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№№ГСТШ0
НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДМОСТ В СО»Р югос

Върху ясни 

икономи- ТИТО В КАЙРО
* В РАЗГОВОРИТЕ ТИТО — СААДАТ

* НАЙ-МНОГО ВНИМАНИЕ БЕ ПОСВЕТЕНО НА ПОЛО 
ЖЕНИЕТО НА БЛИЗКИЯ ИЗТОК Из живота на граничаритечесни

Последен
приветоснови

Президентът 
Тито със съп
ругата си Йо- 
ванка и члено 
вете на югос
лавската деле
гация от 14 фе 
вруари е в по
сещение на 
ОАР.# На аеро
гарата в Кай
ро президента 
Тито бе посре 
щнат от египе 
тския прези
дент Анвар ел 
Саадат и други 
високи египет-

РАЗВИТИЕТО на неразви 
тите, по своето съдържание, 
се явява в три димензии — 
като икономически проблем 
като проблем на равнопра
вието на народите и народ
ностите и като проблем на 
социални раразличия.

Имайки предвид всестран
ността на този проблем За
ключенията на Централния 
комитет на СКС за задачите 
на Съюза на комунистите в 
осъществяването на полити
ката за ускорено развитие 
на стопански недостатъчно 
развитите райони, недвусми
слено подчертават, че това 
развитие трябва да носят 
трудовите организации и 
другите форми на самоупра 
вително сдружаване на тру
да» Значи, набляга се върху 
икономическия момент, за- 
щото в условията на стопан
ската и обществена рефор
ма това развитие трябва да 
бъде съгласувано с разпола
гаемите възможности в на-

Тези дни от взвода на капитан Душан Воркапич 
заминаха по домовете си още един випуск войници, кои
то отбиха военната си повинност на границата.

Те бяха и щастливи и тъжни. Раздялата с гранич
ната. застава, където са провели дял от своята младост 
стана със сълзи на очи. Зад тях оставаше граничната 
бразда, над която са бдели ден и нощ, готови винаги да 
жертвуват и живота си. Те уе чувствуваха горди, че тъй 
успешно са изпълнили една трудна, но честна за всекого 
задача. ■т

Заминават у дома си — не само със силни впечат
ления, но и с нови знания. Знаят да ръкуват с най-съвре
менни военни средства, а оръжието за тях е сега нещо оби
кновено и просто. Затуй и в своите стари среди те ус
пешно ще се включат и поемат задачите, които налага 
нашата обшонародна отбрана.

С такива впечатления заминават у .домовете си 
Прен Превой от Косово, Методия Миковски от Маке
дония, Салко Рахман от Босна, Иван Печуик от Слове
ния, Живко Стефанович от Сърбия, Ратко Костадинович 
от Хърватско, Михайло Дяконович от Черна Гора и др.

Всички те за последен път се сбогуваха с друга
рите им, които остават и със старейшините, отивайки и с 
нови познанства с младежите от разпръснатите селища,

ски ръководи
тели. След при
стигането си президентът Ти .за нейното ангажиране за 
то положи венец на гроба 
на починалия президент на 
ОАР Гамал Абдел Насър. зата на Близкия изток, като 
След това той направи посе
щение и на семейството на 
Насър и им изказа съчувст- вителство 
вие.

справедливо решение на кри

е изтъкнал, че неговото пра 
придава голямо 

значение на ролята на Юго-
стоящия момент и по такъв 
начин да се поставят, колко 
то е възможно, по-сигурни 
основи за дългосрочен про
цес на развитие на връзки
те и отношенията между ор 
ганизациите на сдружения 
труд от развитите и нераз
витите части на страната.

Това, от друга страна, зна 
чи, че развитието на нераз
витите занапред ще почива 
върху икономически ясни 
основи и самоуправително 
договаряне. Нуждата за по- 
бързото превръщане на по
тенциалните възможности в 
активни производствени си
ли на неразвитите все пове
че ще е свързано с развити 
ето на онези трудови орга
низации в нашата страна, 
които се оформиха като но
сители на крупни програми 
на промишлено развитие.

В акцията на Доизгражда
нето на системата и разра- 
ботката на инструментите, с 
Които ще се стимулира по
стъпването на средствата в 
неразвитите райони — няма 
съмнение, че ще се открият 
перспективи за развитие и 
на общините, в които жи
вее българска народност. 
При това, разбира се, е необ 
ходйма съответна дейност и 
на стопанските и политичес
ките субективни сили в тези 
общини. Заключенията на 
Централния комитет на СКС 
впрочем еднакво задължа
ват политическите, общест
вените и икономическите су 
бекти и в републиката и в 
неразвитите области да се 
застъпват за така проклами 
раната политика, която ще 
е и икономически оправда
на, и ще обезпечава равно
правие на народи и народ
ности и ще заличава социал 
иите различия.

След това президентът Ти
то придружен от Ел Саадат славия в усилията, които се 
завина в президентската па
лата Кубех, която е негова 
резиденция по време на пре- така, се узнава, че президен
биваването му в Кайро. По- тът Тито сегашното положе

правят в тази насока. Също Трайче Мип

сещението на югославския мие в тая част на света оцен 
президент Тито на Обедииа- ява като извор на сериозни 
нета арабска република е опасности за мира. 
съставна част на политичес
кото ангажиране за разре
шаване на кризата на Близ
кия изток и непосредствено
то й крепко приятелство меж 
ду двете страни. Каирското 
радио подчертава, че посе- 
ьението на Тито и разговори 
те му с Ел Саадат имат „осо 
бено значение когато се зна 
ят критичните моменти през 
които именно сега минава 
кризата на Близкия изток.

В разговорите Тито—Ел Са 
адат, които ще траят до 20 
февруари, владее атмосфе
ра на пълно взаимно разби
рателство, отвореност и тра 
диционно приятелство.

Както се узнава, президен 
тът Саадат, още в началото 
на разговорите, е отдал пъл 
но признание на Югославия

Той при това е изразил 
своята загриженост зарад 
увеличената опасност от ра 
зширявапе 
нието, изтъквайки при това, 
че и Югославия, като среди 
земиоморска страна, отделно 
е заинтересована за всички 
събития в тая част на све
та. Президентът Тито е го
ворил и за необ.ходимостта 
от увеличена активност на 
необвързаните страни в раз
решаването па международ
ните проблеми, особено в 
Обединените нации.

Всички каирски вестни
ци, както и останалия араб
ски и световен печат с голя

ма стлъкнвове-

мо внимание следят посеще 
нието на президента Тито на 
Обединената арабска репуб
лика.

Комунистите проявяват 
голям интерес за новата ро
ля на Общинската скупщи
на в самоуправителиата снс 
стема, както и за положение 

тези дни тези важни мате- ' то на неразвитите райони, 
риалн се обсъждат и в мест към които се числи и Сур- 
ните организации на Съюза дулншка община, 
на комунистите в комуната.

След обсъждане на тезисн 
те на ЦК на СКС по на'йгНо- 
внте промени в обществено- 
икономическата система —

ТЕЗИСИТЕ НА ЦК НА 

СКС - В МЕСТНИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ М. Вел.

А. Л.



Социалистическият съюз и общонародната отбранаПосещението на президента Тнто в ОАР

Документи по общонарод
ната отбрана

ПОЛЕЗНИ РАЗГОВОРИ
ПОСЕЩЕНИЕТО на пре- тъшната решимост на пра- 

зидента Тнго и Кайро, без витедството на ОАР активно 
съмнение, представлява нов да участвува във всички ак 
принос към традиционното цнц на необвързаните, спег 
приятелство между двете 
страни. Дори и нещо пове
че: това посещение е още е- 
днн удобен случай за разм
яна на мнения по между
държавните отношения кои 
то според югославски офи- нито поприща на междунаро 
циални преценки, твърде ус 
пешно се развиват, както и 
във връзка кризата на Сре 
дння изток, за чието спра
ведливо разрешаване Югос
лавия е много заинтересова- представители на двете стра 
на. Това не е без основание, ни значително ще разширят 
защото Средният изток се 
превръща в епицентър на 
сътресения, конто все по-се
риозно обхващат Среднзем- ду ОАР и Югославия, 
номорнето, както и Европа.

съюз и
РАБОТАТА върху по-нататъ принесат в НОЛ1010ВЯ11С10 па ;’^ажлането на системата 

шпото развитие , и усъвър- Сфапша за^общ ^ъгласч на общонародната отбрана
шенствуваие на общоиарод- брана. Но порад ^ и обществена самозащита",
пата отбрана и обществена- вапоо па леиств я » п0 този повод комисията
та самозащита постоянно с жество инст и^гуц •, к^оч т хфедложи иа предстоящите
актуалиа тема и у пас, осо- ни в и\зи акция не д Ии па Съюзната конфере-
бено когато става дума за своя истински принос в из- ссси ^ ]|рез май или ЮИИ/ 
работата на общсСтвеио-по- граждамето иа систем ^ водят разговори по си-
литическите организации, общонародна отбрана и стемата на общонародната

сдруженията на граждани- ;^;и^а“ч“^бходи. отбрана. Въз основа на тези 
самоунравнтелните фак Фаяз точно да се определи разговори, изнесените мие- 

коя организация какво щс пия и предложения, Съюзн% 
област прави и какви задачи тряб

ва да поеме.

циално г. ония, които изди
гат принципа иа зачитане на 
назионалната независимост
Н суверенитет и миролюби
вото разрешаване на отпорс

дните кризи.

Нс ще и съмнение — раз
говорите на най-внеоките те н

тори в тази област.
та конференция да изготви 
документ по общонародната 

Финансирането па разми отбрана, в който да се пос- 
лсйности в областта па орга тавят основи за бъдещата 
низанията и усъвършенству- 
ваисто на общонародната 
отбрана и обществена само-

Дпес у пас в тази 
действуват към 200 разни оркъм разширяване на стопан 

ското сътрудничество меж* нагаипзацмп и сдружения 
гражданите, които с общи 
усилия много могат да до- работа на обществено-поли

тическите организации, сдру
М. В.

Югославия винаги придава 
ше голямо значение на събн 
тнята в тази част на света 
и беше твърде активна и в 
търсенето на решения по спо 
рннте въпроси. Затова и за
напред с готова да подкрепи 
акцията, която води към по 
литнческо разрешаване на 
кризата, защото такова ре
шение, между другото, е и в 
интерес на нейната сигур
ност.

Титовото посещение на Ка 
йро има официален приятел 
ски характер. Но то носи и 
печат на всестранни трудо
ви договори. Разговорите в 
главния град на ОАР, в изве 
стна степен, представлява 
продължение на размяната 
на мнения, която започна по 
време на декемврийското по 
сещение на подпредседателя 
на ОАР Хусеин ел Шафеи.

гражданите иженията иа 
самоуправителните фактори 
в тази област.

защита търси, също така, 
свое решение. Организации
те и сдруженията някак на
мират финансови средства 
за отделни акции. Така Чер- заседание обаче би трябва- 
вения кръст например, я фи ло във всички обществено-

Наш календар До провеждането на това

ПАРТИЙНО СЪВЕЩАНИЕ 

ЗА СЪРБИЯ

лансира от лотарията и от политически организации по 
други източници. републиките и в общините 

Но те не са достатъч- да се водят обширни ра
ми. Затова се набляга да се 
намерят стабилни източни
ци за финансиране на общо

зисквания във връзка с .ма
териалите „Социалистичес
кият съюз и изграждането 

народната отбрана. В досе- на системата на общонарод- 
гашните разисквания имаше на отбрана и обществена са- 
мнемия, че е необходимо да мозащита", за да могат кол- 
се формират постоянни фон

В БЕЛГРАД (на Чукарица) към средата на фев
руари 1941 година се състоя партийно сърещание за Сър 
бия, на което присъствуваха и генералния секретар на 
Ю*КП ГЙосип Броз Тнто, всички членове ма ЦК на ЮКП, 
които се намираха в Белград, членовете на Крайовия ко 
митет на ЮКП за Сърбия, секретарите на ОК иа ЮКП 
в Сърбия и членовете на МК на ЮКП за Белград.

На съвещанието бяха конкретизирани задачите 
във връзка с Петата национална конференция на ЮКП 
за Сърбия и изтъкната необходимостта да се засили по
литическата работа сред масите и да се формират пар
тийни организации и в ония места, в които не същест
вуваха дотогава.

кото се може по-добре да се 
дове на равнището на общи- набелязат и изтъкнат проб
ната или републиката, от ко лемите и потребите в тази 

област, да се чуят повече 
мнения и предложения, кои
то ще подпомогнат приетия 
в Съюзната конференция до 

Тази тема неотдавна бе и кумент по тези въпроси на- 
предмет на разисквания в истина да бъде градивна ос-

ито да се финансират акци
ите на общонародната отбра 
на и общественатаНеотдавнашното посеще

ние на Ел Шафеи в Югосла
вия и посещението на най- 
високи югославски ръководи 
тели на Кайро представляват 
убедително 
но потвърждение на широ
ката заинтересованост на 
ОАР и Югославия

самоза
щита.

и недвусмисле-
комисията по общонародна нова за действие на общест- 
отбрана в Съюзната конфе- вено-политическите 
ренция

органи-
на Социалистичес- зации в областта на общо- 

В тази комисия народната отбрана и обще-

взаимните 
отношения да задълбочат и 
оразнообразят още повече. • кия съюз. 

