
ПЕТЪР СТАИБОЛИЧ В ЮЖНА СРБИЯ Заседание на ИО на ССРН в Бабушнща

Кой ще е новия 

председател?
г° покана на °К на СКС на 3. и 4. 

юни Сурдулица ще посети Петър Стам- 
болш!, член на Председателството на 
СКЖ. По време на пребиването си той 
ще говори пред политическия актив на 
сурдулишкатз комуна за Заключенията
то На ПредсеАателство- 
™ и XIV заседание на ЦК на

Другарят П. Стамболич покрай 
сурдулишката, ще посети и църнотрав- 
ска и босилеградска общини. В споме
натите общини той ще се запознае с об
ществено-политическите и икономичес
ки проблеми, които обременяват трите 
комуни в този пасивен и неразвит край 
на южна Сърбия.

—Положителна оценка за дейността 
на издателство »Братство«

М. Величков На разширено заседание „Братство” от ден на ден все 
на Изпълнителния отбор на по-добре информира населе- 
Социалистическия съюз в Ба нието за събитията у нас и 
бушница на 29 май бяха об- по света и че вестника не че 
съдени, между другото и сле * 
дните въпроси — провежда

на разискванията

4 ЮНИ 1971 * БРОЙ 501 ♦ ГОДИНА XIII ♦ ЦЕНА 50 ПАРИ тат само българите в тази 
комуна, но и хора от сръб
ската националност. Това енето/ по въвеждането на разши

рено здравно осигуряване на 
населението, отчета на изда- 

„Братство”

още едно потвърждение за 
огромната роля на вестника 
за сближението иа хората. 
Във връзка се възможния кан 
дидат за нов председател на 
ОК на ССРН, понеже досе
гашния минава на нова длъ
жност, се изтъкна, че събра
нията на Социалистическия 
съюз са издигнали канди
датурите на повече от десе
тина души. Мнозина от ,тях 
и не са членове на Изпълни
телния отбор на ССРН, но 
това няма да бъде пречка на 
общинската конференция на 
ССРН да се вземе под вни
мание и тяхната кандидату-

ьрл-тстВо телство 
няколко информации и 

предложения като —■ предла 
гане на кандидат за бъдещ 
председател на ОК на ССРН.

Изтъкна се, че в Бабушни 
шка комуна са приети пред 
ложените размери за плаща
не за задравно осигуряване 
на земеделските производи
тели, макар че на голям брой 
събрания 
било отхвърлено. Като главен 
мотив за отхвърлянето му се 
привежда факта, че и ново
то разширено здравно оси
гуряване не ще подобри до 
голяма степен обслужването 
на хората, а цената му е зна 
чително по-висока.

Във връзка с отчета на ра 
ботата на издателство „Брат
ство” през 1971 година се из
тъкна, че Бабушнишка кому 
на напълно с доволна от дей 
ността му, както и от пред
ложените мерки за подобре
ние на работата му занапред.

На заседанието се подчер
та, че „Братство” играе ог
ромна роля в културното раз 
витае на българската народ
ност живуща в този край. 
Председателят на ОК на 
ССРН Боривое Богдановнч, 
между другото, изтъкна, че

и

• ВЕСТИМ* ИЛ Б>ДГ*ГСКАГД НАРОДНОСТ 8 СФУ ЮГОСЛАВИЯ »

предложението

ра.
От заседанието на Конференцията на СК в Босилеград На заседанието бе взето 

решение по-обстойно да се 
обсъдят предложенията, за 
да може да се избере най- 
подходящо лице за тази от
говорна и важна обществено 
-Цолитическа функция. В то
ва отношение от голяма пол
за ще бъде и мнението на ко

Населението дава пълна подкрепа 

на конституционните промени ординационната комисия при 
ОК на СКС, както и мнения
та на останалите обществено 
-политически организации в 
комуната. Бяха предложени 
и делегати в някои съвети и 
комисии в общинската скуп 
щина, разгледан и приет фи 
нансовия отчет на ОК на 
ССРН през изтеклата година 
и др. въпроси.

тията в Република Сърбия и 
изобщо в страната.

★ Конференцията направи допълнение на Ста
тута на общинската организация

♦ Много членове на Съюза на комунистите не 
плащат редовно членския се внос

„Ние сме община с много 
продължи С.проблеми 

Ангелов — и неразрешени въ
М. А.

Записани 37 милиона динара заемпроси, преди всичко в основ 
ната ориентировка за по-на
татъшното икономическо ра 
звитие. Защото трябва вед
нъж да се разбере, че от до
тации не може вечно да се 
живее. Поради слабата ико-

Босилеград, май 1971
Според данни на Коорди

национната комисия за за
писване на заем за линията 
Белград—Бар до 30 май т. г. 
на територията на Димитро 
вградено са записани общо 
37 милиона стари динара.

Тези средства във вид на 
заем и подарък са записали 
900 работници, 860 души са 
записали подарък на стойно 
ст от 300.000 стари динара.

суровини,На 29 май т.г. се състоя за
седание на Конференцията 
на СКС в Босилеград на коя
то присъствуваха и някои 
ръководители на стопански
те и обществено-политичес
ки организации.
На заседанието присъствува

и секретарят на Междуоб- 
щинската конференция на 
СКС от Враня Влада Стефа- 
нович.

Секретарят на общинския 
комитет на СКС в Босиле
град другаря 
ГЕЛОВ, говори за политиче
ското положение в страната 
в светлината на коституцио- 
нните промени и положение 
то' в Босилеградската общи
на. Той изтъкна огромното 
значение на конституционни 
те промени за нашата стра
на. Спирайки се върху поли
тическата активност в Боси- 
леградско във връзка с кон- 
ституционите промени той 
каза:

„Гражданите и трудовите 
хора на общината както и- 
дейно, така и политически 
приемат текста на конститу
ционните амандмани 
дават допълнение:

1. Предлагат в амандмани- 
те да се внесе разпоредба с 
която ще се уреди правото 
иа облаги и на ония общест
вено-политически общности; 
които на своята територия 
нямат индустрия, ио на тях
ната територия се експлоа

тират и ползват 
като основна база на стопан 
ството, т.е. част от облага
нията да остане на общест
вено-политическата общност А-(Стр. 4)
от която се експлоатират су
ровини.

Такова становище може да 
намери място в 27 амадман.

Ш111111111|111111<11111П1111111П1111Ш!1111П111111и1111111111111НЦ||||||||||||||||||||||||||1|||||||Н11||1|||||1111111111111111111|11111111111111П11111111Ш1тЬ.'111]11111111111>М1111111^

1
КАКВО СЛЕД КОНГРЕСА 

НА САМОУПРАВИТЕЛИТЕ?
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2. По принцип се приема 
правото на лична работа, но 
се предлага в амандман 23 
да се внесе разпоредба с ко
ято ще се задължат общини
те да преценяват и определ
ят нужната от лична рабо
та, преценяват оправадиост- 
та или неоправдаиостта, т.е. 
да предписват условия за та
кава работа.

3. Особено се дава подърж 
ка на амадман 24 с който се 
обезпечава единен пазар в

1

I
1 1СТОИЧКО АН-

IОСНОВНИ НАСОКИ в 
РАЗВИТР1ЕТ0 НА 
СУРДУЛИЦА

1
1I 1
I
Iстр. 6

IЮгославия, а вносът и изно- 
да се регулират чрез 5сът

ефикасен държавен контрол. Е1 1=4. Констатира се че консти 
туционните амадмани недос
татъчно са разработили по
ложението на селското сто
панство.

5. Със задоволство се при
ема другарят Тито да се 
бере за пръв председател на 
Председателството на СФРЮ.

След това другаря Ангелов 
се спря върху стопанското 
положение в общината. Той 
каза, че в изминалия период 
обществено-политическите ор 
ганизации са следили съби-

Ш ОТ ДНЕС ЧЕТЕТЕ: 2

I 1I 5

ХИТЛЕРОВИЯТ ПЛАН 
ЗА УНИЩОЖЕНИЕ НА 
ТИТО И ВЪРХОВНИЯ 

ЩАБ.

Е
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След Конгреса яа самоуправителите в СараевоЮбилвят на »Братство« Думата на ония, които не държат речиж> др. на 28 май в клуба на
О присъствието на Хю- Радио-Ннш се състоя търже 

сеин ХОДЖИЧ, представи- ствено заседание на Съвета 
тел на Републиканската кул на трудовата общност на из 
туна общност, Матея ИГНЯ дателство „Братство по по 
ТОВИЧ, секретар на Между вод излизането- на петстот- 
общннската конференция на ния брои на. вестника.
СКС в Нйш, Стоядин СТО- Председателят на Съвета 
ИЛКОВИЧ, секретар на ОК трудовата общност Матея 
на СКС в Сурдулица, Йо- АНДОНОВ и директора на из 
снф АЛЕКСАНДРОВ, предсе дателството Асен ЛАЗАРОВ 
дател на ОСВ в Бабушница, говориха за историята и зна 
Райко ЗАРКОВ, секретар на чението на вестника и него- 
ОК на СКС, Илия ПЕТРОВ, ваТа роля културния и поли 
председател на ОК на ССРН, тически живот на българска 
Симеон КОСТОВ, председа- ха народност, 
тел на ОК на СЮМ и Мето
ди ГЕОРГИЕВ, директор на

вят по-добри отношения мсж 
ду стопанските отрасли и об 
ласти; да се разграничи са
моуправлението от управле
нието в предприятието и по- 
широкото общество, влеяние 
то на работническата класа 
институционално да се раз
шири и извън фабриките и 
да се преизпйта защо нама
лява интереса на непосредст 
вените производители за уча 
стие в самоуправителното ре 
шаване по-решително да 
подобрява материалното по
ложение на работническата 
класа, без което в действие- 
телност и няма самоуправле
ние и да се премахнат голе- 

обществени различия.

се афнрмира като събрание 
на привърженици към стано 
вищата на Съюза на югосла
вските комунисти.

Сигурно е едно: днес е вре 
обикновени хора. 1 е

жг акто обикновено в
трално изкуство се ка- 
„героинята мина през

теа-

зва:
първото действие и сега кра
чи по нататък”.

След няколкомесечии рази 
те амаидмани, редица речи 
скваиия по коиституциоини- 
и изявления, много често, с 
ярко подчертаване на стопан 
ските трудности — неотдав
нашното заседание на Брио- 
ни и Конгреса на самоупра- 
вителите в Сараево сложиха 
точка в хода към политичес
ка криза, както и на идейно 
то съплитаие и монотонност, 
претворяване в живота на

Сега е второто действие: 
Бриоиските решения и реше 
нията на Конгреса на само- 
управителите.

Ца Конгреса на самоупра- 
вителите имаха думата и о- 
ния, които обикновено не дъ 
ржат речи — хората от сто
панско-обществената база, ра 

нейни*

на
мето на 
се борят за самоуправителни 
демократически отношения. 
НО и против диференцирани
те позиции на барикадите.

А те, очевидно, съществу
ват, и оживяха! Сигурно е, 
че Конгресът на самоуправи 
телите утвърди истинския ре 
дослед и на ония „от друга 
страна на барикадата : на- 
ционал-шовинизма, бюрокра
тизма, унитаризма, технокра 

и криво разбраното 
меиаджерство. С една дума: 
всичко, което е в съюз с 
класовия неприятел и против 
самоуправителното развитие 

Нашето политическо-обще
ствено преустройство — от- 

историческо. Конгре* 
на самоуправителите.

се
Накрая на заслужилите 

. за развитието и издигането
в Димитров- на весхника и народностна

както и гости от та ЖурНалиСтика — Тодор
Танюуг, СЛАВИНСКИ, Мики НЕЙ-

но КОВ, Марин МЛАДЕНОВ,
иа Миле НИКОЛОВ и Димитър

„Политика’, Вечерни но- ЙОТОВ бяха връчени пОхва- 
вини, „Еспрес-политика" и лни грамоти.

гимназията
град,
редакциите на 

Радио—Ниш, „Народне 
вине”, кореспондентите

тизма мите
Конгресът отделно указа въ
рху необходимостта да 
безпечи единен пазар, репуб 
ликите; покрайнините и ре
гионите да не се затварят в 
свои „граници" и така 
тък и така нататък.

Казва се, че не съществува 
боязън от тази за

се о-

ната-ново е
сът
преди всичко, потвърди ста
новището, че СЮК, и покрай 
известни политическо - сто
пански затруднения се раз
вива в една посока вече 30 
години. Историята не започ
ва от. конституционните ама- 
ндмани, порицаването на ^ 

насочи „поглед напред”

„БРАТСТВО" благодари на всички трудо- , 
ви и обществено-политически организации, на '< 
граждани и сътрудници за телеграмите по по- | 
вод петстотния брой.

ботиическата класа и по-голяма 
бъдещето. Втория конгрес на 
самоуправителите, който се 
състоя след Брионското засе

те непосредни сътрудници в 
производството и стопанство 
то изобщо.

Добре и това че Конгреса 
се състоя след Брионския до
говор, който отговорните об
вързаха на по-добри отноше
ния и климат.

