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ред па заседанията, от подго
товката им, осведомяването 
на отборниците за проблема, 
който се обсъжда на заседани 
ето и пр.

В досегашната кратка ра
бота на Общинската скупщи
на, в която участват и новоиз 
браните отборници, не се по
казаха на лице всички каче
ства, за да се проверят колко 
изборните критерии са наме 
рили благополучно решение в 

отделни отбор- 
пици. Последното Заседание 
на двете камари на Скупщи
ната обаче потвърди мнение 
то, че изборите и новите от
борници внесоха освежение в 
работата на най-висшия ор
ган на обществено-политичес 
ката общност. Не се касае са
мо за факта, че самоуправи 
телната дисциплина до значи 
телна степен е на по-високо 
равнище (само няколко отбор 
ници, и то от града, не при- 

заседанието), 
голям брой

ще

въатшш И А БЪЛГАРСКА ТА ШРОАНОСТВ СФР ЮГОСЛАВИЯ
ЧЕСТВУВАНЕ НА ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ освежаване не може 

въобще да бъде и единстве
на положителна черта в рабо 
тата на отборниците. 
онези

Това

личността на Те са

НА БУБАН Е ПИСАНА ОСОБЕНА СТРАНИЦА 

ОТ ИСТОРИЯТА НА ТОЗИ КРАЙ
фактори, които устано 
най-тесни връзки с извиват

бирателите и събранията на 
избирателите, представляват 

който ги е избрал, да 
негово

народа, 
обезпечат
становище и неговите

випаги да присъствуват

правото
инте

реси
в скуптинската зала докато 
отборниците вземат решения 
и формулират политика.— изтъкна в речта си на митинга на Бубан Драги Стаменкович, пред

седател на Републиканската конференция на ССРНС Такова констатация не мо- 
паправи и за рабо- 

Все още 
на тези 

е налице 
членовете

съствуваха на 
но и за това, че 
отборници от града и селата 
участвуваха в разискванията 
по въпросите, намиращи 
на дневния ред, а специално 
за равноправността на езика 
в училищата, за което Скуп
щината взе конкретни реше
ния. Немалък брой нови от
борници вземаха думата, из
казваха мненията си, разви-

же да се 
тата на съветите, 
върху организма

ското решение от 1941 година — 
да започне въоръжена борба — 
не беше само израз на солидар
ността на югославските комуни
сти с първата страна на социа
лизма, но същевременно и израз 
на тяхното съзнание- че са съз
рели условия чрез Народоосво- 
бодителната борба да се осъщес
тви социалистическа революция.

Говорейки за най-новите ме
ждународни събития и за необ
ходимостта от укрепване на си
гурността на страната той каза:

— Не се касае само до укреп
ване на въоръжените сили. Ние 
винаги сме оделяли пълно вни
мание и заделяхме голяма част 
от националния доход за да бъ
де армията модерно и добре об
заведена. Сега се касае и до то
ва, че в такова международно по 
ложение трябва да оделяме пъл
но внимание на единството и 
братството на нашите народи, за 
по-добрата политическа осведо
меност на гражданите на наша
та страна, за това кой ни е при
ятел и кой работи против незави 
симостта на нашата страна. Тря 
бва да бъдем съзнателни откъде 
идва опасността.

Спирайки се върху реформа
та Стаменкович каза, че тя прид 
вижи всички сили в предприяти 
ята и обществените служби, ра
ботническите съвети и трудови
те колективи да мобилизират 
силите си за по-добро производст 
во и за по-добро използване на 
машините и работната ръка, 
за да може доходът най-правил 
но да се разпредели за инвести
ции и модернизация на произ
водството за лични доходи и об
ществен стандард.

— В трудовите колективи и ко 
муните често избухват много не 
съгласия по неважни и дребни 
въпроси. Оделни хора критику
ват като се служат с непровре- 
ни твърдения и обещания, че 
________ (Следва на 2 стр.)________

На Бубан край Ниш на 4 юли се събраха хил
яди граждани, младежи, офицери и войници от 
Ниш и околните места. Пред паметника-костница 
на разстреляните патриоти най-напред бяха поло
жени венци. След това бе открит митинг на който 
говори Драги Стаменкович.

скупщински тела 
старата болка — 
на съветите нерадушно при
съствуват на заседанията. А- 

заседапието е насрочено 
подиробед, поставят въпроси 

отсъствието

се

ко

т.е. оправдават 
си — защо заседанията се сви 
кват през свободното време. 
Ако това стане предиобед — 
защо през работното време. 
Един колективен орган 
може да строи къща на черък 
като Насрадин ходжа — па Да 
я върти по волята на всекиго. 
Доколкото съветите и по-на- 
татък продължат да се борят

ваха самоуправителен диалог 
и по този начин 
атмосфера на свободно изка
зване мненията, подтикваха 
ангажирането на отборници
те, което в края на краищата 
донася съвсем
елемент: премахване на усло ' 
вията, в които се появяваха 
професионалните дискутанти, 
които на всяко заседание пре твуваЩи на заседанието, за 
обладаваха и въз основа на 
чиито становища понякога се 
и вземаха решения.