бяха обсъдени материалите ствена самозащита.
На тези посещения, трябва
да се гледа, като на част от ...................................................................................................................................................................... .......................................
твърде широката дипломати 
ческа активност, която офи
циално Кайро предприема в

Към 30-годишнината от въстанието
последно време около криза 
та на Средния изток. ИДА В СМЪРТТА, БЕЗ ДА СЕ СТРАХУВАМ!“Югославско-египетските раз 
говори потвърдиха по-ната- } ^ ■ ■■

ТЕЗИ ДНИ навръшват двадесет 
години от геройската смърт на народния ге
рой Светозар Маркович-Тоза, секретар на По- 
крайнинския комитет на КПЮ за Войводина, 
пролетарски борец и опитен

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия

Директор, 
отговорен редактор

АСЕН ЛАЗАРОВ

и осем 9. II. 1943, Ваш Светозар 
Светозар Маркович — Тоза е роден 1913 

година в село Тараш край Зренянин. Произ
лизал от бедно семейство

ОФР
революционер,

агитатор и публицист. Да си,припомним 
мите от последното му писмо, написани на 
няколко часа преди обесването му, „ 
видяла майка му — Тоза вече не би

След двумесечни най-зверски мъчения, на 
9 февруари 1943 година хортиевските фашис
ти го обесили в Нови Сад. „Скъпи

,":ии"нм за Сараево с желание да про 
дължи ооразованието си. От Сараево наско-
вет.1л°шваш' 3аМИНал за КрекаРкато’се нос- 

“зцяло н? политическа дейност, а нас
танил се на работа като миньор Лошите Vс
“еГлРвеб°гТ„ал Нарушнли здраве™ мГтака 

^ |Л'ве Г°АИНИ се върнал обоатнп кт.в 
Воиводина, в село Стаичево болен 
течна туберкулоза. По време ца
ваГиИработиГи санНеТ° на"артията се разви- 
кар и с нарушено ®тозаР'Тоза Маркович. Ма- 
НО В Зре,!Гпт ° ^-аее- ТОЙ Работил
синдикални организации“^6 М6Ста създавал 
изводители. Като агнтатои и,еМеАеЛските пр0 
пия, държал речи “изнасял “Здизал «а събра
ните събрания бесел. Я лекции по партий-
висти и Органйзатот, ,”РеЛ партийните ___
и.ение, органнзиоал !.,. 3 Ра^ОТН11ческото дви- 
и културна пропатд^а ?е”°РаЗНа просветна 
ката му дейност не останал““0”'иПолитичес' 
полицията. Бил полл.»! ''3 незабелязана от 
арести. Член наПокпЧ, ”а пРеслеАвания и 
Воиводина станал 1917 ?™" комитет на година. Работил

ду-

докато го 
.:л жив.

гшм и
мои роди

тели, писал в този съдбовен ден Тоза, добре 
ми е ясно онова, за което се борих. Осъден 
съм на смърт и днес присъдата ще бъде из- 
пълнена. Винаги бях ваш добър син, макар 
хе зарад това вие много си изпатихте. Но та- 

"в*агаше Аа бъАе* Отивам в смъртта 
без и най-малко да се страхувам. Никога и 
от нищо не се плашех, така е и сега. Цели 16 
месеца нищо не знаех за вас. Не знаех дали 
сте живи и как сте. Благодаря ви за всичко 
Пламенни поздрави на вас и скъпите мп братя:
пя бп!,„УрОШ и Раде' Топли поздрави на Ма- ра Привети и на останалите. Моята мила Ми- 
лица остава и много ще възпитава малката
обичам3 Пие””0’ К°еТО Ще родн' Много ви & 
обичам. Прегръщам и целувам нашите деца чМ

Катица, Браца и Мица.

от скоро- 
укрепва-Издяа „Братство" — Наш 

От. Пяуковкч 72, телефон 
25-444 м 25-480. 

Годашен абонамент 15 
цугодишея 7,5 н. дкнара 

Тж. смета 625-3-78 Служба 
друиггвеяо книговодство 

Нар. банка Ниш
Печатаща „Вуг Караджзгч" 
От. Пауаоаапа 72 — Наш

актив-а по-

в ЩрчЧ
йа

акти-
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Сесия на ОС в Бабушница Общината като самоуправителна общност

БАВНО ПОСТЪПВАНЕ 

НА ПРИХОДИТЕ
Промени в системата и комуната

ПРОМЕНИТЕ в политиче
ската система, които тъкмо 
сега са в центъра на внима
нието на нашата обществе
ност, представляват още по- 
голямо доближаване на. де
мократичните самоуправите 
лни отношения към комуна
та и трудовата организация. 
Развластяването на „държа
вния връх" и институциите

на Федерацията по отноше- де насърчение на самоупра- 
иие разполагането със сред- вителните отношения в рам- 
ствата, анулирането на 
дица фондове, намаляване- зивно да се развиват и ко- 
то на законодателните ком- муната най-сетне наистина 
петенции на Федерацията и да стане един 
пренасянето на редица фун- те фактори на демократиза- 
кции, пълномощия и компе
тенции в републиките — 
представлява Продължение 
на този процес. Това ще бъ

ре- ките на комуната по-интен-
ОТБОРНИЦИТЕ на двете 

камари на Общинската скуп 
щина в Бабушница на съв
местно заседание разгледаха 
информация по изпълнение
то на бюджета -за 1970 годи
на, в която е предадено съ
стоянието на приходите и 
разходите през 11-те месеца 
на 1970 година.

Изпълнението на 
то облагане през

те на другите органи са по- 
ниски от миналата година.

И покрай известни трудно 
сти в реализацията на пла
нираните приходи, органите 
на управлението с успех са 
изпълнявали задачите си. В 
реализиране на наплащане- 
то на данъчните облаги — в 
голяма степен са им помог
нали и отборниците и мест
ните общности.

от основни

ция на целокупното югослав 
ско общество.

Ролята на комуната

КОГАТО става дума за съ
ществените промени в поли
тическата система тогава 
може да се заобиколи роля
та на комуната като фактор 
на влияние във формиране- . 
то на политика и становища 
та в по-широките обществе
но-политически общности. 
Само по такъв начин на пра 
ктика може да се осъщест
ви намаляване на влиянието 
на монополистичните и ета- 
тистични пунктове и центро
ве в по-широките общности.

данъчно 
изтеклата 

година е 112, доприносите с 
112, таксите 166 й тн. — 
общо приходите са реализи
рани с 113 на ста в сравне
ние с 1969 година.

Наплатените приходи, раз
пределени на бюджет и фон 
дове и бюджетните средства 
в 1970 година са реализира
ни с 107, а във фондовете с 
121 на сто. Съотношението 
между реализираните в бюд 
жета приходи и фондовете 
е 62:38 в полза на фондове
те. В сравнейие с по-раншни 
те години, през изтеклата го 
дина процентът на участие
то на фондовете в общото 
бюджетно потребление е с 5 
на в повече.

Проява на самодейците-младежи отН. Николовили Забърдие
ССРН И ПРЕБРОЯ
ВАНЕТО НА НАСЕ

ЛЕНИЕТО
Оригинално и интересно 

представление
Изпълнителният отбор на 

ССРН в Сурдулица органи
зира тези дни съвещание на 
тема: ССРН и преброяване
то на населението.

Както е известно, в нача
лото на април тази година 
ще стане преброяване на на 
селението а подружниците и 
местните организации на Со 
циалистическия съюз ще 
трябва да организират ши
рока разяснителна работа 
във връзка с тази акция. 
Преброяването трябва да по 
могне да се получи ясна кар

СВАТБА" — СПЕЦИФИЧНА ОБРАБОТКА НА ШОПСКИ 
ОБИЧА1Й

В понеделник, 15. т.м., са- бичай като при това прояви равнището на Федерацията 
модейците-младежи от Забъ- ха извънреден усет за съх- не ще могат успешно да се 

ранеиие на народния обичай формулират и проведат в 
и художественото му офор- дело ако в това не участву

ват и гражданите, и то във 
Цялото представление бе всички фази — в подготвя- 

изпълиеио, за съжаление» нето, приемането и провеж- 
само от момчета, тъй като дането им. Колкото и про- 
момичетата от Забърдието гресивните сили да действу- 
отказали да участвуват, но ват на равнището на обще- 
и това не попречи да бъде ствено-политическите общно 
на високо равнище. сти няма да бъдат в състо-

Особено релефни бяха из- яние тази работа да доведат 
пълненията на дядо Борис докрай ако не се свържат във 
Петров — в ролята , на дядо фронт на действие с прогре- 
Рангел и поп Анджелко, Ми сивните сили в комуната и 
ла Димитров — баба Кара- трудовата организация, 
виля, Васил Йотов —
Гога, Милорад Петров
.младоженеца Гена, Цветан който наричахме реформа на 
Димитров — невястата, Ран- политическат аи обществено 
ко Давидков — кумица Тре политическата и обществе- 
ндавила, Митко Тодоров — но-политическа система фак 
спахията и др. тически в усложнен процес

Ако се тръгне от оригина- и ако желаем да го реали- 
лното рекламиране на пред- зираме — в него следва да 
ставлението

.Предвидените промени на

рдие приятно изненадаха ди 
митровградските любители 
на бита. В залата на култур
но-забавния център в града 
бе представена „Сватба“ — 
твърде оригинално и интере 
сна сценична обработка на 
шопския обичай сватба.

Под ръководството на ше
стдесетгодишния дядо Бо
рис Петров група младежи
— студенти, средношколци, 
земеделски производители
— от Забърдие изготвиха 
сценарий върху шопския о-

мление.

Що се касае постъпването 
на приходите в общинския 
бюджет
нохмерно. Постъпването 
приходите от данъчно обла
гане е растело по размер от 
7 на сто, от таксите 61 на тина за националното, етни- 
сто, допълнителни средства, ческо и икономическо поло- 
които обезпечава република жение на населението, 
та — 46%, докато приходи- М. Вел.

то е било нерав
на

кум
С други думи, този процес,

Димитровград

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ
още от сут- участвуват всички обществе 

ринга духовната музика на 
Смиловци наяви че ни сили — от непосредстве-ще Ихма
богат спектакъл в културно- ните производители 
забавния център — па 
до изпълнението, може сво
бодно да се каже, че проя
вата на младежите-самодей
ци от Смиловци и неповтори 

и към 300-те зрители ос- 
доволни от видяно-

до
все Съюзната скупщина и съюз

ните органи на равнището 
на Федерацията.Конференцията разгледа 1.184.000 стари динара за въ 

исковете на гимназия „Йо- веждаие на вода в желюш- 
сип Броз Тито” и на основ- кото училище, 
ното училище „Моша Пия- Бе взето и решение на вси 
де“ за отпускане на допъл- чки просветни работници и 
иителни средства. На гимна служители да се повишат ли 
зията бяха отпуснати 3 ми- чиите доходи за октомври, 
лиона стари динара за обза- ноември и декември 1970 го 
веждане на кабинети, а на дина със 6%. 
училището „Моша Пияде"

Миналата седмица в Ди
митровград се проведе кон
ференция на Общинската об 
разователна общност на коя 
то бе приета заключителна
та сметка за 1970 година и 

решение за избиране на 
нова образователна общ
ност, която ще се конститу
ира на 12 март т.г.
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Комуната не може самама
танаха КОМУНАТА в никакъв слу

чай, в своето по-нататъшно 
развитие не би могла да бъ
де достатъчна сама на себе 
си, затворена общност, огра
дена със стена от самоупра- 
вност, която да* се стреми 
всичко да сложи под „своя 

Народиоосвободителното движение в тази шапка". Комуната трябва да 
покрайнина. Неговата политическа и публи
цистична дейност не останала незабелязана 
от унгарската жандармерия. При зори на 18 
ноември в тайното скривалище почукали тясно заинтересовани общ- 
жандармсристи. Собственикът на къщата Ки- пости — местни, трудови и 
ро Шовлянски, излязъл. Фашистите веднага потребителни — да могат да 
го арестували и започнали да го бият като 
искали от него да каже къде се крие опас
ния комунист. По това време Тоза и съпру
гата му Милица и Бранко Баич избягнали. Це
локупният партиен материал бързо бил из- развитието на самоуправле- 
горен. Милица се скрила а жандармеристнте името в комуната, 
очаквали останалите скрити революционери.
Зачули се изстрели. Действували бързо. Ко
мунистите в бункера бързо свършили боепри

то.
Подобни представления за 

напред само могат да се по
желаят.

взе

Ст. Н.Първан Тодоров

тивно по основваването на скоевски и партий
ни организации в северен Банат. Големият му 
авторитет и активност му помогнали през 1939 
година да стане партиен секретар в Окръж- 

комитет та ЮКП в тази част на Войво- 
На IV покрайнска партийна конферен- 

на ЮКП за Войводина бил избран за

изграждаме така че желани 
ята и потребите на всички

ИИЯ 
дина.
ция
член на Бюрото на Покрайнинския комитет. се проявят ефикасно.

Това е още един шанс за
Освен с политическа дейност, Тоза актив 

но се занимавал и с литература. Сътрудии- 
напредцичави вестници и списания с пла-чил в

менни статии, бележки и отзиви. Бил осиов- 
вател на поредица брошури по актуални 
иомически, политически и социални въпроси.

С. М.
ико-

паси.
През март 1941 година станал организа-

комитет
Като видял, че двамата му другари са ' 

паднали — Светозар Маркович се застрелял, 
за да не падне жив в ръцете на неприятеля. 
Убит, фашистите го „заловили"... След сви
репи мъчения, защото Тоза още отдавал зна
ци на живот, фашистите започнали да го раз 
иитват, но шпцо от него не узнали. Затова го 
осъдили на смърт. Бил обесеи в двора 
на една казарма в Нови' Сад.

ционен секретар на Покрайнинския
Войводина. Като нелегаленна партията за 

деец се ангажирал в
формирането на първите партизан- 

Войводина. Наскоро след то- 
комисар в Щаба 

на партизанските отряди в тази покрайнина. 
Като виден публицист Светозар Маркович-То- 
за през лятото на 1942 година с другарите си 
подготвил за печат и първия брой на вестник 
Хлободна Войводина" — борчески орган на

подготовките на въста
нието и 
ски отряди във 
ва станал и политически гашшзв

Воголюб ИЛИЕВ
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Заседание на Общинската конференция на СК
фонд за развитие на иедоста 
тъчно. развити краища, с 
цел да се решават иа^-сетие 
проблеми и намалява разли
ката между развитите и не- 

общини. Защото

стисна ефектна роля за вся
ка среда. Това обаче не зна
чи, че обществото няма да 
гн помага според възможно
стите, разбира се.