Редакцията
дание — откри нови перспек 
тиви. Конгресът даде нов 
принос в две направления: 
към по-нататъшното разви
тие на самоуправлението и 
към стабилизацията -на сто-

^ууу>АААА<Ч ЧА/УУ\ААЛЛ»ААА/УУУУ>АА/У\ААЛ

сът
предишния период води към 
отричане на самата револю

цията между федерацията от ция и НОБ затова Конгре- 
една и републиките и покра- в ра3зИТИето на самоуправле 
йнините от друга страна, и ниехо и потвърди афирмаци- 
по междунационалните и ме ята на онова, което и досе- 
ждурепубликански отноше- га беше добро. 
пия, които съдържат консти- 
туционите амаидмани — Ко
нгресът на самоуправители
те указа на комплектната хи теоретическо естество, но ва 
ерархия на обществеио-поли- жни за практиката. Напри- 
тическите качества и ги об-

Положителен успех След решението за отноше
На 20 май т.г. учебната го- та. Почти всички са си из- 

дина за осмокласниците за- брали училище, в което да 
върши. От 19 ученика всич- продължат образованиети 
к изавършиха класа и това: си. Тая година само един у- 
двама — доволни, осем — ченик получи Букова награ- 
добри, два — многодобри, и да. Това е ученичката ЛИ- 
еднн ученик — отличен. ДИЯ ГЪРГОВА.

На 22 май на учениците 
бяха върчени свидетелства-

панството.
Трудещите се в Югосла

вия очакваха от Конгреса да 
донесе решения, които ще 
могат да се реализират. И 
той ги даде. Сега, във „второ 
то действие”, се очаква реше 
нията на препоръките да се 
превърнат в „закон”, а не да 
останат като обикновена пре 
поръка, „мъртво слово на ха 
ртия”. С претворяването на 
тези решения в дело ще се 
отстранят множество проти-, 
воречия и самоуправлението 
на практика ще доживее о- 
ще по-пълна изява.

Делегатите на Конгреса по
вдигнаха редица въпроси от

Ц. А*

мер: по-комплектно да се о- 
съществи принципа, че вла
стта наистина е там; където

Разрешен директорът в основното 
училище в Каменица

вързва занапред.
Заседанието на Бриони пре 

дставлява договор за градив
на дисциплина, не само в по- е и производството, в ръце- 
ведението и в идейната рабо те на работническата класа 
та на СЮК, но за мнозина _ ВСИЧКО в пренася-
то ще представлява „приземя . у \
ване”. Това нещо не беше нето в .нейна компетенция ра 
пречка и на Конгреса на са- зширеното възпроизводство; 
моуправителите да се кажат 
много критически, дори и не 
приятни думи, но и това е 
добре. Но вън от всяко съм
нение е и това, че Конгресът лно решаване, да се устано-

ботата му в училището, къ
дето прекара 14 години.

За в.д. директор бе избран 
Тодор ТАШКОВ, преподава
тел по физика, а в скоро вре 
ме ще бъде обявен редовен 
конкурс за попълване на то
ва вакантно място.

. На последното заседание 
на учителския съвет бе раз
решен од досегашната си дъ 
лжност директорът на учи
лището ВАСИЛ ГъРГОВ, ко
йто мина на дължност жур
налист на в. „Братство”. Съ
щевременно на другаря Гър- 
гов колектива изказа благо
дарност и признание за ра

ла се определи точно лична
та отговорност в условията
на колективно самоуправите

Ц. Димитров В. п.
....................................................................... ................................. [||11111111|]111111111|11111||||||111111111Н111Ш111Н1111М1111111111111111И111ПиН11П111ПМИП1Ш11111Ш1111ШШ1Ш

Към 30-годашвината от ъворъженото въстание бходимостта от единство в тази борба. Така поставеният 
въпрос беше основата за развитието на братство и един
ство на нашите народи, и то бе изтъквано като едно от 
най-важните начала в освободителната борба.

Продължавайки с традицията на открита борба за 
преустройство на югославската държавна общност на ба
зата на пълно равноправие на нейните народи, ПартиятаБратството и единството — фактор 

на сближавано и мобилизиране на 

югославските народи във въоръже
ното въстание през 1941БРАТСТВО 

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излюа веете* петък 

Урежда редакционна колеги 
Директор,

I ■ отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

п „В народоосвободителната борба, югославските на
роди отново се сближиха; в тази борба 
доха морално-политически условия за съвместен държа
вен живот, отново надделя мисълта, че Югославия трябва 
да се запази и че единствено тя може да бъде мощна ро
дина на равноправни народи” (Е. Кардел).

В дните на най-черно робство, разпалването на на
ционална страст и предизвикване на братоубийствена 
война, Югославската комунистическа партия изтъкна на 
своето знаме лозунга за братството и единството на 
славските народи. Онова което тези народи можеше да 
свързва, да им възвърне вярата в тяхното единство и в 
идеята за общност на югославските народи беше тяхната 
съвместна борба против същия враг и съзнанието за нео-

още от първите съдбовни дни на априлската война и ка 
питулацията на Кралство Югославия, пристъпи и на прак 
тика да реализира идеите си за националната политика. 
Запазвайки организационното си и политическо единст
во, не признаваики разпокъсването на югославската дър
жавна общност, ЮКП продължи и по-нататък да действу- 
™кГаТ° об1й°югославска политическа сила. Първите по- 
заоележителни крачки в разрешаването на този 
бяха направени в дните

отново се създа-
Иадш „Братство” — Нжш
От. Пауновата 72, телефон 

25-444 к 25-480.
Годишен абонамент 15 а по- 

^утодишея 7,5 н. динара
Тек. сметна 825-3-78 Служба 

оиодство 
Ниш

въпрос

ви успехи бяха нов фактор който решаващо Р 
за осъществяване на перспективата по отношение пазое- 
шаването на националния въпрос и свързването на съз-

Ярушгтево 
Нар. б

юго-

Пенатшща „Вуж Караджхч”
повлия върху
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Гражданинът и комуната
Казаха на Втория конгрес аа

ПО-БЛИЗО ДО ЧОВЕКА самоуправителите:

Стипендиите-под обществен 
контролНИТО ЕДНО

но събрание в нашата^ ВЗАИМНАТА връзка и Същността 
пат не шата ст- зависимост на интересите
засега комката т" Д* С6 На тРУДеЩ^е се и не засега комуната. Тя е пре обходимостта
окупация на всички обще
ствено-политически

СЧИТАМ, че младите с много неща могат да 
помогнат за по-нататъшно свързване на стопанство
то и университетските центрове в даден край — 
каза студентът по медицина ЛЮБЕН АЛЕКСОВ. — 
Това би дало възможност да се рехйи стипендира- 
нето на голямото число студенти. Но ако желаем 
да решим кадровия въпрос трябва да търсим пове
че работа от стипендистите. Да се иска следването 
на време да се завършва, за да може стопанската 
организация да разчита на кадрите предварително.

Студентите трябва да знаят, че работника се 
отказва от личния си доход за да може да се обе
зпечи редовното им следване. Но трябва да имам и 
друго напредвид: тъкмо тези кадри, които подгот- 
вяваме отиват в чужбина.

Давам предложение да се контролират средст
вата за стипендиране в стопанските организации с 
помощта на младите, за да не се случи един и същ 
студент от една организация да получава и стипен
дия и кредит. На младите трябва да се даде въз
можност да имат контрол над средствата, които 
ползват не само на университетите, но и в общините, 
Трябва да се приеме идеята за студента като тру
дов човек, но с неговото пълно работно време и 
максимално ангажиране, а не да се търси нещо не
възможно.

Не трябва да се забрави, също така, че студен
тите се срещат с проблема около учебните планове 
и програми. На тях трябва да се даде правото в та
зи политика — както и при провеждането — да и- 
мат пълно право.

Всички тези размшиле- 
от СЪВ- ния са продължение на

МЕСТНО ДЕЙСТВИЕ, 
което е

настоящите разисквания 
неминуемост, по конституционните про 

теорити- мени в нашата политичес 
комуната в ка система. При това се

орга
низации, на първо място, 
всички комунисти. Кому
ната вече достигна така-

както казват
ците
нашата система следва да изхожда от самата консти 
се развива като форма на туция, която и сама изхова степен на развитие, че 

вече не се говори само за 
ролята й
себе си се разбира — 
за ролята на обществено- 
политическите фактори в 
живота на комуната. Та
ка в Съюза на комунисти-

самоуправителна интегра- жда от човека като осно- 
ция или своеобразно съ- вен фактор, зарад който

тя от само
но

чи, че поради някава „ви- всички размишления за 
сша сила" — се стига до комуната следва да прои- 
сдружаване и съгласува- злизат от гражданина, от 
ност вътре в комуната, но неговия интерес и влия- 
тази сила не е извън, или ние, което е и основния 
изнад самата комуна, но момент и обществена съ- 
тя е в самите граждани, в Щност на нашата комуна, 
трудещите се хора.

те все повече се разглеж
дат идейно-политически 
проблеми и ролята на тази 
организация в реализаци
ята на комуната като са- 
моуправителна общност. 
Това стана актуално след 
Втория конгрес на самоу 
правителите в Югославия.

Според нашия консти- 
Положително се знае, туционен концепт същно

че комуната в своето раз стта на комуната е тя да 
като комбина- представлява обществено- 

ция или своеобразено съ- политическа и самоупра-
вителна общност, в която

витие

четание на власт и само
управление — до извест
на степен се отдалечава 
от непосредственото вли-

Комуналната система у 
нас фактически е порица 
ване на административ
ния, социалистически мо
дел на социализма, а съ
щевременно — афирма- 
ция на самоуправителния 
социализъм. Впрочем, ко
муната. т.е., общината — 
и в конституционните ма
териали е означена като 
основна обществено-поли
тическа общност, в чиито 
простори се докосват, до
пълват и преплитат общи 
те интереси на трудещите

На стр. 4.

Какво след Конгреса на самоуправителите?яние на гражданина, в 
приемането на най-важ- 

Именно. На Втория конгрес на са- 
моуправителите в Сараево 
трудещите се от Бабушииш- 

че комуната трябва да бъ ка община представяше Че-
домир Ристич, висококвали
фициран работник в „Луж,- 
ница”. След Конгреса водих
ме разговор с делегата Рис- 

непосредственото влияние тич за впечателнията му от
Конгреса. Във връзка с това 
Ристич каза:

„Конгресът на самоуправи 
телите имаше съвсем делови 
характер. Речта на другаря 
Тито, докладът на другаря 
Кардел и на другите изтъкна 

обществено-политически 
дейци, дискусиите на делега

тите от базата, предложени
ята и мненията и най-сетне 
приетите резолюции предста 
вляват основа за развитие 
и усъвършенствуване на вси 
чки форми на действие и ак
тивност на трудещите се без 
оглед за коя от обществения 
живот се касае.

Програмите трябва да се 
осъществят

Имам впечатление — каз
ва Ристич — че Конгресът 
посочи необходимостта пове 
че да обърнем внимание на 
реализацията на вече прие
тите програми и планове, а 
да избегнем постоянното про 
грамиране и планиране. По
точно по-малко приказки, а 
повече насочване към кон
кретизация и реализация на 
вече приетите становища и 
заключения.

Самоуправлението и раз
пределението трябва постоя
нно да усавършенствуваме.

На конгреса много се гово 
ри засамоуправленнето, раз
пределението според резул
татите на труда и за влияни 
ето на непосредствените про 
изводителн във всички обла
сти. Самоуправлението тряб
ва да бъде дело на трудещи
те се в стопанските едини
ци, защото това е основа за 
афнрмация на тази форма на 
действие, докато разпределе
нието на дохода и на лични
те доходи трябва строго да 
се основава върху резулта
тите на труда. За това тряб
ва да решават непосредстве
ните производители в рамки 
те на стопанските единици”.

Коигрес1ште материали в 
трудовите организации

Конгресните материали ще 
се разработват във всички 

Боголюб Илиев трудови организации в наша 
та община. Местните органи 
зации на синдиката очакват 
Общинския синдикален съ
вет да изработи конкретна 
програма за разработка на 
материалите и за реализаци
ята на задачите, които про
излизат ог приетите резолю
ции на Втория конгрес на са 
моуправнтелите.

Делегатът Ристич счита, че 
трябва да се обърне по-голя- 
мо внимание на професио
нално-техническото образова 
ние па работниците, на жиз 
нснсто равнище, на подобря
ването на процеса па произ
водството, оборота и услуги- 

И. Николов

ните решения.
забравя се основната цел.

де общност по-близо до 
човека, общност, в която

на гражданина следва по 
вече да се почувствува не-

Резолюциите на Втория на 
самоуправителите на практи 
ка трябва да бъдат пътеводи
тели за активност на органи 
те на общественото самоу
правление, а особено на син 
дикалиите организации в на
шата община.-
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само в решаването, но и 
в контрола на онова, кое
то става в живота на ко
муната.

ти
се.

нани ето на югославски народи за тъждествеността ва тех
ните
възвърщането на 
много разклатено с политиката на по-раншните режими, 
а особено с политиката на окупатора, която предизвика 
братоубийствената война.

