД” — цигари.

Този материал ще послу
жи и като добра основа за 
предстоящата изработка на 
обществения договор за лич
ните доходи в извънецопан- 
ските дейности.

Общинския синдикален съ 
вет анализира предложения
та и мненията на събрания
та на осигурените работни
ци от територията на общи
ната във връзка с предложе 
ните нормативни актове на 
Общността по здравно оси
гуряване на работниците в 
Пирот. Работниците от пред 
приятията „Балкан”, Горска
та секция в Бабушница, Здра 
вния дом, „Лужница”, „Тек
стилколор“, Основното учи-

Преди няколко дни Борисзащи-Тези
щава дихателните органи на Виденов подписал договор с 
човешкия организъм, от бро ТЮтюневата фабрика от Ниш.

еликсир

нхит и астма.
Той получил двустаен апар 

С.тютюневата фабрика от та.мент в Ниш, дъщерята му 
Ниш той е водил кореспон- дилия ще бъде приета на ра 

изпра- бота във фабриката, другата 
щал еликсир от треви за Му дЪщеря ще получи 
неговото подготвяване за да пендия след завършване на 
се смесва с тютюна при про средно училище. Също така, 
извеждането на „? АД” ци-

йИзбирателната активност 
в първичните организации 
на синдиката в Бабушниш- 
ко продължава. От общо 24 
досега са проведени 15 от
четно-изборни конференции. 
В течение на тази активност 
са формирани две нови пър
вични организации на син
диката и то в Клона на гор 
ското стопанство в Звонци 
в който работят над 50 ра

ботници, предцмно от теро- 
торията на Звонски район и 
при Секцията за пътища в 
Бабушница., в която работят 
20 работници.

Както ни

денция и
сти-

фабриката ще поеме разнососведомиха
Общинския синдикален 
вет тези дни ще се форми
ра първична организация и 
при ПТТ в Бабушница.

в
гари. За същото му е обеща-съ ките около лек 
но, че ще бъде награден бо- Виденов, 
гато, само да бъде търпелив.

уването на

По такъв начин един твър 
Борис Виденов останал сму де сериозен въпрос се разре 

тен когато видял, че „есте- ши на общо задоволство.д.
ствената притурка” е прона- М. ВеличковУЖИШКИ ШЕГИ

С чаша ужишка клекова- Пред съда пак се появили 
ча в ръка някога са седели лъжесвидетели. Смее се пуб- 
в бюфетите лъжесвидетели. ликата, смеят се и те, а в 
Ще се закълнат те и че сте душата си най-много архи- 
били доброволец в Първата варът Милекич. 
световна война макар че то Дошло време свидетелите 
гава не сте били и родени, да. се закълнат. Един лъже- 
че сте жена, макар че сте свидетел се прекърстил и 

сложил ръка на окованото 
Евангелие. Изведнъж се стъ 
писал. Погледнал съдиите, 

телите имали и свой шеф. публиката, пак се прекърс- 
Той лъжесвидетелствувал са тил и извикал: 
мо в големи съдебни проце
си и определял хонорар.

Съдиите мъка мъчили с 
лъже свидетелите, но не на
мерили начин как да се отъ
рват от това зло.

Само старият архивар в 
ужишкия окръжен съд, Ми
лан Милекич не губел наде
жда. Знаел той много рабо
ти да обърне и затова ча
кал ад му хрумне някаква 
добра идея. Една сутрин ста 
рият архивар се озарил, иде 
ята дошла: просто взел оТ 
Дома еДна жица и нещо пра 
вел в съдебната зала преди 
да започне делото.

Друг лъжесвидетел сло 
жил ръка на Евангелието 
но и той изтръпнал. Втори 
път и не опитал. И той из
бягал силно изплашен.

Ох това време никой вече 
не могъл да види в Ужице 
лъжесвидетели. Всички на
мерили по-тежка работна.

Наскоро се узнало, че ста 
рият архивар Милекич в ко 
риците на Евангелието спро 
вел електрически ток и така 
станал първия шегобиец в 
Ужице.

БОСИЛЕГРАД
За раздвижване на културния жввот

Добра инициатива 

от Сурдулица
мъж, и обратно. За всичко 
ще се закълнат. Аъжесвиде-

— Не искам да се кълна! 
— и избягал. Най-отговорните за кул

турно-забавния живот в Сур 
дулишка община тези

Представителите на Сурду 
лица предложиха да се про- 

дни веде регионално съвещание 
посетиха Босилеград. По то- на Власина. В работата на 
зи повод те водиха разговор съвещанието ще участвуват 
с представителите на Култур културно-просветни дейци от 
но-просветната общност в Бо Сурдулица, Босилеград, Цръ 
силсград. на Трава и Владичин Хан.

Ще се разисква за общите ку
иптл по-г С6 УСТа' лтурни проблеми, коитонови по-тясно сътрудничест
во в областта

Бе договорено да
имат

тези общини в областта на 
на културно- културата. За разрешаване 

между тези на някои от тях ще се ппт-кп
тГе Споел"И °бЩИ™' Прие‘ си материална помощ от рГ- 
то е предложението за нача публиканската култдаа об- 
ло да се организират съвме- У 06
стни гостувания на различни 'ност' 
културни ансамбли.

забавния живот
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При председателя на ОС Димитър Славов Работници от СУП с учениците от „М. Пияде”

ВСИЧКИ КАТО Ш Каменица'
.

ПОЛОЖЕНИ ВЕНЦИ 

НА ВЪЗПОМЕНАТЕЛНАТА 

ПЛОЧА НА 

КОСТАДИНОВИ1!

