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ПРИЧИНИТЕ ЗА СТАГНАЦИЯТА НА 

СТ0ПАНСТВ0Т0-НЕИЗВЕСТНИ! ПЕТЪР СТАМБОЛИЧ 

ПОСЕТИ СУРДУЛИЦАТози извод на Съвета 
стопанство и финанси на за 
вчерашното заседание на Об 
щинската скупщина приеха 
и отборниците разглеждай
ки заключителните сметки 
на предприятията за 1970 го 
дина. Общинската скупщина 
препоръча да се направи об 
стоен анализ след полугоди 
шния баланс.

Както обясни икономистът 
Младен Димов че стопанст
вото през 1970 година е от
белязало увеличение на съв 
купния приход с 34% всич
ки останали елементи на ин 
терната икономика са отри 
дателни. Обаче от заключи

ло телните сметки не могат да 
се видят причините за тази 
стагнация.

В структурата на съвкуп
ния приход изразсходваните 
средства увеличават участи 
ето от 68% през 1969 на 73% 
през 1970 година докато осъ 
щественият доход участвува 
с 27%. Израсходваиите сред 
ства отбелязват относително 
увеличение от 42%. Зарад 
относително по-бързото на
растване на израсходваиите 
средства от относителното 
нарастване на съвкупния 
приход икономичността от
белязва упадък. Със сто ди
нара израсходвайи средства

през 1969 година е осъщест
вен съвкупен приход на сто 
йност от 147 динара, а през 
1970 година 137 динара.

Имайки предвид тези по
казатели отборниците прие 
ха единствено възможното 
решение: специалистите на 
Общинската скупщина заед 
но със Службата на общест 
веното книговодство и сто
панските организации да из 
работят по-обстоен анализ 
който ще открие причините 
за стагнацията на стопанст
вото през миналата година.

Д. Йотов

НА 4 и 5 юни ПЕТЪР СТАМ 
БОЛИЧ, член на Председа
телството на СЮК, придру
жен от МИРОСЛАВ МАРКО 
ВИЧ, председател на Съюза 
на сръбската младеж посе
ти Сурдулица.

На 6 юни преди обед той 
води разговори с представи
тели на общинските комите
ти на СКС от Вранския край 
върху задачите на комунис
тите след XVII и XVIII за
седание на Председателство 
то на СЮК, а след обед от 
16 часа пред около 300 чле
нове на СЮК от Сурдулица 
И непосредствената й окол
ност изнесе доклад на те
ма: „Актуални задачи на ко 
мунистите във връзка със 
Заключенията на XVII и 
XVIII заседание на Предсе
дателството на СЮК”.

Между другото Петър Стам

болич подчерта, че в момен
та две слабости на пречат в 
работата — отрицателни яв
ления в междунационалните 
отношения и в областта на 
стопанския ни живот. На 
XVН-то заседание на Пред
седателството на СЮК се до 
говорихме за общия курс в 
по-нататъшната работа. Съз
даденото положение е резул 
тат на стълкновенията меж
ду самоуправителните отно
шения, които все повече ук
репват и старите админист
ративно-бюрократични, кои 
то изчезват. В по-нататъшно 
то ни развитие, каза Стам- 
болич, необходимо е да се 
засили и укрепне ролята на 
работническата класа, а 

СЮК да бъде идейния фак
тор. Доходът трябва да се

ЕрштВо
вшштитш тк бъапгскат| народност% спусне в основната органи

зация на сдружения труд.
Трябва, да регулираме отно-

* ЦЕНА 50 ПАРИ11 ЮНИ 1971 * БРОЙ 502 * ГОДИНА XIII между миналия ишенията
текущия труд и сериозно да
се противопоставим на бю-

XX заседание на общинската 

скупщина в Димитровград
рократизма. Във връзка с
развитието на личния труд
нещата са ясни при нас. Той
подчерта, че в междунацио
налните отношения не са на
стъпили зли времена, а теса
резултат на натрупалите се
неразрешени икономически
проблеми. Да се излезе от
съществуващото положение
трябва не само да се при
емат но и последователно
проведат конституционните
амндмани, които регулират

* Отборниците против дезинтеграция на кооперацията.

* Иван Тошев отново избран за председател на Общинския съд

оплаквания във връзка с конкур-

отношенията между федера
ция и републиките в по-на
татъшното укрепване на са-

* Второстепен орган за решаване по
управлението на ОС в бъдеще ще бъде Съвета на трудова- (НА 3 СТР.)Петар Стамболичсите в орган на 

та общност —
Двадесетото заседание на Об равителен орган в Оощина- 
хцинската скупщина в Дими та не по някакви важни ис- 
тровград ще остане в ана- торически решения, но по 
лите на най-висшия самоуп- (СГР. 5)

Из живота на народностите в Сърбия

ПЛОДОВИТА
ШГОИЗДАТЕЛСКА
ДЕЙНОСТ

Руске слово" —- на русин- 
ската народност, двете със 
седалище в Нови Сад, „Либе 
рататеа“ — на [румънската 
народност, в Папчсво, и 
„Братство" — издателство 
на българската народност в 
Ниш.

Всички тези издателства 
са образувани през петдесе- 

годиин, когато иконо- 
и обществеио-по-

С киигоизлателска дей 
ност на езиците на народно 
стите в Социалистическа ре 
публика Сърбия се занима
ват осем издателства. Изда
телското предприятие на уи 
гарската народност „Фо
рум", което се намира в Но 
ви Сад, е едно от по-големи- 
те издателства в Сърбия. 
През последните голини осо 
бено се засили и издателско 
то предприятие на албанска 
та народност „Рилиндия" в 
Прищина. Покрай тези две 
поголеш предприятия с из
дателска дейност на езици
те на народности се занима- 

„Обзор", издателство 
на словашката народност,

тите
мическите 
литическите условия позвол 
яваха да се развие гю-плодо 

книгоздателска дсйност 
езиците ма иародиос-

вита 
и на
тите. Подчертай коитимуи- 
тст в работата на издател-

ват: (НА 8 СТР.)



В ПОСЕЩЕНИЕ НА ПЕКИНЮгославия и светът

НА АЗИАТСКИТЕ 

МЕРИДИАНИ
значителното преустройст 
во на вътрешния план бе 

отваряне

М. ТепавацПосещението на държавния секретар 
в Китай говори за подобряването на условията за 

сътрудничество между двете страни последвано от 
към външния свят, при ко 

отношенията с Юго
по-широко

ето и
славия, една 
те фактори в кръга на не 
обвързаните страни, зае
мат определено място и 
имат определено 
ние. Стремежът на Китай 
на международната сцена 
да изрази своите станови 
ща и интереси, да играе 
активна положителна ро
ля в живота на междуна
родната общност, да

своите законни

ЗА ПО-МАЛКО от ед- независимостта, равнопра 
на година след размяна-, вието, суверенитета и не 
та на посланици — извър намесата във вътрешни р 

зарад двустранното боти. При уважаване и з 
у м тези начала,

на взаимно

Безсъмненно Лусака беше 
събитие от първостепенно 
значение не само за полити
ката на необвързване, но и 
за цялата област на разви
ващия се свят. Решенията, взе 
ти през миналия септември 
в столицата на Замбия пред
ставляват акционна програ
ма на седемдесет страни на 
необвързнаиия свят, чиято 
роля в световната политика 
от ден на ден расте.

Пристъпвайки към осъще
ствяване на рашенията от 
Лусака югославското прави
телство започна твърде ши
рока дейност за двустранни 
контакти с необвързаните и 
приятелски страни. През по 
следните седмици една отха 
рактеристиките на тази дей 
ност са именно диалозите 
осъществени с азиатските 
страни. През изтеклите дни 
в Белград пребиваваха ми
нистърът на външните ра
боти на временното револю
ционно правителство на Ю- 
жен Виетнам Нгуен Ти Ъин 
и министърът на външните 
работи на правителството на 
Индонезия Адам Малик. По
чти същевременно Белград 
и Пекин водиха разговори 
около утвърждаванео на пъ
туването на държавния сек
ретар на външните работи 
Мирко Тепавац в Китайска
та народна република.

пост на необвързаните и до 
разглеждане на кризите в 
света: Югоизточна Азия и 
кризата на Близкия изток са 
постоянна грижа на света, тена
Застъпвайки се за мирно раз желание отношенията ме читане на 
решаване на международни сфр Югославия
те проблеми необвързаните ВЪЗобно- опознаване и сходностнаимат предвид основния прин Китаи да се възошш и маимни
цип на политиката на необ-’ вят и поставят върху нови интересите, при 
вързване и самоопределени- осн,ови — държавния се- усилия и добра воля мо
ето на народите. Без действи външните рабо же да се развива сътруд-
телна свобода няма мир, ни- * * имиргтвп к твъппе ШИРО-то независимост. Необвър- ти Мирко Тепавац е в ед ничество в твърде шири
заните страни като цяло са носедмично официално ки и важни ооласти, <х р
огледало на съвременния посещение на НР Китай, това да не се довежда под

въпрос политиката на ко 
йто и да било от партньо 
рите и в другите насоки 
на международното анга-

от активни-

значе-
на въз основа

осъ
ществи 
права в Обединените на
ции и, в унисон със свои
те големи и разновидни 
потенциали, да върши оп 
ределено влияние върху 
съвременните световни съ 
бития — винаги намира-

от наро Периодът на нормализи
рането е сравнително къс, 

ми формирани в държавни за да може да се направи 
общности на четирите кон-

свят: това е мозайка
ди, раси, обществени систе-

изчерпателен и съдържа- 
тинеита — Азия, Африка, Аа телен баланс, но съвсем жиране или неговите от- 
тинска Америка и Европа. ношения с други страни. 

Изхождайки от тези на
чала, Югославия работи 
в духа на необвързването 
и развива най-широки ме 
ждународни връзки. По-

е ясно, че в този период 
се е стигнало до значите
лен напредък, както в от
ношенията така по отноше 
ние на все по-честите сре-

Зачитайки разликите помеж
ду си те се опитват да укре
пят обща платформа за по
литическа акция в борбата 
за мир и международно съ-

ха пълно разбирателство 
на Югосла-и подкрепа 

вия. Така сигурно ще бъ
де и занапред.

щи и установяване на сто 
трудничество. В това отно- пански и други връзки То ложителното развитие на 
шение необвързаните прив- ва са охрабряващи симп- отношенията с Китай, ко-

томи, въз основа на които ито, надяваме се, след-ра 
реално може да се вярва зговорите на Мирко Тепа

вац с неговите домакини 
в Пекин ще получат нови 
импулси. Тези връзки ще

личат вниманието и на ве
ликите сили. И когато днес 
се обмисля за акциите наве 
ликите сили тогава между 
двете съществуващи супер- по-широко, по-успешно и

Във всичко това вижда 
ме условия за развитие 
на трайно приятелско сътв перспективите на още

рудничество, както И' гол 
ям избор на теми за раз
говори, които

сили днес като трет значи- по-полезно междудържав- 
телен фактор на световната 
политика се появява Китай
ската народна република, чи

станат още по-всестранни 
и ще бъдат продължени 
с още едно звено, с още 
една нова димензия.

но сътрудничество.
по време 

на пребиваването на Мир 
ко Тепавац в Китай, без

Общият подход на Юго
Диалозите с трите азиат

ски страни воъщност една 
обща компонента: 
стремежът за осъществяване 
на диалог по актуалните въ
проси на световната полити
ческа сцена. Съзнаваме, че в 
триъгълника: Революционни 
ят Южен Виетнам — Китай
ската народна република — 
Индонезия съществуват мно 
го специфичности произли
защи от различното геопо- 
литическо положение на те
зи страни. Югославия, като 
социалистическа и необвър
зана намира своя компонен
та за сътрудничество с тях 
— въз основа на политика
та, която през последните 
две десетилетия доживяваше

ято роля от ден на ден ста- славия към междудържав 
ва все по-влиятелна в меж- 

Затова ното сътрудничество е Вярваме, че Китай ка- съмнение, ще допринесе 
към по-доброто разбира
телство, разширяване на

това е дународния живот.
всички страни, без оглед то един от инициаторите 
на тяхната обществена си на Бандунгската деклара-

в сегашния път на държав
ния секретар на външните
работи Мирко Тепавац виж- стема, вътрешна и външ- ция, в създаването на ус- междудържавното сътруд- 
даме една значителна ком- на политика, съдържа ня- ловия за всестранно сътру - ничество и да действуват 

колко начала с трайна сто дничество с Югославияпоиента на югославската по 
литика към Азия и прияте
лите от тази част на света.

към укрепване на светов 
ния мир и демократиза
цията на международни- 

на културната революция и те отношения.