даване на национални военни и политически ръководства 
на въстанието. От по-раншните военни комитети, на съве
щанието в СтолИце на 26 септември 1941 година бе взето 
решение тези ръководства да прерастнат в главни щабо
ве па народноосвободителннте партизански отряди. По 
този начин намери израз политиката на ЮКП по нацио
налния въпрос. Това беше силен размах за мобилизиране 
на широките народни маси на въоръжена борба. Съвме
стната борба против окупатора н неговите домашни сът
рудници, в процеса в който всеки югославски народ от 
самото начало положи основите на своята истинска на
ционална независимост, стана истински фактор за сбли
жаване на нашите народи.

Така ЮКП още в периода на организиране и раз
витие на въоръженото въстание осъществи първите успе
хи в реализирането на своята национална програма като 
прокарваше път на решенията на Второто заседание на 
ЛВНОЮ, на което бяха положени основите на новата 
държавна общност на братски и равноправни югослав
ски народи.

иитереси. Съвместната борба против същия враг и 
взаимното доверие, което беше толкова

Прилагайки основните начала на маркс-лепинскии 
принцип: правото на народа на самоопределение, вклю
чително и на отцепление или на доброволно обединява
не с други народи. Партията на тая основа, още от самото 
начало на освободителната борба, пристъпи към създава
не на истинско братство и равноправие и към създаване 

здрава общност на югославските народи. Платформата 
на това начало беше създаването на

на
за осъществяване 
единен антифашистки фронт в който Комунистическата 
партия беше и си остана единствена ръководна сила на 
въоръжената борба. Разобличавайки и откривайки ис
тинската същност на политиката на югославската реак
ционна буржоазия за „отлагане на борбата”, за „по-бла
гоприятни условия”, както и политиката на „решения 
отвън”, Партията с отношението си към тези въпроси 
изтъкна от самото начало класовата същност на борбата. 
Съзнанието, че освободителната борба носи със себе си 
ликвидиране на националния гнет и истинско равнопра
вие на народите, че открива път към ликвидиране на без
душната експлоатация на трудещите се и води към за- 
доволяване на социалните изисквания на работниците и 
селяните, че нос демократически права и свобода ста
ваше и все повече ставаше през време на въстанието дви
жеща сила в събуждането на неизчерпаемата революци
онна енергия на масите. С разнообразната активност на 
Партията — иачиная от мобилизацията на нови борци в 
партизанските отряди и от създаването и организиране
то на народноосвободителни отбори, като органи на на
родната власт, беше ясно изразена революционната об
ществено-политическа ориентация на въстанието. С поя
вата на новите органи на властта, на въстаническа пласт, 
на мястото на старите органи на властта на народа бе 
дадена гаранция, че в борбата за освобождение ще се 
създава една нова, по-правдива обществено-политическа 
система. В това отношение Партията пристъпи към съз* те.
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Отново лрогромото но тв-БвмродОт аяседаялето вя Конференцията на СК в Босилеград
да Дойде и до колективно от 
казване 'защото и покрай о- 
бещанията, релето не се по
правя и картината е много 
лоша.

Босилеград от преди няко 
лко години следи телевизион 
ните предавания, но ^про
са още не е решен напълно. 
Доскоро можеше да се сле
ди само програмата на теле
визия Скопие. От няколко 
дни насам отново бе вклю 
чена програмата на Белград 
но снимката е твърде лоша. 
Хората негодуват. Някои ве 
че писаха писма до телеви- 

Белград. В Раичилов 
които ре- 

абонамента 
Бел-

Населението от Босилеградсио 

поддържа коституционните промени Босилеградчани,
на телевизията около 3 ми
лиона стари динара като а- 
бонамент за една , година. 
Трябва ли 
ята така да с-е отнася към хо 
рата? За тях тя е единстве- 

света", и им 
служи и за културно развле 

и забава.

плащат

тогава Телевизи-засредства от 20 милиона 
книги купени от Матица Хър 
ватска, които трудно могат 
да се продадат и в по-богати 
и по-големи общини. Това е 
направено зарад купуване на 
строително желязо. Но орга
низацията останала изигра
на от страна преставителя 
на предприятието. Другарят 
Стоянов се застъпи за ефи
касно действуване на кому
нистите в тази област.

В разискванията взе дума- 
ВЛАДА СТЕФАНОВИЧ,

(От 1 стр.)
комическа база ние не сме в 
състояние да направим дори 

. и онова за което имаме си
ли.

оказват дастатъчно помощ 
тство", чс5 не е осведомило 
добре читателите от послед
ното заседание на младеж
ката конференция.

ВИНКО СТОЯНОВ: „ИМА 
КРИМИНАЛ, ЗЛОУПОТРЕ
БА, ЛИХВАРСТВО..

В своето изказване ВИН
КО СТОЯНОВ критикува по 
ложението в стопанските ор 
ганизации, като каза, че въ
преки тяхната слаба иконо
мическа дейност, все пак съ
ществува криминал, злоупо-

зията в 
ци има хора, 

плащат
ния „поглед в

довно
си на Телевизията в 
град, но остро негодуват.

Сега някои казват, че ще 
отказват плащането, а може

В момента разработваме 
средносрочния план за раз
витие на общината. Той бе
ше на разискване, беше и на 
наше заседание. Предложе
ния и критики във връзка с 
този план имаше достатъч
но. Обаче, все още не сме ус- 
пяли да предложим нещо с 
което бихме могли да тръг
нем напред.

НИЕ ИМАМЕ РУДНИ 
БЛАГА и те някога могат да 
значат много. Сега се виж
дат само някои перспективи.

Сега очакваме Общинския 
събор. На него ще приемем 
Обществения план за разви
тие на общината. Ние има
ме много проблеми в образо
ванието (планове, програми, 
учебници и пр.)

В културата тепърва фор
мираме културна общност, 
предстои ни изграждане на 
Културен дом, който е твър 
де необходим. Обаче ние сре 
дства нямаме. Тук трябват и 
средства и кадри.

В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
също така има доста пробле 
ми. За това винаги говорим. 
С тоя въпрос се занимава и 
общинския комитет. За сега 
приемането на нови кадри — 
лекари е твърде необходимо. 
Споменавам това защото ло
шото състояние в- тази служ 
ба ражда и политически про 
блеми.

Все пак мисля, че най-ло
шо е в нашите малки стопан 
ски организации. Процесът 
на интеграция е изостанал. 
И покрай опитите в община 
та не се тръгна от Мъртвата 
точка.

След даклада на Стоичко 
Ангелов се води жива и по
лезна дискусия, в която се 
засегнаха много въпроси. 
СТОЯН ЕВТИМОВ се застъ-

/чение
Б. Костадинов 

Босилеград

Сурдулицата и /

Изпит на готовността 

на екипите за първа помощ 

в СурдулицаСтоичко
Ангелов чението и задачите на чер

вения кръст в условията на 
подготовяването на общоот- 
бранителна война. Милицио 
нерите-пазачи на реда обез
печаваха условия за работа
та. Екипата войници от гар
низона на ЮНА изтегляше 
„ранените" от бойното поле. 
Знанието, способността и уме 
нието си в даване на първа 
помощ младежта и пионе
рите от Сурдулица съвсем 
успешно манифестираха пред 
публиката.

На 27. май т.г. в центъра 
на Сурдулица пред повече от 
1.000 наблюдатели 7 екипажа 
от средношколската младеж 
и 2 екипажа на пионерите 
изведоха практически упраж 
нения по оказване на първа 
помощ. На упражненията 
присъствуваха представители 
от общинските организации 
на червения кръст от Враня 
и Аесковец, представители 
на обществено-политически
те организации, представите 
ли на ОС и от гарнизона на 
ЮНА от Сурдулица, както и 
професионална комисия за 
следене на упражненията и 
провъзгласяване на най-доб
рите екипажи начело с др 
Вуксанович, началник на хи
рургическия отдел при Меди 
цинркия център в Сурдулица

Импровизирано нападение 
на Сурдулица извършиха вой 
ниците от гарнизона на 
ЮНА в Сурдулица. След ка
то мина „опасността", влязо
ха" в действие линейките за

секретар на междуобщинска 
та конференция, който изра
зи надеждата, че общината 
е на път да излезе от иконо
мическата изостаналост, са
мо е нужно по-ефикасно еди 
нство в работата.

Конференцията направи из 
менения в Устава на органи
зацията като съгласува ня
кои разпоредби с Устава на 
организацията на СКС.

Б. Николов 
Б. Костадинов

треби с обществени пари, ли 
хварство и пр.'През 1970 го
дина в стопанските органи
зации в Босилеградско е и- 
мало 30 милиона ст. динара 
дефицити. Той изтъкна, че в 
някои организации служеб
ните лица трудно получават 
информации. Някои хора об 
ществени пари прехвърлят 
на свои спестовни книжки 
за да им остане лихва. В тър 
говското предприятие ^Сло
га" в Босилеград са вложени

След като завършиха упра 
жненията в даване на първа 
помощ професионалната ко
мисия провъзгласи за най- 
-добра екипа екипата от елек 
тротехническия 
център „Моша Пияде” в Сур- 
дулица. Второкласираната и 
третокласираната екипи са 
също
училищен център. Тези еки
пи получиха като възнаграж 
дение комплект книги и цох 
валии грамоти.

Грамота получи и ръково
дителя на курсовете за пър
ва помощ др. Златко Стева- 
нович.

училищен

така от Техническия

ЗАБЕЯЕЖЕН0 НА 

КОНФЕРЕНЦИЯТА
спасяване животите на „пое 
традалите" и пожарникари
те от доброволното пожар
никарско дружество от Сур 
дулица. На повредените по
мощ даваше д-р Владимир . Тази- твърде успешна, ак- 
Станкович. По време на пау ция на Общинския отбор на 
зите техническата служба на Червения кръст в Сурдулица 
Народния университет от дълго време ще се помни. 
Сурдулица по радиоуредба
та коментираше ролята, зна

пи за развитие на икономи
ката в общината. Той даде 
конкретни предложения, осо 
бено за развитие на селско
то стопанство, като конста
тира, че селското стопанство 
не е използвано достатъчно. 
РАДЕ КОСТАДИНОВ се из 
каза за конкретно решаване 
на някои наболели въпроси 
в общината. „Нашата общи
на каза той, няма никакъв 
перспективен план. Цифрите 
са само на хартия. Ако ня
кой не иска да провежда 
плановете, нека си върви из 
СК. „След това Констатинов 
предложи да се изанализи- 
ра работа в просветата. Той 
посочи, че в училищата, ко
ито са единствените фабрики 
в комуната, има неединство, 
нездрави отношения по ко
лективите, които могат да 
имат още по-големи последи 
ци върху възпитанието на 
младото поколение. „По-лес
но е да се пуснат на пазара 
лоши обуща, отколкото. нео 
бразовани хора". Той обви
ни комунистите за 
положение в училищата.

Раде Константинов

Може и на легло ■ ■ ■

М. ВеличковГоворейки за отрицателните явления Винко
Стоянов каза, че ловджията когато да убие заека, 
първо го изкара от гората на чисто .. .

Някой в салона добави: ПО-БЛИЗО ДЛ ЧОВЕКА— Може и на легло ,..

разнородните интереси на предимнГкато територй- 
хората се съгласуват и обе ална общност 
диняват със самоуправи- Има мнениЯ/ че би
тереси. а следовТеГно- с^аГниТ 
към общи решения. ранГнТинтеГсите

Влиянието на стопанска • рата по териториално-по- 
реформа положително литическа основа а все 

подеиствува върху укреп- повече да се афирмира 
нането на междуобщинс- трудово - функционалния 
кото сътрудничество, а в принцип. Това именно на 
условията на разделение ° на
на труда

Да бъде по-убедителен...
Кроне Станков остро критикува ония, които 

не плащат редовно членския си внос. Като завърши 
дискусията той се 'бръкна във вътрешния джоб изва 
ди партийния билет и го показа на другарите.

Беше платил и за май т.г.

телния път

талошото

даде
предложение в общината да 
се създаде стабилизационна 
програма, с която ще се на
чертаят задачите за разви
тие занапред. РАДЕ СТО
ЙКОВ, председател на мла
дежката организация, гово
ри за някои слабости в мла
дежката организация като 
обвини някои политически и 

работници

Без жени
лага по-нататъшното раз
витие на нашата 
да се развиват

комуната вече 
не може и да се замисли 
като достатъчна сама 
себе си. Как това се отра-

На конференцията на СК не присъствува ни- 
то една жена.

Сигурно се намират в Конференцията за об
ществена НЕАКТИВНОСТ на жените.