От 11 до 15 май в Ди- територията на -общината 
митровград по тържест- като води разговори за 
вен начин бе

пограничната милиция и 
граничните части. Между 
другото Томов изтъкна:чествуван техните проблеми и труд- 

— празника на Държавна 
сигурност. По този повод 
на 13 май началник на 
СУП в Димитровград Мит 
ко Томов устрои прием, на нали и починали работни 
който прйсъствуваха пред ци и им предадоха скром 
седателя на Общинската 
скупщина Димитър Сла
вов, секретаря на Общин-

ности. Също така — пре
дставители на СУП посе- —• Сътрудничеството ме 

жду Службата държавна 
сигурност, граничните вой 
ски и милицията е отлич
но. Ние сме като един,- 
Това сътрудничество ще 
крепне и занапред. Също 
така и населението ни о- 
казва ценна помощ.

тиха семействата на заги

на 13 май т.г. по случай вич, милиционер, който през 
деня на държавна сигурно- 1951 го ^ б от 
ст работниците от Димитров '
градския СУП положиха ве
нец на възпоменателната пло дейността на Костадинови^ 
ча на Радисав Костадино- говори Герчо Геров.

ни награди.
формбюровски диверсант. ЗаНа 13 май деня, си-

ския комитет Райко Зар- гурността —• бяха поло- 
ков и др. обществено-по венци на гроба нажени |

ЕКСКУРЗИЯ ДО 

БЕЛГРАД
Вярвам, че това тясно 

сътрудничество ще продъ 
лжи и занапред. Доволни 
сме и от проявеното раз: 
бирателство за нашите ну. 
жди от страна на Общин 
ската скупщина.

I

ЕКСКУРЗИЯ ДО БЕЛГРАД По време на тридневното 
- От 15 до 18 май т.г. уче- си пребиваване 
ниците от основното учили- учениците ще посетят някои 
ще в Каменица с преподава стопански и културно-исто- 
телите ;си ще прекарат на ек рИчески институции, 
скурзия до Белград. ц. Дим.

в Белград

Отговаряйки на думите 
Томо-д.;-..председателят на. ■ 
Общинската скупщина Ди 
митър Славоз подчерта 
огромно значение и при
нос на Службата по си
гурността за развитието 
на социалистическото стро 
ителство у нас, а специал 

загиналия милиционер в но за .престижа и разви-

Раздаване на наградите

литически дейци в кому
ната] както и представи- Каменица Раде Костади- тсто на Димитровградска 
тели на граничните вой; 
ски, пограничната мили- 

Томов

■ нович, където в присъст- комуна, която с на п-ост 
вието на учениците от ос- на. нашата срциалистичсс 
ловното училище бе про-- ка общност. Той заяви, 
изнесена кратка реч за между (Другото,-че Общин

ция и др. гости, 
прие и ученици от основ
ното училище и гимнази-

Димитровград, на значението на празника ската, скупщина и зана- 
които бяха раздадени на- и геройската смърт на Ко пред ще помага на Служ 

най-добри съчи- стадинович който падна бата по държавна сигур-

ята в

гради за
сигурЯноотаЮНагрДади гю- пронизан от диверсантски пост в развешаването 
лучиха: Олгица Антова, куршум. И председателя на .жилищни и някои дру 
уч. от У1-3 клас, 50, Лиля- на Общинската скупщина ги проблеми на работни
ца Евтова, уч, от УПН в Димитровград Димитър, ците от СУП. 
клас. 30 и Евдокия Геро
ва, уч, УШ-З клас -т- 20 
динара.

СЛАВОВ устрои прием по 
случай празника па сигур 
ността.

»
В рамките на тържест

вата по случай деня на 
сигурността в Пирот се 
състояха.. традиционните

Представител на грани 
чните войски по този по
вод, предаде награди на 
шестима милиционери.

Началник на СУП в Ди 
митровград Митко Томов вече състезания между ра 
запозна в къси черти пред ботници 0т СУП от Дими 
седателя с проблемите и тровград, Бела , Паланка, 

Пирот и Бабушиица,Началникът на СУП То трудностите, с които се 
мов прие и пенсионерите срещат в работата и гово

М. А.от милицията, живущи на ри за сътрудничеството с
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От р!Йонните прегледи в Поганово, Смиловци й Желюш*
--------<ггг,---------- - ? - в ЗНАК НА 

СЪСТЕЗАНИЯЖелюша:
СПОРТНИБез корени в народната традиция

калии изпълнения показаха, 
лъженародна-

цовият състав ма културно- та музика е завладяла и па- 
забавния център от Дими- шмте краища. Вместо да чу- 
тровград, който изпълни ня- ем изпълнения на старинни, 
колко нашенски, сръбски и песни от, нашите краища, в

продължение ма около два 
ча.с$1 слушахме „народна му 
зика от кръчмите", както 
наричат повечего песни, ко
нто ежедневно предава ра
диото и крито напоследък 
предизвикаха остри спорове 
в печата.

Ако прибавим към това, 
че такива изпълнения бяха 
повече импровизация, карти 
пача е съвсем ясна.

по изпълни няколко масови 
песни. След туй настъпи таи-, че вълната ма

В дните пред традпциои- 
двадесетпетимайскн фс- 

„Майскн срещи”, в
от тазгодишните 

е липсата иа 
какво име- 
тях. Извест

чатдение 
районни срещи 

концепции, 
нио се търси от 
пс е, чс иа централното тьр 
жество в /укмитрояграл

ансамбли от раз 
Поставя

Тазгодишният районен яре 
Желюша за Желк*

пия 
отивал
районите на димитровград
ска комуна се провеждат съ 
що традиционни районни пре

глед вс. 
ша, Долна Невля, Градини, 
Лукавица и остаиалтите се
лища в непосредствена бли
зост на града, измина под 
знака на спортни

ясни

ще
участвуват 
лични, народности, 
се въпрос: какво се цели с 
културно-забавната част на 
програмите по 
Ако към 
то се организират „иа мяс
то", без предварителни под
готовки, въпросът е още по-

сч. сте за
пия.
, Няколко десетки младежи 
и девойки от околните села 
наблюдаваха квалификацио
нните срещи по волейбол и 
хандбал, както и аглетичес- 
киге състезания.