йност и универсално изхожда от същите моти- 
и начала. Времето наприложение. Касае се ви 

М. г. за взаимно зачитане

ПОДГОТОВКИ НА ЮКП ЗА
ВЪСТАНИЕ

ВСЕНАРОДНО В Любляна, под ръковод
ството на КП на Словения, 
още в края на април 1941 го
дина бе образувана Освобо- 
дилна фронта, в чиято оценка 
на политическото 
ние, между другото, се каз
ва: „Трябва веднага да се 
започне с организиране на 
словенските маси на борба - 
за освобождение и обедине
ние на словенския народ. По 
този начин в Словения през 
юни и по средата на юли би

положе-
Провеждейки в дело исто- товки. Под непосредствено 

сътресения, но и успехи. Не рическите решения взети на ръководство на Покрайнини 
обвързаната политика в този Майското съвещание, Кому- ския комитет на К11 за Сър- 
нащ развълнуван свят създа нистическата партия на Юго- бия, се развиваше целокуп-
де своя визия на бъдещето славия през май и юни 1941 ната Дейност на партийнитегодина, посредством партии-

Разговорите в Белград с ните организации' започна- тт %, . ^А ла засилена политически иНгуен Ти Бин и Адам Ма
лик се отнасяха главно до 
въпроси на

ни и диверсантски групи, ор 
ганизиране
курсове за девойки и др. В 
резултат от тази дейност на 
Партията — още в първите 
дни се стигна до оказване 
на силен отпор на окупато
ра, бяха извършени множес 
тво диверсии и саботажи ли формирани 25 
особено по големите 
ве. Във възванията, 
правяха покрайнинските ръ
ководства до югославските 
народи, се обясняваше 
тическата платформа на 
оръженото въстание, дава- 
ще ясна картина на бъдещето:

на санитарни

организации в провеждане
то на поставените задачи. 
„Като първо — пише Спа
сения Бабович — ПК за Сър 
бия анализираше и поотдел
но разглеждаше всички ор
ганизации и всиЧки ръковод 
ства на окръжните местни 
комитети, указваше помощ 
помагаше да укрепнат пар
тийните и скоевски органи
зации и т.н..Към края на 
май и началото на юни 1941 
ПК на ЮКП за Сърбия от
прави свои членове на тере-

организационни подготовки 
за вдигането на въоръжено 
въстание на югославските 
народи. Условията за рабо
та бяха твърде трудни, за- 
щото въстанието трябваше 
да се организира в окупира
на и разединена страна, по 
време, когато фашистката 
солдатеска беше в най-голя- 
ма сила, по време на жесто
ки репресии и терор. Благо
дарение организационното и 
политическо единство, запа
зено през априлската война 
и капитулацията на Кралст
во Югославия, ЮКП провеж 
даше подготовките успешно 
И бързо.

При покрайнските, област 
ните, окръжните и по-нисше 
стоящите партийни ръковод 
ства бяха образувани воени 
комитети, със задача да ръ
ководят с военните подго-

въоръже-
градо- Ни групи, а на 22 юни 1941 

които отсегашната дей-
година, на заседание на ЦК 
на КПС бил формиран Глав 

поли- ния щаб на партизанските 
отреди в Словения. Главна

БРАТСТВО 
ВВОТНПК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР

въ-
основа на народите в Босна 
и Херцеговина 
нето на въоръжената борба 
срещу окупатора и негови
те сътрудници, беше възва- 
нието

в подготвя-ЮГОСЛАВИЯ
Излюа всели „Само Комунистическата па 

ртия напетък 
кояепи

Хърватско, като
авангард на работническата 
класа, се казва във

Уршщда редажцшл на, с цел да устройват кон
ференции и провеждат пар
тийната политика всред чле
новете и широките народни 
маси.

Директор,
гамен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

възвани-
ето на КП на Хърватско, ос
тана вярна на. хърватския 
народ и продължва борбата 
за неговото национално исо 
циално освобождение. Всич- АО ^
ки на бунт! Само с общи ство ЛТ "° "ЪТ “ браТ‘ство и единство към обща

та цел. До чувствително за
силване на подготовките за 
въоръжена борба в Черна 
гора дойде след 22 
гато военна комисия орга-

Покрайнинския 
комитет на КП за Босна и 
Херцеговина „да се прекра
тят междуособните вражди, 
омраза и кръвопролития" и

на

Иадаке „Братство" — Наш
От. Пауномгч 72, телефок 

25-444 к 25-450. Най-голяма трудност под
готовките за въстанието бе
ше недоимъка на оръжие. 
Пред членовете на Партия
та и СКОЮ, като най-важна 
задача беше: събиране на 
оръжие и боеприпаси, съз
даване на нелегални удар-

Гкдашвв абонамент 15 а по-
усилия и заедно с останали
те лоялни граждани на Юго 
славия ще извоюваме за се
бе си такава свобода 
зависимост, 
варя на народа..."

Тж. сметка 525-3-78 Служба

Нар. Наш
и не- 

каквото отго- юни, ко-
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От съвещанието за воевните училища Петър Стамболич 

посети СурдулицаШКОЛНИЦИТЕ-СТАВАТ
СТУДЕНТИ шата обществено-политичес

ка система. Тя ще има по- 
големи права за самоорга- 
низиране, самофинансиране. 
Ще дойдат до пълен израз 
местните общности. Отворе-

(ОТ 1 СТР.)

моуправителните отношения.
По всичко личи, че школ- рал-полковник Виктор Бу- лучат оная роля какватс ТрябВа Да създавам отноше

ниците от военните учили- бан. Подчертавайки че този имат съветите и училищните ННЯ Ка РавнопРавие и доп> ща носят названието сту- закптт шр училищни вор, а не интересите на ед*
ленти”, а самите военни"учи ние на годината Виктор Бу- ща ™ ижлючениГиа^оная На НаЦИЯ ИЛИ република да 
призна™ ®ъдат обществено бан се застъпи с реализира- която^ тези съвети имат като ^ХГ^амбГич “ 

Р Д™ *аТО съотвеТннте чето на неговата основна самоуправителни тела на у- дл7 дпУГоТО каза че ако ис 
граждански високо-ооразо- същност да не се чака. чилищата като трудови оо АУ АРУГ0Т0’ каза> че ако ис вателни институции. Между „Няма защо да се чака - н ш ии У Р Каме да »аддедеем тРУднос'
другото това бе подчертано трябва във всяко училище ’ тите- тРябва да създадем ус’

И ™тер,,а »“ — образова- Особе™ внимание бе об„р На”ц”от™5ГеТ оне“зи° ™
; е от АвУАневното съвеща телни институции, всичко да като как да се постави ар- коихо им Ппечи нашето са- 
ние за армейското виеше об се подготви, като челизако мейската образователна сис моупоавително обшество и 
разование, което се състоя нът е вече изгласуван, каза тема, която би л\авада въз- оавноппавно сътоудничест- 
в началото на миналата сед Виктор Бубан. можност за всестранно раз- во Нашите оепублики във
мица в Белград. Едно от посланията на то- витие на бъдещите военни ВСяКО отношение трябва да

На съвещанието, в чиятс ва съвещание бе, че концеп- ръководители. Говорейки за се объонат към себе си С
работа участвуваха около иията за по-нататъшна ре- това Виктор Бубан каза: приемането на конституции-
200 представители на армей- форма на нашето виеше во- приемането на конституции
ските образователни инсти енно образование трябва да
туции, управлението на Дър се 
жавния секретариат за

ността на комуните и тях
ната роля в политическия 
живот и развитието на де
мократичните отношения ще 
заемат видно място. И село
то ще бъде достатъчно зас
тъпено чрез предстоящата де 
легатна система. Също така 
и ролята на обществено-по
литическите организации, а 
особено на ССРН, става все
по-значителна.

На края др. Стамболич 
подчерта че единствен залог 
за всички наши успехи в бъ 
деще ще бъде СЮК, който 
ще се намира във фокуса на 
самоуправлението при без
резервна подръжка на рабо
тническата класа. За целта 
през тази есен ще се прове
де Конференция на СЮК, на 
която ще се разгледа по-на
татъшното развитие на иде
ологическата борба на СЮК 
СЮК следва по-широко да 
се отвори и към младото по 
коление, което продължава 
борбата за установената ли
ния.

нните амандмани нещата ня 
,,В основната на целия про ма да вървят сами от себе 

основава върху съвреме- блем на нашето образова- си а за успешното им прет- 
на- нните изисквания и в съгла- ние е въпроса как ние съз- воряване в дело трябва упо- 

родна отбрана, военни ръ сие с развитието на самоу- даваме комплектна личност рито да се борим. И в стру-
ководители, бе заключено, пра,вителното общество и По-точно, дали ние създава- ктурално отношение и по
че в съгласие с измененото днешната концепция на об- ме личност, която отговаря начина на избиране трябва'
положение на военните учи щонародната отбрана. С то- на това общество, войник да дадем предимство на ра-
лища нужно тряова да се ва, ое изтъкнато, ще се до- ковто колкото е добър спе- ботническата класа — отоб
изменят и предписанията и принесе за по-нататъшна ин- с А 5 ию ШИнат? до Жедерапнята В
правилата за положението теграция на военно-образо- Диалист, толкова и общест- избирателната ни система

вателната система със сис- вено зрял човек, който поли щс се въведе делегатен на- 
От съответните органи на темата на възпитание и об- тически е зрял и който е под чин в нашия скушцински ме 

ДСНО се изисква с новите разование в обществото. ГОТвен да бъде ръководител ханизъм. Той ще намери и 
предписания студентите ■ въе Като съвещателен орган на Г съответното си място и в из-
военните училища да се тре държавния секретар за на- на гРУпа хора при наи-теж- бирателния закон, 
тират като отделна катего родна отбрана е планирано ки военни условия". Той се спря и върху поло-
рия военни лица. Във връз- основаване на Образовател- С. В. жението на общината в на-
ка с това се изисква да се но-педагогически съвет на
преразгледат предписанията ЮНА. Това тяло ще има три
за ползване на свободното десет членове и ще бъде съ
време, за носене на гражда^ ставено от изтъкнати воен-
ско облекло, излизането в ни ръководители, научни,
града итн. Всичко това в бъ- просветни и други работни-
деще ще бъде уредено мно- ии от Армията и гражданст-
го по-либерално.

„Ние сме изработили и под

на школниците.

Милан Величков

Статутът на СНС в демократичен 

но не се прилага
ВОТО.

Значителни изменения се 
готвили закон за училища предвиждат и в начина на 
та и вярвал!, че този закон организиране във всички вс 
е добър документ", каза на енни училища. Така напри- 
съвещанието началникът на мер предвижда се съветите 
Генералщаба на ЮНА гене- и училищните съвети да по-

На 3 юни в Сурдулица се събранията на първичните 
състоя съвместно заседа- организации, съществуват 
ние на статутарната комисия аномалии, които допринасят 
и комисията за развитие и за деморализация на някои 
реорганизация на СК при членове на СКС итн. Отче- 

становища на партийното ръ Общинската конференция на те се, че освен местните ор- 
ководство на Македония, ЦК СКС в Сурдулица в присъст ганизации на СКС в Клису- 
на ЮКП изпрати през април вието и на някои секретари ра и частично в Божнца ос 

1 г на първичните организации, таиалите слабо работят. Не-
и май а “41 година на раоо- ^а заседаиието присъствува систематично е и приемана
та в Македония Мара Ацсва 
и Лазар Колишевски, чието АОВИЧ, секретар на статутар Не се държи сметка за кад- 
МАЙЯН<? рПрл макелоискитс ната комисия на СКС, ПАВ- рите. ид р А А БРАНКОВИЧ, член иа Статутариото решение па
комунисти беше от огромно Комисията за развитие и ре общинската организация иа 
значение за гю-иататъшиото организация иа СКС и РАД- скс в Сурдулица отстъпва
развитие на събитията. КО КРСГИЧ, член на поли- г гкг

тическия актив при ЦК на от отатута па скс, защото 
С ориентирането към раз- СКС от Белград. е дало възможност да се

формират първични органи

зации на СКС в органите на 
държавното упраление, по 
училищата и здравните ин
ституции, а вместо делови 
президиум се избере постоя- 
ио Председателство на Об
щинската организация на 
СКС, съкратило възможнос
тите на членовете на едни 
изпълнителни тела на обще
ствено-политическите органи 
зации* да членуват в изпъл
нителните тела на други при 
все че Статута на СКС не 
дава такава възможност са
мо за носителите функции в 
такива тела.

низира Военно-революионен 
комитет, а в по-малките пар 
тийни организации бяха ос
новани военни комисии и ко 
митети. В унисон с дирек
тивите на ЦК на ЮКП към 
средата на май 1941 започна 
процес на създаване на въо
ръжени групи, така че до 
края на юни бяха формира
ни над 280 ударни групи, с 
нрд 6000 души. „Групите уп
ражняваха в дълбока неле
галност".

ждайки опортюнистически- 
те и контрареволюционните

БОЖИДАР МИ ХАЙ- то на нови членове в СКС.ха и:

М. К.решаване на националния въ
прос в общата борба срещу Иа заседанието се водиха прос оища , ) разговори по организиранос
общия враг, с укрепването *гта в с'к
иа братството и единството 
в общите страдания и мъ
чения, с борбата за по-прав

В твърде усложени усло
вия ставаха подготовките за 
въстание в Македония. Опор Строснеът н* пътя 

Бела Паланка - Пирот
иа По този, а и по въпроса 

за осъществяването ма демо- 
^ , кратическия централизъм оч

диви и по-свооодни дни ю1 о говорцИ другари от СКС от
славските народи се обеди* Белград трябва да обиколят 

знамето на Кому- 24 общини, а останалите са
ми ще доставят анализ иа 
ЦК иа СКС, което но посо
чените въпроси ще се про- 

историческото решение веде до края иа юни т. г. Ма
териалитс от това заседание Техническият директор па 

за вдигането югославските иа цк ма СКС ще се разгледа предприятието за пътища
на ЦК на СКС ще се разгле- „Ниш” Йордан Станкович

заяви, че изграждането иа 
пътя Бела Паланка—Пирот

тюнистическата теория 
ЦК на БРП (комунисти) „ед- 

една парна територия 
тия" и опортюонистическото 
държание на партийното ръ 
ководство в Македония сМе ВЪРВИ ПО ПЛАНАмиха под 

ни етическата 
юли

партия през 
1941 година. ЦКнаЮКПгоди Шаторов начело, до го 

ляма степен пречеше на про 
виждането на революционна 
та линия па ЦК на ЮКП в

всички 
иа обща

взе ка е трудностите около ек
спроприация на някои обек 
ти (касае се за стари стро 
нтелни обекти) но и затова 
се намират решения. Съще 
времено, инспекцията при 
Института за пътища в Сър
бия постоя по се намира на 
трасето и прави контрол на 
работите.

Нишкото предприятие ра 
боти на пътя от Бела Палан
ка до Чифлик в дължина от 
осем километра.