система, 
различни 

форми на самоуправител- 
но сдружаване, споразум 
яване и допитване,' както 
в комуната, така

за

зува върху трудещия се 
човек, гражданина? Отгопросветни

на младежите в тяхната ра- 
бота. Той критикува и „Бра-

че Б. Ник. и извънворът търси по-обстойно 
обяснение,

нея.
защото кому- А. Б.
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Димитровград Пред присъединяването на „Димитровград“ към „Тигър“

Анулирано решението на 

ОС за избиране на пред
седател на общинския съд

Решението е в ръцете на нолентивите
ТЕЗИ ДНИ формираната даде проекта на колективи- 

неотдавна комисия за из- те за публично разискване, 
работка на проект за иконо Двата колектива на 15 юни

___  мическата оправданост от ,
сега ппрллХ^С1!ГТа комис“я Дидатът Тол\оров доставил присъединяването на „Дими чРез референдум ще се предприятие чрез присъедин

в А кандидата То и дипломата за завършен тровград” към „Тигар" за- кажат да ли са за присъе- Яване на фабрика „Димит- 
А Р ТТгч Юидически факултета. Оба- върши своята работа и пре диняване или не. ровград” към фабрика „Ти

ня ВъРхов' че този факт на заседание- гар“. Този вид интеграция
нмртп ^ '-л>роия реше то на Общинската скупщи- \гГПЕтттл лрйнпгт нд в сегашните условия се ечи
шюто да °бщинската скуп- на е бил пренебрегнат. А ЛВРТР ПРЕ ЖрГтия та като най-изгоден, защото
щина в Димитровград от 17 според закона всеки канди- ^ ^ дава най-благоприятни усло
септември миналата година дат участвуващ в конкурса вия за постигане на добри
въз основа на което за пред има право да доставя доку- За отбелязване е, че се ин ществен съвкупен приход от делови резултати. С този вид
седател на съда бе назначен менти все до деня на окон- тегрират две предприятия 269.682.000 динара като от- интеграция се създава въз-
съдията Иван Тошев, е ану чателното решаване. които в историята на свое- белязва увеличение от 25,1% можност за по-добри усло-
лирано. Решавайки по пода На завчерашното заседа- то развитие работят твърде в сравнение с 1969 година. вия при досгавкатана суро-
дената тъжба от страна на ние на конкурната комисия успешно. „Димитровград” на вини и възпроизводствен ма
кандидата Васил Тодоров, при Общинската скупщина пример от основаването си Имайки предвид оборотни териал, по-добри възможнос
Върховният съд е анулирал с болшинство гласове бе АО края на 1970 година всич те средства стига се до из- ти за използване на разпола
решение на ОС зарад повре решено да се предложи на' ки делови години е завърш- вода, че и при двете трудо- гаемите мощности, по-добра
да на конкурсната процеду Общинската скупщина за вало с положителни финан- ви организации се чувегву- възможност за по-добра ор-
ра. По-точно на миналия кон председател на съда да бъда сови резултати и постоянно ва иадоимък от парични сре ганизация на труда, за по-
курс молбата на Васил То-' избран кандидатът Васил е увеличавало деловата си де дства. Оказва се, че май-гол- добро използване на работ-
доров не разглеждана по Тодоров. йност. По количество, произ. яма част от средствата са ната ръка, за подобряване и
формални причини. Между Окончателно решение ше воАството се Р увеличило с ангажирани при купувачите, усавършенствуване на тех-
документите е имало удос- бъде взето на с \.едвашото 2 пъти» а по стойност с 2,5 иологията, за увеличение на
товерение за взет изпит за ' А пъти, докато броят на ра- До такова положение се е производителността и рен-
съдия, но не и диплома за засеАание на Общинската ботниците се е увеличил 1,8 стигнало следствие на коику табилността. По този начин

скупщина. пъти. От целия осъществен рентите отношения на про- се създават и по-добри ус-
изводителите на гумени обу ловия за реализация на го-

община вки на пазара. С интеграци- товите произведения на вът
ята на двете трудови орга- решния и чуждестране па-
низации до голяма степен зар, по-благоприятен трет-
биха се преотдоляли такива ман от страна на банките и
неблагоприятни условия за на домашните и чуждестра-
продажба на пазара. Запа- Нни делови партньори итн.
сите на.стоки също обремен
ява оборотните средства, ко ЕФЕКТИ ОТ ИНТЕГРАЦИ-
ето предизвиква сериозни яТА
затруднения в работата на 
двете предприятия.

ВИД ИНТЕГРАЦИЯ

Според елабората предви
жда се създване на единно

ния

завършен юридически факу 
лтет. Междувременно кан-

продукт на територията иа 
Димитровградска 
42,2% а осъществени в тази 
стопанска организация. За 
1970 година участието на та 
зи трудова организация в 
съвкупното стопанство въз
лиза на 20,5%. Според плана 
за 1971 година приведените 
съотношения растат в пол
за на предприятие „Димит
ровград”, така че относител 
иото участие на същото в 
обществения продукт на про 
мишле! юстта в Димитров
градската община ще бъде 
58,8%, а в цялото стопанст
во 35,5%.

В рамките на Пиротска об 
щина, особено в рамките на 
промишлеността, фабрика 

„ „ „Тигар” по всички икономи
6282-3-125 — МЕСТНА ОБЩ- чески показатели отбелязва

твърде високо участие. Спо 
осъществения съвкупен

В. Г.

Още едно писмо <гг Сараево

Да помогнем акцията След интеграцията се пре 
движдат съвкупни ефекти 

СЛЕД ИНТЕГРАЦИЯТА — на стойност от 13.092.840 ди 
ПО-НАТАТЪШНА СПЕЦИА нара като възможно увели

чение на планирания доход 
според плана за 1971 година.

Нашите земляци Свободан 
Рангелов и Ангел Ставров от 
Сараево пак ни се обаждат 
във връзка с електрифика
цията на село Барйе. Те из
казват благодарност на вест 
ника зарад подкрепата на 
акцията и съобщават, че на 
всички съселяни и земляци 
са изпратили писма-покани

да вземат участие в събира
нето на средства.

Рангелов и Ставров повто
рно се обръщат към всички 
отселили се барчани да се 
приобщят към тази благоро
дна акция. Пари се внасят 
на следната джиро-сметка:

ЛИЗАЦИЯ

За 1971 година двете пред
приятия са планирали про- Счита се, че това увеличе- 
нзводство от 25.292 тона на ние на дохода може, да., се 
Стойност от 368.115.834 дина постигне въз основа на на
ра. Въз основа на физичес- маляването на доставяйте 
кия обем на производството цени на материли с 1% и 
и асортимента се предлага че по този начин ще се осъ- 
след интеграцията да се при ществят икономии на стой- 
стъпи към по-нататъшна спе пост от 1.321.524 динара, при 
циализация на производство доставките цени на домаш- 
то във фабриките за обувки ни материали с 2% и по то 
на „Димитровград” и „Ти
гар“. По този начин би се 
осъществила по-рационално 
разделение на труда и про 
изводство в големи серни, ват реални 
което сега не е случай.

НОСТ с. БАРЙЕ.
ред
приход през 1970 година фа 
брика „Тигар” участвува с 
25,5% в съвкупния 
на цялото стопанство в об
щината и с 42% в осъществе 
ния съвкупен приход на про 
мишле^остта. Във формира
нето на средствата за фонда 
общи резерви на общината, 
„Тигар” участвува с над 
50%. От общия брой

приходД0КАТ0 ЕДНИ ЖИВУРКАТ- 

ДРУГИ ЗАБОГАТЯВАТ
зи начин ще се осъществят 
икономии на стойност от 
1.270.006 динара. Съществу- 

възможности 
при намаляването на работа 
с 1,5% да се осъществи уве 

дохода
ствувание е този от томбо
лата. Но приходите са недо
статъчни, защото помещени
ето, където се намира е на 
по-забавио място и повечето 
граждани се събират на том брой заети в промишленост- 
бола при пенсионерите и ин- та 40%. Трябва да сс подчер

тас, че фабрика „Тигар из
нася свои произведения в 

Изход от това положение ]9 страни. Особено важене 
е възможен, а необходимо с пласментът па стоки на кон 
само малко разбирателство вертибилиия пазар, 
от общинските отци. Томбо През 1970 година предпри- 
лата трябва да се вземе от ятис „Димитровград” е осъ- 
„ръцете” на пенсионерите ществнло производство от 
(защо това е ^безправно за- 1.510 тона па стойност от 
богатяване от тяхна страна) 29.800.302 динара, а фабрика 
и всичко да се даде в ръце- „Тигар” 15.140 тона на стой 
те на футболния клуб. По пост от 207.247.000 динара, 
този начин футболния клуб така че общото производст- 
ще реши загадката за свое- ц0 на едното и па другото 
то финансиране, а от събра- предприятие възлиза на 16.650

стойност

Във всички градове се пра 
ктикува да се получи съгла
сие от Общинската скупщи
на за отваряне на томбола 
— игра на късмет. Тази от
стъпка се прави само зара
ди това обществото да 
самофинансира. Обаче 
не е случай в Димитровград. 
Всъщност, за да не бъде за
блуждение ще обясним моме 
нталното състояние. Градът 
с 3400 жители, при наличие
то на недостатъчен култур
но-забавен живот, намира у- 

играта на томбола. И

В съвкупния асортимент 
на технически стоки в две
те фабрики са застъпени об- плана за 1971 година на 
що 18 вида произведения. СТОЙНОСТ от .5.891.310 динара. 
Паралелно производство се
проявява при профили, креп Съществуват п реални въз
ли пресовани части, меки 
гумени тръби и други дреб
ни пресовани технически сто 
ки. В елабората се процеп- ходи с около 2%, което ще 
ява, че в плана за 1971 годи 
на е застъпен доста широк 
асортимент технически сто
ки с производство в малки 
к серии. Затова е необходи
мо преразпределение в про
изводството. В този смисъл 
се предлага след интеграци
ята „Димитровград” да при 
звежда профили за автоии- 
дустрията н други отрасли, ца или изразено парично осъ 
гумени фолн, гумирани пла
тна, гумени нишки, ироизве. 
деипя за дървообработваща
та промишленост и др. Фа
брика „Тигар” ще Произве
жда гумен прибор за обув
ки, крупни пресовани час
ти, гумени тръби за автонн- 
дустрията, гумени продове 
за автоипдустрията, гемоии

заети в 
на общината поличенне настопанството 

на фабрика „Тигар” сс па
дат 23 процента, а от общия

се
можности за осъществяваневалидите.това
на икономии в деловите раз

предизвика увеличение на 
планирания доход с 3.200.000 
динара. С нова ориентация 
в транспорта ма стоките, ка 
кто и с по-доброто използва 
не на транспортните мощно 
сти могат да се осъществят 
икономии от 20% по елини-

теха в
за да бъде още по-интерес
но в града работят две том
боли, — сдружението на пе
нсионерите и инвалидите и 
футболния клуб „Асен Бал
кански”. Повод за тази ста
тия не е нетърпимост, кон
куренция, а известни маши
нации ;и задкулисни работи, 
които стават.

Членовете па сдружение
то на пенсионерите и инва
лидите (всички имат солид
ни пенсии) работят и на том 
болата и ^разподелят прихо
дите помежду си, що значи 
обезпечават допълнителни 
средства за себе. И така, до 
като едни грабят пари, дру
ги живуркат. Футболният 
клуб нс е получил никакви 
средства от Общинската ску 
плртна за своя издръжка и 
единствения начин за същс-

ните пари освен това могат топа 
да се изградят и някои спор 237.047.302 динара. Осъщест- 
тии обекти или се докугоп вената реализация при фаб- 
спортни реквизити. Ако ни- рика „Димитровград” през 
кой не вярва, че томболата 1970 година възлиза стойио 
се дава предимно на спор- Стно на 22.076.000 динара ка 
тиите дружества, нека „ско- то отбелязва увеличение с 
кне” до Ниш и се увери в 4,6% в сравнение с 1969 го- 
чии ръце се намира томбо- дина. Във фабрика „Тигар” 
лата, с одобрение на Общин е осъществена реализация от 
ската скупщина. 234.198.000 динара като отбе-

~ „шшнтр ия ПЯ- Аязва увеличение с 21,4 в
Според нас I ц сравнение с 1969 година. Осъ

лото кълбо държи в ръцете щественият съвкупен приход 
си Общинската скупщина в Прсз 1970 година в преди ри

да ятие „Димитровград” възли- 
23.609.000 динара н от-

огпа ■ществяват се икономии от 
около 1.300.000 динара.

Д. Йотов

меки тръби, спирални тръ
би, гемени топки, произве
дения за домакинството, про 
изведения за моторната про 
мишлсиост, гума-метал, са- 
нитетии материали, пресова 
ни чаен за дървообработва
щата промишленост итп.

Димитровград. Време е
за и а
белязва увеличение от 8,6% 
в сравнение с 1969 година. 
При фабрика „Тигар” с осъ-

наистинасе направи едни 
огромен потез. птпттптп

С. Кръстим
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УЧЕНИЦИТЕ УЧАСТВУВАТ 

В ПРОИЗВОДСТВОТО 

И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО
ОСНОВНИ НАСОКИ В РАЗ 

ВИТИЕТО НА СУРДУЛИЦА
Макар че Сурдулишка об- жностите за изграждадане- За клона на „Галеника 

щина е една от най-неразви- то. на спортен рекреативен от Земун в Бело Поле с изра 
тите в Югоизточна Сърбия, цнетър на Власина. ботена програма за произво
тя разполага с разнообразен • дството на минерална
стопански потенциал, извън Здрава програма на сто- на. За неговото реализиране 
редни условия за развитие панско равнище са необходими средства в
на планинския туризъм - на стойност от 16 милиона ди-
Власина и Власинско езеро, През тази година Власин- нара, от които ^/о ооезпе- 

' непроцеиени и недостатъч- ските водоцентрали трябва чава „Галеника , а остана- 
но изпитани легла на молиб- д азапочнат с изграждането лите 50% трябва да ооезпе- 
ден, мед и др. редки мета- на II фаза, която трябва да чи Общината чрез фонда за 
ли, огромни пасбища на Че- завършат до 1975. г. и да по развитието на недостатъчно 
мерник и Стрешер, горски такъв начин увеличат съще- развитите реогш и банките, 
повръхнини от над 24.000 ха, ствуващата инсталагионна пппрт..„ гя ППРЛВИ
изгодно положение за мадо- сила със 125%, а произвол- на К
граничен стокообмен, здра- ството на ел. енергия със * “ кПай
ви програми на трудовите 114»/.. Тази трудова органи- Р™™ обхваща 420 км* отзация е същевремено една които оохваща л». 