Като изключим отсъствие
то иа долионевлянското ос
новно училище, обща оцен
ка. е, че и спортната част и 

част са

районите, 
това прибавим, че

належащ.
Може би, една рекапитула 

след районните състеза 
би могла да даде отго- 

въпрос. Защото 
в Желюша,

ция 
ния,
вор на тоя 
и в Поганово, и

Струва т|и се, а такова е културно-забавната
сравнително успешни.

Но онова, което прави впеобщо впечатление, че райо
нният преглед в Поганово не 
бе организиран на завидно 
равнище, че липсваше син
хронизиращата ръка, която 
да вдъхне ]щ програмата ома 
зи интригуваща сила, която 
да прикове вниманието па 
около 200-те зрители, дошли 
да видят програмата.

Може би, занапред, отбо
рът за чествуваие на 25-ти 
май, както н младежките 
ръководства в районите, ще 
трябва повече да се ангажи 
рат върху подготовките на 
районите прегледи, за да бъ
дат действително иа високо 
художествено равнище. Пре 
гледът в ПогановоТанцов състав

показа
На 9 май (неделя), албански хора. А след това стихииност, която безспорно

отблъсква, а не привлича.
гледи.
т.г. такива бяха устроени в 
Поганово — за районите По 
ганово и Трънски Одоровци, 
и в Смиловци — за райони
те Смиловци и Каменица.

се представиха изпълнители 
те на народни песни.

Като изключим танцовите 
състави, които запазиха тра 
дицията в изпълняването на 

Както и в предишните го- старинни народни хора 
дини, така и сега, прегле- ръченици, останалите музи- 
дите се състояха от две-ча-— 
сти: културно-забавна и спо

Участието 
до известна степен

на училищата 
смекчава 

и попълва отсъствието на ор
ганизираност.

и Волейоолният отоор на с. Градини
Ст. ЕГ.

ясно пролича, чс изостава“ 
песенното творчество от на 
шия край, а се изпълняват 
песни, които не съгласуват 
с общата насока — да се

Съвещание на директорите на основните народностни
В Поганово прегледът за- УЧИЛИЩЛ В ДиМИТрОВГрвД 

почна със спортна среща по 
хандбал между училищните 
отбори на погановското и 
одоровското' основни учили
ща. Победата, с. доста уси
лия спечелиха учениците от 
Поганово. Не по-инак мина
ха и младежките отбори — 
със значителен превес се на

ртна.

развива народната, традиция.
Но без. оглед на тоя съще 

ствен въпрос, ако вземем да 
сравняваме районните прегле 
ди,
Же

Подобрено материалното положение 

на училищата
ще забележим, че тоя в 

люша. бе на по-високо ра 
с по-добра организя-

П° И,оГазоИвВаателна0бобИш АЯВаНеТО сърбохърватски: шж-секретар по образование струва ™°7е°с претещи.Тда
основното' ™„лй' език в. тези училища, както. е СРС, МИЛЕНА ГВОЗДЕНО стане общонародно тържест

„Моша СГв ДтГт^ ду на^остн^е™ “Гша" ®ИЧ’ СЪВвТНИК В ре^бликан во. Може би Р„ в тазЛасо-
ложиха погановските младе град тези дни се състоя съ- вУрепубл^ката. У м РААМИЛо'“мИяТОВИЧ6

вещание по проблемите на В работата на съвещание- представител на Републикан„„ жггдиияк
бе открита; с представянето ^пооса. ?бпетГневнатаЩтг>ч КаТЕ1, рУсинската; словашка- .ставители на общественс^по
на училищния хор от Трън- дова седмица Аинянрнпянр'- е?' румънската' сръбската и митическия живот в дими-. л . дова седмица, финансиране- българската народност, като •тпонгпялгкя ктп,Н1 „
ски Одоровци, които успеш то на образованието, препо- и ХАДИя МОРИНА, помощ- вметни дейци Р

, Бе констатирано* че през 
последните няколко години 
се з абелязва чувствително по 
добрение на материалното 
състояние на народностните 
училища, но все още 
трудности в издаването на 
учебници ьг учебни помагала 
иа майчин език. Това много 
утежнява учебно-възпитател
ната работа.

Представители на Чанта- 
вир запознаха присъствува- 
адте с възможността на 
веждане на петдневна 
дова седмица.

Бе изтъкнато, също така 
че тов^а значително би подо
брило успеха.

По въпроса с пионерските 
срещи бе изтъкнато, ■ 
щите на народностите 
бва

впише,

ската 
ност и

жи.

Пред Деня на младостта

Главното тържество - в Босилеград има

Има се впечатление, че че ги сравнително богато и ра се проведат предимно споо 
ствуването на 25 май — Деня зпообразно, тоя път програ- тни състезани? ™ ^
на младостта става все по- мата ще е съвсем скромна, ръчна топка Вечерта^ учени 
слабо и по-неорганизирано в Няма. да има никакви тра- ците и млади! ше Г 
?яв”с»ГраАСКа общ™а- Ка‘ диционни и привлекател- дадат културно-забавна пгю 
сае се именно за недостиг ни номера. Така например грама с номера от народни 
на съдържателни програми за пръв път сега няма да има и танцови песни Гляд™ 
които да привлекат внима- гимнастически упражнения рецитации иТо Ф р 
ние на хората и да обогатят които редовно дават отдел- За отйрлткя.т 
чествуваието. Дори ; някои но тържествен вид^а праз- ките „а “твувагщто ^ 
училища, както горнолисин- ничната програма и на чес- Деня на
ското и бистърекото, за тоя твуването ч^,^аа младостта, Култур-
ден няма да имат никаква г„г,, но-просветната общност в
програма. Програмите пък „Свга главно програмата Босилеград се е погрижела 
на горнолюбатското и дол оъде съставе"а от спорт- Аа -обогати програмата. За 
нолюбатското училище няма “ състезания- Така напри- тази цел в навечерието на 
да имат онова разнообразие МР В„ "авечериет0 »а праз- празника тя ще организира и ника в Босилеград ще се про Два концерта —

веде състезание с вилосипе- песни в 
ди, а

на
Славица и Славка Савови от 
Смиловци

се търси изхода: райо 
е прсгледи да станат 

тържества на районите в 
които тържества няма ля
девойка3" СаМ° млаАежиАн 
йона » т 6АИН или два ра 
ше с’Л РЖ6Ства’ на к°ито се стичат младите от ця 
лата комуна. С една 4 
физиономия 
и по-богати

че сре- 
и тря- 

и зана-да продължат 
пред като в тази интересна 
културна проява се включат 
още училщца.