Както с предвидено тази 
част от международния път 
от Бела Паланка до Пирот 
що бъде готов през ноември 
1973 година;

народи на въоръжено въста-организирането на 
родолюбиви маси 
борба срещу окупатора. Осъ

дат иа конференцията на 
Боголюб Илиев СЮК през есе,ита т. г. въвние.

върви по плана.
Трите организации, контевръзка с развитието и реор 

ганизещията на СЮК и ка- участвуват в изграждането 
дрите итн иа пътячшшкото, белградско

На заседанието бяха отче- то и крагуевацко предприя
тие за пътища еъщевремеис 
започнаха работите. В момей 
та се изграждат основните

теии слабостите по въпроса 
на общинскатав рамките

организация иа СК. Между на трасето.
Лошото време, което обх

вана този край има влияние 
за задържаме иа работите 

ез сериозни послед-

другото, се подчерта, че ди 
сциплииата не е ма завидна 
висота, членския внос кому- 0баче 
Иа, нередовно се посещават ствия. Засега единствена преч
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Подготовки за чествуване 

на ЗО-годишнината от 

въстанието

Босилегрвдскя акварели^

ДРАГОВИЩИЦА
Париж има Сена. Драговищица,

има Дунав и Сава. ^“деждат Париж, Лондон 
Кой знае как щяха да „„ за Босилеград се знае 
и Белград без ссои™р<;КИята Драговищица. Какво как би изглеждал без своя АР може да се сьди 
значи Драговищица за е Р даписани за хова
и по това, че десетинат Р ната се отнасят за 
място в енциклопедията полов 
Драговищица с пъстървата.• СИгурна нямаше да

Райчиловци,3/като Ги” в икономически изостана-

ДраговищицаКе ЙлТтГ дробове катоБосилеград.
ио°'воелно“аТкто Нсегба” С^Ги^ещи

НаАейГ4ао°^ГвТхоГМа, ™”жиГт на бре- 
И тъкмо зат ^ланинска рекичка са така

намляване на неи

двете комуни ще изнесат 
малка програма.

На 7 юли ще бъдат по
ложени венци на памет- . 
ника на Кин Стан.

В тържествата послу- 
чай ЗО-годишнината от въ 
станието освен Съюза на 
бойците и Съюза на мла
дежта ще вземат участие 
и другите обществено-по 

организации, 
пионерите и др. и с това 
те ще станат още по-бо
гати и по-съдържателни.

Б. Костадинов

Комисията за чествува- ено тържествено събра- 
не на държавни празници Ние, с доклад за значе- 
при ОК на ССРН в Боси- нието му и подбрана про 
леград обсъди тези дни грама на тема „От слав- 
програмата за чествуване Ните дни на борбата’’. По 
то на ЗО-годишнината от край това ще бъдат орга- 
Бъстанието у нас. Тази низирани спортни състеза 

готви Съюза на Ния. На 4 юли, в местно-програма
бойците и тя ще бъде из- Стта „Буков рид”, ще се 
пълнена на 4 и 7 юли. състои общ събор на на- 

Преди няколко дни се селението от Търговище 
състоя и заседание на об- и Босилеград. На митин- 
щинския отбор на Съюза Г3/ който ще бъде орга
на бойците. Още на 18 низиран, ще говорят пред 
юни петима души от Бо- ставители на двете общи- 
силеград (четирима мла- ни. Младите горани от 
дежи и един член на Съ
юза на бойците) ще участ 
вуват в похода „Братство- 
единство", който органи
зират Съюза на бойците в 
СР Македония, СР Сър
бия, САП Косово.

лата
литически

говете на тази 
тревожни когато се разисква за 
ните води.

ГОЛЯМО НЕЩАСТИТЕ В 
ДОЛНА ЛЮБАТА Сърдити на 

телевизиятаГолямо нещастие сполетя семейството на Алексан
дър Христов от махала Кози дол в Долна Любата. След 
раждане на третото дете, следствие усложнения, почи
нала жена му Славка. Съпругът й, Александър бил на 
работа в Дойран и пристигнал у дома на третия ден 

ще стане В Босилеград на след смъртта й. Отчаян от завареното положение, че оста 
3 ЮЛИ т.г., ще бъде устро нали без майка три невръстни деца, се обесил.

Общинската скупщина от Босилеград поема гри- 
д жата за децата на Христов. Тя вероятно ще потърси ли-

На централното търже 
ство по случай 30-годишни 
тата от въстанието, което „Къде вървятПриближаваше се емисията 

глиганите?". В „Кин-Стан" където имаше само ня- 
души до преди това се насъбраха доста хо

ра. По всичко личеше, че емисията се следи с вни
мание и хората бяха много доволни, че от преди 

отново гледат белградската 
И точно когато емисията започна на 

бели петна и снимката

колко

Г няколко дни бяха 
телевизия.ца, които искат да вземат на гледане децата.

Заинтересованите лица нека се обадят в Общин
ската скупщина.

Босилеградска
хроника

Концерт на 

буяновчани

екрана се показаха първо 
започна да „бяга нагоре".

Сервитьора бързо дотича до телевизора запо
чна да регулира снимката, но нищо не ставаше. 
Чернобелите ленти час вървяха на ляво, час на дя
сно. Снимката се стабилизираше за един момент 
и отново се губеше. Хората бяха отначало спокой
ни „хващаха” смисъла на действието__и след това
се чуха първите псувни.

Б. К. *

До Палич и назад
Учениците от III клас в градовете Ниш, Бор, Зайчар 

босилеградската 
„Иван Караиванов” направи Нови Сад, Крагуевац, Върня 
ха осемдневна екскурзия до чка баня, Крушевац. 
езерото Палич край Суботи- 
ца. Освен това те посетиха и

и строежа Гердап, Белград,гимназия За момент се показаха полицая Миле Върбица, 
малко ги развесели и докато още беше на екрана 
снимката пак се изгуби. Някой бързо стана, удари 
с юмрук черната кутия, която и тук се наричаше 
телевизор, изключи контакта, след няколко секун
ди пак включи телевизора, снимката се показа, но 
Върбицата го вече нямаше, нещо ново се случваше, 
ние зрителите не можахме да свържем действието.

В този момент няколко хиляди зрители в Бо
силеград и съседните села заседнали край малките 
екрани бяха сърдити на телевизията. Дълго време 
бяха включени към телевизия Скопие. Те искаха 
да гледат Белград. Отново ги включиха, но с твър
де лош прием. Босилеградчани са сърдити и може 
би на някой

Тези дни в Босиле
град гостува културно- 
художественото друже 
ство при „Гумопласти- 
ка” от Буяновац.

Гостите изпълниха 
подбрана културно-за
бавна програма от за
бавни и народни пес
ни, както и народни 
хора. Към 30 изпълни 
тели завладяха публи
ката, с умелите си из- 
пъленения.

Б. К.

ДОИЗГРАЖДА СЕ ВОДОПРОВОДА 
В СЕЛО СТРЕЗНМИРОВЦИ

Както е известно минала- печила 2,5 милиона ст. дина 
та година е изграден водо- ра и ОС 600 хиляди ст. дим., 
провод с един резервоар в или вкупно 5.100.000, колко- 
с. Стрезимировци, който се то са и необходим за доиз- 
пълни от едно изворно мя- граждането на водопровода 
сто. Той снабдява със сту Комуналното предприятие 
дена планинска вода митии от Сурдулица е отпочнало 
цата и военната застав в с. преди някой ден с доизгра- 
Срезимировци на югослазс- ждането на водопровода в 
ко-българската граница. — с. Стрезимировци. Го ще до- 
И с. Стрезимировци е прик- веде във вече изградения ре 
лючено към споменагия во зервоар нова вода от още 
допровод. По такъв начин два извора. По такъв начин 
капацитета на водата е об- ще се обезпечи достатъчно 
ременен и през лятото не е количество вода за нуждите 
в състояние нормално да спа на митницата, заставата и 
бдява всички. населението от с. Стрезими-

Местната общност в с. ровци. Краен срок за окон- 
Стрезимировци е събрала от чателното завършване на 
населението 2 милиона сга- водопровода е 1 юли тг. 
ри дин.. Митницата е обез- * М. Величков

първи когато търпението мине всяка 
граница да върнат разписките за абонамента 
ТВ—Белград. си на

Време е нещо и телевизията да направи за сво 
ите зрители отвъд Весна кобила...

♦
МОСТ в долно тлъмино Внимателният ВаскоПредприятието за пъ 
тища Ниш — секция 
Враня — строи 
на Тлъминска река в 
Долно Тлъмино. Мос
тът има дължина 26, 
а широчина 6 метра.

Обектът ще бъде го
тов до края на август 
тази година. Стойнос
тта му възлиза на око 
ло 600 000 динара.

мост

АВТОБУСЪТ, който в пет часа пътува 
■ хващаше завоите край Божич- 

река. В удобните седалища имаше десетина 
души.^ По едно време, една жена, докато да получи 
„кесу изцапа седалището и пода на рейса. Повдиг
на глава и започна да се извинява 
то се.

Белградза
ката

зарад случило-

Сурдулица Васко, кондукторъх, даде знак на шифьора и 
Сч кпахХ0 ”а Ледината недалеч от реката. Всички
обраното Васко 6 да РУгае жената. Но случи се ооратното. Васко помогна на жената да седне 
кофичката, отиде до реката, донесе вода 
сти пода и седалището.

♦ един жилищен блокПОЛЕЗЕН ДЪЖД

Тази пролет в Боси- 
леградско беше засух. 
Преди няколко дни о- 
баче падна хубав дъжд 
Той дойде в последния 
час, за да спаси рекол 
тата.

взе 
и изчис-

Общинската скупщина^ 
ВЕЦ, „Власина", Сдружени
ето на пенсионерите и ДОЗ 
са се съгласили да построят 
жилищно-делова сграда на 
мястбто на старата сграда 
на Общинския съд в Сурду
лица.

За целта те са сдружили 
финансови средства от око
ло 360 милиона стари дин. 

_/ Вършат се подготовки във

връзка с проекта и настаня 
ването на 4 семейства, кои
то трябва да се изселят за 
да се съборят помещенията, 
където ще се строи блока.

Сградата ще се състои от 
П + 3 етажа и ще има 18 ква 
ртири и делови помещения 
на ДОЗ и Сдружението на 
пенсионерите.

— Моля ви се 
шае, нека ми каже

другари, ако на някого прило-
на време да спрем рейса. Бел

град не е близо... — каза Васко 
шифьора да тръгне.

Рейсът

и даде знак на

отново тръгна...
Б. Костадинов Б. Николов

М. Величков
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СПЕКТАКЪЛ В 

СКУПЩИНАТА

сметка. Обаче произволите- отстранени от заседателната 
лите от Височко Одоровци зала.
не подписали този договор, Огромното болшинство 
Това е отговор на дългого- гласували за кандидата и

досегашния председател на 
Отборниците на Общинс- съда Иван Тошев говори са

мо за себе си. Политическа 
оценка на тези избори ще 
дадат обществено-политиче
ските организации. Но тря
бва да кажем, че няма-

дишното недоверие.

ката скупщина твърде отго
ворно прецениха и причини 
те и последиците от тази де 
зинтеграция, в момент кога- 
то в цялата страна дори да-
леч по-силни предприятия се ше никаква нужда от раз- 

„ Дини, тази година коопера- интегрират. Отборниците с лични дискусии, в които про 
Цията е предложила на про уважение се отнесоха към лича предвоенно политика- 

на изводителите най-изгодни ус револта на селскостопански нство присъщо на граждан- 
ловия. На 5 март т. г. е бил те производители, обаче не ските партии. Нямаше ника-

заседателната още повече усложни „но- който^производителиТсе АаД°Ха съгласие за основа' 
зала до последно място: из
лъчването на Височко Одо
ровци и Гуленовци от със
тава на кооперация „Сточар” 
и основаването на нова са
мостоятелна кооперация, из
бирането на председател на 
Общинския съд и оплаква-

(ОТ 1 СТР.) Понишавието. Случайното 
спектакулярност. Три съвпадение с периода 

точки от обширния дневен мразяването на цените 
ред привлекоха вниманието млякото и на останалите се 
на многолюдна публика, ко лскостопански произведения 
ято изпълни

в
своята

ква нужда от изнасянето на 
ване на нова кооперация, въп съмнителни и умишлено пла 
реки факта, че тя вече е ре- сирани данни от страна на 
гистрирана при Стопанския някои отборници, че с евен 
съд в Ниш. Общинската ску туалното избиране на дру

гия кандидат Общинскатапщина използва правото си 
да сложи забележка върх/ скупщина ще има разходи

от най-малко 5 милиона ста-акта за основаване на коопе 
рация „Видлич” със седали- ри динара, които разноски 
ще във Височко Одоровци, в крайна сметка плащат 
Отборниците същевременно яните чрез данъка, 
възложиха на органите на вид видимо политиканство в

очите на обективните наблю

селнията на участици в конкур 
ср. за постъпване на работа 
г; орган?, на. управлението 
на ОС.