За проблемите в Босиле- развитите 
градска комуна, които са на въпроса с неразвитите е дъл 
истина твърде сложни тряб- госрочен проолем.
™ваЛасЪСоес2РсСИ„уж™оЛдаП)сс Съществуващ,,™ 500 мили 
установи какво може да се она в гоя Ф0,'А 
реши със собствените сили, още ведна!а да ползват оне- 
а за какво да се търси маге зи организации, които пар- 
риална интервенция — в слу тиципират свое участие в 
чая на Република Сърбия. някоя от инфракструкгури-

Нито един проблем — из- те. 
тъкиа Бериша, който се от
нася До развитието на кому 
пата. пе е само икономиче-

ПРЕД КОМУНИСТИТЕ В СТОПАНСТВОТО 

СТОЯТ СЕРИОЗНИ ЗАДАЧИ могат

мат нови рационални и рен
табилни акции, с които да 
се включат в общия стопан
ски динамизъм на нашето 
общество.

И тоя път бе изтъкнато, 
че най-големите перспекти
ви на комуната са в минно
то дело.

На заседанието на Общинската конференция иа 
СК в Босилеград, на което взеха участие БЕРИША ВЕ- 
САВ, член на Изпълнителния съвет на Сърбия и ФАДИЛ

стопанство на Ре- На края на заседанието 
приеха се няколко заключе
ния. С едно от тях се дава 
пълна подкрепа иа тезисите 
на ЦК па СКС. Също така

МУМИНИ, заместник — секретар по 
публнканската скупщина се водиха разговори за тези
сите на ЦК на СКС във връзка с по-нататъшното доиз
граждане на нашата политическа система и по проекта 

/ на средносрочното развитие на комуната.

ски, но и социален, и нацио 
налей. На някои въпроси о- 
баче е нужно отговори об
щината. Както например ко- от стопанските организации 
муиалиите въпроси. При то- ще се търСи да изработят 
ва е необходимо активно ог 
пошепне към проблемите.

На републиката — продъ- срочно развитие, в които да 
лжи Бериша се гледа като имат предвид като единстве 
на институция, която може 
материално да интервенира 
във всички области. Обаче 
тя има големи проблеми по- организации и интеграцията 
рали икономическата изоста им На общинско равнище, 
налосг на много общини. За

По първата точка от дне- ята върху срсдиосрочмия 
впия ред встъпително слово проект за обществено и ико 
изнесе Стоичко Ангелов, се- номическо развитие па1 :: 
кретар на ОК на СК. Той муиата. Всъщност, тоя отго- 
даде преглед на досегашна- вореи общински форум па
та дейност на комунистите прави обстоен анализ па за- 
по тоя въпрос. Тезисите на плануването и пропуснатото, стне и Бериша Весав. Меж- 
ЦК на СКС са разгледани Като основно бе изтъкна- ДУ другото той каза: — По- 
почти във всички местни па то, че в тази първа версия дробното и обективно плаиу 
ртийни организации. Във на проекта е нужно да сЪ ване е от отделно значение 
връзката с тях са изтъкна- уточни коя област в разви- за развитието па трудовите 
ти няколко конкретни пред- тието на комуната трябва организации. Те имат съще- 
ложения- Едно от тях е по- да бъде в преден план. Па- 
определено да се уточнят и- ралелно с това — се изтък- 
кономическите отношения ва по-нататък, ще се пред- 
между републиката и особе- приемат обемни и сериозни 
но неразвитите общини. То- подготовки заплануваното 
ва значи, че общините тряб- да се реализира, 
ва да са присъствуващи в
републиканската структура правени към оня дял на про 
и с отделните си оправдани екта, отнасящ се до разви- 
интереси. По-точно в съвкуп тие на селското стопанство, 
ната регулатива, а особено при което доминираща ро- 
финансовата да им се създа ля трябва да имат земедел-
де много повече място, отко- ските кооперации. Това, ко- ~

ето се предвижда сега, не Аииитров и БоРис
Само така общините с ог- дава никакви надежди, че ° ^ай-стари и най

раничени материални възмо ще се, стигне до качествено "известни хлеоопекари в Ъо- 
жности, каквато е и Босиле- интензивиране иа тоя на-й- ^^Ра^ско- Единият е 
градската, ще имат условия важен стопански отрасъл в *°леш> а Другия от 1орно 
за максимално самоуправи- комуната, с който се занима о. и двамата са пред
телно — демократическо ра- ва 90% от населението. пенсия, ь течение на тази го
звитие. Без такъв третман По мнение на Общинската рИНа те сигУРНО ще отидат, 
не може изцяло да се осъ- конференция на СК заплану единият има 37, а другия 

конституционното ваното в останалите области V" ГОАИНИ трудов стаж. Ра- 
начало за равноправие на може да се осъществи. Оба- ~ОТяТ в кооперативната хле- 
всички народи и народно- че в някои отрасли ще е не- оопекаРница в Босилеград, 
сти. Ангелов изтъкна, че тоя обходима и материална ин- 
въпрос трябва да намери съ тервенция на обществото, 
ответно място и в разисква- Въпреки това за редица опу 
нията на предстоящото засе щения и проблеми вината е 
дание на Третата конферен- в собствените грешки. Защо 
ция на СКС. то осбствените възможности

не са използвани до такава 
степен че да може да се ка
же, че е сторено всичко. Е- 
то защо присъствуващите 
се заложиха кадрите в сто- дпяшта 
паметното на много по-заАъ- трудова професия"“ 
лбочено да изучат състояни див „редво?нни?е 
ето в своите трудови органи Образували 

седанието заеха разисквани- зации, с цел да предприе- у

Проблема на неразвитите 
изисква дългосрочни 
усилия

ясни концепции за средно-ко-

В разискванията взе уча- на алтернатива делово по- 
вързване с други стопански

В. Велиновтова именно е създаден

Среща с обикновени хора
Остри забележки бяха от-

Двамата хлебопекари-ветерани
започва работното време на 
двамата хлебопекари. Мно
зина ще бъдат изненадени, 
когато им кажем, че то за
почва в онези часове, кога
то градът спи в дълбок сън. 
Всяка нощ, в един час те са 
на крак. В тясната 
ветлива хлебопекарница, 
която за двадесет години ни
що не е подобрено, започва 
тяхното работно време. Най 
-малко четири пъти месят и 
пекат хляб, който да стигне 

потребители 
града. Все до късно 
пладне. Значи, всеки

670, а другия 680 динара на 
месеца. Това не съотвеству- 
ва на вложения им труд, а 
особено ако се има предвид 
тяхната трудова единица до 
сега никога не е създала де
фицит на кооперацията.

Разбира се, на други ме
ста тяхната професия не е 
толкова слабо платена. Та
ка например, тяхните довче
рашни ученици в други пре 
дприятия получават двойно 
по-големи заплати.

Може би и възможности
те на работната им органи
зация са органичени за 
им повиши заплатите, обаче 
съвсем е човешки поне сега, 
когато се намират пред пен
сия нещо и да се жертвува 
за тях.

лкото досега.

от

и непри-
нществи

Започнали да работят зае
дно още преди 38 години. От 
тогава до днес не се разде
лят. Всички им завиждат. 
1ова е един от редките ху
бави примери в града. Дори 
и рождени братя трудно 
пяват да изкарат толкова го 
дини заедно.

за всички в
подир
рабо

тят усилено по 14—15 часа! 
За почивкаус-

Нужна е материална по
мощ, но и активизиране 
на собствените възмож
ности

им остава съв
сем малко време. да

Макар, че са висококвали- 
двойно

своята
започна- фицирани и работят 

повече една трудна работя 
те са съвсем слабо 
градени. Единият

Централното място на за- години.
_ частната хлебо-
пекариица и снабдявали гра 
дчето. Дневно у
мо 30

възна- 
получавапродавали са- килограма хляб.Казано по събранията В. Велинов

не и в професията им. Те са 
свидетели и 
всичкиСебе си до разбереш.. хронология запромени.

Начина на който 
вим хляба е г 
и преди четири
Единствената
това, че сега 
от 600—700

пра-
същият, както 

десетилетия 
разлика е в 
месим на ден 

килограма 'хляб 
казват те. И пак, както 

някога, ..механизация“ за 
всичко са им изключително 
ръцете. Наистина твърде о- 
питни, но вече старчески. Те 
чувствуват бремето на годи
ните и дългогодишната тру
дна работа.

На последното заседание на трудовата об
щност в органите на общината в Босилеград един
служещ взе нашироко да обяснява някои финан
сови .моменти из дейността им. Като най-сетне
завърши, попита дали е бил достатъчно 
Отговориха му, че не са го разбрали, а някои 
го попитаха дали поне той е успял да разбере 
себе си.

ясен.

На тоя Но потребителите, 
всяка сутрин тук 
хляб не им е известно кога

въпрос не получи отговор. които
купуват

Димитров И ГеоргиевСтраница 4
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IНаш интервю По повод един иск

Незаконно ли е изучаването на 

български език в гимназията?Не просто пресмятане, 

но студиозно изучване Четири години след решението обучението в гим
назията „1ЙОСИП Броз Тито" в Димитровград да се про
вежда на сърбохърватски език, а български език да се 
въведе като задължителен за всички ученици в гимна
зията, без оглед от коя народност са, се появи първата 
жалба от родителя Живко Виденов с която се иска за
личаване на бележката по български език на дъщеря му 
Десанка Виденова, ученичка от 1в клас, и освобождава
не от изучаване на български език.

В писмото си до директора 
на гимназията, Живко Виде
нов пише:

„Български език като пред 
мет във всички класове на 
Вашето училище е въведен 
без законна основа и необхо 
димите условия и затова Ви 
се обръщам с молба на дъ
щеря ми Десанка Виденова, 
ученичка от 1в клас да се 
заличи бележката по българ 
ски език за първото полуго
дие на учебната 1970/71 го
дина и до приемането на 
учебен план и програма и 
законно решение, да бъде 
освободена от изучаване на 
същия предмет“.

' По-нататък в обоснование 
то се казва:

работва и конкретизира уче 
бния план и програма“.

Доводите на другаря Биде 
нов в писмото, че дъщеря 
му на която сърбохърватски 
е майчин език не може да

След валутната реформа вия фонд и тн., 
трудовите организации кои- • вестна степен да 
то ползват вносен възпроиз- рат тези отрицателни ефек- 
водствен материал, ще бъ- ти, но само при условие об- 
дат затруднени. С въпроса, ществено-политическите общ 
какво е положението на ком ности (републиката и общи- 
оинат „Димитровград“ след ните) и самоуправителните 
валутната реформа и други- фондове.

могат до из 
компенси-

. следи въпросния предмет и 
да покаже успех, побива ус
пеха който са постигнали 
учениците от сръбска наци
оналност по български език 

дължение на което трябва във всички класове на гим- 
да се покоряват учениците, назията. От общо 18 учени- 

Съзнавам, че този мой иск ци на които сърбохърватски 
ще предизвика определено е майчин език в I клас — 
реагиране. Обаете мисля, че 4 са показали слаб успех, 
е още по-лошо с оглед, че 7 задоволяващи и 7 добри, 
детето ми е доведено в по- Във втори клас няма нито 
ложение да бъде подложено една слаба бележка по бъл- 
на присмех и подхвърляния, гарски език от общо 13 уче- 
от страна на отделни учени ника от сръбска национал

ност. А между тях има уче
ници, които никога не сажи

ци ,в класа.
Нямам нищо против това 

български език да се учи, вели, в тази среда, 
без оглед да ли факултатив- Оная част от писмото в 
но или задължително, но то която се казва« че незаконно 

са ликвидирани паралелките 
на сърбохърватски език в 
гимназията, говори за едно 
друго незаконно решение. В 
протоколите на Съвета за об 
разование и просвета никъ
де не може да се намери с 
кое решение са въведени сръ 
бски паралелки през учебна
та 1960/61 година, когато е 
окрита такава паралелка в 
I клас на гимназията за са
мо 13 ученика от сръбска на 
ционалност.

В чл. 118 на Статута на Об
щинската скупщина се каз
ва: „За осигуряване на обу
чение на български език на 

Първо, български език ка- територията на общината се 
то задължителен за всички основават основни и средни 
ученици в гимназията е въ училища на български език. 
веден въз основа на Заклю- По необходимост, и ако са 
чеиието на Общинската ску изпълнени условия, на тери- 
пщина в Димитровград торията на общината могат 
№ 129576 от 26. VI. 1967 го- да се основават паралелки 
дина в което, между друго- за обучение на сърбохърват 
то се казва: „Общинската ски език“, 
скупщина в Димитровград 
е съгледала оправдаността ната 1960/61 година о.т сръб

ска националност са били

гава когато се създадат усло 
вия, т.е. за деца на които 
сърбохърватски е майчин 
език да се организира • уче
не с начален курс като уче
не на всеки чужд език“.

*
' -------',!Г '

„Дъщеря ми и още много 
ученици от вашето учили
ще български език учат за 
пръв път, защото в основно 
то училище е учила на май
чин сърбохърватски език и 
и затова не може да следи 
въпросния предмет и да пое 
тигне успех. Слабият успех 
не е резултат на иеприлеж- 
ност или на неправилно от
ношение към предмета и у- 
чителя, както може да се 
чуе, но необикновеният път 
по който се е тръгнало в 
изучаването на напълно но
ва и непозната материя за 
децата. Известно ми е че:

— не съществува учебен 
план и програма по която 
трябва да учат ученици на 
които това не е майчин език;

— не съществува никакъв 
учебник — помагало;

— не съществува решение 
на Общинската скупщина с 
което е уредено изучаване
то на български език в па
ралелки ма сърбохърватски 
език. Това казвам, защото в 
това училище съществуваха 
такива паралелки, които не 
са отменени 
компетег ггиите органи.