от най-стабилните в комуна- Крива Зея до Мач ^ ‘ 
Общината има планински ха_ ма големи залежи на молио

характер и заема повръхни- _ ден и мед. В района на Мач
на от 629 км2 с 29.470 жите- Фабриката за машини и катица досега са конкретно 
ли, предимно земеделци и стоманолеярната „Мачкати- утвърдеци резерви от 25 ми 
печалбари занятчии с пътна ца” планира в следващите 5 лиоиа тона молибдеиова ру- 
мрежа с общо дължина от години да довърши започна- да с 0,09% метал, а чрез ре- 
371 км, от което съвремени тата реконструкция и модер тоналните изследвания през

1969 и 1970 година утвърде
но е да би с ев мачкатишко 

трябва то легго могли да докажат 
увеличението чрез нови изнамирания ре- 

езрви от около 70 милиона 
тона руда, а в по-широкия

въл- Според. правилника за раз
на спечелени-

Техническият училищен
дулица еТоопе^П 
водството иа предприятието 
АЛФА" от Враня и АР- 1x0 

такъв начин си обезпечава 
работа за практическото обу 

учениците от учили
щето за КВ работници и тех
ническото училище, които са 

на Центъра. От дру 
пък то донася ма-

пределението 
те средства най-голямата част 

отива за подобрение 
на материалната база на Цен 
търа, а не е. изключело и уча 

на производителите

от тях

стието
— преподаватели и ученици. 
За 1. май бяха нагарадени26 

от Центъра и то 16 
за КВ работ-

чение с

в състава 
га страна 
термална' полза на Центъра.

ученици 
от училището

и 10 от техническото 
училище за извънредното им 
залягане и показаните резул 

работата. Възнаграж- 
д виж ат от 30 до

организации. нициРезултатите от II полуго- 
годие насам откогато и съ
ществува практически Цен
търа са съвсем добри и пред 
приятието „АЛФА” с спече
лило доверието в Техиичес- денията се 
кия център в Сурдулица, 
щото качеството на произве
дените части е солидно.

тати в

за- 130 дин. на ученик.
пътища 50 км. низация чрез влагането на 

нови 17 милиона дин. в осно 
Скоро 1/3 част от жители-, вни средства. Това 

те в Общината принадлежат да овъзможи 
към българската народност в производството на стома- 
която живее в пасивния пла нени отливки от 2.000 на 
нински и най-изостанал ре- 10.000 тона годишно. Извори реон иа леглото получени са

те за финансиране на. тази чрез геохимически изследва- 
реконструкция се планират ния данни които указват на 

От 1954/55 година започват от: собствените средства 6 присъствието на медна мине 
да се основават днешните, милиона дин., банкови сред- рализация. Останалите час- 
действително дребни пред- ства от .5 милиона дин. и ти на масива над Мачкати- 
приятия, които са работили средствата от фонда на не- ца са много интересни и мо- 
с променлив успех. развитите райони 6 милио- гат да се очакват нови на-

на дин. Тази трудова орга- ХОАКН на молибден и мед.

м. к. В.

‘

Фазани на 1200 м. 

надморска височина
он.

Общият годишен доход на 
стопанството в общината е 
130 милиона дин., 2.100 зае
ти работници, годишен до
ход от 40 милиона дин., на
ционален доход 2805 дин. на снаряжения, която произвеж 
глава от населението, сре- да бърсачи за автомобили 
ден личен доход от 708 дин. м3астава- порадИ фалих _ 
нето—месечно и с обща аку _. ^ ^
мулация от 4.500.000 дин. работата си вече две годи

ни е под принудително упра

За осъществяването на по
литиката на По-бързото раз
витие иа неразвитите регио
ни необходима е организира 
на акция в стопанството, ба
нките, фондовете, камарите 

в и обществено - политически 
те дейци в Републиката.

М. Величков

низация е имала осцилации 
в работата си. така че този вид дивеч се е 

развъдила много въпреки ле 
галиото и нелегално ловува
не.

През юни 1970 година дру
жеството е направило опит 
и пуснало 30 фазани от 2-ме- 
сечна възраст, а които е ку
пило по 20 динара един в бо 
ровата гора край Власинско 
то езеро на надморска висо
чина от 1200 м.

За голяма изненада обаче 
на ловците по-голямата част 
от пуснатите фазани в гора
та са в съвсем добро състо
яние. Това потвърждава че 
фазани могат да виреят и на 
надморска височина от 1200 
м., но само са много по-диви 
от тези които пребивават в 
низините.

От друга пък страна в бо
гатите ловни предели край 
Власинското 
има много зайци, лисици, ди
ви патици й др., ще живеят 
занапред и хубавите, хитри 
и твърде атрактивни фазани.

М. Величков

Лювиото дружество „СЛО
ВО ДАН ПЕНЕЗИЧ-КъРЦУН” 
в Сурдулица е купувало фа
зани, а и самите ловци са ги 
отглеждали и пускали в ни
ските места на общината 
където надморската височи
на е около 600 м. на която те 
обикновено и живеят. Това 
нещо се прави от-отдавна

Фабриката за автоелектро

Животновъдният фонд на 
Общината се състои от 14 
хиляди глави едър добитък, 
33.000 овце и 9.000 свини.

Извънредни възможности 
за излетническия туризъм

вление.

Бабушница

Определени условията за присъждане 

на септемврийска награда
Извънредните красоти на 

Власина и Власинско езеро, 
тяхното географско положе
ние и свързаността им с пъ
лното направление от авто- ^ 
пътя към София, условията През септември миналата 
има за зимни спортове и г°Аина Общинската скупщи- 
спортен лов и риболов, бли- на взе Решение за установя- 
зостта иа по-големите инду- ване на септемврийска иаг- 
стриални селища и градове Рада като особено 
като на пр.: Ниш, Лесковац, ние ** п°Атик за постигане 
Враня, Куманово и Скопйе на забележителни резултати 
предлагат обективни възмо- в °бластта на стопанството 
жности за успешното разви- КУЛ1 УРата, 
тие на туризъма и то преди Здравните и други обществе 
всичко домашния — рекреа- 1 ни Аеиности на територията 
тивен и излетнически. За то- на оощината- 
ва нещо ще допринесе и о- 
съвременяването на остана
лите пътища които повърз- 
ват Власина и Езерото с ав- 
топътя и граничните митни-

ствено-политически и други самоуправителни 
организации и на организа

ции, сдружения, обществено 
-политически

отделни 
лица за изключителни резу
лтати от значение за общи
ната.

организации, 
група граждани или отделни 
лица най-късно до 1 август 
1971 година.

езеро, където
призна-

Декларации и предложе
ния могат да изпращат до 
комисията трудови и другиобразованието, Н. Николов

I!I
Тези дни Комисията за 

присъждане на септемврий
ски награди определи усло
вията, които трябва да бъ
дат изпълнени за да се полу 

чески прелези при с. Стре- чи една от предвидените на
гради. Тази година ще се при 
съдят — две грамоти, три ди 
пломи с парична награда от 
1500 динара и три похвални 

. грамоти.

т
ЩЯ§ 1 Шзимировци и Рибарци към 

НР България.

> ;
■ * А''. -

' , .ия

. 'ЖПредприемат се мерки за 
изграждането на студия за 
възможиоастнте около раз
витието на туризма на тери
торията на бившата Леско-

Грамоти ще се. присъждат 
на трудови и други органи
зации за изключителни резу 
лтати в стопанството или в 

вашка околия с отделно ак- дадена обществена дейност.
Грамоти могат да се присъж 
да ти на отделни лица чието

щш Iт
Центиране на Власина, за о- 
формяването на общност за 1®й ; • |§|Й§■II Ш§ I ЩЯноваторство, технически на

предък, рационалнзаторст-
изграждането и уреждането 
на Власина и туристически 
съюз в Сурдулишката общи- ВС/ наУЧН1‘- И художествени 
на. В течение е 
на урбаиистнческото разви- ние за бабушнишка община, 
тие на Власина и урбанисти 
ческия план на Власинско 
езеро. Разучават се и възмо-

трудове имат особено значе-изготвянето щ тДипломи с парични награ
ди могат да се присъждат 
иа местни общности, обще- Стоян Евтимов: Божички пейзаж
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ЦЕНТЪРЪТ НА ЛУЖНИЦА, СЕЛИЩЕ, КОЕТО СТАВА ГРАД

БАБУШНИЦА
трифицирана. Купуват се до 
ста радиоапарати, телевизо
ри, хладилници, транзисто
ри, съвременни мебели. И ле 
ки коли. Има ги към 150 в 
тая малка планинска област. 
И учениците от тоя край не 
са лоши. По-добрито продъл 
жават образованието си и сти 
гат до равнище на изтъкна
ти специалисти в своята об
ласт. От тоя край са излез
ли много днешни учители, 
лекари, професори, инжене
ри, политически дейци, прав 
ници и други. Директорът 
Божа (който не жали труд 
и пътува всяка седмица в 
Белград — шест часа пъту
ване) кара магистратурата си 
по литература. Той ми под
черта с нескрита гордост, че 
от тоя край има 5 души док 
тори на науките и че още 
толкоз са магистри и се гот
вят за доктори. Между мла
ди поети в Сърбия са двама 
от тоя край. Имат и един са
моук поет, селянин. Това е 
„Милорад от Грънчар, 35 го
дини стар, по занимане ов
чар, за песме има дар...” 
„Разправят, че стихотворно 
може да води разговор. Луж 
ничани минават за твърде ду 
ховити хора, за бистри шме
кери, козери. Цели легенди 
се разправят за Станко ,Лаф” 
от Стрелъц. Иначе лужнича- 
ни са галантни хора, макар 
че парите им не прескачат. 
Когато идват на пазар в Ба- 
бушница, не носят храна в 
кърпа. Отбиват се в ресторан 
та, хапват като хора и си 
пийват „по пропие” от раки
ята, която е много по-слаба 
от домашната им. Ракията 
тук е свята работа. Домакин 
похубава ракия се познава. 
Сливите отиват главно за то 
ва, а случи се да направят

сега все още приличат на ли 
вади изпъстрени с пролетни 
цветя.

Поразходих се със прияте 
лите си от градеца (дирек
тор на гимназията — Божа, 
партиен секретар 
синдикален, — Йоско, проку
рорът — Живота) и си пого
ворихме за живота тук, за 
израстващия град, за хора
та му, за прословутите луж- 
ничани, които като хора са 
по-големи от своята Лужни- 
ца. В по-старите енциклопе
дии пише, че Бабушница 
има 800 жители, а другарите 
казаха, че сега има повече от 
2000 жители. Населяват се 
хората от околните села, ст
роят къщи, обзавеждат се. 
Наскоро селището ще полу
чи водопровод. Едни тука на 
мират работа (предприятия 
„Лужница” и „Текстил-ко- 
лор”, около 500 души работ
ници),
цата си (гимназия), трети — 
за да бъдат по-близо до съоб 
щенията (рейс към Пирот, 
Ниш, Власотинци и Белград) 
Преди войната Бабушница е 
била село както и другите 
от тоя край. Дори е имало 
И по-големи. Още тогава е 
била административен цен
тър — доминиращото здание 
на баира над градеца евнде- 
телствува за това: бивше 
„среско начелство”, а днес 
(след някои преустройства) 
— гилшазия, със средно 250 
до 300 ученика и учители, ко 
ито много не се задържат. 
С една дума Бабушница е 
много млад градец. На пръ
сти могат да се изброят сгра 
дите, които датират от пре
ди войната. Всичко е повди 
гнато след войната, а особе
но частните къщи през пос
ледното десетилетие. Разпра 
вят като виц, че един от пред 
воените тук служители, като 
дошел неотдавна на гости 
при някой свой приятел, не 
могъл да препознае селище
то и помислил, че преди вре
ме е слязъл от рейса.

и малко мармалад за деца
та. Особено се почита „ра
кия из кучине” (отлежала в 
кълчища), която се точи за 
добри гости или за тържест
ва. Ракийка се носи на дас
кал) на лекар и други като 
знак на почит. А покрай то
ва и: първа ябълка, първа су 
шеница от прасе и подобно. 
Тоя стар обичай е запазен 
до наши дни. Ред си е ред.