Идната
на народни 

изпълнение на 
ще бъде устроено и известните македонски певци

Никола

както предишните години.
И в Босилеград, като цен

тър на комуната, където до традицонно факелно щест- Баска- 
сега чествуваието на Деня вие по улиците на града, 

младостта е било вина- лища от СР Сърбия и Косо-
Илиева,

Бадев и др. такава 
могат да станат 
и по-качествени 

Ст. Н.‘

на На деня на празника ще В. В. во. К. С.
Страница 8
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култура ♦ просвета изкуство ♦ култура ♦ просвета ♦ изкуство
ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ

шко Георгиев: ОЧАКВАХМЕ РЕПУБЛИКАНСКАТА НАГРАДА
98 от децата в Клисурско обхванати в обучението

— Наи-добри по математика в Южна Сърбия
— Училищната кооперация една от най-добрите

добри резултати. Тр 
ябва да се отбележи, 
иството на колектива 
лог за такава работа. Раз
бира се, че това

тигнахме
че еди 

е за-

не е първа 
награда на училището. Ние 
вече получихме телевизор 
на „Село весело", Награда 
по физкултура от Сурдули- 
ца, библиотека от Съвета за 
просвета и култура, а мина 
лата година училището 
лучи и три награди за рабо 
та по математика, българс
ки и химия".

Вестта за Републиканска
та награда „25 май" се прие 
в Клисурско с радост, както 
от страна на преподаватели 
те и учениците 
селението, 

нахме

жектор и по този начин при на техния преподавател. За- 
ттЛеГХа.селяните Дори от това с право може да се 
.църна храва, конто идват в каже, че училището в Кли- 
училището да гледат фил- сура е училище на труд и 
ми. Но все пак, най-ласкави радост, 
думи могат да се кажат за 
училищната кооперация, ко- Целият колектив има заслуги 
ято е между най-добрите в за наградата 
Република Сърбия. Коопера- 

свой

такива организационни фор 
ми, които в нашето самоуп- 
^авителпо общество гаранти 
рат успех. Всеки клас има 
свое ръководство което е в 
помощ на класовия учител.

Мога да кажа, че особено 
сме доволни от училищната 
коперация, в която- ученици 
те проявяват голям интерес 
и я считата за своя. 
през тази есен учениците 
събраха 15 000 шипков плод 
и от тези средства стипенди 
рат трима ученици, помагат 
на бедни ученици, лекуват 
болни. Коперацията 
полага с хубави брови го
ри и около 3 000 тополи.

РАНГЕЛ ТОШЕВ, предсе 
дател на съвета: „Наградата 
не ни изненада. Работихме 
при трудни условия и пос-

така и от на 
Както уз 

от преподавателите 
на училището тази награда

по-

Дире кторът на училището 
МИЛКО ГЕОРГИЕВ, който е 
същевременно бил препода- 

гати стопани в този район, вател на болшинство от Пре 
Училището има 30 ха боро
ви гори, 12 ха тополи, а уче

всички са очаквали, защото 
през последните години учи
лището бележи видни резул 
тати, : 
незабе

цията
газнн.

има ма-
най-бо- СИМО МИХАЙЛОВ, пред 

седател на управителния от 
бор: „Мисля, че сме заслу
жили тази награда и и полу 
чили сме я в момент кога 
то имаме най-добри резулта 
ти. Ние се радваме на тази 
награда и тя ще ни бъде 
подтик за още по-активна ра 
бота. Тази награда ни задъл 
жава и мисля, че ние ще я 
оправдаем... ”

Самоте са
които не са останали 
лязани от страна на подавателите от това учили

ще ни каза: „Постигнатите 
резултати са плод на голямо 
то усърдие и залягане на цели 
резултати са плод на голямото раз-
усърдие и залагане на целия 
колекттив. Всички препода
ватели са работили с особе
ни грижи за подобрение на 
учебното дело. Създадени са Б. Николов

Училището „Моша Пияде“ 

лауреат на републиканска 

награда „25 май“Училището в Клисура

редни резултати в развити
ето на братството и единст
вото между народните и на
родностите в Социалистиче
ска
тоя начин

Комисията при Републи- твено-възпитателни- - _ чели да
канската образователна оо- награди с Републиканската 
щност, в Белград на своето награда „25 май“, основното 
си заседание от 10 и 11 май училище „Моша Пияде“ в 
тази година реши за извъ- Димитровград.

Повече от една десетиле-

републиканските органи по 
просвета и култура.

ниците чрез своя преподава 
тел Борис Виденов събират 
треви за цигарите ЛД, кои
то се произвеждат в Ниш редни резултати в извърш- 
благодарение на откритието ването на основните общес- тие училището постига извън

Основното училище в Кли 
сура има крупни успехи 
учебно-възпитателната дейно 

. ст. Над 98% от децата в то
зи район посещават учили
ще. Колективът с голяма лю 
бов и умение е успял 
привлече в училището всич
ки деца, дори и ония, кои
то действително не са има
ли възможност за това. За- 

колектив

република Сърбия и по 
стана известно 

между народите и народно
стите

в

—* които живеят в тази 
публика.\/ЧА^^^^ААА/\А/Ч/\А/ЧА^ААА/ЧАААААА/\АА/>/\Л ре

олективът на това учи
лище, от 1959 година органи
зира в Димитровград срещи 
-фестивали на пионерите от 
различни народности в СР 
Сърбия, 
пионерски фестивал в обхва 
на всички народности от на
шата република и социали
стическите покрайнини.