Такова е съдържанието на 
писмото. Обаче макар че е 
изпълнено с данни за разли 
чни незаконни решения, на
шите щателни издирвания 
показват, че и тази външна 
облицовка на иска е иедосто 
верна. А ето защо.

Димитър Манов

те мерки на СИВ за стаби
лизиране на стопанството, се ефекти за известни артикули 
обърнахме към Димитър Ма са под въпрос зарад покач- 
нов, съюзен представител и ването на цените на електри 
който каза: ческия ток, транспорта, неф

та и ПТТ услугите. Ето за- 
„ Изчисленията, които се- що все още не сме в състо- 

га се правят в трудовите ор- яние да планираме дохода, 
ганизации, особено след ва- Но без оглед на това, че все 
лутната реформа, по мое мие не се знаят всички мерки, 
ние, не представляват статич които ще действуват на па
но явление и правене напро зара, в нашата трудова ор- 
сти сметки да ли а ще са по- ганизация се предприемат 
ложителни или отрицателни, мерки за съгласуване напро 
Необходимо е да се има пред изводствената програма, за 
вид и всичко онова, което изнамиране на артикули, чи 
съпровожда валутната рефо ето производство щс осигу- 
рма, така че работата е ана- ри висока производителност 
литична, студиозна, а не уп- и решителна преориентация

към износ.

Обаче и тези положителни

Дали 13 деца през учеб

на предложението на гимна
зията „Йосип Броз Тито“ за условие за откриване на сръ 
обучаване по всички предме бска паралелка, 
ти на сърбохърватски език знае, че на територията на 

изучаване на българс- общината са закрити много 
ки език във всички паралел училища и за по-голям брой 
ки с фонд часове необходи- деца. 
ми за реализиране на зада- " 
чите за изучаване на българ на нещата. А то натрапва 
ски език в съгласие с въз- един друг въпрос: какво ще 

стане ако с подобен иск се

когато се

и за
ростена сметка.

Ето такова е положениетоСлед влизането в сила наАнализите, които ние на
правихме в комбината показ всички тези мерки за наша- 
ват, че при артикулите, при та организация най-крупен 
които участието на сурови- проблем изплащането на ану 
ните в себестойността е не- игетите, макар че фабрика- 
значително, а работната ръ- та все още не е пусната из- 
ка участвува с 80% (обувки Цяло в производство. Затова 
например) има положителни предприемаме мерки, съгла- 
ефекти. Обаче при ония ар- сно политиката за облекча- 
тикули при които участието ваие на стопанството, да про 
на материали е голямо, по- 
специално на вносни сурови щаие на въпросните аиуи- 
ни, се явяват отрицателни 
ефекти, без оглед, че цената 
е повишена с 4%. Това са

можиостите и след допитва
не с родителите и- ученици- появяват родители, които 
те“. Това заключение е под- изискват например като чие 
писал тогавашния прелеела- лящи се към българската на 
тел на Общинската скутци- родност децата им да учат 
на Димитър Манов. всички предмети на българ-

ски език. За този единствен 
На 8 юни 1967 година след иск пишеме не за да драма- 

допитване с учениците Тим- тизираме нещата, но още в 
назията извършва и допит- началото да пресечм като об- 
ваие с родителите. От 181 ществено зло едно явление, ко 
родител 178 са гласували за ето, без оглед на мотивите, 
въвеждане на български е- нанася вреда именно на по- 
зик като задължителен за - литиката на ОЮК по нацио- 
всички ученици, а само три
ма са се- въздържали, меж
ду които е и съпругата на 
другаря Виденов, Бойка Ви- в Целия свят, а не само в 
денова.

от страна на

Затова считам като незако 
нно децата на които сърбо
хърватски 
със своеволен акт на управ
лението на училището да се 
задължат да изучават бъл
гарски език.

Заключение: Съгласието на 
Общинската скупщина от 
26. 6. 1967 година е незако
нно решение, но това откри 
пътя за реализиране иа при 
велените проблеми. Допитва 
не с родителите, фонд сед
мични часове, учебен план и 
програмр одобрена от Съ
вета за просвета и култура 
на ССР — учебници, и ед
вам след това законно за

дължим сроковете за изпла
е майчин езиктети.

Накрая трябва да кажа,
гумени нишки и разпи про- заяви Димитър Манов, че 
/ _ • 1 ^ в съгласие с разпределение-
фили. Тези анализи се отна-' то на производството между 
сят изключително до въздай пиротски „Тигар“ комбинат 

промяната на па „Димитровград“ ще напус
нем производството на гуме 
ни цървули, а за сметка на 
това след, завършваме на ре 
конструкцията ще се произ-

налнпя въпрос, политика, ко 
ято получи обгЦо признание

ствието на
Обаче ако се взе-ритета.

мат предвид и всички оста
нали мерки взети за облек-

нашата страна.
Изхождайки от тези обстоЩо се касае до несъщест- 

вуването на учебен план и ятелства учителският съвет 
програма Закона за средно Иа заседанието си от 11 фс- 
образоваиис, чл. 118 опре
деля компетенциите на кла
совия съвет и казва в али
нея 2: „Класовия съвет раз- на Живко Виденов.

чаване на стопанството веждат нови артикули глав- 
ликвидиране на облаганията но ^мени нишки и микро- 
върху личните доходи в пол порозни профили, 
за на федерацията, отменя
ване на лихвите върху дело

вруарн 1971 година отхвърли 
единодушно и изцяло иска

Д. [Йотов
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Вести от ВисокаНай-сетне производителите на пиротските нреднри^и» 
от Одоропци искали фиксиа са „прелетни птички , кои

— 2,5 динара за литър. 1Юдойдат да позамърсят ра-
сътрудиичеството Поправка на щ

Каменица-Сено|
цена
млякото. Кооперацията бохитс и
хвърлила това предложение,

< защото в такъв случай би между 
5Д работила със загуба и пред- цията.

дожпла фиксиа цена от 2,] на терена, или когато 
=3^ динар. Директорът па „Сто- се обира маслото" — би 
= ;;^”-РдеаЛ"а“ш)изкРуш,а трябвало да се питат седя- 

та цена ог 28 динара за ед- ните.

от-
V////>/////' ‘ •(/////// "/.////,

селяните и коопера- 
Постоянно ли са те 

имаза село*ош село Каменица до Се- Въпрод 
нокос е в лошо състояние. -• акция?» 5 
Затова местните общности, в СеиокоцУ 

конфликт Каменица и Сенокос »»еха ,,ътк иа Лц 
неотдавна решение да се по- метра, 
прави и направи годен за съ

Пътят от

Но в целия този 
и в' бъдещите даже би било 
струва ни се най-приемливо общения.и »Сточар«Производителите следното: :::::::::::::::::::::::::: *1!1|- и коо- 

повече тряб-
— Производителят 

перацията все 
ва да се чувствуват като ед
но тяло. Това значи да попя 

еднакво и загубите и пе

:::

КРЪСТОПЪТ
сят
чалбитс. Тогава ще има и доСоциалистическия съюз И- па маслена единица на 30 ди 

лия Петров. На второто съб пара. Окончателен
Сто- трябвало да бъде постигнат 

" в разговорите между избра? ки ще .напира да осигурява
па делегация от петима души печалба, която тогава ще е 
на селото и управлението на 0дщ0< 
кооперацията. Обаче и до ден 
днешен тази делегация не е 
водила разговори с коопера
цията. Вместо това направи- въпрос за все по-силната из 
ла обиколки в съседните ко

земе-Недоверието между 
делските производители и 
кооперация „Сточар”, което 

наред екзистираше

договор верие и полза, защото все-
ранне директорът ма 
чар" представил комплект
на документация за маслени 
те единици ма млякото от 
Одоровцп. Според докумен
тацията па Завода за селско 
стопанство в Пирот млякото 
от Височко Одоровцп по-к а 
чествспо и от съседното се
ло Крупац и от село Ръсов- муни.

години
без особени сътресения, те
зи дни достигна връхна точ 
ка с таканаречената

война", която обхвана по 
бивша Пиротска

Това поне е възможно и 
желано днес, когато става

„млеч
на
чтп цяла 
околия- Развръзката започ
на във Височко Одоровцп, 
където частните земеделски 
производители бяха повика
ли ръководството на коопе
рацията да даде обяснения 
за изкупната цена на мляко 
то. На първото събрание 
присъствувал директорът на 
„Сточар” Славчо Димов. За
бележките на производите
лите от Височко Одоровцп 
се отнасят главно до изкуп
ната цена на млякото, изме
рването на маслената еднин 
ца и цената на млякото в съ 

Пирот.

ява на производственото съ 
трудпичество между коопеИ така червеят на исдове-

Втората основна забележ- рието продължава да разяж рация и селянина произ
ка се отнася до работата па Аа отношенията между част водител. Това обаче е про
лаборанта. Има съмнения, ните земеделски произволи- цсс КОйто не може да не
че той ме мери добре масле тели и кооперация „Сточар .
ните единици. Директорът 
на „Сточар” предложи село
то да определи един произ-
водител, който да контроли- Трудно с да ставаш арби- 
ра работата на лаборанта, а ТЪР в един такъв спор, осо-
да го плаща кооперацията, бено, когато въпросът не е
И това предложение 
отхвърлено, що се касае до 
забележките, 
йена в Пирот е

ни.

минава и през такива недо
разумения каквото е Одоров 
ското.

*

Д. Йотов

Борова гора г|било повдигнат поголовно от се
ляните производители, но са 
мо от едно село. Струва ни 
се обаче, че всяка страна си

че изкупната 
по-висока,

директорът на „Сточар” пре има право — коперацията е 
дложил делегацията от село права, зарад предпазливост

та. Ако не е такава, може да

седната комуна 
Въпреки опитите диалогът 
да се води смирено, под на
тиска на неколцина и зака-

то да тръгне заедно с него 
на разноски на кооперация- пропадне, а с нея ще пропад 
та и да се види на място ка
ква е цената в съседните ко 
муни. И това предложение 
било отхвърлено. Имало п 
предложения Да се работи 
на таканаречеиа 
сметка"

ните, че производителите от 
Одоровцп ще носят млякото 
в Пирот или ще го предават 
на „Услуга", директорът на 
„Сточар” напуснал събрание 
то. На същото събрание бил 
формиран комитет от пети
ма души, които трябвало да 
продължат разговора с упра 
влението на „Сточар". Деле
гацията на селото на път за 
Пирот се спряла и в Общин 
ската скупщина в Димитров 
грал\, където бил постигнат 
договор да се насрочи ново 
събрание, на което ще при- 
съствува и председателя на

нат в значителна степен и
самите производители. 

Селяните, и те са прави,
че искат по-голяма цена. Но

„открита ако тази цена, която искат, 
— т.е. произволите- може да угрози материално 

лите да участвуват в печал
бата. Това предложение би
ло отхвърлено, защото в то
зи пункт се преработва и 
млякото от съседните села 
— Смиловци, Моинци, Маз- 
гош, Бребевница, Пъртопо- 
пинци.

кооперацията, трябва, да си 
помислят добре.

Ето защо: кооперацията,
колкото и да се недоволству 
ва против нея, е все пак най-
сигурната опора на произво- 

Всички други из-дителите. 
купчици — и на „Услуга", и

След решението за валоризациа аа
спестовние влогове

Дават се допълнителни ПРОЧЕТЕТЕ,
:^лесковац у

г'~ ^ * . 1,- „

ШЕ^ИНкНА КРЕДИТНА БАНКА 
В ЖСКОБЕЦ

С КЛОНОВЕТЕ В:

V ЩЕ
ОТ ЧЕРНОГОРСКИТЕ ПЛА 
НИНИ — ДО СОФИЯ

е Скопие. 1 
широки 7 I 
през 1933 го 
зар, г СаШЛИХВИ След въстанието против 

турчите през 1595 година ха
йдутите от черногорските 
и албански планини са дос
тигнали чак до София (в 

са НРБ) и са влезли в нея.

- БУЯНОВАЦ 
— БОСИЛЕГРАД 
— ВЛАДИШКИ ХАН 
— ВЛАСОТИНЦИ

- — ЛЕБАНЕ 
— ВУЧЙЕ 

I— ГЪРДЕЛИЦА и
- СУРДУЛИЦА

Ш
Сдружението на банките в 

Югославия отправи до всич
ки делови банки в страната 
напътствие за засметването 
на допълнителните лихви въ 
рху- спестовните влогове на 
гражданите и допълнителни 
лихви върху осигуряването 
ма живота. Упътванията да
дени след решението на Съ
юзния изпълнителен • съвет 
да се валоризират влоговете 
на спестовните 
средствата
на живота с 6 на сто— 
девалвацията гласи на 20 на 
сто!

Ла 24 януари, а също така и 
върху средства за осигуря
ване на живота, които 
внесени в банките.

Докато е разрешен въпро* 
са с допълнителните

о

НДЙ-ГОЛ1 
КИ В СБ

Те са в К 
стния обуве 
ровс-” Рабо* 
комбина.' & 

дамС 
ганти. Мъ# 
натд) са Аъ- 
87 сантим* 
(всяка) п0 
Човекът ко 
да ги обуе 
сок
килограма.

Дамската
Дълга е

тиметра, 
грама.

Обувките 
и от

обувки 
се напра*# 
ските — 1 
ни обувк*

*лихви
върху спестовните влогове в 
банките и пощата, както и

о3ста°вТУ^ ПаФсР:ИСГ^АпИПеЛ07м7 *“ 
неточна сГс^ни^ГогоГе

В ?оваАотношение°неееРспор; "“‘(също А<|во“китс от Ниш 
ио как ще се възвърща загу ско!^ , Аимитровград- 
бата, която до 3 на сто оси- я со
гурява федерацията — 
е ясно кой ще да навакса 
загубата на спестовниците 
над ония 3 на сто?