Такъв

самоуправлението в коопера 
ция „Сточар” да разгледа 
вътрешните отношения и ор жен ефект. Защото огромно- 
ганизацията на работа. то болшинство отборници

гласували за Иван Тошев и 
през септември миналата го 

ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ дина и сега достатъчно убе 
НА ОБЩИНСКИЯ СЪД

датели постига противополо
Отборниците'. имахп пред 

себе си искането на група 
селскостопански производи
тели от Височко Одоровци 
и Гуленовци Общинската 
скупщина да даде съгласие 
за основаване на коперация 
„Видлич” със седалище във 
Височко Одоровци. При раз 
глеждането на тази точка 
от дневния ред в заседател 
ната зала влезна импозант
на група граждани от тези 
села. Отборниците от тези 
села упорито доказваха оп- 
равдаността на тяхното ре
шение да имат самостоятел 
на кооперация. Те изнесоха 
пред останалите отборнищ: 
и причините, които са ги на 
карали да изберат този път 
на разрешаване на пробле- 

. # мите. По всичко личи, че
дългодишното недоверие ме 
жду кооперацията и селско 
стопанските производители е 
основна причина за дезинте 
грация на създадената с го 
ляма мъка едина коперация 
г. Димитровградско. Непос
редствен повод е цената на 
млякото по време на така- 
наречената ,млечна война”

ИВАН ТОШЕВ ОТНОВО

дително говори за настрое
нието на отборниците без 
оглед от какви мотиви са 
се ръководили. Именно за
това такива инжекции го-

И тази точки от дневния 
ред започна в нажежена ат
мосфера. Кадровата коми
сия от ОС в измененото си ворят за нещо друго на вся- 
заключение ое предложила ка цена^ без да се избират 
двамата кандидати, обаче средства да се влияе върху 
спазвайки реда и резултати отборниците. 
те от гласуването 4:2 и 1 да споменем и крайно не 
въздържал се в полза ну приличните повици зад вра- 
кандидата Васил Тодоров в 
този смисъл бе и направила 
отчета. В отчета си тя закл-

тата на заседателната зала 
от страна на присъствуваща 

^ ^ та публика „Да живее
ючва, че Васил Тодоров е Иван”. Подобни прояви са 
обжалвал решението. на Об 
щинската скупщина 
неправилна конкурсна про
цедура. Върховния съд

атака преди всичко, против 
зарад авторитета на Скупщината.

Жалбите във връзка с кон 
на курсите за работни места в 

шенията между кооперация- гарантира цена от 2,20 ди- СР Сърбия е анулирал реше органа на управлението съ- 
та и производителите. Недо- нара, а осъществените фи- нието на ОС за избиране що бяха причина да се из-
верието намери най-силна нансови ефекти над гаранти на председател на съда през пълни заседателната зала.
изява в меренето на масле- раната цена да се върнат в септември миналата година. Имайки предвид досегашния
ните единици на млякото, края на годината на произ- В разискванията отборници- оиит и факта, че тези въпро

Директорът на коопера- водителите, а на кооперация те — общо 12 души веднага си отнемат много време на
ция „Сточар” със смирен^тон та да остане само 10°/о за по се изказаха за председател отборниците бе предложено
се опита да докаже, че, цъп критие на разходите. С дру- на съда да бъде избран Иван в бъдеще второстепен орган
реки грешките на коопера- ги думи, кооперацията е пре Тошев. Според процедурата за решаване по жалбите да
цията преди две и повече го дложила работа с открита на Скупщината бе гласувано бъде Съвета на трудовата об

по предложението на тези щност в органа на управле- 
12 отборници. С' огромно нието. По такъв начин Об- 
болшинство 33:11 бе избран щинската скупщина сваля 
Иван Тошев. По време на едно бреме, което пречка в 
гласуването всички лица, ко досегашната работа, 
ито не са отборници, бяха

Млякото — яоълка на раздора

Кожара »Братство«
Д. ЙОТОВ

Санационна програма все още липсва
на годината но предприятието завърши както заяви Младен Днмоз 

Общинската скупщина ама- деловата 1970 година с отри не е могло да даде обстоен 
лизиоа състоянието в пред- цатслен финансов ефект от анализ, защото е анализи- 
понятие Братство" и него- 227.135,82 динара. Тази за- раи твърде кратък период 
вите резултати през 1970 го туба по заключителната сме от време — само едно трн- 
лина като взе заключение тка бе покрита честичпо от месечно. Обаче отборниците 
службата на Секретариата резервния фонд, 179.162,57, а се върнаха към по-ранщно- 
по стопанство и финансии ре частично за сметка на дело- то си заключение нредпрня ловно да следи работата на вия фонд (47.975,25 динара), тието за следващото заседа 
това предприятие и редовно Кожара „Братство" е поду- ние па Общинската скушди 
да да осведомява Общинска чила средства от Фонда оо- па да подготви санационна 
та скупщина. Службата и щи резерви на трудовите ор програма. И това е, свобод- 
този път изпълни задълже- ганизации във вид на кре- по можем да кажем, единег 
нието си На завчерашното дит за 5 години е 3% лихва, вено възможно решение. За- 
заседание тя изнесе пред от Както се вижда Общинс- щото на заседанието дори 
болниците информация за ката скупщина, службата на нямаше представител 
пяботата па братство” през Секретариата по стопанство „Братство , които да даде 
пъпв .го тпимесечис на ) а. и финансии изпълни задълже пояснения па отборниците първото тримесечие на -а ^ взети в началото по различни въпроси за кои

Зя отбелязване е обаче, че на годината с единствената то те сс интересуваха, осо- 
За отбелязван 'ие цел ла помогне ма „Братст- бено за финансовите пока-

затсли. Отбор пикът и слу
жещ в „Братство" Алексан
дър Басов ме може да даде 

данни, които биха по
служили като база за гра
дивна дискусия.

Остава да се надяваме, че

В началото

па

на завчерашното 
отборниците бяха почти заб во .
равили едно свое важно ре- Обаче не можем 

жем, че предприятието 
отнася със същата отговор- 
пост към тържествените об
ещания, които бяха дадени
от отговорните ръководите- „Братство11 най-сетне ще 
ли в началото на годината, работи програма и по този 
Вместо комплектна санаци- иачии да ^оправдае доверие 
опна програма, предприяти* то Пред отборниците, които 
ето, -както бе изтъкнато ма 1} началото на годината все-

да ка-
сенаотношениешение по опия

„Братство" взето на зассда 
нието на Общинската скуп- 
щина на 29 януари 1971 го
дина. Именно, тогава бе за 
ключено, че отговорните фа 

„Братство" трябва

из-

ктори на 
в най-кратък срок от време 
да изработят санационна 
програма, която да бъде га
ранция за изхода от теж
кото положение в което но 
падна това предприятие през 
1970 година. Както с извест

вчерашното заседание, е до СЪрд,ю се застъпиха да ие 
ставило само един иск за се въвежда принудително ръ 
иови кредити.

Службата на Секретариа 
та по стопанство и финансии,

ководство.
Д. Йотов
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Управлението за приходи 

изпълнява задачата сиСреща на власници в Белград
Тъй като и Клисура и Бо лошо местните им общнос-По инициатива на местна

та общност на Власина — жица където живее българ- ти да се възползват от опи- тази го-
Рнд и Общинската скупщи- ската народност в сурдулиш та на Власина с цел да до- Характерно е, чс ‘ деко- 
на в Сурдулица на 30. май ката комуна имат много пе принесат за благоденствие- дина е по-малък ородишии 
бе устроена среща на власин чалбари и неразрешени про- то на районите. рирал общите си я к

живеят и работят блеми в районите си, не е М. Величков приходи за облага!
понеже през тази година су 
мата над 2,5 милиона ст. А • 
се облага с данък, а ми а 
лата година над 2 милиона^
След туй, през гази година 
гражданите могат да гюлз 
ват и повече облекчения, от 
колкото през 1970. По такъ 

: 1970. г. са се при
стари динара. Същата стои, ™0°ер%™\резА*™и
Нг? Кг ™" ЕЬули9шкГкомРуна°^Всепак

цаПи Предградието СГА&ло ^п^отТ^Жт., нГоблагания както и само
Поле решава въпроса с во- ните да сгор- облагането на
да за пиене за 18.000 жите- ”ТнсСпЦР„о.шще служби ще се извършат преди сро
ди, а това значи за по дълъг ят за откриването па ка.
период от време, имаики раоотят за ' 
предвид, че те сега имат око такива в общината, 
ло’ 8.500.

триранн занаятчии прелета» 
япа проблем за службата ни 
подчерта РАДОИЧИЧ, прена 
сяието на голям неизплатен 
дълг от 1969. г. в износ от 
2 620.000 диII., така че обща
та сума за наплащаие от на
селението, занаятчиите и тру 
ловите организации на дат 
ни и допринеси е изнасяла 

8 270.000 дин., от които

ци, които 
във вътрешността на стра- 

Срещата стана в Белката.
град. Сурдулица ще има водаНа срещата са присъству- 
вали около 70 власинцп, а 
като представители на сур- 
дулишката община присъст 
вуваха: ЙОВАН ПЕТРОВИЧ, дулица 
председател на ОС, СТОЯ- ките сгради, поради слабия 
ДИН СТОИЛКОВИЧ, секре капацитет на водата да ос- 
тар на ОК на СКС, МИЛО- Тане през летния период без 
РАД ТАСИЧ, председател вода. Поради туй ОС ведно 
на ОК на ССРН, ЯНАКИ с ВЕЦ „Власина" са пред- 
ВЕЛКОВИЧ, председател на приели изграждането на гла 
местната общност на Власи вен довод 
на—Округлица. (бързи филтер) дълг 3 към.

На срещата се разисква и 700 м. от резервоарите/ в 
върху актуалните проблеми 
във връзка с развитието на 
Власина като туристически 
край.

около
е наплатено 
или в сравнение 
общини в СР Сърбия сурду- 

община стои най-

дин. 
с всичкиЧесто пъти се случва Сур 

особено по-висо-
Проектосметката за икци- 

възлиза на 125 милиона начин презята
лишката 
добре.

И за 1971 година въз осно
ва на изявлението на начал- 

всичките видове данъч

гражданитес преципитатор

Това никак не значи, че 
данъците и доприносите са 

Въз основа на изявление- по.малки отколкото на дру- 
иачалника на управле ги места, или че население- 

СААВ- то има повече пари па пла- 
КО РАДОИЧИЧ износът на ща заАЪЛженията си, 
данъците, облагането и само управата за приходите 
облагането през 1971. г.^ще вела ред и дисциплина в из- 
бъдс за сурдулишката общи пълнЯваието на задачата си 

7.000.000 дин. Проб

„Калифер" до контрарезер-
воара над стрелческия дом 
в Сурдулица. М. В. то на

ние на приходите —
а чс 
е за-

С нетърпение очакват 

тока
ма около
лемите пак с които се сре
ща управата за приходите 
са: трудното наплащаие на 
доприноса от личните дохо
ди из работните отношения 
на печалбарите които са се . 
пръснали из цяла Югосла
вия, а които неоправдател- 

на но наплащат общините къ
дето те извеждат работа, 
вместо там където им живе
ят семействата. Първенстве-

М. В.

В Босилеградско само 
Райчиловци, Радичевци, Бо
силеград и частично Горна 
Лисина и Ръжана са елект
рифицирани. Останалите 38 
селища нямат ток.

Голяма помощ в акцията 
оказват печалбарите.

Има изгледи и предприя
тие „Трепча” да помогне. 
Трепча върши експлоатация 
на оловно-цинковите руди на 
Бесиа кобила и изразява го 
товност да помогне парично 
на населението от този край

да доведе ток по домовете 
си.

Според сегашния^ ход 
акцията 
може да светне електричес
ки ток и в района на Люба- 
тите и Мусул.

до 1972 година

птшгггтшМножество села в комуна 
та — Милевци, Груинци и 

са отишли доста

на задача на инспекционна 
Б. Костадинов та служба при управата за 

приходите е откриването на 
такива злоупотребления 
цел да нараснат приходите 
на комуната. Също така и 
съществуването на иерегис-

други
напред в подготовките за 
довеждане на ток, но това 
още не може да стане. Гла
вен проблем е недостига на 
материални средства. Но хо
рата напъват сили и в ско
ро време този въпрос ще бъ
де снет от дневен ред. В лю- 
батски район подготовките 
за довеждане на тока са в 
пълен разгар. Вече е форми 
ран комитет по електрифи
кация, който събира средст
ва, а готви се и проекта. Са 
мо в Горна Любата са съб
рани над 50 000 динара, а 
почти толкова и в Долна Ало 
бата.

и ГКурсистките след това по 
лучават документи за про
фесионална подготовка.

М. ВеличкогКурс по 

кроене
Бележка

СЛАБ ОТЗИВШОФЬОРИТЕ И МЕХАНИЦИТЕ 

01 СУРДУЛИЦА - ПРИМЕРНИВ организация на Народ
ния университет в Сурдули- 
ца работи двумесечен Бага- 
тов шивашки курс. На него 
учат кроят и шият 34 же
ни и девойки от Сурдулица 
и непосредствената й окол
ност.

Предприятието „Багат” е 
дало шивашки машини и 
др. инструменти и учителка, 
а курсистките внасят по 
40.000. Техническият 
щен център „М. Пияде 
Сурдулица е дал една учеб
на стая за работа на курса.

Стопанските органи
зации в Бабушнишка 
община са дали обеща 
ние, че ще внесат за
ем за ж.п-линията Бел 
град—Бар около 25 ми 
лиона стари динара. 
Макар че тази сума е 
недостатъчна, както се 
констатира неотдавна 
на заседание на Изпъл 
нителния отбор на 
ССРН, и предложена
та сума не е внесена. 
„Балкан" от В. Бонин- 
Ци, „Лужница", „Текс- 
тилколор" и „Комари- 
ца в Бабушница — още 
не са внесли нито ди
нар.

Когато преди няколко го-_ на и в целия край на южна
дини бе основано Сдруже- Сърбия изобщо, 
нието на шофьорите и авто- Днес сдружението разпола 
механиците в Сурдулица то та с един камион (шлепер) 
започна така се каже, от от 20 тона, с 2 кипера от по 
нищо. Разполагаше само с 5 тона и един автобус. В ско 
2.000 стари динара на книж Р° време ще набави още 2 
ка и автомобил „фиат-750". камиона от по 10 тона.
Чрез упорита работа, сдру
жението

Недалеч от Г. Любата е 
графопоста за мина „Благо
дат" и на селищата от този 
край няма да бъде трудно 
да се приключат към мрежа 
та. А в този район има над 
800 къщи с около 3,500 жи
тели.