създадоха
не

положителен

за необходимия брой присъс-

да може то да взема законни 
решения, съществува опас
ност тази недисциплииа да се 
пренесе и между отборници- 

М. Б.

Вероятно 
ангажиране 
в работата на Скупщината те.

по-нататъшното 
на отборниците

_-7V,
НАРОДНИ ТЪРЖЕСТВА 

НАВСЯКЪДЕ
ните плочи, а Общинският од- 
бор на борческите организации 
положи
Изатовци, Смиловци и Д. Не- 
вля.

Седми юли — Деня на въста
нието в СР Сърбия бе тържест
вено отпразнуван в Димитров
градско. На традиционните тър
жествата по този случай в село 
Изатовци и Т. Одоровци присъ- 
ствува и населението от съсед
ните села. По този начин праз
ника получи всенароден харак
тер.
във всички села положиха вен
ци и цветя пред възпоменател-

венци в Т. Одоровци,

Населението от Димитровград 
ско отдаде почит на падналите 
бойци от Димитровградско в бо
евете за освобождението на на
шата страна.

(Останали материали за чест- 
вуването на стр. 6).

Борческите организации

Др. Драги Стаменкович говори па Бубан — Ниш

„Тази широчина и правилност 
на линията даваха непръкъсна- 
то нова сила на нашата револю
ционна борба. След всеки заги
нал идваше нов боец. Народът е 
неунищожим, в него се намират 
неизчерпаеми вътрешни сили. 
Това сломи огромното въоръ
жено иадмошце на окупатора и 
домашните предатели. Ние мо
жем да се гордеем с това, че в 
течение на цялата втора светов
на война, по време когато много' 
други армии бяха покорени 
и разбити, водехме непрекъсна
та борба. Една от основните ха
рактеристики на нашата Партия 

След това другаря Стаменко- лежеше в пълното доверие и не- 
вич говори за извънредната роля изчерпаемата народна сила и в 
на Комунистическата партия, на непобедимост на правидовото де- 
която вяра в народа и неговата ло на народа. Това ни държеше 
неизчерпаем енергия вли дру- и тогава, когато започнахме из
гаря Тито. Изтъквайки, че изто- граждането на страната и кога- 
чникът на силата и упоритоста т0 -трябваше да се противпоста- 
в Народооевободителната борба,, вим на Комиформа. Същата та 
която смело започна по време, зи вяра в силата на работниче- 
когато почти цела Европа беше ' ската класа и народа, Партията 
покорена, потичаше и 0т широ- показа и тогава когато бе взето 
чината на линията която парти- решение работническата 
ята поставяше, той каза: да упражнява пряко своята вла-

— Освен Челе кула и Чегьр, ст’ когато бе въведено самоупра 
ниш получи още един паметник, влението.
паметник на хора, които дадоха По-нататък Драги Стаменко- 

за свободата на вич говори за значението на Ок 
миг--, 3 стра”а- Тук, на Бубан е томврийската революция, чийто 

,а ос°бена страница от ис- 50 годишен юбилей се чествува 
шията на народа на този край, тази година, 

и•>й^С С кръвтта на нейните — Октомврийската революция
танГите пат°РЦИТ6 И °С‘ е "рисъствуваща в съвремената 
наха в г,ппГ,^Д Ио°ТИ’ ко!?то пад_ история и в днешните съвремен- 
наха в борбата за по-добър жи- ни ходове. Нейните идеи уппаж
т" иЖнаеГсички’ГГа ППМеТ' На '™а*а влияние иТрху
ТИ коиГГГ РЦИ и г,атрио историята на нашите народи.

“отгт”" —5
а е вечна слава! идеите на Октомври. Историче-

ЧЕСТВУВАНЕ НА 7 ЮЛИСлед като изтъкна изториче- 
ското значение на тези две вели 
ки дати, 4 и 7 юли, и събитията, 
които последваха, Драги Стамен 
кович се спря върху началото на 
НОБ на нашите народи, а за съ
битията в този край каза: „На
родът от този край даде и огро
мни жертви. Хиляди борци с пу 
шка в ръка загинаха против оку 
патора и домашните предатели. 
Тук, на Бубан, оставиха животи 
те си над 10.000 патриоти от 
Ниш, Топлица, Лесковац, Свър- 
лиг, Бела Паланка, Алексинац, 
Соко Баня и други части на Сър 
бия.