Представители на С-ьюз-

БЕЛЕГ ЗА ДЕВОЙКИТЕ

прй-ема спестовни влогове със заттлашане 
V/. дишна лихва от 6 и 7,5 на сто

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

Банката води валутни сметки на-частни лица 
със заплашане на лихга от 6 и 7,5 на сто. 
Спестовната служба в централата на банката 

работи всеки работен ден от 7 до 19 часа.

жки ина го-|

е закнижки и
за осигуряваме

след
подстрига

на коса до ушите и това би
ло знак, че е 

След като
пускали дълга коса.

17 метрно неВ сдружението на банки
те в. Югославия се изтъква, 
че гази мерка вече се при
лага

девойка, 
се омъжили, те

на.
аи гражданите могат

без спънки *да изтеглят .свои 
те спестовни влогове. Допъл 
нителната лихва върху 
стовните влогове се засмет-

нияТелекс — 1А6-79 ЧКБ 
Телефони: 20-15, 21-15, 33-63

секретариат по финай- 
сии изтъкват, че не е изклю 
чено и тук да участвуват ба 
нките. Още повече защото 
те ползват тези средства.

НАЙ-ГОЛЕМИ КИЛИМИ

Два най-големи килима в 
Югославия се намират в 
джамията на Мусафа паша

кожа
скиспе-

ва върху сумата. затечена



Бележка
На здравни теми

Какво ще отане с кулата в Клисура? Температурата у детето
ля?Тл!'Г,,10^г./0АУНИ “ в°- Дори има предложения та 
дят дълги и безплодни рази- ЗИ кула да се събори и на 
сквания какво да се прави това място да се построи за 
с кулата в село Клисура — местна канцелария, поща и 
Дервент. Дали най-сетне то- магазини

време 
1ешна. 
фавилн 
2 кило-

сградата да адаптира като 
културно-исторически паме 
тник, но конкретни мерки 
не сс предприемат. .

И докато по този въпрос 
т. перация. Сс водят обширни разговори

.заводът за защита на исто и разисквания — а кулата си 
рическито паметници е Ниш стои незащитена и пропада. 

....... проявява интерес. Той иска м. В.

Здравият човек има температура между 36 и 37 С 
градуса, премерена под мишницата. Ако температурата 
се измерва на другото място — в устата, в слабинната 
гънка или в правото черво през ануса, тя е по висока: 
37,2 до 37,5 градуса. Проявяват се и денонощни колеба
ния: сутрин температурата е по-ниска, отколкото след 
обед и вечер.

Една от особеностите на детския организъм е го 
лямото несъвършенство в поддържането на телесната 
температура. Терморегулаторната функция, т.е. способ
ността на организма да запазва постоянна температура
та си е още по-неукрепнала при децата, отколкото у въз 
растните. Колкото детето е по-малко, толкова тези осо
бености са по-подчертани. Затова на новородените деца 
и за недоносените има голяма опасност да се простудят, 
ако се държат на студено или се прегряват, ако са на 
топло или са повити в дебели пелени.

Детето се ражда с температура 37,7 до 38,2 С (из
мерена ректално) и на другия ден тя спада до 37 градуса. 
През първите седмици и месеци обикновено не се наблю
дават денонощните колебания.

При кърмачетата и малките деца кожната темпера
тура не всякога показва вярна телесна температура, тъй 
като кожата може лесно да се охлади или претопли. За
това при тях температурата се мери в правото черво. 
При този метод нормална се счита температура до 37,5 
градуса.

на земеделската
зи исторически паметник ще 
бъде защитен?Ц А

::::::::

Канаринац в Звонска баняин Народният университет в Иванович, съпроводени от ор 
Бабушница организира на 11 . кестъра „Канаринци“. 
февруари в Звонска бамя го Програмата трая два часа. 
стуване на наши известни Звончанм останаха много до 
изпълнители на народни пе
сни. Пред препълнената за
ла на

■

волни, както и певците, кои
то изтъкват, че са очаровани 

заведението на „Чер- от прелестите на Звонска 
ни връх“ се представиха Дра баня.

Михаилович-Каиаринац,
Ясна Кочияшевич и Сърба
ган

1Й. Миланов

Ясенов дел ще се 

електрифицира За да се поддържа постоянна телесна температура,' 
у бебетата и малките деца, те трябва да се отглеждат в
стая с умерена температура — около 18—20—21—22 гра
дуса. За по-слабичките е добре стаята да бъде по-топла 
(около 22 градуса), а за по-едрите и по-дебеличките — 
по-хладна — около 18 градуса.

Когато децата са болни, особено от катари на ди
хателните пътища, от пневмония, ангина или други ин
фекциозни болести, обикновено телесната температура 
се повишава и може да достигне до 40 и повече градуса. 
Когато у едно дете се установи повишена температура, 
това винаги показва, че то е болно и трябва да се търси 
причината. При кърмачетата обаче съществува и такава 
особеност, че понякога при много тежки заболявания те
мпературата не само не се повишава, но може да бъде. 
и по-ниска от обикновената. Само нормалната температу
ра не е мерило за доброто здраве на детето. Родителите 
трябва внимателно да наблюдават децата, особено общо
то им състояние, цвета на лицето, дишането и др., за да 
могат на време да открият начеващото заболяване.

шнци
Председателят на Общин- изграждане на две трафопо- 

ската скупщина в Бабушни- ста и на мрежа с ниско на- 
ца Светомир Николич, репу- прежение, чиято дължина 
бликанският представител Ге възлиза на около 18.000 мет 
орги Алексов, председателят ра. Според проектосметната 
на кооперацията в Звонци документация за електрофи- 
Тома Томов и техническият циране на селото ще се из- 
директор на предприятието разходват около 33 милиона 
за електродистрибуция неот стари динара, 
давна посетиха Ясенов дел.
На устроеното събрание бя 
ха разгледани Правилата и 
програмата на Социалисти
ческия съюз. За промените 
в нашата политическа сис
тема говори републикански
ят представител Георги Але 
ксов.

По въпроса за електрифи
кацията отборът на селото 
осведоми гостите, че са из
вършени всички подготовки 
за електрифициране на село 
то. Събират се средства за

А-

Д-р к. ш.

гето понададомо дарове, па си продължимо ра- 
боту.шшшшгI

И баш тъгай дойде йоште йедън със же- 
ну си. Она, жената некико улезе бърже у собу-ИНТЕРЕСНОЕ ту, а он у калидорат се мучеше да си разврже * 
обучете„• да се собуйе.

— Иемой бре, човек: Подат йе од зем- 
лю, нсма га изкаляш — му дума и стопанинат, и 
стопанката, ама он не айе..

Ка вануше да га сеи,аю да не прайи това,

ФАЙТОНЪТ В БЕЛГРАД 
Първият файтон на 

градските улици е 
през 1827 година. Това бил 
файтон на испанския търго
вец. Мигуело. който минал с 
файтон: през Белград, кога
то пътувал за Цариград.

:и 20, а 
:<ани са 
ови па-

бел-
видян

он силно-изока:
— Не може, шефат ни йе наредил, куде 

улазимо да се собувамо.
Ния беомо пинули, ама чумо и ни вану 

смей, а он се собу човекът и тъгай улезе.
— А бре, шеф си йе шеф, са ако се не 

собуйем, ютре че забоварим, па че се вукнем не- 
куде обуйен, а ега ютре йе конгресат на култу- 
РУТУ-

И на гоейб—шеф 

св зачита
)БУВ-

*
, в изве 
»ат „Бо- 
т този 

'.МИ мъ- 
м за ги- 
зки (ед- 
метра и 

' тежки 
дограма, 
рябвало 

е ви- 
;ък 1.300

: подов- 
,/и 65 сан 
30 кило-

вени от конавоките, т.е. за 
/ гигант- г// Жупа добровнишка. Тъй 
; *гаи да ки и стройни те мамят 

от дам- ледитс иа. всеки, особено ко- 
/Нормал- гато са в хубавата си народ

на носия.

КЪДЕ Е НАЙ-ВИСОКОТО 
ПАСИЩЕ В ЮГОСЛА
ВИЯ?
Най-високото пасище 

добитък в Югославия се на- 
планината Кораб,

на
После разбрамо къв йе. Бил по водуту ра 

ботил, па ка калаи, ка мокар — требе да улази 
по ижете, а може ли тека тиКе да каля по собс- 
•ге на човеци. Та и са, ако йе гоейе, да си йе чи
ста работа. Ама ния па си мислимо прекарал га 

ну убаво йе, ама стра лозйе варди.
После си пинумо сви и забоваримо обува- 

юето и собуоаюето. Чък и юнаци си излезомо. 
оти стигомо чък до печеното месо. Онака млого 
пути смо се разотивали още след Киселото зеле.

тидо при роднину на рожден дън. Наре
дил беше масе и столове, раздигал беше 
цършКете от подат, да му не-каляю, ще 
млого народ чекаше.
Я бео некико у първити, та си ва 

место, да ме не усипую с чинийете ка се преса- 
оую. По йедно време вануше да налазе — цела 
сурия станумо, ама йоще чекаоше. Ама те ка 
понадойдоше, стопанинат и стопанката турише 
Кисело зе/ье, донесоше чайникат с реКиюту, наз- 
дравимо си, па аанумо да пийемо. После на де-

0мира иа 
към албанската граница, на 
височина 2.764 метра. Често 
пъти той се намира в обла
ците. *

НАЙ-КРАСИВИТЕ ЖЕНИ 
В ЮГОСЛАВИЯ 
Стройни като елхи — така 

казват всички чужденци за 
жените

МАНЧА, ср.пог-

ц
и



Сурдулишка хроника

Активизиране на 

собствените сили

Култура * Просвета * Изкуство
Читателите вя пяшат

А мнението на родителите?II 2% върху чистия доход 
заиатчипте. Покрай това, и 
общината ще задели извест- 

средства, а също така и 
предприятието за изгражда
ме на пътищата от Ниш и 
електродистрнбуция в Леско
вец.

С общините Сурдулишка 
община Влад. Хан, Църна 
Трава и Босилеград, кактое 
известно, представяла отде- пи 
лен субрегиои в рамките на 
неразвитите краища в СР 
Сърбия. Стопанството в ко
муната е неразвито и с мно
го слаба акумулативна спо
собност. По такъв начин то 
не ще бъде в състояние да 
обезпечи участие за ползва
не средствата от фонда за 
неразвити краища, пито би 
могла да обезпечи това Об
щината по друг начин.

Общинската скугпцина и 
обществено-политическите ор 
гаиизации в с обществен до 
говор са решили да активи
зират собствените сили. Те
зи дни се провеждат събра- длъжни да използват тази 
мия на избирателите. На тях възможност и да съдейству- 
между другото, ще се разис ват да се заведе самооблага 
ква за завеждането,на мест пет ой по такъв начин обез 
но самооблагане със срок от печи' участие за ползването 
5 години и в размер от 10% на кредити от републиканс- 
от кадастърския доход отзе 
меделнето, 2% върху лични- краища и от различим банки, 
те доходи на трудещите се

през хубавитедина има 12—13 деца, а

Л"спорсд мене решението трябва да се 
потърси в популяризирането на детска
та градина сред работниците. Не трябва 
да си особено добър математик, за да 
изчислиш, че дори да държиш детето 
в къщи месечно те коства повече от 400 
динара. А да не говорим за възпитател
ния ефект, за привикването на детето 

колективен живот, или за усвоя- 
първите знания, които в къщи 

може да получи. Освен то-

НАПОСЛЕДЪК много се говори за 
съединяване на детската градина и за
бавачницата в Димитровград. 1есто се 
споменават родителите; техните ингере-

иикой неПонеже това е единствена
та и може би последна въз
можност да се разрешат мио 
го паболяли комунални про 
блеми като па. пр.: изграж
дане и поправка па пътища, 
електрификация на 
п махалите, изграждаме на 
канализация и водопроводи; 
адаптиране и изграждане на 
училищни сгради, амбула
тории итн., то всички обще
ствено-политически сили са

си и пр. Обаче с родителите
допитвал, а пито е търсил и тяхно

то мнение. Дори, както вече писа ва
шият вестник, не е запозната им упра
вата на детската Градина.

Според мено най-правилно е да ре
шават онези, които са и най-заинтере- 
совани за това. В случая, това са роди
телите и компетентните в споменатите 

Когато казвам това имам

се е

селата КЪМ
ване на 
сигурно не 
па, детската градина е нещо ново в на
шия град, тя е още в период на развива веления, 

предвид някои основни неща:
— първо, ако се съединят (физичес

ки) забавачницата и детската градина 
губи се педагогическо-възпитателния 
ефект, тъй като двете заведения имат 
свои специфични програми. Няма ли да 
се случи, когато едните почиват — дру
гите почиват — другите да играят и об
ратно.

— от друга страна, капацитетът на 
сегашната сграда па детската градина 
о 50 до 70 деца. А забавачницата и дет
ската градина ако се свединят — биха 
имали над 100 деца. Изводите сами се 
натрапват.

'I ИС
Мисля, бе акциите трябва да 

към разбиване на недоверието сред 
родителите, да се преодолее схващането 
че бабата е по-евтина ако пази децата 
и други провинциални 
връзка с възпитанието на децата.

Накрая, да си послужим с примера 
съседен Пирот. И там първоначал- 

можеше да се съберат деца за 
една детска градина, но с последовател 
ност сега и три са малко! И още нещо: 
в техните детски градини са повече де
ца на родители с по-низки лични дохо
ди, което ще рече, че не винаги средст
вата са пречката.

се насо
чат

схващания във

кия фонд за неразвитите на
но не

Милан Величков

Сурдулица

Програмата на общинската 

скупщина пред събранията 

на избирателите

— освен това, погрешно, може би 
умишлено, се говори са пет-шест деца, 
които уж има в детската градина. Тези 
данни не са верни. През зимата, относ
но най-лошите условия, в детската гра-

Трифун Димитров 
Ул. М. Тито № 48 
Димитровград

щинската скупщина в Бабу- 
шница, която отпусна 20 000 
динара и с местно самообла 
гане — е построена нова учи 
литна сграда.