Участниците бяха 
граничната застава „Гради
ни” н където проведоха ед
ни следобед с граничарите 
където бяха на обед, а събо 
та проведоха в разглеждане 
па София.

НАГРАДИ, КОИТО НИ РАДВАТ И 

ЗАДЪЛЖАВАТ
да

Миналогодишният /
това училищния 
напълно издържава 32 уче
ника, като им дава учебни 
помагала, обувки, дрехи -и 
др. чрез училищната коопе
рация. Въз основа на това 
Педагогическия завод във 
Враня е регистрирал учили
щето между най-добрите. 
През последните години учи 
лището е постигнало особе 
но видни резултати по мате
матика, сърбохърватски, хи- 

биология, история и об

И тази година две наши училища, 
в Клисура и основното училище в Ди
митровград, получиха републиканска на 
града „25 май". Досега от средата 
народността ни получиха награда Ме
тоди Георгиев, директор на гимназията 
„Йосип Броз Тито" и основното учили 
ще в Долна Иевли. Затова свободно мо 
же да се каже, че тези награди говор
ят за пълната афирмация на учебното де 
ло на българската народност в Юго
славия.

икономически н културен разцвет на 
града стана връзка не само с учили
щата в своето съседство, но н с някои 
училища от другите народности. Тук 
образованието и възпитанието намери
ха добра почва за развитие. И резулта
тите не изостанаха.

гости на

на

Не е случайно, че всяка година на
шите просветни работници и училища 
получават най-висока републиканска на 
града. С това само можем да се гореем. 
Но сега е удобен момент да кажем, че 
тези награди ни задължават. Ако про
светните работници и хората задълже
ни но просветна линия така със себе
отрицание работят и постигат такива 
успехи, които в другите области едва 
ли имаме нужно е и обществото да 
даде в бъдеще повече на тези хора и 
организации. Не можем да кажем, че 
условията за работа съответствуват с 
постигнатите резултати. Може би все 
още тук и там възнаграждението на % 
просветните работници не съответству- 
ва на работата. Затова са нужни бързи 
интервенции за отстраняване на тези ела 
бости.

Кирил Трайков
мия,
ществознание. Най-добри ре 
зултати учениците показват 
по математика и през учеб 
натг година 1969/70 по те
стирането на учениците те 
показаха най-добри резулта 
ти в Ю1жна Сърбия между 
50 основни училища в този 
край.

Преподавателските кадри, които 
също получиха своето образование след 
освобождението в нашите училища, на 
пълно схванаха своите задължения и с ис 
крепа любов и творческа работа започ 
наха работа, често пъти при не така доб 
ри условия.

Основното училище в Клисура, 
което работи в една изостанала иконо
мически среда, успя да привлече вни
манието на населението и да се слее с 
него. То стана в същинския^ смисъл на 
думата народно училище, в което ак
тивно работят и преподавателите, уче
ниците и родителите. Основното учили
ще „Моша Пияде" в Димитровград, ко
ето работи в един момент на пълен

Училище на труд и радост

Населението от Клисурско 
и съседните селища има гол 
ямо доверие в училището 
не само зарад постигнатите 
резултати в обучението и 
възпитанието на децата, а и за 
рад връзките които се под 
държат с жителите на те
зи села. Училището е и цен
тър на културно-просветна
та дейност в този район. 
Учениците и преподаватели
те първи набавиха кинопро

В годините когато много училища в 
пашите краища отбелязват споето сто
годишно съществуване можем да ка
жем, че нашето просветно дело в об
щините, където живее българска народ
ност получи пълна афирмация и е го
тово за нови дела.

Б. Пик.
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Баскетбол
При граничарите

УБЕДИТЕЛНА ПОБЕДАДОБРИ ХОРА СВОБОДА” (ДИМИТРОВИ’ сти. Струва ни се гостите 
'й°_. МЛАДОСТ" (АЛЕК- след като забелязала, чс ня 
СИНЛЦ)" 87:42, 36:19 спасение, приложиха но

ва тактика „човек срещу чо 
век", което даде прострян- 

за действие и. Димитров 
започнаха да игра 

и по

ма

села кипи оживена 
политическа дейност. Войни 

техи ите ста рей Ш и 11 и 
в не-

На 16 май, тази година, в 
градския парк в Димитров- ство 
град сс състоя първеиствена- градчани 
та баскетболна среща меж- ят все поор| анизирано 
ду отборите на „Свобода" (Ди добре, 
митровград и „Младост“ (Ал Последните 
ексимац). Бодрени от около обаче Доказаха 
300 любители на баскетбол- възходство па дими Р ^. 
пия спорт, димитровградски ските баскетболисти, 
ге баскетболисти спечелиха ят факт, че за гези р
блестяща и убедителна побс нути б^ха,елитемюНотвър да над относително доста 20 точки, убедителтю погв р 
слабия противник. жлава това. Набезите към

Играта започна в пълно на противниковия «ош станах 
дмо.цие па домашните бас- неудържими а сфикаснж 
кечоолистн. Няколко проник Краят на среща Р
вапия и тс водеха с шест ши с пълен триумф 
точки разлика. Но това ся- кетболистите от Димитров- 
каш ги залъга и гостите сс град 87:42. .,^кирм ченабързо Налага се да изтъкнем, че 

След в тазгодишното първенство 
баскетболният отоор „Свооо

I шинитевсички райони.
Войниците много 

гат в строежа на пътища, мо 
обекти.. .