класа

своите животи

Иа 7 юли, Деня п4>СТЛНИСТО II СЪроИЯ, 6(3 УСТПОСНО 'ГЪПЖОГтил
пт"г,П,.ССЛ° Божица. Тържеството, п което участвуваха съвсмстио 
от Божица, имаше двойно значепне, тъй като 
се наричаше „Царица“,
ЙОТО

и иа граничната зас- 
и граничари и граждани 

1,11 този ден граничната застава, която досега
име Пионеп“ ПпГ, СДПа °Т божи’1К,,тс »«>мли, получи попо име — слап-име „пионер . Ирисьстиупашс и група младежи от ОК на СМ п Боси летиш

части иа ЮН^за^рои^^^ваинсто0!?” застава1,'цп1рица“ипЛз|щтш,а<ад^|1,^е1Т‘! ГрПНИЧИите
оживотворяване



Защитата на родината е длъжност на всеки гражданин

КОМУНАТА ИМА НАИ-ВАЖНО МЯСТО
В системата ма подготовки за 

отбрана на страната от непри
ятелско нападение, които особе
но станаха значителни след най- 
новия развоН на събитията на 
международния план, най-изтък 
нато място заемат комуните и 
трудовите организации. Зашото 
защитата на нашите граиице не 
е задача само на Югославската 
народна армия, но е и най-голя- 
ма и постоянна длъжност на все 
ки гражданин.

Цялата стойност на така раз
браната общонародна отбрани
телна система твърде ясно опре 
дели и другарят Тито, когато не
отдавна, покрай другото, каза: 
„Отбраната на машата страна не 
е задача само на Армията, ма
кар че тя представлява нейната 
най-организирана и ударна част. 
Грижата за отбрана на страна
та е длъжност на всички дър
жавни и обществени организа
ции и па всички наши хора. За
това трябва ние все повече да 
развиваме и усъвършенствува- 
ме такава система па обучение 
и възпитание, която ще обхване 
не само армията, но по опреде
лен начин и всички граждани. 
Съвсем разбираемо е дето и на 
последното заседание на Съюз
ната конференция на ССРНЮ 
бе подчертано, че организирана
та работа в подготвянето на на
селението за отбрана на страна
та трябва да бъде съставна част 
от дейността на Социалистичес
кия съюз и другите обществено- 
политически организации в ко
муната.

най-често се оправдава, че няма 
ло достатъчно средства, а които 
винаги се намерят, когато се ка
сае за финансирането на фут
бола. В интереса на народната от 
брана — бе подчертано на засе
данието на Съюзната конферен
ция — масовата физическа кул
тура тр-ябва да се развие до тази 
степен, че да обхване всички 
способни граждани и да я напра 
ви тяхно основно задължение.

Все повече се чуват и искани
ята основно да се преизпита до
сегашната дейност на нестопан
ските организации на гюлето иа 
народната отбрана. Това — 
то се счита — трябва да се на
прави и поради това, че в някои 
трудови организации не е посве
тено достатъчно внимание на от 
браната и защитата на населе
нието.

МАЛКИТЕ ВОИНИ
как-

От прекъсването на заседание 
то на Общото събрание на ОН 
не измина много време, а съби
тията потвърдиха становището, 
че световната дипломация тряб
ва по-скоро и по-ефикасно да 
окаже съпротива на силите, кои

пребива в Нюйорк, където вчера 
продължи Общото събрание на 
ОН. По това време се наложи да 
се свика заседание на Съвета за 
сигурност заради сраженията по 
протежението на Суецки канал.

В търсенето на решения 
Близкия изток заслужава внима 
ние изявлението на египетския 
вицепрезидент Фавзи, според ко 
ето арабските страни биха приз 
кали Израел ако той прекъсне 
агресията си и ако би дал възмо 
жност да се завърнат назад ми
лион палестински бежанци кои
то там живееха 200 години, а из 
гонени от Израел преди дваде
сет години. На Близкия изток са 
вЬзмиожни само две решения — 
съжителство на всички и честно 
взаимосътрудпичество, 
стълкновения или събитията да 
се предоставят ма стихията, кое 
то може да предизвика експло
зия — заявил Фавзи. Обаче от 
израеска стране не се проявя
ва нито най-малко желание да 
се намери»начин за разрешава
не на съвместните'проблеми.

Д. V.
за

Цифри и факти за НР Българиято говорят чрез оръжието си и 
се стремят да скроят света със 
своя аршин. Докато в Обедине
ните нации се търсят компроми 
си, за да гцродължи заседанието 
на Общото събрание, по дължи 
ната на Суецкия канал дойде до 
сериозни въоръжени инциденти, 
в Конго-Киншаси бе направен 
опит за инванзия, а в Нигерия 
пламна братоубийствена война.