В настоящата година ще 
бъдат обезпечени средства 
за необходимите помагала и 
пособия.

Доскоро в село Завидинци 
нямаше подходяща сграда 
за учебни занятия. От под
ведомствените училища на 
основното у-ще във В. Бонин 
ци — Завидинци беше в най- 
незавидно положение. За у- 
чебни стаи доскоро се полз
ваха две стаи на кооператив 
ния дом. С помощта на Об-

На събранията на избира- низиране на града и на Вла- 
телите в Сурдулишка общи- синско езеро и Клисура и 
на тези дни се разглеждат пр. 
материалите на общината в 
който се отчита работата на 
общинската скупщина през 
изтеклата година и програ
мата за следващата.

В отчета за миналогодиш
ната работа се изтъкват ра
ботите които общинската 
скупщина е извършила на 
сесиите на отборниците. Каз 
ва се, че през миналата го
дина е имало шест общи се
сии, на които са взети или 
разгледани над 230 реше
ния, анализи, препоръки и 
други документи на сеси
ите. Изтъква се като забеле 
жка, че е имало малко отде 
лни заседания на камарите.

Програмата за тазгодиш
ната дейност на общинска
та скупщина, която също се Т 
обсъжда от избирателите | 
предвижда да бъдат разгле
дани въпросите за изменени 
ето и допълнението на общи 
нския статут, въпросите за 
работата и проблемите на 
местните общности, на съб-* 
ранията на избирателите, и 
да се следи как се провеж
дат решенията, за. обществе
но договаряне.

В Програмата се предвиж 
да общинската скупщина да 
обсъжда въпросите на физи 
ческата култура и на обра
зованието, въпросът за биб
лиотечното дело и др. Спе
циално в областта на обра
зованието ще бъдат разгле
дани — посещаването на у- 
чилище от страна на учени 
ците, кадровите въпроси в 
просветата, финансирането 
на образователните институ
ции и състоянието на учи
лищата. Една от предвиде
ните работи е и обсъждане 
на въпросите за здравно про 
свещаване на женската мла
деж от село.

Общинската скупщина, ка
кто е набелязано в програ
мата, ще обсъжда също и 
стопански въпроси, особено 
по-нанатъшното развитие на 
комуната, средносрочния 

план, строене на . комунални 
обекти, водопровод и 
лизация в Сурдулица, урба-

Нова училищ
на сграда в 

Завидинци
Тази програма е все още 

само кроект и тя ще бъде 
допълнена след това консул 
тативно мероприятие и допи 
тване с избирателите.

М. Величков Н. Ник.

РАЗКАЗ някоя круша в полето, възсядах най-дебелия клон и с 
часове свирех на кораво, зелено листо. Подражавах на 
славея, на чуруликането на орехчето, на пискливите ви
кове на коса...Аз не знам да пея, но мога чудесно 

да свиря на крушов лист.
Аз не знам да танцувам, но мога до 

смърт да се бия.
За мен не е плакало момиче, но аз 

съм плакал.
ия мисли ми хрумнаха преди няколко дни в колата 
на полковник Денев. Отивахме на разходка в пла
нината. С нас беше и дъщеря му Ружа — живо, 

подвижно девойче. С лице, толкова свежо и нежно ся
каш постоянно беше измивано само с розова светлина 
с коса, светлокестенява, начупена с немирен кичур, спу-

Това е моето детство, моето юношество. Баща ми 
беше много добър. Той се цени ратай, за да мога да уча 
е гимназията. В града ходех с налъми, с ученически ши
нел, купен на вехто, с фуражка, изгубила цвета си. Не 
се научих да танцувам. Никой не ме канеше на танцови 
забави. Ако разкажех всичко туй на Ружа, тя едва ли 
щеше да повярва. Сигурно предполага, че съм бил вина
ги такъв, какъвто съм сега — с прошарени коси, с бяла 

СНЯГ Риза’ с връзка, с костюм ... Ружа, Руженка. 
^ ®,тотите години бях един от най-незабелязваните мла- 

Такива имаше колкото щеш. Ако взема да ги из- 
™ ще Ше умориш да слушаш. Пей, Ружа! Пода

ат не* ™ТС На твоята младост, на онова момче, което - не познавам, но на което истински завиж дам Ппо* 
стапям си как плачеш, Ружа. КаТ по тво^сгоат^е
коетГсГпполени''ИСТИ КЗТ° Р°Са' Може ли момчето, за
щастливо"?'П™еАаз™а°ка в°Же> ™ Ще бъде най’
мен не е плягА Л!т ка мисля. Вероятно, защото 
Бях беден га,кога момиче- И защо ли да плаче?.;

ЗА МЕН НЕ Е 

ПЛАКАЛО МОМИЧЕ за

А се влюбвах, Ружа. 
Бях ученик 

тирата ми беше 
Прозорецът

— Николай Драгано® в последиия клас на гимназията. Квар- 
на Сър-пазар. Къщата бе двуетажна 

вееше също в шата "а3ара',”а срещния -ъгъл жи- 
Марина, носеше черна тоетга? МаРина, Хубава беше 
жна якичка, носители швме м престилка с белосне- 
спомня само какви бяха по венец. Не мога да си
съм ги виждал. Те ме и; тях изобщо не
караха да чувствувам т.!!”*™3’ изгаряха ме; те ме 
Щом застанех пр!д тия ота аз^зайпГ“13 СИ несигурна. 
мия походката на Маоиня ™ бр ях и името си. По- 
нено напред тЯло с изпоаЛгьпваше на пръсти с накло-
съм я виждадЯсъЬдита На ^нетоВа-’ с ЧЗНТа в Р*ка- Не 
межлива усмивка. Учехме в сл»я И ВИНаги грееше ера- 
смени. Момичетата предиобел . гимназия. Учехме 
Знаеш ли, Ружа, аз стоях™ ®асов Т.ЧСТаТа “ следобед. , 
Дочакам завръщането нГмарина и Т пР030РеЧа, за да 
вех с едно-единствено желание —I ? всичко това го пра- 
реца и да ми кимне с глппя г Тя Аа мине под прозо- 
секунда и да хПопита? Как си™^и С° е Аа спРе за 
отдръпвах и усещайки накакЛ СИ* Щ°м отминеше, аз 
обзема, грабвах ^еб^ц™*“^ АуАешка Целост 
силата на вътъра към “‘шлшцето! °ТИВаХ’

снал се като пламъче над челото. Ружа пя български 
руски, италиански песни. Пя и естрадни и народни п^’ 
ни. Пътуването продължи дълго, водиха се ж.те.ш и 
различни разговори. Не беше отминат и вечнвд ьътоп 
за поведението иа младите, което никак не се харесваше 
на възрастните. В разговора се стигна и ао.м 
»а’**жа’ без Аа се засрами, плакаГа за ед?,о мом4е- от 
казала да се храни, не излизала никъде, едва не г** 'пЯа 
боляла, когато научила, че момчето се толакл*ъН« Се ра3"
не Забележи ^о&Гс™ а™ ”
горич4е °— -&Тт1дСб™„-т™ на

Момиче да плаче за момче!
Искаше ми се да попитам Ружа толкова 

го е харесала, но не се осмелих. Мислено 
зад, в едни други години ...

Бях хлапак, когато умря мама, преди туй не 
пял, а и сетне не се научих. Като пастирче се качвах на

ли много 
се върнах на-

кана- съм да ме 
а летях със
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култура ^__оросвеша^ изкуство * култура » просвета ★ изкуство
Подготовка зя 
в Княжевац

студентските игри

договор
На 12 т.м. в Княжевац пре 

дставители на над 30 градо
ве от СР Сърбия проведоха 
съвещание, на което обсъди 
ха организирането на худо
жествените игри на студен
тите

— и от всички градове, у- 
частници в студентските иг
ри се търси материална по
мощ за по-успешното им ор
ганизиране.

* *
★

и младежите, които' 
всяка година се провеждат 
от 1 до 4 август.

Безспорно, макар и по вре 
мс отдалечено, това съвеща
ние е от голяма полза, как- • 
то за града-домакин, така и 
за градовете-гости, чието чи 
сло според участието им в 
съвещанието значително е 
увеличено. Този път в съве
щанието взеха участие и пре 
дставители на градове от 
АП Войводина.

Преди всичко, участници
те е съвещанието обсъдиха 
миналогодишните 
ски игри, като при това по
сочиха слабостите, пролича
ли по време на устройване
то им. На първо място, се из 
тъкна лошата техническа ор 
ганизация, която зле се от
рази върху качеството 
изпълненията.

След туй бяха приети ня
кои новини:

студент-

Ст. Н.
на

ИЗАТОВЦИ Елена

Чиркович: ДевойкаМЛАДЕЖКА ПРОГРАМА— разделят се изпълнени
ята на народни, забавни и 
класически мелодии в отдел 
ни програми, които ще се из 
пълняват различни вечери.

Младежите в село Изатов- 
ци, подпомогнати от учени
ците в димитровградската 
гимназия, подготвиха неот
давна хубава културно-заба
вна програма. Освен в с. И- 
затовци — те гостуваха и в 
останалите височки села. 
Представленията бяха масо
во посетени.

— за пръв път ще се от- 
крива художествена излож
ба на студентите и младеж
ите художници. Гостуване на Пиротския народен театър

— решително се въстава 
срещу участниците на про
фесионални изпълнители, 

тъй като досега между само 
дейците някои градове вмък 
ват и професионални изпъл
нители.

УСПЕШНО ПРЕДСТАВЯНЕОт събраните средства 
младежите в Изатовци ще 
набавят радиограмофон. Театралният сезон в Дими дни гостува с драмата „Мъ- 

тровград откри пиротският гла“ от Недим Омербегович. 
Народен театър, който тези

жи, че с цел да популяризи
ра театралното изкуство Кул 
турно-забавният център съв 
местно с пиротския Наро
ден театър раздадоха към 
70 безплатни билета, главно 
на бивши членове на само
дейният театър „Христо Бо
тев“.

Освен това бе организира 
на акция за разпродажба на 
билети чрез профсъюзните 
организации в Димитровград 
ските предприятия. За отбел 
язване е, че на!й-Аобър отз
вук акцията намери сред ра 
ботниците от „Васил Иванов 
— Циле“, „Свобода“ и „Град 
ня“.

Ц. А- Интересно е да се отбвле-

Дойде краят на учебната година, дадоха ни дипло
мите и хайде, момчета, всеки да върви по своя път. Вед
нъж през лятото отидох в града. То се знае — пеш. Има
ше влак, ала в него се возеха други. Какво са за мен 
шеснайсет, седемнайсет километра път! Отидох с нескри 
ваното желание да се видя с Марина. Така беше закоп- 
няла душата ми за нея, че във всяко срещнато момиче 
я виждах. Тъкмо влязох в града, стигнах къде Сър-па
зар и я срещнах. Не беше сама. С нея 
гуч, със сиво, невзрачно лице. Той я беше хванал под 
ръка. Тя все така се усмихваше, като и по-рано. В ново
то облекло изглеждаше още по-хубава. Косите си продъл 
жаваше да носи свити на венец. Макар че тя ме видя 
отдалече, щеше да ме отмине ако не бях я спрял. Преди 
още да се ръкуваме, Марина ми рече:

— Може да ми честитиш. Аз се омъжих...

Марина знаеше, че я обичачм.
Ружа, аз бях измислил цял разказ за нашата 

бов. И го разправях на приятелите си. Едни му вярваха, 
други не му вярваха, но аз, аз, гдето го бях съчинил, му 
вярвах отначало докрая. Още не съм го забравил. Помня 
го дума по дума. И на тебе ще ти го разкажа...

Пролетно утро. С Марина отиваме за момини 
зи в месността „Липака". Пътят води през малки, китни 
горички, през люлякови храсти, през цветни ливади, зе
лени ниви. Градът спи. Хладничко е. Минаваме през же
лезния мост. Осъмът влачи зелените си води. Хващам 
Марина за ръката. Тя се усмихва. Сребърната ивица на 
изгрева, легнала на хоризонта става все по-светла. До 
„Липака" не продумваме. Навлизаме сред грамадни дър
вета. Наоколо — момини сълзи като бели капки, наре
дени една до друга. Лицето на Марина руменее. Набира
ме голям букет. Марина се приближава до мен. Заро
вила устни в момините сълзи, тя ме пита:

— Обичаш ли ме?

Под дърветата дежи бяла, пролетна мъгла'като бе
ли, изпрани ризи. Тия ризи постепенно набъбват, изди
гат се, стигат до клоните и там, опърлени от заревото на 
изгрева, се превръщат на златна пара.

— Кажи, обичаш ли ме? — за втори път ме пита 
Марина и устните й треперят като ябълкови листенца, 
усетили дъха на слънцето.

— За теб... съм готов... аз ... за теб... — обърк
вам мислите си, заеквам.

— Обичаш ме — мълви Марина.

Тя се приближава още повече и не знам дали ме 
милват момините сълзи или ме докосват устните й...

Ето какво бях измислил аз, Руя^а. Моите приятели 
(Йото, Пенчо, Митко, Пейко ме караха по няколко пъти 
да го разказвам. Те се и възхищаваха и учудваха. Гле
даха ме със завист и с недоверие. Тия мои приятели бя
ха отлични ученици, Ружа. Но Йото ходеше и през зи
мата по терлици, лицето му беше жълто от недояждане, 
омехът му зъл; Пенчо седеше непрекъснато на чина си, 
за да не се виждат кръпките на панталоните му; а Мит
ко, който беше най-силният ученик по математика, обу
ваше като мен налъми. През зимата беше много трудно 
с тях. По налъмите лепнеше сняг. Пейко нямаше

лю-

съл-
вървеше един дъл-

Пред около 250 зрители 
пиротските артисти се пред
ставиха доста успешно. Дра 
мата „Мъгла“ в постановка 
на Златко Хърбачек дава въ 
зможност са изява на талан 
та, така че трите й действия 
бяха проследени от Димитров 
градските любители на теа
тралното изкуство с внима
ние п интерес.