В бабушнишка община са 
включени и няколко села със 
жители от българска народ
ност. Отношенията между 
двете националности са твър 
де сърдечни. Пък ,и езикът 
им е подобен (диалектен сръ 
бски и диалектен български) 
обичаите подобни, връзките 
приятелски и роднински - ста 
ри. Тукашните хора от две
те националности не знаят 
какво е шовинизъм. Звонци 
и Звонска баня са места, ко
ито бабушничани често по
сещават. Има бабушничани 
които редовно четат „Брат
ство”.

Буда,

други идват зарад де-

ОР+Р&НГълНИ \
ПССЛПГИЧ ъ\г И Бабушница и Звонци и 

Звонска баня, ведно с кори 
тото на Ерма, са места съз
дадени за туризъм и курорт. 
Всички чакат с нетърпение по 
добра пътна мрежа и други 
близки мероприятия, когато 
ще станат една „малка Швей 
цария” и когато по-често ще 
идват тук туристи и лекува
щи се, поети и художници, 
както и всички ония, които 
обичат чист въздух, чиста ра 
кия, хубаво агне или прасе, 
синьо небе и бистра планин
ска река. Тогава вероятно се 
гашната млада Бабушни
ца ще стане зряла във вся 
ко отношение.

У
Марин Младенов

Като вървиш по асфалтно- сторант „Църни връх”, ня- 
то от Бела Паланка за Звон- колко свежи жилищни бло- 
ци (или за Власотинци), ка- ка, няколко магазина и за- 
то наблюдаваш зелените, жъ наятчииски работилници), ко 
лтозелени или тъмнозеле- гато се взреш в доминира
ни правоъгълници на посеви- щия бронз на реалистично ца. Чудна тишина царува в 
те като се любуваш на вър- представените борци-партиза котловината. Спокойно и все

(паметник на бойците,

През деня е тихо в граде

нибите и тополите в долината
горичките вляво и борци за свобода от Първата 

световна война и народоос-

кидневно тече животът. При
вечер работи кино (три фил
ма през седмицата) с посто
янна публика. Тогава става

или на
вдясно, като се вглеждаш в 
стари воденици и нови чер- 
венотухлести селски къщи,

тръбиш предпазливо на ва разбираш, че 
острите завои и като дишаш град, че това е администра- ран^ Събират се хората да 
до насита чистия въздух на 7ИВНИЯГ, стопанския и кул- 
Лужница, без да осетиш се център на Лужница,
сблъскваш с кЦго това обикпове„о се
на което пише. Бабушница географиите и отчет
Нямаш време за прелварител ^ ди- Над покривн.
„а психическа подготовка, тс дом а пданината Стол

вободителната борба), тога- 
това е млад по-живо и в градския рссто-като

си пийнат, да поприказват
да чуят местните и световни 
новини. Интелектуалната 
част на публиката често иг
рае нрефераис. За това явле
ние се беше заинтересовала 

приличаща на огромна зеле- дори общинската скупщина, 
на пирамида, на която е от
рязан върхът. Наистина ма- последва. Квалифицирали и 
са или стол за някакъв ми- хората като вид „културно 
тически гигант или, както развлечение” и толкоз. Пека 
би казали футуролози, есте- рИТС и градеца месят хубав 
ствена площадка за бъдещи- хляб, но месо няма дОстатъч- 
те въртолети, които ще кац- ио / |-|е зарад това че няма 
ват и спускат гости за Бабу- добитък (Лужничани са и 
шпица или за Звонска баня добри животновъди!), но ия- 
и бъдещето езеро край нея. ма хигиенична кланица!

нямаш време отдалеч да гле- 
на наближа-даш контурите 

ващия град, неговите типич- 
очертания. Крайпътните 

частни къщи от бетон, чер
вени тухли и керемиди с ти
пичните зелени и цветни дво

но забрана на тая игра не

ни

рове и много дръвчета, не се 
различават от подобните къ
щи в предишните села или в 
крайградските нишки сели
ща... Поразходиш ли се на четири

И когато спреш на главна- те страни (ио главните Н еди Лужничани иначе са поз- 
т? пресечка ( а това са и „ствени за сега градски ар- нати като добри, мирни и 
1^те главни и единствени трии) тогава схващаш, че Ва трудолюбиви хора. И като 
оформени улици, пресичащи бушница е селище никнало печалбари, които се връщат 
сГпод прав ъЛл!,, когато се край един кръстопът. Има назад и обзавеждат своите 
огледаш*и забележиш някол очертани и други улици, а къщи и живеят като сьвре 
ГГ—Гвички зда- край тях накацали много но мешш хора. Не стискат па- 
ния (Дом на обществено-по- ви къщи, хубави къщи с зе- рито си. Цялата облас. (с из 
логическите организации, ре лени градини, но тия улици ключе.ше на две села) е елек
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ОТЛИЧНИЧКАТА
ЛЕНЧЕ

ЙЕЛИЦА ХРИСТОВА повече 
мнозина в Босилеград зна
ят като —■ Ленче. Знаят я и 
по това, че тя редовно уча- 

всички културноствува във
художествени програми, 
то хорист н рецитатор 
триса.

Ленче е родена 
рад. Нейният пръв 
Миряна Стойнева открила 
тези черти на своята малка 
ученичка още в началните 
класове на училището. Тя се 
учи добре. От първо отделе- 

знае за друга бележ

ка-
и ак-

в Босилег- 
учител

ние не 
ка освен за петицата.

Йели-Преди няколко дни
осми клас. Тя еца завърши 

най-добра в генерацията си. 
Затова получи Букова награ Христова ще продължи об 

си в гимназия-разованието
та, а след това ще се опре- 

Ленче има и свои любими дели какво да следва, 
предмети: биология, химия, 
математика и български е- 
зик..Редовен читател е 
библиотеката. Казват, че от 
прочетените книги прави из 
води, бележки.

да.

Божидар Проданович: Печ и Проклетие
Сега отива на заслужена 

на лятна вакан-на почивка 
ция.Изкушение Б. Костадинов

разказ от Лаигстън Хюз
Оттогава вече човешката раса— Когато бог е казал „да бъде свет

лина!” и е станало светло, искам да знам 
къде сме били ние, черните?
— Как така къде сме били?
— Трябва да ни е нямало тогава — 

каза Симпъл, — защото все още сме 
челни. Или той не ни е включил, или 
пък аз не съм бил там.

— Бог не е имал предвид хората, 
гато е казал „да бъде светлина”. Той е 
говорел за елементите — атмосферата, 
въздуха...

— И някои хора трябва да е вклю
чил — каза Симпъл, — защото белите 
хора са светли, значи бели, а аз съм 
черен. Какво излиза? Каквото ти казах 
— нас ни е нямало там.

— А къде мислиш сме били?
— Закъснели, както винаги — каза 

Симпъл, —; заради старото негърско вре
ме. Трябва да сме се точили по пътя един 
по един и не сме стигнали на време.

— Никакво негърско време не е има 
ло в ония дни — казах аз. — Всъщност 
никакви хора не са били създадени — 
затова и негърско време не е имало. Гос
под бог сще никому не е бил вдъхнал 
живот.

да яде.
загази. Няма на земята негърка, която 
ще вземе някъква ябълка от змия — 
то път ще вземе да дава такива змий
ски ябълки на мъжа си.

—. Адам и Ева са също символи.
— Ти си символ — каза Симпъл. — 

мен тъй ми се ще и ние, черните, да сме 
били тъдява някъде при започването. Не 
знам къде сме били, когато Едем е бил 
градина, но сигурно нищо не сме могли 
да вземем от реколтата.Ипак щяхме ли 
да бъдем толкова бедни сега. Белите ни 
изпревариха и са сега още пред нас. По
гледни ме!

— Гледам те.
— Направен по образ и подобие на 

бога — каза Симпъл, — но и досега не 
съм нещо подобно на картинките от не
делното училище.

— Може би никой не е приличал на 
тебе в онези библейски дни — казах аз. 
— Американският негър не е съществу
вал преди Христа. Ти си продукт на Кав 
каз и Африка. Харлем и Дикси. Ти си 
създаден изключително в наши условия, 
в нашето съвремие.

— Времената са тежки — каза Съм- 
пъл”, — но аз пак съм си дете на госпо
дата.

плаз Най-скъп автомо 

бил в светако-

НАЙ-СКЪПИЯТ автомобил в света е из
ложен на панаира в Париж. Цената на този 
автомобил възлиза на 300 хиляди франка или 
54,5 хиляди долара. Това е „мерцедес — 600”. 
Неговият осемцилиндров мотор от. 300 конски 
сили развива скорост «от 205 км в час. Този 
автомобил не се произвежда в серии, но са
мо по частна поръчка. Досега са продадени 
само 18 броя от тези суперлускозни автомо
били. Както пише списание „Пари мач” меж
ду купувачите се намират — кралят на Сау
дитска Арабия, кралят на Мароко, персийски
ят шах, римският папа и др.

*
— Не, казваш?
— Не — казах аз, защото чак 

във втора и седма глава пише, че „Гос
под създал мъжа от праха на земята и 
му вдъхнал в ноздрите живот и мъжът 
станал живо същество”. Името му било 
Адам. После той извадил едно ребро от 
Адама и направил жената.

— И после станало каквото стана
ло — каза Симпъл. — Слава богу, и два
мата са били бели.

— Отде знаеш, че Адам 
ли бели? — попитах аз.

— Отде знаеш, че Адам и Ево са би
ли бели? — попитах аз.

Видях ги, като бях малък на кар
тинки в неделното училище — каза Сим
пъл. — Колкото и да ги гледах, все си 
бяха бели. Затова искам да знам къде 
сме били ние, черните, когато бог е ка
зал „да бъде светлина”?

— Е, приятелю, ти имаше толкова 
лош цветен комплекс, че си склонен да 
го откриеш дори в Библията.

— Не е това. Аз искам просто да 
знам как така Адам и Ева са били бели. 
Ако те бяха започнали света черни, той 
нямаше да бъде днес на този хал. Ева 
нс би обърнала никакво 
оная змия. Не съм видял 
да обича змия.

—* Тази змия

— В космичен смисъл, всички ние 
сме деца на бога.

— Кръщавали са ме — каза'Симпъл 
— а са ме мазали също с масло. Ходи
ли сме с Мжойс при евангелистите. Но 
ако една змия дийде и ми предложи 
ябълка, аз ще кажа: „Гадино, върви си 
по пътя! Никакви плодове днес! Този 
път не

*„ЖЕНСКО” МАСОВО ОРЪЖИЕ

Въз основа на материали от печата е със
тавена статистическа табелка на „оръжие”, 
което жените най-често употребяват в разпла
тата със своите мъже. На първо място е — 
метлата, на второ — дъждобрана, на трето — 
котлона. След това — обувки, шишета за мля 
ко, чинии, чаши ...

2
1

улучи адреса, затова по-скоро се 
разкарвай оттука, защото си по-долна и . 
от крастава жаба!” Тогава

и Ева са би
тази змия

ще почне да ме уважава като умен чо
век и този свят няма да бъде такъв, ка- 
къвто е сега — всичко заради една ябъл
ка. Тази ябълка се е 
атом.

превърнала сега в 'НАЙ-БЪРЗ РАЗВОД
— Като те слушам, ако ти беше в 

Едемската градина, светът и сега щеше 
да бъде рай — казах аз. — Човекът не 
би изпаднал в грях.

— Не този човек — каза Симпъл. — 
Аз щях да си остана

Мексиканският град Сиудад Хуарез е град 
където най-бързо може да се получи - развод. 
Тук развод може да се получи за един ден: 
След закуската трябва да се обадите на по
лицията, а след обеда, със съответна 
се получава удостоверение за развод. Неот
давна мексикаският парламент взел решение 
с което се забранява бързо сключване на брак 
и развод. Градските власти на Сиудад Хуарез 
били против този закон. Гласуването 
закон би лишило градските власти

яв тази градина да 
си правя вино, да пея като Кросби и да 
се чувствувам чудесно! Нямаше да ходя 
да се трепя в този груб свят, нито да.ид- 
вам в Харлем. Ако бях Адам, щях прос
то да си седя в оная градина, без да пла
щал! наеми, да бягам от хазайките, да 
нагласям будилника. Цар щях да бъда, 
макар че нямаше да имам друго име ос- 
вен Адам — и никакви инициали.

— Наистина щеше да бъдеш цар. 
Ако беше там. Така, че скъпи приятелю, 
надявам се твоето по-късно пристигане

такса,

* внимание на 
досега негър

на този I
е символ — казах аз, 

— символ на съблазните и греха. И то
зи символ си остава един 
висимо от раста.

— Кой ти приказва

от големи
приходи. От такси за развод те получават 63®/§ 
от своите съвкупни приходи. Разведените 
повече

и същ, неза- са
туристи от Съединените американски

щати.на нашата съвременна сцена няма да 
обърка перспективите ти.

* „Симпъл (англ.) —• прост

за символи —
каза Симпъл. — Аз ти говоря за деня, 
гато Ева взе оная ябълка и даде на Адал!