Тези дни съветският министър 
— председател Косингин потвър 
ди становището, че между народ 
ните проблеми не могат да раз
решават двете велики сили — 
САЩ и СССР —

КУЛТУРАТА В БЪЛГАР
СКИТЕ СЕЛА

Някога бъгларските села и- 
маха 1 милион и 350 хиляди не
грамотни. Днес в селата същес
твуват 4.262 общообразователни 
училища с над 700 хиляди учени 
ци, 3.446 читалища с над 16 ми
лиона книги, около 1.000 книжар 
ници, над 2.550 кина, 6 хиляди 
културно-художествени колек
тиви, 751.375 
70 хиляди телевизори.

Всичко това е възможно бла
годарение на условията, в кои
то днес живее българското се- 
ло. Трудово - кооперативните зе 
меделски стопанства са в състо
яние не само да осигурят високи 
доходи, но и да отделят значи
телни суми за обществените 
фондове, предназначени за обще 
ствени и културни потреби. Дър 
жавата също отделя огромни па 
рични средства за културното 
развитие на селата.

На конгреса на културата, съ
стоял се неотдавна в София, бе 
обсъдено състоянието,

културното развитие на българ
ското село. Конгресът обясни р0 
лята и значението на народната 
интелигенция в комунистическо 
то и естетическото възпитание, 
разгледа начини на ръководене 
в културния живот на селото и 
предвидя мерки за подобряване 
то му. На събранията на 
генцията в селата1 преди прове
ждането на конгреса бе наширо
ко разисквано за това. Бяха 
избрани селски съвети 
турните въпроси, 
пред ще бъдат единствени 
водни тела на целокупния кул
турен. живот в селата. В съвета 
влизат най-дейните активисти 
читалищата, учители, селскосто
пански специалисти, ръководи
тели на обществени 
ции. Те са задължени 
ват съответна помощ при реша
ването на държавните постанов 
ления за ускорено културно-би
това изменение на 
село.

вместо

а това могат да 
правят само ОН, където са застъ 
пени почти всички държави от 
света. С това се обяснява и фак 
та, че съветският министър 
външните работи Громико още

интелирадиопдиемници,

на
по кул- 

които зана-
ръко

НАЕМНИЦИТЕ НАПАДНАХА
Чуждите наемници, които ра

ботят за киднапования злодей 
Чомбе и неговите големи 
ни, бяха прехвърлени със 
лети в източните 
Конго-Киншаси. Подпомогнати 
от вътрешни предатели и дезер
тьори от Конгоанската армия 
чуждите наемници предизвика
ха огорчени сражения в градове 
те Кисангани, Букаву и Кинду. 
По решение на правителството на 
генерал Мобуту .в Конго е про
възгласено извънредно положе
ние и обявена обща мобилиза
ция на населението от млада въз 
раст.

Съпротивата на наемниците е 
сломена по цената на скъпи 
жертви на двете страни. Конго- 
анското правителство се обърна 
за помощ към Организацията на 
африканското единство и поис
ка Съветът за сигурност на ОН 
незабавно да обсъди тази най-но 
ва чуждестранна външна агре-

организа- 
да оказ-

сия. Съветът за сигурност прове 
де заседание й се разотиде без 
да вземе каквото и да било ре
шение. Стана нещо подобно 
то с агресията на Близкия 
ток, която все още не е получила 
официално осъждане.

Интересът на международната 
финансова

За по-голпма роля на 
училищата и спорта

патро- 
само- 

области на как
из- Обаче не трябва да се забравя, 

че в подготвянето ,на младежта 
за отбрана на страната твърде 
значителна роля имат и средни
те, и полувисшите и висшите у- 
чилища, в които се провежда из 
вънармийно обучение. В някои 
общини именно училищата — 
според много мнения—несаобъ 
рнали достатъчно внимание на 
„войнишкото"
младите. Социалистическият 
юз е длъжен, съвместно с

живота наактуални 
те проблеми и перспективата за

олигархия за богат
ствата в Източна Африка РЕЧ НА ДР. ДРАГИ 

СТАМЕНКОВИЧ
пре

дизвика нещастия и в Нигерия. 
Преди месец и повече Източна
та провинция на тази страна се 
провъзгласи за Република Биаф 
ра. Миналия четвъртък частите 

правител 
сраз- 
коя- 

колкото

изграждане на (Продължение от 1. стр.) 
когато дойдат на някой ръковод 
ден пост, ще бъде по-добре и 
по-леко. Има при 
за развитие на

на централното военно 
ство предприеха похода да 
ят съпротивата на Биафра, 
то от 20 милиона тона, 
е общото годишно производство 
на нефт в Нигерия, дава 16 ми
лиона тона. От бойното поле при