Майски ден. Слънчев и ху 
бав. Намираме се па грани-
Ч'на самата "грап^вша'браз- стовс и другр

ЙАо КрпхюГсш™ Г - Срещате ли се често сМ1шо криж.1 , н цсвич п грани.1ариТе п доволни
4 Рено Палмастср. сте от общсствепо-нолитичес 

Ди ката им дейност?

IIII пома
цнте и
взимат дейно участие 
го. Помагат на населението 

го за събития- 
света и ти.

минутитри 
голямото преинформират 

та у нас и по 
Маркович и Ковачевич 
членове па Общинската кон 
ферепция на СКС. И тс са 
твърде дейни. Мисля, чс сно 
делим мнението па всички 
другари от Димитровград 
ако кажа, че наистина мно- 

доволни от работата 
комунистите-граничари.

ли саводен 
десетинка 
Този ден имаха гости от

го сме
па

Опито Стоянопич:

240 ЧАСА ОБУЧЕНИЕ НА 
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЧАСТИ поокопитиха като

изравниха резултата.
МГад Гкоято ла” не знае за поражение.

тя спечели
Д11м итроиградска 061 цп11а 

■е пасивна и трудно обезпе 
средства за обучение 

на териториалните 
запасните старейшппп. Зато 

помощ па грани

След три кръга 
възможните шест точки и за

много сс грешеше и от две 
тс страни. Димитровграчани& Шк

чава
части и

|
ва. всяка
чаритс в това направление с 
от голяма полза.

— Ученията планираме съ 
в местно с другарите от гра
ничните войски — с капитан 
Лукич, взводните Маркович

Д. Славов н Р. Зарков при граничарите и Ковачевнч — казва Панто

на Т Общинската""скупщина* ка^се У>Г=пГсме
секретаря на ОК на СКС... заедно, „ата отбрана и старейшшш

те от запаса.

7

бхзт:
Г) IV.

|изтеклата

IДойдоха хората при тях, на лим и другите застави да се 
заставата, да си поговорят, запознаем с работата и проб — Неотдавна имахме и сь

вместни учения, които изля 
зоха твърде сполучливи — 
каза вздводния Ковачевнч.

В сърдечните и открове 
ни разговори Димитровград 

на чани неведнъж повториха, чс 
граничарите са много добри 
хора и че много добре сътру 
дничат и с населението край

да видят как живеят те, как лемите им. В план е гранича- 
проблеми срещат в рабо- рите да обиколят стопански 

тата си... И за нас тази сре те организации, а ще се вкл 
ща беше удобен случай да ^цат и в култуните програми 
узнаем нещо повече за жи- спортните състезания и дру 

юбилейната годишнина

ви

вота на хората тук.
Баскетболният отбор „Свобода”

и занапред бяха по-добри, 
но им липсваше онази син- 
х.зонизираност, с която се 
печелят зрителите. Това е 
причината, че през първото 
полувреме бяха отбелязани 
малко -точки 36т19 за .димит- 
ровградчани.

Второто полувреме също 
започна с безплодни нападе
ния, неуверени удари и не- 
прецизност. Разликата ту на 
маляваше, ту се увеличава
ше, но и занапред липсваха 
красотата и виртуозността, 
главните особености на ди
митровградските боскетболи

ги прояви, специално сега в 
революцията и създаването 
на ЮНА.

Димитър Славов:

ЩЕ ОБИКОЛИМ ВСИЧКИ 
ЗАСТАВИ...

място в групатаема високо 
Централна Сърбия.

Димитровграчани играха 
състав: Зоран Петкович — 
15, Васил Милев — 23, Але
ксандър Петров — 8, Дими
тър Иванов, Петър Петров 
— 23, Предраг Димитров — 
4, Владимир Стоименов, Мар 
ян Петров — 4, Любомир 
Стоянов и Емил Соколов —

границата.
М. БороевичРайко Зарков: в

Първият гражданин на Ди КОМУНИСТИТЕ-ГРАНИЧА
митровград, председателя на ри СА НОСИТЕЛИ НА ПО- 
ОС Димитър Славов, като го ЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
попитахме за сътрудничест
вото с граничарите, ни каза: Секретарят на ОК на СКС 

Димитровград Райко Зар-в
— Нашата община набро- ков положително оцени ра- 

ява към 16 000 жители., от ботата на комунистнте-грани 
които над седемдесет на сто чари, непосредствената — 7.им

помощ и подркепа в реализа Съдийската двойка Танас 
кович (Ниш) и Аранджело- 
вич (Пирот) водиха мача 
успешно.

живееят край граничната ли 
ния. Нашият край е изос- нацията на заключенията

общинското политическо ръ-
танал и прави големи уси- ководство. Между другото, 
лия да догони по-развитите.той изтъкна:
От 42 села само девет имат

Т/г. Н.
— Факт е, че всички ста-

но вече рейшини са твърде активни.електрически ток, 
сме разгърнали широка ак
ция по електрификация във нас също е важен. В погра-

Политическият живот тук за Димитровградчани на младежката
акция „Морава — 71сс

СЪЩЕСТВУВА ГОЛЯМ 

ИНТЕРЕС
Младежите от Димитров- сред младежите е голям. Но 

градско тази година ще уча- все пак, председателят _ 
ствуват в републиканската ОК на СЮМ в града, Симе- 
младежка акция, която се он Костов, изказа

.. регулиране че не всички младежи срещ
на река Морава. Според пла ат разбирателство от страна 
на на щаба на младежките на родителите си, така че 
бригади, димитровградчани предстоящите акции трябва 
ще участвуват със средно- цялостно да запознаят 
школска бригада, наброява- лежите със значението и 
ща 65 младежи и девойки.
Димитровградската бригада 
ще защочне с работа от 11

на

опасениеорганизира за

мла-
по

лзата от тази 
ция.