учили-
Главни извори на средст- 

получило 'завидно вата на Сдружението са от 
място в сурдулишката общи УслУгиге, които Сдружение

то върши на трети лица 
прекарване на стоки’ и от 
техническите 
всички видове возила.

в

в

прегледи на

И в ССРН — правила за работа Тъй като помещенията за 
технически прегледи на 
торни возила

По местните канцела 
рии по селата, където 
са записвателните 
ктове

мо-
не отговаряше

за целта, то тази 
бе забранена 
Сдружението

пун
също така не 

се внасят пари за зае
ма.

активност 
от април т.г.Неоспорим е факта, че и особените отношения 

ССРН в един от факторите мо между членовете но и хна съставна част съществу- 
в решаването на проблеми- между местните организации 
те и бъдещите задачи. в града и селата за да се

Имайки на предвид това, избягат нетърпимостта меж- 
че той е обществена трибу- ду членовете какъвто е слу 
на и че всяко решение тря- чая с тези от Горни и Дол 
бва да се основава върху Нц Криводол 
съвестна и другарска диску 
сия за да се взимат правил 
ии решения тези дни отбо- 

Социалистическия 
при общината пристъ- 

пра-

Освеи правилата,не са като тя
веднага пристъ 

пи към изграждане на 
хали. Днес те са оборудени 
с най-съвременни апарати за 
технически прегледи 
чки моторни возила. Тези 
АНИ се очаква професионал- 
на комисия

ва и правилник като коорди 
нациоиен елемент за прие
мане и провеждане на пра
вилни решения и разбира 
се търси отговорност за неиз 
пълнените задължения.

нови Очаква се тези дни 
подружниците на Со
циалистическия 
да разгърнат 
политическа 
във връзка

съюз 
широка 

активност 
„ с записва
нето на заема. Защото 
сигурно е, че 
Цията не беше
позаглъхнала,
Да се случи така.

на вси-

около пашалъ-
ка. от СР СърбияЗатова се очаква подобре 

ние на работата на местни-
ако ак- 

малко 
нямаше

която да даде 
пускането им в действо.

* Ангажирането членството 
на общественото и полити-

съгласие за
те организации, по-голяма ан 

ческото поле, където реша- гажираност на членовете на 
ваща роля трябва да одигра общинския отбор на Социа- 
ят ръководните лица.
* Дава се предимство на ме 
стните общности, тяхната ро

ежду дру ^ във всекндневния живот потъврди и председателя на
и осъществяване правата на на ССРН, Илия Петров. М01Ц» защото досега на него 
членовете и т. н.

рът на 
съюз
пи към изработване на

Така положителната рабо- ’ 
та на Сдружението на шо
фьорите и автомеханиците от 
Сурдулица трябва

Време положението 
бабуш„ичаР„а„ВИ А 
приемчиви

вила като 
бъдещата работа.

Тези правила, 
гото, предвиждат:

листическия съюз, както и 
целокупното членство,

пътеводител са пред- 
и деловида прив- 

вниманието и на ОС, 
та и тя да даде някаква

което лече х°ра, и не 
ние, че ще се

Ще и съмне- 
отчетат.по-

заздравяване на между- М. А.никой не е помогнал.В. Г. м. в. УСтраница 6
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Тази година »Сточар« възвърща доверието сиНов начин за полагане на 

зрелостен изпит Неведнаж са се чували критики и изнасяли ра
злични мнения за работата на кооперация „Сто- 
чар'', за отношението й към частните земеделски 
производители, което предизвика, особено по вре
ме на таканаречената „млечна война'- сериозни сът 
ресения и доведе до откъсването на две села от ко
операцията. По тези въпроси беседвахме с дирек
тора на „Сточар" инженер Славчо Димов.

жащи в коперацията.
Всичко това показва, че 

кооперацията се старае не 
само да запази своето до
верие, но и да възвърне при 
онези производители, които 
по една или друга причина 
са го изгубили макър, че те 
са малко.

След публикуване на но
вия закон за полагане на зре 
лостен изпит за 
тите, пред 
преподаватели се постави въ 
просът как да подготвят въз 
питаниците успешно да взе
мат изпита, каза в разговор 
директорът на димитровгра
дската гимназия Методи Ге
оргиев.

Преди всичко, учениците 
бяха запознати с правилни
ка за полагане на зрелост
ния изпит, а сетне отделни 
негови постановления бяха 
приложени на практика. С 
други думи — организираха 
се допълнителни часове по 
съответните предмети.

Според закона, зрелостни
ят изпит е публичен, за кое
то са осведомени обществе
но-политическите организа
ции, които трябва да дадат 
свои представители. В съста 
ва на комисиите влизат още 
и представители на учител
ския съвет.

Т азгодишното 
матуранти сериозно е схва
нало задачата си и 77 на сто 
от четвъртокласниците успе
шно издържаха класа. Досе 
га те са 
изпити по математика и май 
чин език, 
дял ще се проведе от 18 до 
23 юни. Поправителните из
пити за останалите с една 
или два слаби бележки уче
ници ще се проведат ма 28 
и 29 юни.

поколение
гимназис- 

гимназиалните

давали писмени

Към това трябва да доба
вим, че покрай изкупуване-

докато устният

„Сточар" е единствената 
кооперация в неточна Сър
бия — каза той — която за 
плаща на производителите 
краве мляко 40 пари т. е. 30 
пари за една мастна едини
ци, овчето до 7 мастни еди
ници се плаща 38 пари еди 
ница, а над 7 м. единици 3 
динара литар.

складира- то на мляко ние изкупува
ме и всички произведения, 
които се явяват като паза
рен излишек. Също така ние 
сътрудничим с произволите 
лите в различни области —

то разполагаме 
ме в хладилници.

Все пак изкупуването на 
мляко продължава и се про 
извежда кашкавал, който 
пласираме не само на вътре 
шния но и на външния па- 
зар.

Обща оценка е, че новият 
начин на полагане по доб
рата си подготовка облекча
ва в известна степен работа
та на преподавателите. Той 
осигурява дълготрайна и ка
чествена работа, което в 
крайна сметка няма да ос
тане безрезултатно — доба
ви директора Методи Геор
гиев.

извършваме различни услу
ги, снабдяване с различни 
семена, изкуствени торове 
и подобно.

За дейността на коопераци 
ята както и за факта, че ог 
ромното болшинство произ
водители не са загубили до 
верие в нея говорят резул
татите от неотдавна прове
дените избори за една поло 
вина членове на кооператив 
пия съвет. На тези избори от 
общо 5823 гласоподаватели 
са гласували 5082 избирате
ли. Изборите потвърдиха и 
равноправието между работ 
ниците от кооперацията и ЕСЛ€ЖКЯ 
частните производители тъй ------------------

За доброто сътрудничест 
во с частните земеделски 
производители говори и от
зивът при записване на за
ема за доставка на различ
ни зедемелски машини, каза 
накрая Димов.

През последно време це
ната на сиренето а намале
на и затова сме принудени 
да цялото количество с кое-

В. Гъргов

::::::::::::::: Васил ГърговОСЪДЕНА НА »ГИБЕЛ«
111Ш1!!Ш1111111Ш1111П111П1ПН111!11!111П!ЛП«11ИШ

Наближава вършитбата „Ерма" така немарливо се 
Кооперация „Ерма" обаче не отнася към селскостопански 
си е сторила грижа да при- те машини? Хората вече се 
бере вършачките от полето, питат как тази година ще се 
Така че те и сега са „нали- върше. И дали кооперация- 
це”. Но въпроса е обаче да- та ще е в състояние да до- 
ли изобщо ще работят, защо веде машините в ред. 
то са в неизправно състояние

Поставя се въпрос: защо 
земеделската кооперация

като от 20 новоизбрани чло 
нове 6 са частни производи 
тели, а 14 работници и слу-' 
жеци в кооперацията, като

Дали някой в кооперация
та ще навакса щетите? ТротоарътЙордан Миланов

сеКой се грижи з« движението в град*Димитровградчани в тези 
горещи юнски дне едва ча
кат да дойде вечер, за да 
излезнат и да се поразходят 
малко.
или добре уредено място за 
движение, те се разхождат 
по главната улица.

Но проблема не е в _това, 
че се разхождат по главна
та улица, (защото и в дру
ги градове е така). На дими 
тровградчани 
улица може да им се случи 
нещастие, да не кажем тра
гедия.

разпадаПонеже нямат кей

ОПАСНА
РАЗХОДКА

НА ВСЯКО място се гово
ри, че градът ни не е уре
ден. Но от думи се мина към 
дела. Вече са асфалтирани 
няколко улици а вършат се 
подготовки и за уреждане
то и разхубавяването му.

Заведено е местно само
облагане за тази цел. Всич- 

нието тепърва ще стане „по- ко е хубаво и заслужава поз 
наближава дравление, обаче искам да 

изтъкна една грешка, коя
то или не се вижда — или 

С. Кръстнч се слага на заден план. Уре
ждаме, асфалтираме улици, 
а не виждаме какви са тро
тоарите ни в града. Минаха 
много години от последното 
уреждане на тротоарите. Зъ 
бът на време си прави сво
ето, поставяни са кабели 
строежи и тротоарите са ра 
звалени напълно. Дори и 
нмс няма от тях.

на главната

Изглежда, че хората, кои- изглежда, да стане трагедия ^
то трябва да разрешат този па след това да се предпри* масово", защото 
Въпрос затварят очи предне емат съответни мерки. Все сезона на годишни 
го. А защо — никой пс мо- пак, да напомним па компе- 

да каже. Необходимо е, тентиитс фактори — движе-

почивкп.
А ето за какво се касае. 

Вместо да се забрани дви
жението на моторни превоз 

18,00 до 22,00 
това не се прави.

же

ни средства от
часа
Никой не може свободнода
върви, защото всеки миг мо
же да изфучи някое возило 
Да не забравим, че мнозина 

със себе сиродители водят 
и малки деца. И малко нев- 

може да бъде фа-
За уреждането им обаче 

никой не се грижи. Защо ча
каме от година на година 
да пропадат?

Решение бързо може да 
се намери, а ако някой не 
го вижда 
жение: съществуващото тра 
се на тротоарите да се за
лее с асфалт — и проблемът 
е разрешен. Това може он 
е и най-изгодно решение. Но 
да не забравим, че това е 
наше предложение и ние но 
знаем за сметката и плано
вете на комуналното пред
приятие.

Икономическата сметка не 
би трябвало да бъде реша
ваща и тротоарите зарад то
ва да пропадат.

ниманне 
тал но.

Освен това, когато минат 
особено хладилнивозилата, 

ците, след тях се дигат об
лаци прах, 
се ядосват
излезли на разходка, 
то да си почиват 
прекъснато трябва да се па
зят от возила 
бактерии.

ето и предло*
така че мнозина
защо изобщо са 

Вмес-
те не-

и да гълтат

Не знаем защо не се пред
приемат никакви мерки, осо 
бено ако се има пред вид, 
че миналата година беше за 
бранено движението на вси 
чки возила от 18,00 до 22,00 
часа.

Димитровград: Да се забрани движението на моторни 
превозни средства от 18,00 до 22,00 С. Кръстнч
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има и слабичкивероятно
но има и такива, които се 
намират на художественото 
равнище на по-висОките тото 
славянски художествени стой 
ности. Разбира сс, творчест
вото на отделни народности 
има известни свои отличи
телни черти, което с съвсем 
естествено, но в общите си 
черги то се влива в ходове- 

и юношеската литера- те па съвременната ютосла- 
Киигоиздателската деи вянска литература.

„Братство" изглеж- Заслужава внимание и об- 
1966 — 3 заглавия, стоятелСтвото, че и самата 

— 6, 1969 —5 среда каКто на миогочислс- 
ните, така и на малобройни- 

на те народности води стимула 
художествената литература. тивна политика за развитие 

За отбелязване е, че в из- на своето литературно твор- 
дателската продукция на чество. Като един от изпи- 
всички предприятия челно таиите методи, който дава 
място заемат художествени- до5рИ резултати, е обявява
те произведения от автори нето на литерурни конкур- 
на самите народности. Лите- си и присъждането на нат- 
ратуриата продукция от пи- ради Всички издателства и
са-гелите, на народностите ^ ----------------
върви по възходяща линия.
Печатаните произведения от 
писатели и поети на албан-

Из живота на народностите в СР Сърбия(ОТ 1 СТР.)

ствата на народностите се 
забелязва през 
пет години. Това е резултат 
преди всичко на добрите ма 
териални условия в тази об
ласт от активностите на на 
родностите и творческата и 
преводаческата им дейност.

За оригиналната творчес
ка продукция, а също • така 
и за преводаческата, на ези 
ците на народностите крас
норечиво говори продукция 
та на техните издателства. 
Така например „Рилиндия" 
през 1966 година е издала 
37, през 1967—60, 1968—97
1969—100 и 1971—59 загла
вия. В структурата на посо 
чеиите заглавия най-изтъкна 
то място заема художестве
ната литература, сетне след 
ва детската и юношеската, 
политическата и научната. 
Издателство „Форум” през 
1966 — година печатало 73 
заглавия, 1967 — 46, 1968—48 
1969—50 и 1970—47. И в про

ПЛОДОВИТА КНИГОИЗДАТЕЛСКА 

ДЕЙНОСТ
последните

ката 
тура. 
пост на

научните и публицистичните 
произведения. „Руске сло 
во”, издателство на русинс- 
ката народност, бележи из
вестна стабилност от 1967 
година когато издало 8 загла 
вия, през 1968—6, но затова 
пък през следващите две го 
дини продукцията му се дви 
жи по възходяща линия — 
1969—7, 1970—10 заглавия.
Продукцията на издателство 
то на румънската народност 
е следната: 19.63 — 3, 1967 — 
6, 1968 — 4, 1969 — 4 и 1970 
— 8 заглавия. И тук в стру 
ктурата на печатаните заг
лавия на първо място се на 
мира художествената, дете-

дукцията на това издателс
тво на първо място се нами 
ра художествената литерату 
ра. Що се касае до издател 
ствата на по-малобройните 
народности особено внима
ние обръща „Обзор”, изда
телство на словашката наро 
дност. Неговата продукция 
за последните пет години из 
глежда така: 1966 — 13,1967 
—10, 1968—11, 1969—11 и 1970 
—19 заглавия. За разлика от 
структурата на изданията 
на „Рилиндия” и „Форум'4, 
тук на първо място се нами
ра детската и юношеската

да така:
1967 — 3, 1968
и 1970 — 10 — преобладават 
заглавията от областта

на народностите 
година обявяват кон-

списания
всяка
ку.рси, които донасят плодна 
продукция. Съществуват и 

ската народност е следната ДруГИ форуми, чрез които 
1966 — 16 заглавия, 1967 — културните фактори, съвмес . 