че критиката обижда вместо да 
помага. Има отделни хора и гру 
пи, които се опитват отделни 
въпроси от по-широк обществен 
интерес да разглеждат и реша
ват по кръчми и домовете си, 
извън

съ-
мла-

дежките и другите организации, 
да намери възможност и за раз нас условия 

демагогия, за- 
щото винаги е по-леко да се об
ещава, отколкото да се изпълни 
обещаното. При 
се чуствува липса на култура в 
дискусиите, недостиг на зачита
не на човешката личност, нето- 
лератност в критиката, неприн- 
ципиалност, субективност,

витието на различни форми за 
масово физическо възпитание цялата демократическа 

система. Затова се явяват тен
денции за разбиване единст
вото на трудовите и общински 
организации. Против такива яв
ления трябва да се води безпо
щадна борба.

това все ощеСъ ществу ва щите 
форми на масово физическо 
зпитание са обхванали 
малък брой население, 
но младежи. Това

на младите.
въ- 

твърде 
специал- 

положение

стигнат несигурни новини за та 
зи братоубийствена борба в най- 
богатата африканска страна.

така

Лайпцигският процес на страниците на югославския печат
Сед прочитане на присъдата Ван дер 

Любе е отновоРадост в Югославия поради освобож
дението на Димитров

врънен в затвора, а Тор- 
глер, Димитров, Танев и Попов, след ня
колко месеци, днес отново са освободени.

На цяла страница „Политика" инфор
мира своите читатели за 
пърисъда в Лайпциг, а в следващия брой 
от 25 декември 1933 година на първата 
страница Предраг Милоевич пише под 
заглавие „Защо хитлеристите 
волни от присъдата“.В статията се гово
ри за недъзите на хитлерското правосъ
дие и за държанието на Димитров и ос
таналите комунисти по време на процеса.

В началото на 1934 година „Книжев- 
ник хърватско списание за литера
турата на 11 страници помества речта на 
Моро Глафери признесени на 11 септем
ври 19огодина в Париж по повод про- 

и Лайпциг. За Димитров Глаферибе 
казал. „Димитров е прекрасна революци
онна личност. Не е нужно всеки да бъде 

• ривърженик на неговите идеи, вие вси
чки онаете, това не съм ни аз, но това е 
една причина повече, да бъдем към него 
справедливи“
1оч<ГЪ1ЦОТО списание в своя брой 9 през 
1 ооогодина на двегодишнината от про
цеса в Лайпциг помества статия с писма 
и бележки на Георги Димитров по време 

процеса. И не само тази статия по слу 
ай Двегодишнината от Лайпцишкия 

Г1^°цес’ н° и по-късно, по време на На- 
родноосвободителното движение, револю
ционният образ на г. Димитров винаги 
беше изтъкван

окончателната

Всички по-важни събития на процеса 
в Лайпциг през октомври, ноември и де
кември бяха отбелязани 
печат. Особено силно впечатление напра
виха първото изключване на Димитров 
от залата на съда на 6 октомври, съдбе- 
ните
ключване от залата на съда от 11 до 16 
октомври, разпитите на Гьоринг и заклю 
чителната реч на Димитров 
кември.

не са до-ров и председателя на съда Бингер. Така 
например по време на заседанието от 6 
октомври председателят на съда заявил, 
че при Димитров били намерени матери
али

жавния обвинител са хора, които са на
казвани за големи криминални 
ления, и дават впечатление, 
ите изказвания искат 
новия режим“.

в югославския престъп- 
че със сво

да се допаднат наи карта на Берлин в която Димитров 
отбележил Райхстага с кръст. След 
изявление на председателя Димитров ста 
нал и заявил сърдито, че това са 
машинации на полицията.

— Целият протокол е лъжлив — 
вил Димитров, полицейските 
ми са го правили.

На 24 октомври „Политика" 
ява за сензационалните изказвания наспе 
циалиста д-р Шац за същинските при
чини около подпаляването на Райхстага.

„Време“ информира своите 
за изказванията на Гьобелс пред съда. С 
едри букви от 8 ноември бе отпечатана 
статията под заглавие „По време на 
жара в Райхстага г. Хитлер бил 
янка при г. Гьобелс“.

„Политика ‘ от 18 ноември под загла- 
„ Берлинският дял от процеса е за

вършен“, между другото пише:
„Една голяма група свидетели 

потвърждава тезисите на обвинителите 
за съучастие на Троглер и българите, 
относно комунистите, в пожара на Райх
стага. Другата група тази 
опровергава. Свидетелите от първата гру 
па, които обвиняват подсъдимите

товазаседания в Берлин, второто му из- Колкото се приближаваше 
Лайпцишкия 
Ягиците на

края на
процес толкова повече стра 

- вестници се изпълваха с ин
формации от съда, и толкова повече ра- 
гстеше револта сред югославската обще
ственост. В печата се публикуваха статии 
а Димитров, неговата съпруга — Люба

За ОТНОШението на Димитров към сръбските пленици в София и др. По 
този начин се подготвяваха широките на 
родни маси, които все повече се въодуше 
вяваха от държанието на Димитров пред 
Лайпцишкия съд, а също така Димитров 
с_ изтъкваше пред народа 
които се бори срещу 
шизъм.