трудова ак-

Досега димитровградските 
на младежи винаги заемаха чеюли т.г., най-вероятно

езерото „Бован”, край Соко по тРУА°ви ус- •пехи и дисциплина на раз
личните младежки акции и 

Понастоящем, младежкият в Рък°водството на младеж 
Димитровград та са уверени, че и тоя път 

провежда подготовките за тРаАицията няма да бъде из
менена.

баня.

комитет в
Обществено-политическите д'ейци от Димитровград проявиха 

вота и работата на граничарите
голям интерес за жи- организиране на търсената 

бригада. Засега интересът Ст. Н.
Страница 10
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за ядене освен сол, която получавахме чрез 
изпарение на морска вода в каросерията на 
американска джип. Сега поне имахме 
можност да посолиме месото, което от вре 
ме на време имахме и така посолено и осу 
шено на вятъра да запазим поне една година 

Стараех се да пронамеря и други източ 
ници на храна. Успях да направя импровизи 
рана мрежа с която хванах голям гущер. Въп 
реки че бяхме гладни трябваше 
ме да свикнем с това 
месо.

В въз
ремето минаваше. Вече е втора година

от нашето пребиваване на острова Сега вече
за^с^ннТТ КЗК А3 запал™ огън и с^е! 
5™ез СЛЪН1*е- За това ни послужи паоче
рут т2в*е,т30г'пПаРЧе СуХО лърв° и малко бз рут. гова ни спомогна да готвим

’ ние1' неЛеА ТОВа откРитие, имахме
Пйяче е0рата Вече няма тайни за Ооаче една година по-къс

но щяхме скъпо да 
наша

за-
ни доста вре- 

тлъсто и смрлъдливохрана но- 
впечатле- 
нас. Годишните времена се сменяха, а ние ме 

рехме времето според луната. Години наредзаплатим 
самоувереност. 

Ьдна вечер Минакава и Уми 
но донесоха огромен 
ди бут. Това беше сензация. 
Аз загубих цял предиобедда 
уловя елен с приклада 
ята пушка, но без успех. 
През това време Умино има 
ше храбростта .да се добли
жи до лагера на туземците 
и да убие едно говедо.

Тъкмо беше празник на 
императора Таишо и ние се 
готвехме този ден да отпраз 
нуваме с печено. Прекрасни 
ят аромат на печено потис
на нашите рефлекси. Извед
нъж, оттекна изстрел и Мия 
зава падна. Аз избягах в бли 
зкия храсталак.

тази

ПОСЛЕДНИТЕ 

ВОИНИЦИ 

НА МИКАДО

говеж-

на мо

2
Едвам в зори се охрабрих да се върна до 

нашия лагер. Минакава и Умино се бяха на
вели над тялото на Миязава. Погледнах не
говото неподвижно лице и заплаках. Пани- 
чен страх ни накара да се скрием дълбоко 
в гората. Когато се върнахме вечерта тялото 
на Миязвава беше заровено, а нашият бивак 
западен. Аз постоянно повтарях една и съща 
фраза:

аз водех дневник. Случваше се понякога да 
чета записаното преди години. Тогава у 
се появяваше ужасната мисъл, че нашият жи 
вот е загубил всякакъв смисъл 
вече изобщо не искат да „освободят” острова.

Една вечр, когато аз и Минакава търсе
хме храна по храсталака, забелязахме силно 
осветена сграда. Войници играеха с девойки. 
Ясно чувахме джазова музика. Безмълвно на 
пуснахме храсталака.

мен
Май 1960: Минакава в американска - * болници че нашите

Един ден когато палех огън, Умино за
почна да ме убижда с думите „селянин”, „ма 
гаре“ и подобно. Отговорих му по същия на
чин. Разярен той отиде в своя бивак и се 
завърна въоръжен с пистолет. Веднага 
хвърли срещу мене. Дълго се борехме из хра 
сталака. Най-сетне Минакава успя да ни успо 
кои. Оттогава Умино живееше са.м за себе 
си. След това и аз и Минакава се хранехме 
отделно. Обаче нашето приятелство не пре
късна нито за момент.

— Всичко това се случи защото кучета
та усетиха миризмата на печеното! ...

От тази вечер винаги бях заедно с Мина-
се

Изминаха седем дълги години от свърш
ването на войната, когато някой от „външ
ния свят” се сети да се свърже с нас. Това беше 
през 1952 година. Една сутрин.

, шт
когато трима 

та тръгнахме за храна забелязах един колет, 
който изглеждаше като че ли е хвърлен. Цяла година не знаехме нищо за Умино. 

Когато пак се завърна не беше така горд, 
но затова изглеждаше съвсем слаб. Измъч
ваше го кашлица. Веднага помислихме, че е 
заболял от туберкулоза. Давахме му храна, 
но наскоро той престана да яде. Жалеше се 
на болки в рамото и упорито ни молеше да 
разсечем рамото за да изтече „злата кръв”.

Най-сетне Минакава се съгласи да направи 
това. Намери нож и засече пожълтялата ко
жа. Потекоха няколко капки кръв и Умино 
се успокои. На лицето му се появи бледа ус
мивка. Измихме и превързахме раната, и 
след малко той заспа. С часове чакахме из
хода на тази „операция”. През следващите 
два дни Учино наблягаше отново да му „пу
снем кръв". Почина на третия ден. Тогава ве
че се бяха навършили пълни десет години от 
нашето пребиваване на този проклет стров.