. зз 1968 — 60, 1969 — 65 и Т130 Р -творческите сили на 
1970 — 45; унгарската народ спомеНатите народности, из- 
иост: 1966 — 49 заглавия, гоаждат системна политика
1967-31, ,9*8 ;г 30' 1969 - за разцвета на цялото лите- 
36, 1970 — 30. При по-мало- ратуРно творчество, па до- 
числепите народности тази ’и в областта на отделни 
продукция е много по-малка. жанрове. В това ртношение 
Но и тя през последните го- особено са интересни плодо 
дини показва тенденция към творНите начинания на ун- 

• увеличение. За тях осооено гар^ката народност, 
е характерна миналата Литературната продукция 

година, когато броят на ори и плодовитата издателска
Пр?ппВ%пг^/ИЯ се дейност на езиците на народ увеличава с 200 300 /о. ностите красноречиво потвър

Посочените данни показ- ждават оделотворяването по- 
ват, че не само на издател- дитиката на Съюза на юго- 
ската дейност изобщо, но и

литература, а после идва ху 
дожествената литература

Димо ДИМОВСКИ

НЯКОЙ СПРЯ В ПОЛЕТО
— разказ —

Между житата извива път и на 
този път сутрин рано е гледал пъдпъдъ
ци мъжкари да се бият за женската.

Нахвърлят се свирепо един върху 
друг, въргалят се в праха, настръхнали 
и злобни...

Там видя и момичето, което идеше 
отгоре и размахваше сламена капел/).

Зад житата е вече зеленчукова гра
дина, просторна — цели километри, на
края — колиба от слама, отпред пръс- мъжете запрягат ръкави и се залавят 
тта е утъпкана, полято и пометено, за работа, жените сядат в тревата и за- 
драго ти е да гледаш. палват по цигара. В следващия уче-

— Хубаво — каза му този, който бникът намира място в най-отдалечения
наум пресмяташе по колко зърно от ъгъл на колибата. Малка полска мишка 
декар ще падне тази година. Той га- лъкатуши между стеблата, житото ту 
зеше през нивите, пресмяташе наум, я показва, ту я скрива... Изскача в не- 
а на глас пееше една стара песен, в дораслото и гледа — вятърът подбрал 
която се казваше: „Кой ще спре в по- някаква хартия, гони я през нивата към 
лето да сдъвче шепа зърно". него. Момчето бърза нагоре, хартията

— Тия шлюпки ги хвърли надалеко, подсача и се ветрее...
само събират мухите! — Чакам дядо — Не било хартия, ами жена! Пристъп 
беше отговорило момчето. — Магарета ва с разперени ръце тая жена, обгръща 
та много ги ядат тях. с поглед полето, притиска се в него. Ка

— Магаретата ядат всичко — отвър- то че ли е паднала от небето и никога
на му той. — Да не заспиш! не е виждала поле, трева, небе, лунича

После тръгна нагоре по пътя и жи- во циганче в житото. Малкият спира
тото го скри на часа от погледа му. и затаява дъх, жената го вижда и също
чуваше се как той пище с нас, все спира. От изненада устата й 
едно, че сумти, и още няколко крачки луотворена. Зеленото поле 
така, после над полето се 
кой ще спре... да сдъвче...

— Ще взема да прочета 
реши момчето. Тъй

Щипките се плъзгат към морето — 
то е примамливо. Като какво казваш? 
Като пъпеш, като диня, като гора— Хи, 
хи, хи,... ха!... Нещо гръмна! Нищо не 
се чу — ако беше гръмнало, аз щях да 
чуя. Чу се, чу се! Някой гръмна.

Една ослепително бяла щипка се от 
качва от телта и пада в канавката. От 
корема й се изсипват много хора, кля- 
кат отзад и гледат нещо. Вижда се как

славските комунисти за пъл
на литературното творчест- ната равноправност между 
во на езиците на народности народи и народности в Юго- 
те през последните години е славия. Именно тези резул- 
посветено голямо внимание тати говорят, че в семейство 
както от страна на репуоли- то на ЮГОславянската брат- 
канските ооществено-полити ска равноправна общност на 
чески и културни фактори, родностите доживяват .свой 
Самият брои на печатаните пълен ИНДИВИАуален развой 
произведения показва, че ра във всички области на чове- 
звитието на народностното шката дейност 
литературно творчество е в 
постоянен растеж. Между 
публикуваните произведения

пък и в 
книгоиздателската дейност.

Миле Присойски

На педагогически теми

Успехът зависи от 

ученикаостава по 
в очите й

разнесе:”... се претъркулва и в тях остава само лю
бопитството. Този миг е тъй кратък, да 
си въобразиш, че всичко е едно виде
ние.

Ученето не е нещо, отделено от ученика. Това е 
дейност,, в която ученикът мени и развива личността си.

Бихме били обаче едностранчиви в разглеждането 
на въпроса за успеха на ученика, ако взимаме само 
шните (обективните) фактори, каквито са: преобширни 
и несъгласувани учебни програми и планове, чести про
мени на учителите, неуднаквени критерии и обективност 
на преподавателите при оценките, несъответствуващи 
училищни помещения и несъвременни учебни 
и т.н., а вътрешните (субективните) да изоставяме. В 
процеса на промените твърде важна роля играят и су
бективните фактори. Самодисциплината, доверието в 
сооствените сили, трудовите навици, начина на обработ
ка и усвояване на учебния материал н
риал значително 
ника.

нещо — 
като нямаше с кого

с?г1^Л0рИ’ научи се Аа си говори само. Жената се съвзема от страха ус- 
итвори стария учебник, купен от баща михва се ласкаво и тръгва към него:
“да"6 нЛ°ябЪ„РеА^вГЛ°

пътя? Никой 
Миналото

вън-

__ „ точно така, защо-
то не знае български. Добър ден или до 
бР° УтРО, както е на нейния език, но 

_ лято пак пазеше гради- непременно „мило момче”, 
ната, добитък всякакъв — тъпче наред .— Антоан дьо Сент Егзюпепи» -
още дрТш "МаЛКИЯТ ПРИ«Ц” и ®“б'1Аено и на еАин дъх изрича момче-Други книги и не мислеше за Бар- то» защото му се струва, 
оара, както не мислеше за пъдпъдъци- е възможно
ват^°ИТ° ПРеАИ изгРев се любят в тре- тази-

поняма.
помагала

че няма и не 
да има по-френска дума от

и останалия мате- 
оказва влияние върху успехаАнт^„ЯлГ "Р°точено казва жената. — 

иНвисаоНкоА° С6НТ - ~ ™ ясно
Боже мой, казва жена!
Ьи, мульо, казва онзи 

израснал от тревата. Не виждаш ли 
че не е българка, какво ломотиш' Най’ 
лон, сеилон, перлон?... Имаш? '
датаГ-Ба^о?Ра’ БарбаРа! ~

Жената г 
лата й рокля 
сето,

на у че-
минава ™,‘“аЛКО от половин километър 
от автобо™ 33 м°Рето- Атлги колонй

ирЛтГкГ„Г„еа чеовекГдР1ее”Л„?

зонтж. Пе^’ еТаИмЧиятПРеЗГЛаВа 
ви по

Докато в традиционното училите ученик-кт Пп<»д 
всички да°бпрК„ТемВа з!“ от%™Ге”а' дЛериЛЛпо

кГ,= 1—Га
сЦъздателТОвСпроЛ\НИнГЛеб!ютГРаЛтГнемГсе А6еН 
мГтизирНа°Собобщава0Примери заЛвГст-113™83'
щности, свободните лейног™ л^гЛ.Ва Са' клас°вите об- 
— навсякъде угаштт! А°“Днителното обучение
творческа работа. Той е н.данш!” способността си за 
си субект участвува в решаването'4'!°"' КОЯТО с целия 
лищните въпроси и учебния процес Но възпитателно-учи- 
щането на отделни ученици погрешно е схва-
то изтъква в центъра на внйман^е^>°РМаТа на Тчилище- 
в процеса на обучение Не учени6 учени‘са като фактор 
обективната лейетвЛшюш^Гако виня™6" и Субект в 
хожда във възпитателната Л от него се из- 
тифицират с така наре^енГ"п^цн™™*и^<«■«Де»- 
търа на вниманието е детето! я Т™.Р .„ИЗЪМ (в 
крайности, в задънена улица Трябва дяЧп»НИ завеАе в 
само ученикът е фактор и чене^п ^ 6 знае' че не
локупната дейност. Много други фактори"его зависи це- 
ти оказват влияние върху цялостното възможнос-
обучението и правилите Гз^н^кГоГ'^теля™

с песента.

към хори-
___ не се вижда, вър-

коловоза, а коловозите са ниски 
стърчи му само песента
те„ кГазаНто 1?ед™ЛоР6СТРУВаМе' че 
колибата Всъщн*НаЛ° П° турски
нПелтГ"етГаК1^™а~* ""«ася по синята нагорещена
—НазЛГе“ "" ~ ™аРта като ~ Б*Р’ бър‘ -ой ще спр,
пи, бели облаци държат обла- “ прлето' да сдъвче млечно зърно?”...

И нишп но ’ натъпкани е вятър. Ветровете носят
Всекн^°™лсенас™ по това шосе. бокнте 
гурно не знаят, че тук им»И си‘ 
подозират за нашето пр„със“в ’ п"с!

гл-и»любовни викове.

викат от ко

се усмихва на момчето бя-
над житотоТнад тревата.™ 

Натоварват щипката и

че- шо-
пред

тя плавно се 
тел.

мазни капи наддъл 
и пес-коловози, понякога носят 

ни — и така: високо!
— Ти да не заспиш, ей!
— Ами 
Тъй здраво

цен-

отговоря малкият.
са я опнали тази тел,

нето една щипка не пада.
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Култура * Просвети * Изкуство
В идната учебна година

65 УЧЕНИЦИ В СТОПАНСКОТО УЧИЛИЩЕ
Стопанското училище от Враня в идната учебна 

година в подведомственото си училище в Босилеград ще 
приеме нови 65 ученици, и то 30 ученици ще бъдат за
писани в металоооработващия отдел, а 35 ученици в стро
ителния отдел.

В училището ще се приемат ученици със завърше
но осемгодишно основно училище, като полагат прием
ни изпити по сърбохърватски език, български с_____
тематика. Досега интересът за училището бе голям. Оча
ква се и тази година мнозина да се обадят да държат 
приемни изпити, за което трябва и нужната подготовка.

Б. К.

език и ма-

Ангелина Таталица — Майчинство Скулптура в пакра на Буковачка баня

Перспективите на центъра за култура и 

забава в Димитровград»Неретва« в Букурещ
постановка на Булаич.

пише
вностите на фотосекцията и 
киносекцията. Поставя се ка 
то задача на киносекцията 
да се свърже с ТВ Белград 
и през годината да се снема 
филм за Ерма и Петърлаш- 
ката пещера.

На съвещанието се поста
ви като основна задача еди
нодействие в работата меж
ду Центъра за култура и за
бава и останалите организа 
ции, които имат културна 
мисия и обществено полити
ческите организации и сто
панските предприятия. По то 
зи начин могат да се очак
ват по големи постижения в 
областта на културата в об 
щината.

за основна дейност. Част от 
тези пари ще се използва за 
майските срещи и други ма
нифестации. Втората част от 
тези парични средства ще 
се използва за откриване на 
библиотеки по селата.

И занапред ще се финан
сира подвижното кино, ко
ето успешно изпълнява ми
сията си. До сега са устрое
ни 60 кинопреставления, а до 
края на годината се пред
виждат още 100. Ще се по
мага и културно-забавното 
дружество. Пред Центъра за 
култура и забава се поста
виха такива задачи да се бо
ри не само за „Септемврий
ска награда" но и за „Буко
ва награда". В тези актив
ности се набелязват и актн-

Повече от две седмици в 
три кина на Букурещ с го
лям успех се прожектира 
югославския художествен 
филм „Битката на Неретва' 

Велко Булаич. Печатът 
даде голям публицитет на 
филма. Вестниците изтък
ват, че по-дълго време вни
манието на любителите на 
филмовото изкуство привли 

филмовете за революци 
Един от 

тези филмове за революция
та според писането на печа, 

' бил „Козара" също та

ка в На неодавно проведеното 
съвещание в Димитровград 

„Скантея" че виждаме една 0бст01~Ш0 се разисква върху 
от най-големите творои век работата на Центъра за кул 
ранизацията на героическата и забава в Димитров-
борба на югославските пар- Констатира се, че той
тизани против фашистката 

. На битката на Не

„Доволни сме

на е изпълнил своите предна: 
л значения за развитие на кул 

ретва в историята принадле турат? в общината. Участни 
жи мястото на великата так те в съвещанието иабеля- 

и стратегия в успеха заха новй 
югославските партизани културиа институция в общи 

които пренудиха немските ната 
фашисти да ангажират в ' ценгьрЪТ за култура и за- 
Югославия 18 въоръжени ди ^ава в Димитровград е по-

лучил 18 милиона динара за 
обзавеждане на Културния 
дом от страна на Образова
телната общност на СР Сър
бия. А 14 милиона получени 
от Културната общност на 
СР Сърбия ще се използват

окупация

задачи на тазитика
начат

ята в Югославия.