само
на 16 де- зая- 

агенти са-
цеса

Нашият ежедневен и паритен печат 
писа за процеса в Лайпциг и след него
вото завършване, като отбележи изпъл
нението на смъртната присъда над Ван 
дер Любе на 10 януари 1934 година 
стернирането на Димитров, Танев и По
пов за СССР на 27 февруари 1943.

През октомври „Политика“ публикува 
обширни статии

осведом-

и ек-
читатели

година.

от своя кораспондент 
Предраг Милоевич. Така например на 4 
октомври в статията „Българският адво
кат г. Георгиев се оплаква 
нията над подсъдимия Димитров“. В та
зи статия кореспондентът на „Политика“ 
осведомява читателите си, че подсъди
мият Ван дер Люое в навечерието 
жара получил от полицията място за пре 
нощуване,-а също така читателите се за
познават с факта, че Ван дер Любе 
познавал българите обвинени за пожара 
на Райхстага.

като човек, 
международния фа-

по- 
на сед-

Колко беше огромна радостта когато
главия ГНрХа ВССТ"иците с огромните за- 

дер Любе осъден на смърт“
и ^™Г„^"„6б0"™ГтеДи"тр“- п™»
• -=?= йрр“в»»гл^5?,?,аг; г г«а

Председателят на съда г п п 
прочете присъдата с която за* подпалва- 
нет0 на сградата на Райстага осъждат 
на смърт главния обвинен като единстве
да°нГв8аенНдеар лГбГ Х0Лавд“ Г^а-

за изтезава-
вие

изцяло
на по- пример как кому-като

нистите трябва 
класов враг — фашизма.

да се бортя срещу своя
теза напълноне е I Богдан НИКОЛОВ

или са
— Край —

В следващия брой поместваме на
шия нов фейлетон по повод 90 го
дини от освобождението на Ниш, 
Пирот, Димитровград и други мес
та в Югоизточна Сърбия от турско 
робство. — „СВОБОДА СЛЕД ПЕТ 
СТОЛЕТИЯ“

изтъкнати привърженици на национал- 
социалистическия режим,Във връзка с изключването на Дими

тров от залата на съда на 6 октомври ве
стник „Време“ в статията „Обвинения 
българин Димитров поради обида на съ
да изключен от по-нататъшните заседа
ния“ публикува диалога между Димит-

значи върли 
противници на комунистите, или са хора 
отлъчили се от комунистическото движе
ние с твърде низки морални квалифика
ции. Свидетелите от бившия комунисти
чески лагер, на които се позовава дър-
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НА КРАЯ НА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ ГДИМИТРОВГРАД

Успешна акция за помощ 

. на арабските страни
УСИЛИЯТА НЕ СА НАПРАЗНИ

— Полугодишният план на производството е 
осъществен. — ИГП „Димитровград“ нма изгле
ди значително да увеличи износа на гумени обув
ки. — През септември нови финални произведе
ния. —- Еластична санитарна лента.

ни ботуши с вентилация, с кое
то, както казаха в предприяти
ето, „Димитровград“ ще стане 
пръв производител в Европа. Ав 
стрийските партньори на два 
пъти вече са търсили обяснение 
за възможностите на тази фа
брика за износ на този специа
лен тип ботуши. Очакват се пре 
цизни договори и доколкото се 
постигне споразумение фабрика 
та ще изнесе значително количе 
ство от тази стока, защото поръ
чките от Австрия не са малки.

Амбициите на „гумарци“, па
ралелно с деловите успехи, са 
все по-големи. Към края на ав
густ от Италия се очаква да при 
стигнат специални машини за 
производството на еластични са
нитарни ленти. През септември, 
след монтирането, ще започне 
производството на новото произ
ведение. Производствената но
вост има много голямо значение, 
както за самата фабрика, защо
то отваря нови производствени 
възможности, така и за домаш
ния пазар, защото тези произве
дения сме внасяли досега, така 
че вноса ще се намали и на до
машните потребители ще спести 
девизи.

От друга страна с разширява
нето на асортимента и при съще 
ствуващите мощности и работна 
ръка ще се постигне рационално 
използване на вътрешните ре
зерви. Обвитата нишка като по- 
лу-фабрикат фабриката ще упо
треби за производството на соб
ствено финално произведение. 
Акумолативността на еластични

През този ден 107 души да- 
на имкоми-Координационният 

тет, формиран преди извест
но време за събиране на по
мощ за арабските страни — 
жертви на израелската агре
сия, покрай другите инициа
тиви, организира в Димит
ровград акция за доброволни 
кръводарители.