Само няколко секунди седях при тях и си тръгнах. 
И сега се чудя как намерих сили да закрача по улицата. 
Сърцето ми замря в гърдите, небето се разтвори и погъл 
на слънцето. Не знам как съм излязъл накрая на града. 
Застанах под една круша, израстнала на смия ръб на 
глух хребет, подвих колене и паднаха по лице върху тре
вата.

Може би, гостуването на 
пиротските артисти ще ока
же косвено влияние и за 
възобновяване дейността на 
самодейния театър „Христо 
Ботев“, който през последни 
те няколко години съвсем 
престана да работи.

Над мен тъжно шумеше крушата...
Знаеш ли, Ружа, какво научих после? Дългучът, за 

когото се омъжила Марина, бил син на най-богатия кръ- 
чмар в града. Следвал в чужбина. Там се заплел с няка
ква студентка. За да не го принудят да се омъжи за нея, 
побързал да предложи ръката си на Марина. И Марина 
побързала да се съгласи, въпреки че всичко й било из
вестно.

Общо, гостуването на пи- 
ротчаии бе и навременно, и 
успешно.

]

Колата спря до широка, цветна поляна. Слязохме и 
се спуснахме да търсим киселец. Близо до мен беше май
ката на Ружа. Попитях я: Ст. Н.

— Откъде е момчето, за което Ружа толкова е
страдала?

— От селото на баща й — малко троснато, недово
лно ми отговори тя.

— Баща му какво работи?

— Шофьор в стопанството 
речеч майката. — Тя, нашата Дъщеря, не може да се 
сдружи с момче от София, от някое по-такова семейство,

още по-недоволно

ами.... ГПТПТПТП1Нищо не и възразих, отдалечих се н тръгнах към 
Ружа, приседнала до тъмнозелено харманче от киселей.инел.
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ници само за това, защото не са го изучавали от
начало-редовно и внимателно. Гова е нужно с ог
лед на последователността в неговото изучаване.

— Коя ще бъде твоята бъдеща професия?
—Още като дете мечтаех да стана учителка. 

Това желая и сега. Ще следвам математика.
Тя каза, че за нея факултета представлява 

ва и но-голяма възможност за получаване на нови 
знания.

Тайната на успеха на Светлана — е в работата. 
Тя работи средно от 5 — 6 часа дневно. Редовно и 
внимателно следи преподаванията на часове и,раз
бира се, успеха не
мула за осъществяване на доб?»р успех няма. Тя 
също е на мнение, че всеки ученик може да осъ
ществи положителен успех. Вината е главно до уче
ниците. Такива малко и нередовно работят. Малко 

друга, литература, която да обогати и знани-

Представяме ви отличничката Светлана

НЕЙНА ПАСИЯ Е 

—МАТЕМАТИКАТА
НО-

изостава. Според нея Друга фор-

четат 
ята им.ВЕТЛАНА АНТОИОВСКА, стройна осемнаде

сетгодишна девойка е приятна изненада за 
всички в Босилеград. Не е само отличничка, 

но и най-добра по успех ученичка в босилеградска- 
та гимназия* Учи в четвърти клас. Остават й още 
три месеци до зрелостния изпит.

Досега Светлана винаги беше отличничка. В ней
ните свидетелства са само петици. До преди две 
години живеела и учела в Белград. Там завършила 
втори клас.

За нея в гимназията казват, че няма област, 
която да не я интересува, и в която да не постига 
извънредни резултати. Тя има сравнително по-го- 
леми знания от съучениците си.

Попитахме я, има ли все пак любим предмет, 
който ще определи и бъдещата й професия.

— Математиката — отвърна тя.
Тоя предмет, който е голям проблем за мнози

на ученици за нея представлява иай-голямо удовол
ствие. С увлечение решава и най-трудни задачи. 
Намира ги в най-различни наръчници и учебници 
за висшите учебни заведения. Ето защо тя с голям 
успех ръководи секцията на младите математици 
и физици.

— Обичам тази наука, защото е тя е основата 
на всички други. С иея единствено могат

Всеки свободен момент Светлана ползва за че
тене: от професионална литература до белетристи
ката. Това го нрави, както и редовното обучение, 
с голямо влечение и любов. Числото на прочетените 
от нея книги е импозантно — към 1.000!

— Как преценяваш твоето поколение? — беше 
нашия последен въпрос.

— Нашето поколение има големи възможности. 
Обаче поради недостига на добри трудови навици, 
не се постигат най-добри резултати. Ето например 
на мнозина в нашата гимназия желанието им е 
да завършат, без да постигнат по-добри резултати. 
За това нещо не са виновни само учениците. При 
тях е създаден навик, например, в четвърти клас 
на гимназията да не повтарят.

поколение дейно уча-Но и покрай това нашето
ствува в стремежите на социалистическото ни стро 
ителство. То сс интересува от всички световни по
литически и други събития.

— Считам — изтъкна Светлана, че в Босиле- 
градската община трябва да се посвети многб по- 
голямо внимание към учащата се младеж. Именно 
трябва да й се осигурят по-добри условия за ра- 
бота и по-голяма помощ за развитие на културно-зада се по

яснят всички естествени закони и явления. Тоя 
предмет — продължи тя, е труден за мнозина уче-

бавния живот.
В. Велинов

Вместо репортаж на миньорско събрание, кратко, но съ
държателно. Между миньорите бяха и 
партийните секретари на ОК на СК от 
Босилеград и Враня Стоичко Ангелов и 
Драголюб Митич, директора на „Треп
ча" Люба Митич, председателя на ОС в 
Босилеград Владимир Стоичков и пред- - 
ставителя на междуобщинската партий
на конференция Света Станкович.

Изтъкваха се една след 
костите, които измъчват миньорите — 
заточеници в пазвите ' на негостоприе
мната планина. Обаче мъжествените ми 
ньорски сърца устояват. И бараките, 
които се полуляват под ударите на вя
търа не предлагат добър уют. Така 
предишната нощ вятъра отнесъл покри
ва на една от тях. В креватите миньо
рите били покрити с една педя сняг. И 
сега, докато един от тях това разправя- 
„„ навън беснееше буря. За миг под 
силните удари един от прозорците на 
терцеРаНТа Се откъсне и отеля като

биват стени — каза един от миньори
те. Но и като такава тя ги коства 5 ди
нара. Подобно е и с обеда, и с вечеря
та. Все още слабо заплатените миньо
ри това не са в състояние да поднесат.

Вече цяла година тук не е крачил 
лекар. Щастието е в това, че хората са 
здрави, а повредите

Макар, че на стотина метра от тук 
е телевизионната кула — миньорите ня
мат нито телевизия, нито радио. За пе
чат как и да не говорим. За тях вестни
ците са актуални и от преди един месец.

Обаче има и други проблеми. Остри 
критики миньорите отправиха до пос
тъпките и отношенията на управителя 
на мината инж. Неделно Вукманович. 
В него присъствие бе казано, че тор
мози някои работници, 
уволнения и др.

Миньорската реч бе остра и по дру
гите недопустими слабости и проблеми.

КОГАТО тръгнахме за мина „Благо
дат" след нас оставаше топло и слънче
во време. Вече към Горна Любата ни 
пресрещнаха гъсти снежни облаци и 
дълбок сняг. Към първия миньор 
строителен обект в „Църна река"— до 
колене. Оттук започва най-големия ми
ньорски тунел на Балкана, който ще има 
дължина от седем километра. Остават 
непробити още два километра, които да 
свържат мина „Благодат" е флотацията 
в Крива Фея. Те ще бъдат завършени 
до края на годината. И сега натоваре
ните вагонетки непрекъснато излизат от 
утробата на скалистата планина.

Тук бараките са единствения уютен 
кът. В една от тях няколко инженери от 
Бор, Трепча и Тузла надничат над сло
мените проекти. Навън, в долината зак
рита от всички страни със стени и гъ
сти гори бумтят машини. На привикна
лия долината изглежда все пак по-при- 
ветливо. Поне няма такива студове, 
вито са на само няколко метра от тях 
в мина „Благодат".

След кратко време тунелът ще бъде 
свързан с мината

редки.
ски друга труд-

в

заканва се с
ше

ПЪЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МИ
НАТА — 1972 ГОДИНАРаботническият стол при мината е

нуждите ?Р°блем’ Т°й ™ задоволява 
„Х;К„АИТе-яСтава ВЪПР°С не само за труд- ото снаодяване с хранителни стоки но 
и за несъвестната работа на

Директорът Митич осведоми работ- 
нпцнте за привършване на подготовки
те, които предстоят до цялостното ек
сплоатиране на оловните, цинковите и 
сребърните залежи в „Благодат". Оттук 
..Трепча" ще изнася годишно 350.000 то- 
“а РУАа, която ще бъде флотирана в 
Крива Фея. Тук вече са установени над 
7 милиона 
мината

как

всички до
сегашни управители на стола.

Със закуска, която се състои от ча
ша чай и лъжица мармелад не се про-

с един вертикален 
шахт, който пробиват специалистите от 
Бор. Тя ще е висока 300 метра и по ще 
се спускат рудите право във вагонетки, 
които по тунела ще продължават до 
флотацията в Крива Фея- Вертикалния 
шахт ведно ще е и асансьор за миньо
рите.

%!йя&Г'хшмт ж ч ■ зж■е тона залежи, конто стигат 
непрекъснато да работи най- 

малко петнадесет години. По 
чин „Благодат" ще бъде един от 
ните снабдители на „Трепча" 
вини.

шШШ
такъв на- 

глав- 
със суро-

Взимаме нанагорището 
Минаваме към мината, 

по новопостроен, но обикно
вен път, който в тези дни всеки час по
чиства булдозер. Защото снежната 
кривка достига няколко метра. Минава
ме гористия предел и излизаме на „чи
сто . Тук ветровете се превръщат в ура
гани. Духат от всички страни. Носят 
цели облаци от снежен прах, който 
ченясва.

Разхвърляните бараки за 130 минь
ора са прилепени по безпътната и тешко 
проходима Бесна кобила. Между тях се 
провличат тясни пътеки, по които в 
тези студени зимни дни тичешком ми
нават миньорите. Все до в шахтите 
на мината, която ги защищава от сту
довете и ветровете...

Точно в

по-
Обаче, както каза^Митич, 

ята ще продължат
изследвани-

и занапред. Вече 
в течение на тази година, съвместно с 
комбината „Бор" ще се изразходват зна-вко-
чителни средства за тази цел.

Паралелно с това, с бърз темп се ра
боти да се създадат добри условия за 
живота на миньорите. В Крива Фея 
че пониква миньорско селище, 
ще бъдат поместени над 3.000 душн. То
ва ще бъде и края на миньорските мъ
ки под върха на Бесна кобила, 
„Благодат".

ве-
в което

три часа машините спряха. 
За миг всички миньори бяха в барака
та, предназначена за ресторант. Започ-

в мината

В. Велинов
Страница 10
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В 11 часа Нойокс трябваше да води теле
фонен разговор с Берлин. Вече нямаше ни
какво съмнение, че акцията 
върху радиостанцията в Гливице, ще започне 
след няколко часа. В малката стая близо до 
кабинета на Мюлер беше мрачно. Очаквайки 
връзката с Хайдрих, Нойокс гледаше 
прозореца хората, които

— ..Да живее Полша", това бяха послед
ните думи, изговорени на ужасно лош полски 
език, и предаването прекъсна. Така трябва
ше да бъде по замисъла на хитлеристите. Се
га те идваха да освобождават станцията от 
„поляците", всъщност от „хората-консерви," 
пратени от Мюлер за провокацията.

СС войските вече бяха започнали диверсии в 
полска земя. На 1 септември в 3 часа сутрин
та един патрул от полски младежи 
товице на излизане от селото спряла герман
ски офицер в пълна боева подготовка. Раз
бира се, той веднага се предал. Това бил ка
питанът Курт Пфайфер, един от доверените 
хора на Мюлер, отреден за ръководител на 
германско въстание в полски Шльонск. Така 
той станал първият пленик във Втората све
товна война.

по нападението Герал-

през
въвеждаха в здани

ето. Бяха под полицейски конвой. Той разбра, 
че тези дванадест човека са „хората — кон
серви, които бяха обречени на смърт 
провокативна акция на хитлеристите. За тях 
оставаха още няколко часа живот 
подозираха, че е така. От тези живи хора щя
ха да бъда подготвени трупове на „мъртвите 
полски войници", за да се хвърли вината за 
водната върху Полша. Той се учудваше, че 
вървят с наведени глави, че ходят тежко, а 
са възрастта на обикновени регрутй. За 
два

Около радиостанцията беше като в ко
шер, Мюлер бе дошъл с група свои хора и 
рушене пред себе всичко — уж сломяваше 
нападението на поляците. В това време хора
та с Нойокс бяха изскочили през прозореца. 
На двора бяха останали хората консерви, ин
жекциите на Които започваха да действуват. 
С по няколко изстрела ги избиваха, а те бяха 

полски униформи, за да докажат на света, 
че поляците са отакували станцията. Когато 
Мюлер влезе в предавателната зала, отвътре 

договор бе посрещнат с дъж от куршуми, 
които естествено не стреляха на живо.

А после комисия специалисти 
прегледа. Изследваше се всеки детайл, съби-

в тази

а те не *
Но в света никой не повярва в това, че 

Поляците са провокирали за войната. А тя 
започна веднага — на 1 септември 1939 г.

в

час- 
и щя-

своите братя по кърв

по
щяха да облекат полски униформи 

ха да бъдат избити от От своето съществуване насам човечеството не 
е имало по ужасен военен конфликт, нито е дало 
повече жертви, отколкото през Втората световна 

раха се материали, които после трябваше да война. Всички дотогавашни войни бледнеят пред 
послужат при съставянето на протокол. Пред 
сградата лежеше трупът на убития цивилен

започна с— германците.
Телефонът извъня. Нойокс взе слушал

ката и чу гласа на Хайдрих. Той говореше 
според договорения шифър. нея.