визии.та, е

ме-(учебните помагала), училищните 
' на библиотеките, кабинетите, лаоо- 

постояина грижа за осьвре- 
иай-миого проличаваща в

учебните средства 
бели, обзаведеността 
раториите и пр. Огтук у 
меняване на учебния процес,

^иГще-Ги обучението можеп^ююв<мно^да се р*
боти и държи, понеже с Р ат ИЗВестни деформа- 
рад такова становище ^Х в ^ИЛиЩ^та, обаче ис
1М“ я„С:?иГа»остатъч1Ю внимание I» всички .......... . И

" ор-родителиге, учителите, ПИ > булевардна литература

В. Гъргов
нас

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ИЗЛОЖБАТА 

НА БОГДАН НИКОЛОВва и
на

живописта, обаче и наи-привлекателна- 
та. Трябва да си припомним, че славнг/ 
ят руски портретист Сорнн си е служил 
най-много с акварел.

Окото на художника открива във 
всяко място на природата красивото. 
Другарят Николов е изобилно обдарен 
в тая насока. Неговото око и в най-оби
кновения кът от природата вижда пре
красното и създава — твори хубаЪуи 
пейзажи.

С някои малки забележки отнася
щи се до картините, като например 
„Плачуща върба”, — клоните са само 
малко наведени и изглеждат пречувени, 
докато в природата те са дълговидно из 
вити и допират дори до земята. Друго 
— по-далечиите планини са естествено 
по-бледи, а не тъмни и като че ли са 
яхнали върху онези които са на първ 
план. (Макарска—предел).

Все пак, работата учи човека, и аз 
вярвам, че другарят Николов тази дре
бни забележки ще превъзмогне, и ще 
създаде творби с трайно значение, за- 
щото той е сравнително още млад чо
век.

Понеже Босилеград е отдалечен 
от големите културни центрове, излож
бата на другаря Богдан Николов беше 

хората от този край, една голяма из 
цена да, да не кажа събитие. Фактът, 
че входът бе безплатен, даде се възмож 

който що-годс се пи

па
за

пост на всекиго 
тересувашс от всяко културно начина
ние да се полюбува няколко минути на 
хубавите акварели картини. За съжале
ние, не всички посетители знаеха как 
се наблюдават картини а специално ри 
суваии с.акварел.

— А бе, даскале, да речеш не съм 
съвсем неграмотен, ама баш нищо 
виждам на тия картини, — обръща ми 
се един средовечен посетител, —

кажем гледам, гледам, па

иа уЧнТкоая трябва да кажем, че част от вината за неу
спеха нГ^Гка носят и техтп^ род^л.
те не са достатъчно 3°Р*^ гши своите деца. Също 
ставят на отрицателните ОКазват влияние върху
със своя пример не*°с™™ч‘аоактерии особености иаформирането на моралните р^ Р,ш ^ жат
младите. След туй често > е в А го* другаруват. С други 
депата им, какво раоогяг шио' ум безразлично се
думи, в много случаи Р иа децата си. Забсляз-
отнасят къмв"°™ият родител премного стана „нежен" ва се, че съвременният роди I родителите повече
възпитател т. е., че почо <() с ра3уМ. Във всеки слу-
възпитават със сърцс'а " повече нанасят вреда,
чай, родителите е „меки сърца
но полза. и-яжем че когато става думаСъщо така, трябва да кажем, у младите|
за семейството и негового^ Асга)юУш^та т посока „а

възпитание, често са иР°™В°”то°Следова.

» аКЦШПе
възпитателни фактори.

Именно —

ни

оно
како да ти

некакви петна видим, едни по-тъмсамо
ни, други по-светли.

— Ела" насам при мене, недей тол
кова близо, — отговорям му аз, — ха, 

замижи малко и гледай ето ь/шри-сега
1^ер тая, какво виждаш?"

— Аха, да, да. Виждам река и върби 
покрай нея. Ух бре, иа всичко трябва
ло мурафет, — рече задоволно моят 
събеседник и продължи с голямо вни
мание да гледа редом всичките дваде
сет и пет експонати.

Другарят Богдан Николов е избрал 
една от най-деликатиите техники

може да 
съвременно Желая му много успех в но-натат- 

пшата работа.

Харалампн ИВАНОВна основните
Слободан Василев 

педагог па
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Футбол ТГ-* 'Спорт

Триумф на »Лужница« 

(Бабушница) в Бойник
„ПУСТА РЕКА" — „ЛУЖНИЦА" 1:2 (1:1)

ха темпото на играта 
края на срещата.

Поотделно в „Лужница” 
се изтъкнаха вратарят Ио- 
цич, който твърде успешно 
защитава/ своите вра га и ре
ализаторът ЯНКОВ114.

Съдийската тройка също 
бе добра и успешно води

до„Лужница": Йоцйч 9, Маркович 7, 1Вуйичич_ 6, 
липович 7, Чирич-,7; Тодорович 7, Антич 7, Йовано- 
вич 7, Станоевич 8, Велкович 7, Янкович 9.

Нападателят Янкович до- твърде изгодни положения 
несе на „Лужница” две зна- да вкара голове, 
чителни точки, като успеш Второто полувреме започ- 
но реализира шансовете в на с мощни набези на дома- 
20 и 72 минута. шния Отбор, които продъл

Първото полувреме изми- жиха десетина минути. След 
на в равноправна игра, но туй гостите взеха инициати 
„Лужница" имаше няколко вата в свои ръце и диктува

Фи-

ма
ча.

Н. Н.

Слаба игра—равен резултат
положение в 37 минута из- Шк.сравниха резултата.

Второто полувреме изми
на без подвижни и интере
сни акции. Играта се раз- 

центъра на

„А. БАЛКАНСКИ" — „ЖИТОРАДЖА" 1:1 (1:1)

От гумиадат* в СкопиеДимитровград, 6 юни — игрище „А. Балкански” 
зрители над 100, терен лош, съдия Апостолович 
(Ниш). Головете отбелязаха: Манов в 5 минута за 
„А. Балкански" и Стаменкович в 37 минута за Жи- 
тораджа.

„А. Балкански” игра в състав: Ставров, Велков, 
Петкович, Тасевски, Пейчев, Воинович, Милев, Кръ
стев, Манов (Стаменкович), Гюров, Василевски.

виваше около 
игрището. И когато вече се 
очакваше краят Пейчев бе 
оборен в наказателното по
ле, след което съдията на 
срещата Апостолович оправ
дателно присъди дуспа. За 
съжаление Тасевски отпра
ви слаб удар, който вратар
ят на гостите спря и с това 
бе всичко завършено.

»ДИМИТР0ВГРАД« 

СПЕЧЕЛИ КУПАТА
Във футбол още в първата 

тът за гумени изделия „Ди- си среща Димитровград ная 
митровград" от Димитров- ви, че е сериозен претендент 
град участвува на гумиада- за първо място. Срещата в 
та, която в края на миналия редовното време срещу ми- 
месец се състоя в Скопие, налогодишния първенец' „Ти 
Състезаваха се представите- гар” от Пирот завърши при 
ли на промишлени предпри- равен резултат-2:2. След из- 
ятия за производство на гу- пълняване на дуспи (5:4) ди
ма и гумени изделия, и то митровградският отбор с 
във футбол, шахмат, и спор- общ резултат 7:6 се класи- 
тна■стрелба.

Тази — пета по ред — гу
миада бе най-успешна за пре срещу отбора от Раковица 
дставителите на комбинат димитровградчани явно бяха 
„Димитровград", тъй катс 
спечели купата и званието 
най-добър отбор по футбол,
В останалите две дисципли-

И ТАЗИ година комбина-

Слабата игра на „А. Балкан жения услед умелата наме- 
ски” разочарова малкото зри са на вратаря Ставров. 
тели,, дошли да наблюдават 
мача- срещу отбора на „Жи се развиваше 
тораджа". С равния резул- фланг Милев прехвърли 
тат „А. Балкански” намали ката до Манов, който от 5-6 
шансовете си за запазване 
в междуподзоновата група.

Гостите се показаха като
добър отбор, който съумя да никовия отбор, димитровгра 
спечели една точка. Още в дските футболисти препус- победиха неопитния и не до 
самото начало гостите не ре наха инициативата на гости- бре подготвен отбор от Бру- 
ализираха две изгодни поло- те, които от едно безопасно сник, който участвува в пре

сеяванията за влизане в Сръ 
пека лига (Сръбска група). С 
това — всичко е завършено, 
тъй като първите два класи
рани отбора влизат в група
та. В случая, .макар че в не
деля предстои среща с от
бора на Враня — единствен 
конкурент за първо място, 
„А. Балкански” и хандбални 
ят отбор вече се класираха. 
Остава в неделя да се със-

С. М.
В 9-та минута нападението 

по десния 
топ ХАНДБАЛ

метра вкара гола. И вместо 
да нападат по-ожесточено 
след объркването в против- ба, без много усилия хандба

листите на „А. Балкански”

В същинска спортна бор-
ра в полуфиналните борби. 

В полуфиналната среща

надмощни и спечелиха побе 
да от 1:0.

А във финалния решаваш 
мач се срещнаха с отбора 

ни — шахмат и спортна стре „РИЗ" от Загреб. И тук в ре 
лба зае седмо, относно тре- довното време мача завър- 
то място. ши с равен резултат 1:1. Ка-

Като се има предвид, че кто и срещу „Тигар", така и 
на тазгодишната гумиада взе този път момчетата от „Ди- 
ха участие общо 10 отбора митровград” бяха по-добри в 
на промишлени предприятия изпълняването на ду спите и 
в страната „Тигар” (Пирот) с общ резултат 5:4 спечели-
г^дГ!.РекоРрд^ (РакГицаУ Ха КуПаТа И 3аЕХа ПЪРВ° мя' 
Л™ (Загреб), „Борово" С това бяха провъзгласе- 
(БС°аРвТ)'/&а '(Скопие), ни за най-добър отбор на 
„Сана (Кран), „Вулкан \-та гумиада, която тази го- 
(Ниш), Ботовчина (край Бел дина се проведе под покро- 
град) и Витоевац (крой Кра- вителството на Газела” от 
гуевац) — резултатите особе Скопие „газела от
но радват.

БАСКЕТОЛ

Загуба на чужд терен
сто.

СВЕТОЗАРЕВО — „СВОБОДА” 96:83 (47:32)

На 6 юни в Светозаре- 
во в твърде красива, на та отбора имаха по едно 
моменти груба игра, кое
то не е позволено в баске. 
тбола и което съдията ,Ж.
Попович не позволи на 
домашния отбор, димитро жа на отбора на „Свобо- 
вградчани претърпяха за да", 
туба от 96:83.

Домашните баскетболи ® хубава игра и голе- 
сти играха извънредно, мия брой отбелязани бас-

Баскетболистите от два тои в Димитровград среща 
за престиж и разбира се да
се види кой ще заеме пър- 

Домакините во, а кой второ място.
Още от самото начало на

Симеон Мановполувреме, 
имаха първия дял на иг-

ПОБЕДА В КВАЛИФИКАЦИ
ОННАТА СРЕЩА

рата, а вторият принадле

„БРАНКО ПЕРИЧ" (БРУСНИК) — „А. БАЛКАН
СКИ" 20:32 (10:17)

предвождани от отличния кети, малочисленните зри 
Обрадович, който отбеля Брусник, 6 юни — игрището в Брусник, зрители 

200, съдия Властимир Попович (Зайчар).
„А. Балкански”: Н. Гюров, Георгиев, Соколович 6, 

Михачлов 1, Гигов 3, Д. Гюров 8, Леков, Симов 1, Гогов 
2, Милев 11, Найденов.

тели останаха твърде до
волни..за 29 баскета. В лицето 

на димитровградските бас
скетболисти срещнаха съ- „ ^ ^
що отличен противник ьаскетите за „Свобода"

добрите6 СРИЛИ °Тв ™ °ТбеЛЯЗаХа: МИЛ6В 26' Пе мача Е Брусник жандбалис
Д рите срещи в гру- ткрвич 12 Соколов 8, Ми- ™те 07 Димитровград взе-
па Централна Сърбия от ха иницативата в свои ръце,
началото на първенството хаил°вич 18, Петров 2, Ди така че победата нито в
ппгргя . . _ един момент не бе пол въ-

митров 17, Василев 2. просителна. Мача мина във

фер игра, без грубости, 
каквото желаеха

но
зрителите. 

Съдията на срещата В. По 
пович добре изпълни 
чата си. зада-

С. М.
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През януари 1944 година Хитлер свика в 
резиденцията си в Оберсалцберг специално 
съвещание посветено на събитията на Бал
каните, а по-специално в Югославия.

Съвещанието започна в ранните утренни 
часове и почти от началото имаше бурен тон. 
Фюрерът най-напред искаше подробен 
за военните операции в Гърция и Югославия. 
Докато слушаше отчетите лицето му ставаше 
все по-червено. Членовете на щаба се опит
ваха да омаловажат успехите на югославска
та народоосвободителна войска. Хитлер вне
запно се изправи, застана пред картата на 
Югославия на която бяха начертани позиции
те на геранските и куизлинговските части. 
Между тези позиции се виждаха големи осен- ? 
чени територии и то навсякъде, в Босна, Сър
бия, Хърватско, Македония, Словения и Чер
на Гора. Това бяха освободени територии.