ко-
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култура ♦ просвета ♦ изкуство ♦ култура ♦ просвета ♦ изкуство

На педагогически теми

РЕФОРМИРАНОТО 

УЧИЛИЩЕ И УЧЕНИКА
СЕГАШНОТО УЧИЛИЩЕ 

а особено неговата вътреш
на организация, не е така
ва, каквото е било по-рано. 
Всички видове и степени на

свободно социалистическо 
ведомство — изисква по-мал 
ко труд, а дава добри пло- 

(Ако проследим кои 
ученици мислят така, ще за
бележим, че тоза са главно 
мързеливите. Ученици, кои
то на всички начини се сна- 
мират като ползват добрина 
та и небднтелността на пре
подавателите. Ползват сво
ите другари, по-добрите уче
ници, да им подсказват, да 
им пишат домашните, реша
ват задачите и под.). Следо
вателно такова разбиране на 
училището, от страна на ня
кои ученици, е погрешно и 
вредно. Понеже, ако новото 
училище е организирано та
ка, че ученикът да почувст
вува себе си и успеха на соб 
ствения и чуждия труд — а 
то има такъв характер —то 
гава никак не смее да се ка
же, че с малко работа се 
постига добър успех. Напро
тив — работата на ученици
те като цяло не е улеснена, 
но им е дадена възможност 
с фронтални (класови), групо 
ви, индивидуални, индивиду 
ализирани и други облици

на дейност да дойдат до съ
знанието за нуждата от ко
ренно проучване комплекси
те въпроси, които излъчва 
нашата обществена практи
ка, постоянното стопанско- 
икономическо развитие на 
страната ни. Следователно, 
учениците в такъв вид дей
ност проявяват своите жела 
ния, влечения, наклоности и 
токущо разбудени диспози
ции.

Оттук, демокрацията в уче 
лището трябва да бъде разб
рана като право на учини- 
ците равноправно да участ
вуват в целия живот на учи 
лището, да дават свои мне
ния, конструктивни предло
жения, доброжелателни сюг 
жестии, с една дума, да жи
веят дейно между своите 
другари и преподаватели. 
Следователно, в училището 
няма произволности, а нор
ми при разглеждане и раз
биране понятието социалис- 

, тическа демокрация същест 
вуват.

В следващия брой: Успе
хът зависи от ученика.

Слободан Василев

дове.

училищата през последните 
години претърпяха различни 
промени — по посока на осъ 
временяване на въпитателно 
-училищната дейност за по- 
пълно и цялостно образова
ние на ученика. В нашите 

следователно, саучилища, 
направени крупни положи
телни промени, но също та
ка, е факт, че учениците днес 
показват относително слаб
успех.

Нашето социалистическо
училище като въпитателно- 
образователно учреждение е 
и част от социалистическата 
ни действителност, където 
чрез организиран и взаимен 
труд на ученици и препода
ватели, се пренася и приема 
човешкият трудов опит, ка
то: знания, практика, нави
ци и под. — има задача да 
подготвя всестранно възпи
тани, образовани, емотивни 
и ' творчески личности. Съв
ременното училище, израс
нало върху основите на на
родната революция, има съв 
сем благородна цел и зада
ча. Именно — да се създа
де хармонично развита и сво 
бодна личност, която с дух 
и тело, ще помага изграж
дането на по-добро бъдеще 
— социализма, относно ко
мунизма. Оттук се и дойде 
до реформата на нашата въз 
питателноучебна система, до 
откриването на нови и съв
ременни учебно-организацио 
нни пътища.

Много ученици, обаче, ечи 
тат че реформирането учи- 

понеже е ново и

Зденко Градиш: Къпеща се жена

Босилеград

Прекъсната 

хубава традициялизце

Първия випуск 
в стопанското 

училище

БАСКЕТБОЛ

НЕИНТЕРЕСНА ИГРА - 

И ПЪРВА ЗАГУБА
До тази година във вестника винаги можех

ме да видим снимки и репортажи за тържест
вата по случай Ден на младостта в Босилеград 
— тази година едва ли нещо можеше да се про 
чете. Вината не е до вестника — а до органи
заторите. Освен няколко спортни състезания 
(футбол, волейбол и др.) — друго почти и ня
маше?! Не бс устроено ни традиционното фа
келно шествие, нямаше гимнастически упраж
нения. нямаше културно-забавна програма.

А хората от комуната очакваха, както вся
ка година; и сега, да видят какво са подготвили 
младежите и учениците, какви изпълнения са 
подготвили селските танцови състави?... Защото 
25-ти май е Ден на младостта, а в комуната 
има над 2 000 младежи и девойки, от които 
800 се учат.

Ясно личи, че някой не си е гледал рабо
тата. Не е лесно изведнъж да се прекъсне де
сетгодишна традиция. Сега, съвсем естествено, 
трябва да ои зададем въпроса: къде с младеж-- 
ката организация в Босилеград? Къде е учили
щния младежки комитет? Защо не са мислили?

Но, това което стана е вече минало.
Следва да си вземем на бележка, че и за

напред да не ни се случи нещо подобно.

Тези дни 18 души завър
шиха стопанското училище, 
в Босилеград, подведомстве
но отделение на Браненото 
училище. В трети клас бяха 
записани 31 ученик, но 18 е 
успех завършиха. С отличие 
взеха класа Дане Велинов и 
Васил Станчев. Общият ус
пех на класа е 2,83.

Между завършилите има 
автомеханици, шлосери, те- 
некиджии и ковачи. Стопан
ските организации в Босиле
град имат нужда от такива 
кадри и вероятно ще ги при 
смат на работа. Б. К.

„Дървена звезда“ (Свилаинац) — 
„Свобода“ 46:41 (26:15)

през второто полувреме ди- 
митровградчани бяха срав
нително по-добри от първото 
полувреме, а ако бяха игра
ли през цялата игра, както 
в края на срещата, победата 
сигурно щеше да им прина
длежи. Но димитровградски 
те баскетболисти твърде къ
сно се консолидираха и 
успяха да победят по-добрия 
противник.

За отбелязване с и такти
чески направената грешка 
— вместо след началния не 
успех на първата петррка да 
замени играчите и въведе ог 

Милев

На баскетболното игрище 
в градския парк в Димитро- 

баскетболният отбор 
„Свобода, претърпя първото 

тазгодишното баскегбо 
лно първенство поражение 
Гостуващият отбор „Дърве
на звезда" от Свилаинац в 
една неинтересна, слаба иг
ра напълно заслужено спе
чели две точки.

Пред около 200 зрители — 
любители на баскетбола 
започна една безкръвна, ане
мична борба, в която гости
те още с началните минути 
разкъсаха защитническата 
зона и успяха да се създадат 
предимство от десетина точ
ки. Димитровградчани игра
ха конфузно, неефикасно.

През второто полувреме 
като че ли домашният от
бор се поокопити, зачестиха 
набезите към противнико
вия кош, но отново пролича 
неефикасноста, която в кра
йна сметка и коства среща
та. Трябва да се отчете, че

вград

си в

НС

ио-ладите, треньорът 
упорито запазваше същия съ 

Това е може би един 
от изхода, но в крайна смет- 

лошата игра бе причина 
за поражението.

став.

ка

Да напомним, че съдийска 
та двойка Йоваиович и Ма- 
дич от Ниш водиха мача ела 
бо и често грешеха в полза 
на гостите.

Борис Костадинов

Ст. II.
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Две важни точкишмшшпш
Пример за подражение 

и похвала
»А. Балкансни«-»Пуста Река« 

(Войник) 2:0 (0:0) • М. ТодоровПримерът на промишлено Димитровградчани, любите 
то конфекционно предприя- ли на баскетбола и спорта 
тие „Свобода” във връзка с изобщо, са доволни от това 
решението им да финансира начинание. Вече седмици на 
и се грижи за развитието на ред в Градския парк наблю- 
баскетбола в Димитровград дават качествен баскетбол, в 
заслужава да бъде привет- който се състезават отбори 
ствуван и трябва да бъде от централна Сърбия. При 
последван. това началните успехи са по

Именно, самоуправителни- вече от задоволителни:
три срещи, чиито точки се 
взимат в предвид за оконча-

малък брой зрите-дочакаха 
ли, тъй като започна прева- 
ляване на дъжд.

Спечелените на свой терен пречната ^РеАа и резултатът 
спеиш отбооа на , Пуста река остана непроменен. 
(Бойнпк) в последната футбо след бързо "Р^и™е70^
^сСтРнТиаАдВеежГКна дГГт рГу^ сЪ|разителн„ятДут

Ав

междуподзоновата група. ^Гми^ти С Машв, след 
Пред около 500 зрители, триково преминаване с мо- 

състезаващите се отбори не щен удар УЛУДИ Р гол 
показаха особено техничес врата и постигна втория гол 
км издържана игра, макар за димитровградчани. 
че мачът нзобилствуваше с „
редица критични позиции, о- Едва след тоя резултат 
собено пред вратата на гос- стите отвориха И^Р^Т®’ 
тите. Почти целият мач из- времето беше твърде малко 
мина при пълно тереиово на за да се промени резултат.. 
дмощие на футболистите от 
Димитровград, но едва през 
второто полувреме това над 
мощие донесе и материална

След тази победа Димитро 
вградчаии все още имат на
дежда да се борят да запа- 
зят място в междуподзонова 
та група. Още повече, 
борите, които правят долна
та част на табелката им бя- 

само с 3 — 4 точки.
Но дали действително ще 

си осигури място положител 
но ще се знае след мача в неде 
ля, когато „А. Балкански” на 
свой терен играе с третокла 
сирания в групата.

от
че от-те органи на това димитров

градско предприятие в пача-

гат

но

полза.

През първото полувреме 
гостите’ съумяха да създадат 
здрава защитна верига пред 
своите врата, относно нака
зателно поле, и всички набе
зи към тяхната врата завър- 
шаваха именно тук. Димит
ровградчани постоянно ата
куваха, но липсваше завър
шек, то ест реализатор, на 
голове.

Баскетболистите поздравяват публиката

лото на тазгодишното първе 
нство по баскетбол решиха 
да финансират тоя спорт, 
като отделиха от средствата 
общо потребление десет хи
ляди нови динара. Заслужа
ва особено внимание 
та, че решението е взето е- 
динодушно, което говори за 
високото съзнание и превъз 
могнати схващания от „фи
нансова” и „стопанска“ изго

телиото класиране, две спе
челиха, а само една загуби
ха.

В ръководството на клуба 
изтъкват, че доколкото се 
касае за материални сред
ства — баскетболният отбор 
ще бъде осигурен. Остава са 
мо на баскетболистите, на
чело с треньора им Васил 
Милев, редовно да провеж
дат тренировки като от ден 
на ден укрепват физическа
та си издържливост и създа- 
дат силен баскетболен от
бор.

Началото на второто полу 
време не обещаваше, че не
що съществено в играта ще 
се промени. Димитровградча 
ни пак бяха тези, които ата
куваха, а гостите, които се 
защитаваха. Действително 
от време на време те пред
приемаха контраатаки, но 
които също не бяха оползот
ворени.

Към средата на полувреме 
то обаче димитровградчани 
зачестиха с ударите си към 
противниковите врата. От 
едно почти идеално положе
ние С. Манов отправи жес
ток удар, който срещна на-

фак-

Отборът на „А. Балкански

да.

Всъщност, до известна сте 
пен само с рекламни цели, 
начинанието на „Свобода" 
да финансира баскетболния 
отбор, не може финансово 
да се оправдава. Но в коле- без оглед на временните ус- 
ктива считат, че предприя- пехи, би било премного (ма- 
тието е на такава икономи- кар че известни реални ша- 
ческа степен щото може да нсове съществуват) да се о- 
отделя средствата и за раз- чаква още в първата година

димитровградските баскетбо 
листи да се озоват във вто
рата републиканска група.

На 6 юни 1971 година се навръшва мъчи
телна година от когато престана да тупти сър
цето на нашата обичана съпруга, майка, се
стра, снаха и баба

Накрая да напомним, че

ПЕТРИя ИВАНОВА ДРАГИЕВА
от Димитровград

самовитието на спорта, не 
в предприятието (баскетбол
ният отбор носи името „Сво
бода”), но и в града. Ст. Н.

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

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

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

ЛОТАРИЯТА ИМА СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ: 

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

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

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

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

Страница 10 __________

и собственици на средства, осрочени на 13 
месеца.

Изминала е мъчителна година от нашата 
раздяла, а тъгата и днес присъствува както и 
първия ден от нейната смърт.

Нашата сърдечна благодарност 
което е направила за нас.

Нейните спомени 
мо в нашите сърца.

Съобщаваме на роднини и приятели, 
ден в 11 часа ще се извърши годишен по

мен на гроба й в Димитровград и открие па
метник на незабравимата покойница

Поканват се роднини и приятели да при- 
съствуват на помена. А р

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

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

на всичко,

са впечатени незабрави-

четоя
9 000 динара Покрай високата лихва от 7,5в/в, както и 

участвуването в лотарийното теглене на би
лети, вие които разполагате със спестовна 
книжка с влог от 1 000 динара, сте застрахо
вани при ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАВОД „ЮГО 
СЛАВИЯ”.

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.