Тази акция беше успешна 
благораденне масовото учас
тие на работниците от ком
бинат „Димитровград“, и на 
солидните подготовки, извър
шени предварително от стра- 

партийната организа-

доха кръв за жертвите
периалистическата
па Средния изток, 
бяха от „Гумарата“. Лекарс- 

комисиЯ, обаче, върна 
10 слаботелесни работни- 

няколко работници, ко 
успялата акция от пре 

дали

агресия 
От тях 106

ката 
над 
чки и

От.трите милиарди стари ди
нара, колкото е планираната 
стойност на годишното производ 
ство за тази година, за шест ме 
сеци индустрията -Димитров
град“ е произвела стоки за един 
милиард и половина стари дина 
ра. Обаче наплатената реализа
ция е извършена за 30 на сто от 
годишния план на производство 
то. Причините, че производство
то и реализацията не са в уни
сон трябва да се търсят в несо- 
лидните делови приятели, та 
през тази година димитровград
ските „гумарци“ са търсили в 
много случаи съдебна интервен 
ция от когато и да било по-ра- 
но. Но трябва да кажем че това 
в никакъв случай не влияе вър 
ху нормалното стопанисване и ор 
ганизационно - технологическо
то усъвършенствуване на произ 
водството. Битката за специали
сти, 'която през това полугодие 
водеше колективът главно е за
вършена и нейните резултати 
стават все по-видими. През по
следните няколко месеца значи
телно е намален процентът на 
лошокачествени финални произ 
ведения, което, разбира се, е на

малило общите разходи на про
изводството и увеличило разли
ката между продажната цена и 
себестойността. Оптимизмът, с 
който „гумарци“ навлизат в дру 
гото полугодие е оправдателен, 
защото като се имат предвид 
предпазителните мерки, които се 
предприемат за подобрение на 
качеството на работата в пред
приятието се очакват много по
добри резултати в производ
ството.

ито В
ди 20 дни 
кръв. Трябва да се отослежи, 
че на спомената акция дойдо
ха само 18 души, 11 от които 
също така работници на ком • 
бината „Димитровград“. 

Покрай дадената кръв
комбината нзе

бяха вече

ко
па на
ция и органите на самоупра- лективът на 

решение от фонда за лични- 
отделят

влението.
Още от сутринта работни- 

работнички, които рабо 
смяна бяха из-

•ге доходи да се
като2.000.000 стари динара,

помощ на арабските
Все по-добри изгледи за износ 
на гумепи изделия

ци и
теха в трета 
пълнили хола на културния 
дом. Пред вратата на помеще 

взимаше

парична 
страни за преодоляването на 
последиците от израелскатаПартньорите от източния па

зар са приели цената и качес
твото на гумените нишки и гу- 

. мените обувки, които им пред
лага „Димитровград“. Доколкото 
се постигне споразумение около 
сроковете за доставка, а няма 
причини в това да се съмнява
ме, димитровградската фабрика 
ще сключи най-голям аранжман 

— за 260.000

нието, където се 
кръв, имаше дълга опашка. 
Работниците бяха 
въпреки тежката нощна ра
бота. Между тях през целия 

беше и директорът Жив-

агресия.
Тази акция показва, че и 

други инициативи могат да 
се провеждат успешно, 
съществува достатъчно воля,

весели,

акоден
ко Виденов. Един от работни 

каза, че той смисъл и последователност в 
нашите трудови и обществени 
организации.

ците го посочи и 
е най-заслужения за сегашна
та и други подобни акции на 
този примерен колектив.

през тази година 
долара.

В най-скоро време се очаква 
производство на защитни гуме-

М. Петров
У

БОСИЛЕГРАД
СВОБОДНИТЕ ЦЕНИ 

В ТЪРГОВИЯТА Признание на босиле- 

градските горани
те санитарни ленти, респектив
но на специалните машини до
казва следното сведение; за око 
ло 18.000 долара, колкото е инве 
стирано за набавката 
машини, брута производството 
на фабриката за една година ще 
се увеличи с нови 250 милиона 
стари динара, без увеличение на 
работната ръка.

на нови
„Вълната“ на поефтиняването 

все още не е стигнала до потре
бителите.

реализирането на произведени
ята си. Тази „вълна на поеф- 
ткнязането все още не е стиг
нала

налата година е работено на 
площ от 153 хектара. Дадени са 
над девет хиляди работни дни 
или над 62 хиляди трудочаса. 
Превърнато в пари стойността 
на извършената горанска рабо
та възлиза на 13 милиона стари 
динара. Това е значителна по
мощ и принос в общите усилия 
да се превъзмогне стопанската 
изостаналост на босилеградска- 
та комуна.