— А какво е това? Какво е това, питам?
— удари с длан в картата. — Какво правите • 
вие там? Само ми унищожавате дивизиите. 
Не можете да се справите с тълпа бандити,
— викаше. Обучен германски войник отстъп
ва пред комунистически бандити. Знаете ли 
вие каква опасност представлява това? Пара
лизира връзките с нашите армии в Гърция. 
Улеснява създаването на втори фронт. И то 
именно тук, на Балканите.

Присъствуващите мълчеха и чакаха той 
да се успокои.

— Дадох заповед да се ликвидират тех
ните коменданти. Дадох изрична заповед да 
се плени или ликвидира Тито и неговите по-

отчет

ШШшййШ

Ю. Б. Тито и К. Попович

щаб. Същевременно моторизирани части, пе
хота и танкови части нахлуват към Дървар 
и се свързват с десантните части. След обкръ- 
жаването на партизанските части, които по 
всяка вероятност се състоят от шест червени 
дивизии, които защищават околността на 
Дървар, ще започне тяхното системно унищо
жаване".

Полковникът съвсем прецизно изработи 
задачите за отделните части. Техните първи 
движения трябваше да отвлекат вниманието 
на противника, а по-късно те трябваше вне
запно да свият по посока на Дървар. Именно 
затова полковникът беше нарекъл своя план 
„Конски скок".

Накрая полковникът състави и списък на 
частите, които трябваше да участвуват в ак
цията. Всеки участвуващ в тази игра имаше 
прецизна роля.

Ето списъка на поделенията определени 
за тази акция:

500 парашутистки батальон СС. Това бе
ше специална елитна Химлерова част за спе 
циалнн задачи. Батальонът е формиран през 
септември 1944 година. Преди това е бил ста- 
цнониран в градчето Хлумец край Прага и 
се подготвял за задачи, които го очакват. 
Рекрутирането на този батальон беше гри
жливо проведено. Избираха се само най-дис- 
циплинирани войници от елитните СС диви
зии прекадени в боевете на източния фронт. 
Болшинството от тях очакваха наказания за 
различни провинения. Само службата в 
500 батальон им даваше шанс да се спасят. 
Ръководител на тази банда беше хаупщюрм- 
фюрер Курт Рипке.

В десанта на Дървар важна роля тряб- 
ваша да изиграят и две подделения от „отряда 
на майор Бенеш", коменданта на диверсант- 
ско-терористическата организация. Ръководи 
тел на тази група беше оберщюрмфюрер Де- 
ве. Специална задача получи и група от се
дем разузнавачи „Завадил" от 201 команда 
на Абвер (германска военна разузнавателна 
служба). Тази група трябваше да превземе 
пленените архиви, шифри и радиостанции на 
Върховния щаб на НОВ и съюзническите ра
диостанции.

Полковник Фонфарнбюлер раздели сили
те си в две групи. В първата група се нами
раха 340 души, които имаха задача с помощ
та на подделението на Готх 242 да направят 
десант на Дървар. Тази група беше разделе
на на малки отряди всеки от които имаше 
отделна задача. ЕТо ги тези групи: „Пантер" 
имаше 110 души със задача да превземе мя
стото където се намира Тито. „Щурмоваци" 
50 души със задача да пленят щаба на съвет
ската военна мисия. „Нападател”, 70 души 
със задача превземане на важен кръстопът 
в Дървар, превземане на радиостанцията на 
Върховния щаб и заблуждаване на народноо- 
свободителиага войска със слухове, че са за
ловени другаря Тито и Върховния щаб. Две 
други групи бяха определени да заловят ан
глийската и американска военни мисии. Ед
на група трябваше да блокира пътя към Бо- 
санско Грахово.

Хитлеровият план за 

унищожение на Тито и 

Върховния щаб
Кирхнер. Всеки детайл беше изпитан, 

идеи, бяха взети изводи.мощници. Какво стана? На кого е доверена 
такава важна задача? На някакъв си унтер- 
щурмфюрер!

Спря за момент, но лишеше твърде теж- 
Яростта полека стихваше. Най-сетне пак 

седна. След няколко минути с по-спокоен, но 
и също така категоричен тон каза:

— Още веднаж нареждам щабът на чер
вените партизани да бъде унищожен. С под
готовките и изпълнението лично ще се зани
мава Райхсфюрер Хайнрих Химлер.

С това съвещанието завърши.

ве на
изнасяха се нови 
Най-сетне генералът даде заповед на полков- 

фон Фарнбюлер да изработи нов план за 
Тито и на Върхов-ник

ликвидиране на маршал 
ния щаб.

— Моля ви запомнете — каза накрая 
че партизаните навсякъде имат свои разузна
вачи. Затова за всички е задължителна стр^ 
га тайност. Всички движения на специалните 
части определени за тази акции трябва да 
бъдат добре маскирани. Частите, които ще 
извършат нападението ще узнаят за своята 
задача пред самото нападение. Господа, пов
тарям —* това е лична заповед на фюрера. 
Този път задачата трябва да бъде изпълнена. 
Тя обезателно трябва да успее!

Барон фон Фарнбюлер се залови на ра
бота. Същевременно най-добри разузнавачи 
събираха информации за новия бивак на мар- 

Тито. И най-малка следа можеше да бъ
де от полза. Германците много очакваха от 
сътрудничеството с четниците, които добре 
познаваха терена.

Много денонощия прекара баронът в до
бре пазена стая правейки план за акция. На 
акцията даде заглавие „Студия на акцията на 
500 парашутистки батальон СС". С изключе
ние на генерал Рендулц никой не знаеше де
тайлите на планираната акция.

Един пролетен ден 1944 година стигна дъл 
Полковникът го дешиф-

ко.

ХИМЛЕР НА СЦЕНАТА

Химлер се залови енергично на работа. * 
Извика генерал-полковник Лотар Рендулц, 
коменданта на втора бронирана армия, коя
то частично бе разположена в Югославия.

Генерал Рендулц не бе особено въодуше
вен от срещата с шефа на геетапо. До тогава 
пребиваваше с щаба си в приятната^ Върняч- 
ка баня. Заповедта да дойде при райхефюре- 
ра не обещаваше нищо добро. Лесно може-

почивка. Обаче

шал

ше да прекъсне тази приятна 
нареждането бе категорично и трябваше да 
бъде изпълнено.

Химлер не държеше дълги речи. Пренесе, 
на генерала заповедта на Хитлер.

— Не трябва да ви убеждават, — каза 
той — от какво значение е за нас тази акция. 
Ако нападението успее, ще улучим неприя
теля в най-чувствителното място. Ще унищо
жим мозъка на съпротивителното движение. 
Останалото ще направят нашите части.

Химлер погледна в своя блок, обърна ня
колко страници и продължи:

— Имайки предвид необикновената те
жест на тази задача, давам ви своята елитна 
част, която се състои от извънредно добре 
обучени войници — 50 парашутистки бата
льон СС. Давам ви също така втора и трета 
група на въздушно-десантния полк от диви
зията на генерал Курт Студент, отряд четни
ци и специално обучена част на майор Бе
неш. Покрай това и своя армия. В случай на 
нужда ще получите и нови подкрепления.

— Разбирам, — отговри Рендулц. — Ос
тава да направим някакъв, така да се каже, 
непогрешим план за нападение.

— Разбира се. Но вярвам, че в своя щаб 
ще намерите подходящ офицер, който добре е 
обучен, интелигентен и който същевременно 
познава специфичностите на партизанското 
съпротивително движение в Югославия. Моля 
ви по-често да ме осведомявате. Работата е 
твърде спешна и строго поверителна.

РЕНДУЛЦ НЕ ХАРЕСВА ЗАДАЧАТА

Генерал Лотар Рендулц се завърна в ща
ба си твърде лошо настроен. Задачата беше 
много трудна и можеше да завърши с пълен 
неуспех.

Той бързо свика спешно съвещание на 
своя щаб и изнесе заповедта на Химлер. ио- 
стойно бяха разгледани по-раншните плаио-

го очаквания отчет, 
рира и лицето му се озари. Започна да

„Върховният щаб на нароДоосвободител- 
ната войска и на партизанските отряди на 
Югославия се намира в Дървар. На 12 март 
1944 година там е забелязан коменданът Тито 
с батальона за охрана на Върховния щаб. 
Носи главно черен костюм и шлифер. Край 
неговия щаб винаги се намира силна стража. 
Приближават се само най-довсреии лица. Влн 
заието в щаба е много затруднено".

Този отчет беше изпратил един партизан
ски дезертьор. Нищо не свидетслствуваше, 
че маршал Тито има намерение да премести 
своя щаб.

Сега полковникът можеше грижливо да 
разработи плана. На строго пазената карта 
се появиха червени стрелки. Някои от тях от 
Загреб през Баня Лука бяха насочени към 
Дървар.

Генерал Рендулц постоянно изискваше от 
полковника работата да се ускори. И той 
трябваше редовно да. осведомява Химлер за 
подготовките. Най-сетне полковникът изнесе 
своя план. Планът носеше название „Конски 
скок".

чете:

КОНСКИ СКОК

Пблковник Фарнбюлер не фантазираше 
както някога уитерщюрмфрер Кирхнер. В не
говия план липсваха клопки, преоблечени на
падатели, адски машини. Същността гласе
ше:

„Чрез ненадейна употреба на въздушно
десантни части да се унищожи партизанският (СЛЕДВА)
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БрЛТСТВО ХУМОР ♦ САТИРА » ЗАБАВА »ХУМОР

Вино чв првср:чзмо ]ебснуи]в
Реши да се распитам кико хуя годину че 

дочекамо ?еб-А«Д «** дека хреба

ГешГда^сГнаправи Излази дека саде еи ора- 
тимо Отидо п?рво у синдикахат. Седи младо

си писуйе.момче и неща
— Дехе, пихуйем я, 

кико хуя годину смо се
кико Йи вийе окахе. . ла— Това, байе Манчо, никои не може да 
хи каже. Тува при нас нема никой вързку с 
хуризамах. Има некикво хурисхическо ДРУже- 
схво, ама не веруйем дека и они може нехц 

Они су само записани, ама не рабохе.
никой не знайе. Най-арно 

„Компас", па „Бал

кой може да ми каже 
спремили за хурисхи,

да кажу.
За кво и защо 
йе да обиколиш мохелах, па 
кан" —они хребе да знаю.

Памехни човеци ми казую дека нигде не- 
йедън йегрек кико що йе Димихровград 

до границуху хройица газде — хри предприя
тия. Ама ли никой не може да н>им се меша 
у рабохуху, а они на пече да си испуще арне, 
дълбоке вохел>е хека си карамо неколко годи
ни, а че искарамо йош некою.

Щом па нема кой да каже и да измисли 
кико да запремо }’ебанцще да поарче некою 
пару у Димихровград (а са тамо че имамо и 
голем хохел) я сам неща смислил. Оно би тре- 
бало да има нещо написано за Димихровград, 
па )'ебандци}ехе да прочеху йоще отуд границу, 
да знаю куде да свърну, кой че Ди пречека, 
да знаю кво има да виде, с кво можемо да Ьи 
гостимо. Ама ка неща нема — нема, не може-

Майката: — Боже мой, ве- * 
че е 10 часът, а ти още не 
спиш! Какво ще каже баща 
ти, като се прибере?

Синът: — Слагай вечерята! 
Слагай вечерята! По-скоро * 
слагай вечерята!

П Чужд хумор
Някои хора навлизат във 

.втория стадий на детството, 
без да са излезли от първия.

ма у

В празник излизаме навън, 
за да забравим всичко, 
и когато отворим ба
гажа, откриваме, че това е 
постигнато.

★*
Почтен старец срещнал на 

улицата дребно вестникопро 
давче, което носило под ми
шница огрдона връзка вест
ници.

Когато лъвът реве, не губи 
време да си обясняваш как
во иска да каже с това. От английски: Б. Б.

** — Синко, не те ли уморя
ват тези вестници? — попи
тал старецът.

—• Не, сър — отговорил 
малчуганът, — та аз не мога 
да чета.

Собственик на магазин се 
кара на един от продавачи-При грамофонната плоча 

не важи правилото, че тря
бва да се изслуша и друга
та страна.

мо па са некому душу да извадимо.
Та еве кво я предлагам:
На кърстопутинуту куде мотелат да пре- 

градимо аутопут с йедън дебел дувар. Кой 
иде из Бугарию он че мора да иде преко гра-. 
дат, да мине покре хотелат, па после че га 
пушим’да си иде и да излезне куде лукавачку 
рампу. А ония що иду оздоле па че мораю 
да иде през градат, че виде кво има да виде, 
че йедну у новият хотел, ако н>им се йеде, че 
пину, па и н>и че пущимо да си иду, ама па 
куде нийе сакамо. Има да иде из сред градат, 
през павлиончето, па че излезне на аутопутат 
куде йерйеску маалу. Млого ми йе криво дека 
не могу нищо да смислим кико да свърне- 

къмто Строшену чешму, да виде кво йе би
ло некига.

Ама сам се па сетил!

те:

— Алберт, в 12 ли се идва 
на.работа?

— Ох, да знаете какво ми 
се случи! Десет часа бях в 
безсъзнание.

* *
Джентълмен — човек, ко

йто употребява нож дори ко 
гато се храни самичък.

Върхът на модерната кул
тура: магазини без прода
вач, трамвай без кондуктор, 
театри без зрители...

— За бога, какво ти се е 
случило?

— Спах като убит.♦
*Конска сила — силата, ко 

ято изхвърли коня от рабо-
*

— През нощта, когато се 
връщам в къщи, жена ми не 
казва нито дума, само погле 
жда часовника.

та.Ако хората се страхуваха 
от преувеличение, не биха 
открили и досега микроско-

мо
*

Разпоредителка — момиче, 
на което се плаща, за да пое 
тави мъжа на мястото му.

па. А със здравийе
Манча с. р.

— Ти си късметлия! —каз 
ва другият. — Моята погле

жда календара.*

Научзн“ отгозор
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