2000 динара 
1818 динара 
1490 динара От опечалените:

съпруг Иван, пенсионер, 
Вирма, учителка, дъщеря 

син д-р Радко, 
зет д-р Стефан, снаха Елена,
Иво и други роднини

внук
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На 25 май 1944 
вършиха десант на Дървар’ 
унищожен.

година, на рождения ден на ТитО', германците из- 
- къДето се намираше Върховния щаб. Десантът бе 

р нците не успяха да заловят другаря Тито, а нарадооевободи- 
телното движение извоюва

за да узнае мястото на пребиваването на Ти
то. Установи тесни връзки с четниците, осо
бено с техния комендант Урош Дренович и 
Лаза Тешанович. Кирхнер нямаше много до
верие в устатите и затова ги отбягваше.

Акцията на разузнавателите донесе добри 
резултати. Кирхнер беше узнал местопребива
ването на Тито, дори получи и план как са 
разполо ени отделни членове на Върховния 
щаб в Яйце. Веднага изпрати шифрована те
леграма до коменданта на дивизията „Бран- 
дебург”. Отговорът гласеше:

„Потвърждавам съгласието си за по-ната
тъшно развитие на акцията според приетото 
предложение. Вие сте лично отговорни. Тряб
ва да запомните, че резултати очаква Върхов
ното командуване на вермахта. Моля за кови 
отчети”.

още една победа.
Този фейлетон 

материали за това как е 
вали подготовките за 
Върховния щаб.

описва- някои някои детайли въз основа на германски 
подготвяно нападението на Дървар и как са се разви- 

пленяване или унищожаване на другаря Тито и на

Хитлеровият план за 

унищожение на Тито и 

Върховния щаб
Кирхнер с нов елан започна работа. Ми

на Коледа и се приближаваше новата 1944 го
дина. В най-воляма тайност подготовките бя
ха завършени. Трябваше да се) чакат само 
благоприятни атмосферни условия. Според 
Кирхнеровия план акцията трябваше да започ
не през първите дни на януари. Той считаше, 
че партизанските части няма да променят ме
стопребиваването си зимно време. Не бе слу
чайно, че в тези части на Босна, германците 
прекъснаха своите действия, и то заповед на 
Кирхнер. Той възнамеряваше да намали бди
телността на Върховния щаб и на частите на 
НОВ.

ПЛАН ЗА АТЕНТАТ — Ето го първият вариант, — продължи 
Кирхнер. — Тито ще загине от съюзническа 
куриеска пратка. В нея ще се намира бомба, 
която ще екскплодира, когато отворят колета.

Полковникът се усмихна иронично.
— И какво? Ще я изплатите по нашата 

Райхспоща.
— Не, но посредством двама английски 

пилоти. Между доброволците възнамерявам да 
избера двама, които приличат на типични ан
гличани. Ще получат униформи на РАФ. Вече 
съм осигурил две комплектни униформи и не
обходими дребулии, цигари, писма от моми
чета, някои билети за кино и футболен мач, 
както и парашути. Колета с бомбата ще под
готви нашият технически отдел. И проектът 
на бомбата се намира в документацията.

— И вие вярвате, че тези доброволци ще 
занесат колета на Тито? Как ще направят то
ва? Как ще го убедят?

— Пратката ще донесат в щаба партизани 
или населението, което ги подкрепя. Същест
вува голяма вероятност, че именно така ще 
бъде. Преоблечените доброволци ще спуснем 
нощем с парашути 
се намира Тито. Парашутите ще бъдат пов
редени, а двамата парашутисти ще загинат. 
Същевременно близко до това място ще отек
не силна експлозия, като че ли е експлодирал 
самолет. Може би ще успеем да инсценираме 
и някакъв малък бой във въздуха. Считам, че 
партизанските патраули ще намерят парашу
тистите. Край убитите ще се намира поща за 
Тито. Бузсъмнено нашият колет ще стигне до 
оня до когото е изпратен и тогава...

— Виждам, че си оптимист, — забеляза 
полковникът. — Съмнявам се че Тито ще се 
хване на тая въдица. Какво е вашето второ 
предложение?

— Подготвяме нощен десант срещу пар
тизанския щаб. Но това не е всичко. Имам 
идея атентата да извършта наши хора, които 

на нападението ще побързат „на 
помощ" да спасяват Тито.

— Интересно. Имате ли толкова сътру/у

Половината на 1943 година. Пред щаба на 
дивизията „Бранденбург" в Берлин спря чер
на лимузина. Часовоят застана мирно. Висок 
на ръст офицер в адютантската стая и поглед
на поручика, които седеше зад бюрото.

— Кого да представя? — прпита адютан-

— СС унтергцюрмфюрер Кирхнер.
— Заповядайте вътре, — полковникът ви

НАИСТИНА НЕПРИЯТНА ИЗНЕНАДА

Новогодишна нощ. Баня лука. Кирхнер до 
късно през нощта пиеше със своите офицери 
за успеха на предстоящата акция, от която 
много очакваше. Германците, четниците и ус
татите гуляеха цяло нощ. Сутринта всички 
спеха и именно тогава в разни части на града 
оттекнаха експлозии и къртечен огън. По за
повед на маршал Тито Пети краишки корпус 
под командването на народния герой Славко 
Родич нападна Баня лука. Повече от два дни 
продължиха ожесточените боеве. Най-сгтне 
германците получиха подкрепление и парти
заните се изтеглиха.

Новогодишното нападение напълно обър
ка германците. Те възобновиха боевете против 
партизаните. Силни бронирани части нахлува
ха в Босна. Германците маршируваха към 
Яйце. Маршал Тито и Върховни щаб бяха из
чезнали е неизвестна посока.

Кирхнер беше вбесен. От няколкомесечни 
те подготовки вече нямаше никаква полза. 
Трябваше всичко да започне отново. Комен
дантът на дивизията „Бранденбург” му каза, 

работата й че

тът.

очаква.
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' Обаче положението на германците в Юго
славия се влошаваше от ден на ден. Герман
ците на всяка цена настояваше да задържат 
в свои ръце комуникациите, летищата, прис
танищата. За германците особено опасно беше 
разрастването на борбата в Сърбия и Македо
ния, защото там частите на НОВ заплашваха 
да пресекат отстъплението на групата армии 
„Е”, конто се намираха в Гърция.

Затова Хитлер искаше да улучи в сърцето 
на народноосвободнтелното движение в Юго
славия пленявайкн Тито и Върховния щаб.

(В следващия брой „Хитлер не отстъпва")

' . - :

..ГЙКЙГ
в момента

ници?
— Планът е малко по-друг. Имам намере

ние да формирам от избрани ссесовци и чет
ници специална диверзантска част. Облечени 
като партизани ще се изтеглят на територия
та, която са окупирали Титовиге банди, ще се 
приближат до щаба и ще чакат. По радиото 
ще ни обадят, че са готови за нападение. То
гава ще полетят наши самолети и ще изхвър
лят десантната част. Ще се постараем да обър- 

партизаните а тогава ще се направи 
хаос. На помощ ще дойдат най-близките юго
славски части, а между тях ще бъдат и наши
те емисари. В „борбата" против десанта ще се 
приближат до Тито.вия бивак и и удобен мо
мент ще го пленят или убият.

— Трябва да призная, че изобщо не ви 
псва фантазия, — каза полковникът. — 
знаех, че в СС има така способни офицери. 
Вижте, ние браиденбургците” имаме на своята 
сметка множество успели акции. Но все пак 
избираме планове, които имат изгледи да ус
пеят. Вторият нла нповече ми харесва. Наши
те войници обичат това. Да поговорим за под
робностите.

До късно през нощта в кабинета на ко- 
„Бранденбург” имаше

стаята и още на входаКирхнер влезна в
салютира.

— Хайл Хитлер!
__ Хайл! Заповядайте седнете. Имате ли

планове? Мога ли да ги видя? — попита пол- 
Александер фон Пфулщаин, комеи-ковник

^ЗаГв"! - охгойор^Кйрхне^ Ох- каме
вори чантата и извади ^
дс я на полковника, който на бърза ръка пре
гледа няколко страници.

— Обширно е, — каза той.
__ Всичко съм разработил подробно. Под-

атентата. Те са лн-готвил съм два варианта за
съвсем реални. Ако позволите, ще започна с 
общата част на подготвената акция. А след 
това, готов съм да ви обясня всичко подробно, 
господин полковник.

Полковникът кимна

“ АНа^еРГка° заАдача, - каза Кирхнер - 
/ ще бъде откриването на мястото където пре 

бивава Тито и неговия щаб. С това ще се за
нимава нашата разузнавателна служба. Раз
читаме също така и на четниците, които съ
трудничат с нас. Те имат между партизаните 
свои хора. Познават терена. Мисля, че трябва 
умело да ти използваме. Информациите, кои
то могат да ии дадат ще бъдат '
Аз вече съм установил съответни контакти.

_ Добре — съгласи се полковникът. — А
какво след това? Тито е на своите освободе
ни територии и добре го пазят.

_ Тъй вярно, — това имам предвид. Ак
цията трябва да бъде подготвена и предприета 

тайност. Само това може да гараи-

Нс

с глава, стана и за-

менланта на дивизията 
съвещание. Той не отговаряше никому по те
лефона, а в десет часа нареди да му донесат 
вечеря в кабинета. След това извика шефа на 
своя щаб. Около два след полунощ събуди 

Кирхнер събираше хартиите, а ко- 
поиска кола. След няколко минутиадютанта, 

мендантьт 
в кабинета изгасна светлината.

„БРАНДЕБУРГ" ТРЪГВА
по-късно специална част под

командванет^на ^»херщюрм(1н^рер^^Сирхне|?

дивизията „Бранденбург". В този полк 
специалисти за диверсии и са-

напусна 
полк на 
се намираха
ботажн. _

През Унгария частта стигна в Баня лука. 
Тук Кирхнер започна разузнавателна акция

в строга
тира нейния успех. Тито и неговата охрана 
трябва да бъдат изненадани.

Заинтересованият фон Пфулщайн отново 
седна зад бюрото.

Десантът на Дървар на 25 май 1944
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УБАВО ЛИ ]Е 

ТЕКА?
Реши- че писуем кво прайе некои друга-

това е.ри, па сърди ли се не сърди ли се 
Оно вечи е ясно: щом съм новинар много при
ятели нема да имам.

Та да ви кажем кво ме боли.
Живе муПе ме изедоше онядан у Звонску 

бану. Довели ония оди Центърът у Димитров
град деца-ученици да изводе програму. Това 
]е убаво. Пояше децата, играше и работа се 
завърши. Руководител>ете рекоше на децата да 
иду У Одоровци и у ,4 по обед че се върну 
обратно у Димитровград.

— Защ-ото. съм загубил зелените 
бои — отговорило детето.

ОБЕД■ЦЧужд хумор Ама тува поче лошето.
Ония ми ти мужйе изпратите децата, па 

ка се развърнуше на ранищата у хотелат — та 
до сред ноч. Децата у Одоровци стигоше, по- 
измааше се пошеташе, некоя уморна оди пу- 
тат седоше у аутобусат и саде завикую. Друга 
коя поогладнеше — тражише леб по чуждете 
иже.

— Това вече минава всички гра
ници! сърди се мъжът. —- Пак няма 
нищо за обед. Отивам в ресторанта.

— Почакай пет минути, казва 
жената.

— Какво, обедът ще бъде готов 
за пет минути?

•— Не, но и аз ще тръгна с теб. Чекаше-чекаше, па им се упълти. Па изле- 
зоше та у муйе играше гладно оро на пруди- 
щето.ДУХОВИТО

ДЕТЕ

промяна По едно време, те ти Йи дойдоше весели- 
весели. До Димитровград едни само пояше. 
Они пою, а мене ми се превърна нещо подгру- 
ди, ама си Ьута.

— Откакто живеем в града, моя 
мъж много се промени!

— Как мислиш?
—- По-рано седеше в кръчмите 

от сутрин до вечер, а сега от вечер 
до сутринта. . .

Па се нещо мислим: види ли некой това? 
Същите тия човеци само едън дън преди това 
„пливали'' и на банйетат на разделбу с алек- 
сандровчанье. Некои оди н>и беоше си вързали 
пърс още оди 16 май кига праише симпозиу- 
мат. Некои си имаюИЗНЕНАДАН маю -оди реонскуту смотру 
у Поганово. И там беоше „гълнули" удицуту.Една майка довела сина си при 

очен лекар и развълнувано казва:
-—- Детето ми е болно. Сигурно с 

Очите нещо не е в ред. Трева, листя, 
■ храсталак, всичко рисува с червена 

боя.

Една неделя Павел среща своя 
приятел Ацо с букет цветя и го пита,-

И друго нещо: кво че кажу родителите на 
тая деца що Ьи прачаю с теквия_ организато-
рие. Они се обдували, .па се забоварили. . . *— За кого си купил тия хубави

цветя?
Имаю ли и они деца и дали би им било 

право да !}и даду некому на руйе, па он тека да 
Ьи остави?

— За госпожа Николич.
— Как ще се зардва тя?
— Съмнявам се. Днес е нейното 

погребение.

Лекарят пита детето защо рису
ва тревата, листята, храсталака с чер 
вена боя когато са зелени. Манча

ч
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