Втората световна война трая шест години и 
един ден, от 1 септември 1939 до 2 септември 1945 
година, когато спряха военните действия на Далеч
ния изток срещу Япония.

През това време само 4 на сто от населението 
на земното кълбо не воюваше. Войната се водеше 
на три континента: в Европа, Азия, Африка, във 
всички океани и морета и по въздуха.

На живот и смърт се биеха силите на фашист
кия блок: Германия, Италия, Унгария, България, 
Япония, Финландия, Румъния и Сиам против сили
те на антифашистката коалиция: Албания, Аржен
тина, Австралия, Белгия, Боливия, Бразилия, Чехо
словакия, Чили, Дания, Доминиканската републи
ка, Египет, Еквадор, Етиопия, Франция, Гърция, 
Гватемала, Хаити, Холандия, Холандска Индия, 
Хондурас, Индия, Иран, Ирак, Югославия, Южно
африканският съюз, Канада, Китай, Колумбия, Ко- 
старика, Куба, Лйбан, Либерия, Люксембург, Мек
сико, Монголската народна република, Никарагуа, 
Норвегия, Нови Зеланд, Панама, Парагвай, Перу, 
Полша, Сан Марино, Сан Салвадор, Саудитска Ара
бия,- Сирия, САЩ, СССР, Турция, Рругвай, Велико
британия, Венецуела. В цаключителните операции 
към тази коалиция пристъпиха и дотогава воюва
щите в блока на фашизма страни — България, Фин 
ландия, Италия, Унгария, и Румъния.

ЕДНА ПРОВОКАЦИЯ В 

НАВЕЧЕРИЕТО НА ВТОРАТА 

СВЕТОВНА ВОЙНА
2

„Задачата да се изпълни днес в двадесет 
часа. Преди нападението да се обади на Мю
лер за „консервите".

А двадесет часа наближаваше. Спускаше 
се първият мрак, и както всеки четвъртък 
радиостанция Гливице не работеше. Радиос
танцията предаваше от Вроцлав вечерни но
вини.

стражар. Прегледаха го щателно. Това беше 
същият човек, когото Нойокс бе видял преди 
обед. Кръвта му имаше ярко червена боя. 
Още не беше мъртъв.

— Този човек ми бе дал Мюлер — бе зая
вил на Нюрнбергския процес Нойокс. Той ми 
заповяда да го сложа пред станцията. Когато 
го преглеждаха още беше жив, без съзнание. 
Опитах да му отворя очите. Той още дишаше. 
Никакви рани от куршум нямаше, но по ли
цето му имаше много кръв.

Недалече от него лежеше зелен войниш
ки шинел с мъртвец. Тако остана до стурин- 
та, да го видят всички германски шефове.

Разпитът на пребитите хора от станцията, 
които бяха заварени при влизането на Нойок- 
совите хора, трая малко. А след час два гер
манският шеф на полицията му веднага бе 
дадено на представителите на печата и ра
диото.

ВТОРАТА СВЕТОВНА 

ВОЙНА
(цифри и факти)*

В близко съседство до радиостанцията 
семействата седяха край радиапаратите и в 
първите мигове не ги интересуваше какво 
става на улицата. После обаче преразказваха 
какво е ставало. Разказваха как един камион 
с мъже, облечени в униформи на шльонски 
въстаници, минал през няколко улици на пре 
дградието, а след това се върнал към Тар- 
новските планини. Хората в камиона пеели 
полски песни и издигали антигермански ло
зунги. Но никой обаче не бе забелязал как 
близо до радиостанцията от камиона иско- 
чили неколцина от тези мъже.

Двадесет часа беше вече минало, когато 
група хитлеристки провокатори под коман
дата на Нойокс започна с нападението на 
„полските въстаници" върху радиостанцията 
Гливице. Неколцина влязоха в двора от ули
цата, други през пролуките на оградата. Бър
зо вързаха стражара пред станцията и зат
вориха входната врата. На поста бе застанал 
един от Нойоксовите хора. Другите бързаха 
към залата на предаването. Там завариха са
мо трима души от техническия персонал.

— Горе ръцете.
Служещите, уплашен иот ненадейното на

падение, не оказаха съпротива. За няколко 
мига вече лежаха вързани на пода. Радио тех
никът
вателя. От антената се чуваше гласът на вроц 
лавския говорител. Но изведнаж той млъкна. 
Радиостанция Гливице бе изключила вроцлав 
ското радио. След малко от радиостанцията 
Гливице се разнесе на лош полски език въз- 
вание към поляците:

— Тук е полското радио Гливице. Брада 
шльонци, говори ви командирът на полския 
доброволчески горношльонски корпус. Дош
ло е време да грабнем оръжието и да тръг
нем да освобождаваме полска земя...

Във възванието бе казано, че Гривице 
вече е освободено и е в полски ръце, призова
ха се поляците от града да въстанат и да 
избиват всички германци, които оказват съ
протива, даже да убиват жените и децата. 
След полския текст в части бе предаден пре
вод на немски.

Отвън вече се чуваха първите изстрели. 
След миг се чу трясък на входната врата.

Неутралните бяха малко: Афганистан, Ирлан
дия, Португалия, Швейцари и Швеция. Към тях 
формално принадлужи и Испания, обаче тя прати 
свои дивизии на Източния фронт срещу СССР.

Жертвите. Тази война костваше на човечество
то много повече жертви и страдания, отколкото 
другите известни войни. Десетки милиони войни
ци, десетки милиони жени, старци, деца, още по
вече инвалиди — това е балансът на Втората све
товна война. Все още човечеството не знае точна
та цифра на загиналите. Едва ли някога и ще я 
узнае. Но все пак е приета една равносметка на 
този ужас, която ни казва следното:

Съветският съюз е загубил през войната 11,4°/о 
от населението си — 20 милиона войници и цивил
ни. Китай — 10,3 милиона или 2°/о от населението, 
Полша —< 6 милиона или 17,3°/о, Югославия — 1,7 
милиона или 11,2°/о, Чехословакия — 500 хиляди, 
Англия — с колоните си 534 хиляди, Франция — 
358 хиляди, САЩ — 405 хиляди Гърщия — 420 хиля
ди, Холандия — 248 хиляди, Албания — 28 хляди 
и др.

По време докато групата на Нойкос вр- 
шеше провокативиого нападение, в Берлин 
шефовете на Райха начело с Хитлер контро
лираха ефекта. Хитлер, Гьоринг, Рибентроп, 
Гьобелс и Химлер слушаха радиото. Стрел
ката показваше Гливице. Те приличаха на бан 
да злодеи, които нетърпеливо чакат първите 
известия за плячката, която правят. През ра
диото се чуваха само някакви трясъци и при- 
гушени думи.

— Много лошо предаване, мой фюреру, 
каза Гьобелс, като се опитваше да регулира 
апарата.

Времето не е добро — добави Химлер, 
като гледаше намръщеното лице на Хитлер.

Но гласът ставаше все по-ясеи. Герман
ският говорител от радио Гливице говореше 
с акцентиране на думите си. Но тази прово
кативна емисия изведнаж са заглуши от ра
дио Вроцлав. Организаторите на тази нечо
вешка провокация не очакваха, че хората от 
Вроцлавското радио ще бъдат толкова педан- 
тни в премахване на смущенията. Най важ
ното средство се провали.

Тази акция наречена „Химлер" претърпя 
пълен провал, макар че шефовете на Райха 
не очакваха това.

В 21 часа вроцлавското радио, а след 
това и всички други германски радиостанции 
дадоха съобщение за нападението на „полски 
войскови части върху радиостанцията в Гли
вице. Известието приключваше със закана:

„Нападението е вероятно сигнал за общо 
нападение на полски въстаници върху гер
манската земя. Полските въстаници са мина
ли границата на Райха на две места, подкре
пени от полски редовни войски. Отреди на 
германската полиция се борят с тях и борби
те още продължават.

А в същност бе обратното. Специалните 
диверсантски части на германската армия от

Противната страна е загубила: Германия — 
4,6 милиона или 5,8°/о от населението си, Япония — 
2,2 милиона, Италия — 1,1 милиона, Румъния — 
520 хиляди, Унгария — 147 хиляди, Финландия — 
82.000, България — 22 хиляди (повечето в заключи
телните операции срещу Германия) и останалите 
съюзници на Германия — 364 хиляди души.

Балансът на жертвите общо възлиза на около 
50 милиона души или 3°/о от населението на вою- 
вашите страни.

На фронтовете обаче са загинали 19 милиона 
войници, или всеки пети войник, участвуващ във 
войната.

Броят на цивилните жертви е много по-голям 
— около 30 милиона, с}т конто над 28 милиона са 
загинали в окупираните от Хитлер и Япония стра
ни. През концлагерите в Германия, Япония и дру
гаде са минали около 26 милиона души.

В следващия брой: Колко е струвала 
Втората световна война?

от групата на Нойокс включи преда-
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ЗШСЯВАНЕИнтересни новини

КРОКОДИЛИ И НА 

СЕВЕРНИЯ ПОЛЮС
- ЗАЩО ПИЕШ ТОЛ

КОВА?

— ЗАПАСЯВАМ СЕ 
НАУЧИХ СЕ, ЧЕ 
ЩЕ ПОСКЪПНЕ 
ПИЕНЕТО!

тези остаи-Б съветския каменовъг- Въз основа на 
ден басейн на северния по- кп учените са стигнали до 
ляоен кръг са намерени ос- заключението, че в този лс 
танкн от окамененк прането ден край, конто някога 0 и- 
рически крокодили. Подоб- мал мек климат, с топли езе 
ни видове па гръбначни до- ра с риби, земноводни и вод 
сега не са намерени в тези ни птици. С течение на вре-

мето, езерата станали плнт- 
блата1 ислоеве. _

Учените нарекли тези кро ки, превърнали се в 
колили „интазухус” според мочурища, а след това в тор

в бо-кой. фища и най-сетне —
гати слоеве на въглища, ко- 

гробницн

град Интий, недалеч от 
то са намерени тези остан-

наито станали 
крокодили.

ки в пластовете на въглища
та.

ПРЕИЗБИРАНЕ В „ГРАДНЯ”, ДИМИ-КОМИСИЯТА ЗА 
ТРОВГРАД, ОБЯВЯВА Избрани

Конкурс Храбростта е бодрост, това е лек за всички.
Наполеон

наистина доброАко не си сигурен, че ще направиш нещо 
и хубаво, гледай поне да не направиш зло.за преизбиране на

I. секретар на предприятието
II. шеф на счетоводството

О. Никсли

Съществува минимум лековерност, необходима за да се 
живее и по-нататък.

1. Кандидатите под I и II трябва да изпълняват
следните условия:

— за секретар: дипломирал юрист, 8 години трудов 
правни работи или 5 години трудов опит на ръ- И. Шоу

опит в
ководни места.

— за шеф на счетоводство: дипл. 
години трудов опит и 5 години работа на ръководни ра
ботни места.

2. За двете работни места под I и II — кандидатите

икономист с 8 Възраждането е примирие между изкуството и расизма.
Е. Фрзйдел

трябва: ■Сиорш— да са физически и психически здрави, което ще 
потвърдят с медицинско свидетелство,

— да не са под следствие и срещу тях да не е въз
будено дело, което ще докажат със съответни удостове
рения- „Асен Балкански“ 

разпадане?
3. Кандидатите, които бъдат избрани, ще проведат 

на пробна работа 30 дни.
4. Молби, обгербвани с 1,00 динар и къса автобио

графия, както и другите необходими документи, се пред
ставят в общата служба на ГП „Градня" в Димитровград 
в срок от 15 дни след публикуването на конкурса. За
къснелите или некомплектни заявления няма да се взи
мат под внимание.

5. Конкурсната комисия ще разгледа молбите и в 
срок от 10 дни. За резултатите от избора — кандидатите 
ще бъдат осведомени в срок от 8 дни след решението 
на Управителния отбор.

Между любителите на фут 
бола в Димитровград тези 
дни не стихват разисквания 
за бъдещето на футболния 
отбор „Асен Балкански”.

Както вече е известно, на 
неотдавна състоялото се го
дишно събрание не е прие
то никакво решение поради 
непълния финансов отчет в 
клуба. На това събрание е 
трябвало да се избере ново 
техническо ръководство. О- 
баче пито е избрано ново, 
нито е разрешено от длъж
ност старото. Старото е тря
бвало да остане „ма власт”, 
докато не се проверят всич
ки финансови и други дей
ности.

Но от старото ръководст- 
всич-

края — те още не са отпоч- 
нали!

Че е така свидетелствува 
отказа за няколко приятел
ски срещи с „Единство” и 
„Прогрес” от Пирот, както 
и несъстояване на изостана
лата среща с „Победа” от 
Лесковац.

С други думи, футболният 
отбор ,А- Балкански" е на 
път да сподели участта на 
разпадналите се отбори по 
ръчна топка и баскетбол. А 
такава многогодишна „почи
вка” съвсем не е желател
на, понеже тогава спортът в 
града напълно ще замре.

Александър Милев

во не остана нищо 
ки членове се отказаха, та
ка че в момента клубът е 
без управа. Именна 
състояние тревожи 
броените любители на най-

такова
много-

поггулярния спорт.
Пролетният 

сезон е пред прага, а още не 
почват подготовките. Когато 
се има предвид, че „А. Бал
кански” е в дъното на табел 
ката

състезателен
Продажба

ПРОДАВА СЕ къ
ща и два плаца в Ди-

в междуподзоновата 
група, въпросът още повече 
тревожи. Само с мъжка бор 
ба отборът може да се спа
си от изпадане.

митровград.

За справки се от
несете до Ангел Ди
митров, Гинска 2. Но засега 

това е невъзможно. Вместо 
подготовките да са към
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