В следващия брой:
„Последните двама”

Минакава .ме предупреди: 
— Не го докосвай, Ито, това е сигурноклопка.
Взех колета и го отворих. Щом като вид

ях японска азбука, с мислите сн вече бях в 
родината. В него се намираше и едно 
със заглавие „До войската и военноморския 
флот на Япония” в което беше написано:

— Благодарим ви за начина по който 
посветихме своя живот на вашата родина и 
надяваме се че"сте преживели. Готови 
веднъж завинаги да сложим край на вашия 
беден живот и екзистенция и да ви върнем 

родината. За да ви убедим, даваме приме
ра на седем войници, които са живеели на 
остров Гуам в условия, в които живеете и 
вие. Те се предали на американците и сега 
вече се намират в Япония. Ако не вярвате на 
този документ, вземете един лист от него и 
напишете поръчение до вашите близки!..”

Вбесен, скъсах тази хартия.

писмо

сме

в

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

Лескови
Предмети, които употребявали японските 

войници

кава и Умино, защото знех,че самичък няма 
да мога да преживея. Сутринта напуснахме 
това тъжно място и тръгнахме на юг с на
деждата, че ще намерим по-сигурен бивак.

МОРСКИ РАЦИ И ГУЩЕРИ , с клоновете си във Власогинци, Лебанс, Вучйе, 
Гърделица, Босилеград, Владичин Хай, Сур- 
дулица, Буяновац, и в пощите на територията 
на Лесковац и Враня

и собственици на средства, осрочени на 13 
месеца.През 1947 година дъждовният сезон бе

ше страшен, но някак преживяхме. Но от то 
гава се чувствувахме крайно изтощени, на 
ръба на силите, въпреки, че спахме по цял 
ден. Умино това приписваше на липсата на 
сол и предложи да гшеме морска вода. По 
цяла нощ отивахме до морския брят и пиехме 
морска вода. Вярвах, че съм възвърнал сили
те, но това беше само привидно. На връща
не към бивака едвам влачех краката си. 
Когато стигнахме в бивака изпихме резерви
те сладка вода. След това имахме само тол
кова сили да влезнем в бивака...

Понеже гази „експедиция” не успя, хрум 
на ни друга идея: да ядем листя от кокосови 
палми варени в морска вида. Бяхме убедени, 
че това ще ни помогне. Обаче и този път се 
излъгахме. Трите следващи дни се свивахме 
от болки в корема и имахме жестока диария. 
Най-сетне след много мъки и разочарования, 
стигнахме до извода, че ни липсва готварска 
сол

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

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

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

ЛОТАРИЯТА ИМА СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ:

динара 
9 000 динара

— Автомобил „Застава 750 19 000
— Мини-трактор „Адриа” Покрай високата лихва от 7,5%, както и 

участвуването в лотарийното теглене на би
лети, вие които разполагате със спестовна 
книжка с влог от 1 000 динара, сте застрахо- 
вшнмтри ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАВОД „ЮГО

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

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

ГЛАВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ 
— Мотопед „Мини”
— Помпа за напояване

2000 динара 
1818 динара 
1490 динара— 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 участвув 
товници с влог от 1000

Променихме начина на хранене. Имаше 
много моменти когато нямахме нищо друго

ват имат всички спес- 
1 динара на 13 месеца
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на ако се отнася до ония, 
които са ти подчинени, а 

ако се отна- 
твоитс началници.

БРАТЯ

Комшийска хроника отрицателна,попитали един 
вино и друти ся доК-огато 

търговец 
алкохолни 
добре живее 
който бил калугер, той от

на' '/ питиета дали 
със своя брат: О: говори на сън

на ней-Слсд прегледа 
пия съпруг съпругата ди
скретно пита лекаря:

говорил:
— Да, много добре си 

То се моли за 
пия за негово

живеем, 
меле, а аз 

. здраве!
* КРИТИКА□ □ □

— Искам някой да ми 
обясни какво е градивна, 
а какво отрицателна кри- 

— ггита млад слу- — Можете ли да му по 
могнете, докторе?

— Съжалявам госпожа,
тика,
жещ своя по-стар колега- 
излизайки от заседание на 
работническия съвет в ед- -по аз не мога да накарам 
но предприятие. е?.шия мъж да не говори

гю цяла нощ на сън.
— В такъв случай, док

торе, посъветвайте го по
не да не говори глупости.

Ш1111111111111111111111111111111Ш111111Ш111111111М11Ш

— Нищо по-просто, мла 
отговаряди човече, 

той. Критиката е градив-Карикатура: Е. НиколовНА ЕДНО РАВНИЩЕ

I по повод
1| 500-ния 

(БРОЙI Че играе кобилката..
1| Следващия 

| брой на вест-
— Манчо, или заделай на рабушат .кво че ти 

— или и на тебе нема да ти е лъко. Оти,разправям
видиш ли дека съм пошла с две кобилйе на воду.

Питам я бабуту кво толко е надигла патърдшо,
?. она ми каже: 1| ника ще изле-— Ама ти слеп ли си бре... Я погледай що се

Комужена заточила къмто строшену чешму 1налците затворите чешмете и са сви мораю да иду | зе с подбра-у Строшенуводу или пред общинуту или чеш
му. 1И додека се приберем я кво е стануло — бабата I ни материа-1Истина, тия у комуналното задебелили ший е исаде сева и сече:

| ли из живота 

I на народнос-
си играю дръндуику с народ. Нема да си помисле

— Ама че видимо туя работу... Ние идомо дека и тия човеци су помагали (и са помагаю да се
две-три кое смо по-ербап при председникатога, идо- доведе вода: плачаю по 1, уместо по 0,50 паре за

воду, разписуйу се за праене на улице... а онимо и при секретаратога, па накраят че играе ко
билката и у „Услугу"... Они кво мисле: нейе сако само мисле како да искараю по некою платицу
преди дваесе године ка истина немаше вода и ка 1повече... а ич и не чую дека народ пцуйе защо за
се редеомо на опашНе. Са вода има, тека си тече воду се повече плача у Димитровград оди друЬ.ч I тта и историяпреди домат, а они че ни муче... Ако Ьу не пуште много по-големи градове.

1| та на журна-

Димитровградски
разходки

чет. петро*

Вяуон-*и