Със същия темп,, продължиха 
горанските акции и през настоя
щата година. През пролетта го
ранските бригади залесиха 77 но 
ви хектара от които 57 с бор, 19 
с акция и един хектар с топола. 
Засадени са над 300 хиляди фи
данки. На още 16 хектара е из
вършено попълване, окопаване и 
мелиорация, така че е работено 
на площ от 93 хектара. Стойнос
тта на извършените работи в 
първата част на тази горанска 
година възлиза' на 7,5 милиона 
динара. Както изтъкват в об
щинския отбор на Движението 
на гораните, през настоящата го

Неотдавна специална комисия 
на републиканския съвет на 
Движението на гораните 
Сърбия е анализирала постиже
нията на общинските горански 
организации през 1966 година и 
е възнаградила най-добрите. 
Преходното знаме и парична 
награда от 350.000 ст. динара са 
получили гораните от община Ле 
сковац, за залесени 384 хектара 
голини и отглеждане на млади 
гори на площ от 300 хектара, ка
кто и за богата културно-забав
на дейност. На второ място са го 
раните от община Арилье, които 
са получили специална грамота 
и 300.000 динара парична награ
да за залесени 351 хектара и от
глеждане на дръвчета на площ 
от 92 хектара.

Една от най-добрите горански 
организации в Сърбия е босиле- 
градската, която е получила от 
републиканската комисия за на
гради признание във вид на ди 
плодна. През 1966 година горани
те от Босилеградско са залесили 
105 хектара голи площи с бор, 
акация, топола и смръч. С бор са 
залесени 81 хектар, като са за
садени към 300 хиляди борчета, 
с акация 18 хектара с 110 хиляди 
фиданки топола, три хектара 
с три хиляди фиданки и 
смръч също три хектара с 10 хи 
ляди фиданки, 
извършено е попълнпване на 
площ от 7 хектара, прашене на 
8 хектара и копане на дупки за 
залесяване през 1967 година на 
33 хектара. Или вкупно през

до брега на пазара. Сигур- 
има някаква пречка, мислят 

посочват с 
Те напомнят

Потребителите с интерес след 
ят приготовленията за „отмръз- 
ването“ на печалбата в търгови потребителите, и 
ята. Засега би се позволило сво-

в СРно
М. Б.

пръст търговията, 
и за цените на вносните стоки, 
които, заради голямата печалба 
в търговията достигат астроно
мически размери. Потребители-

В Босилградско 
щети от мълнии

бодно определяне на маржата 
— т. е. разликите в цените само 
на онези произведения, чиито це 
ни се формират и в производст
вото според условията на паза- През нощта на 3 този месец

мълния е убила два вола и една 
крава на Стойне Иванов от Дол
на Ръжана. Говедата на Стойне 
и съседите му са лежали на ег- 
рек.

ра. те оправдателно се страхуват 
нещо подобно да не се случи и 
след отмръзването на цените.

Основният въпрос е кой с това 
печели? Търговията, пазара, ку
пувачите или всички по малко. 
Представителите на търговията 
вече отдавна повтарят, че „за- 
мръзяването“ на маржата им 

пречи да търгуват както тряб
ва. Искали биха, както казват, 
да реагират на импулсите на па 
зара и с намаляване на маржа
та стимулативно да продават ар 
тикулите за всекидневните нуж 
ди и подобно. Невъзможно е да 
се отдели търговията от риска, 
добавят те. Същевременно се да 
ват обещания, които за потреби
телите, доколкото биха се осъще 
ствили, би значили много. Пре
ди всичко, търговията би извър 
шила корекция на маржата, за
щото се твърди, че за много ар
тикули тя е нереална. Постепе
нно и асортимента би се подоб
рил, което значи, че биха изчез
нали сегашните доста разпрост
ранени тенденции на търгуване 
то с по-скъпи произведения за 
които маржата е по-голяма.

Доверие в търговията

Тези забележки са намясто, но 
истината да кажем, търговията 
не е била единственият, 
вен виновник. В условията, 
които работи, това са „дупки“, 
с помощта на които тя се извли 
ча. Защото, разликите в цените, 
с които този отрасъл покриваше 
всички разходи и отделяше сред 
ства за лични доходи, стоят не
променени от 1965 година, дока- 
то междувременно разходите за 
вложения труд са се увеличили 
няколко пъти.

Предложението за отмръзва
нето на маржата, макар че има 
ограничен обем, показва, че ком 
петентните органи имат доверие 
в търговията. Дали са имали 
право ще покаже самата търго
вия.

Силни дъждове и гърмотеви- 
ци е имало в Босилеград и окол 
ните села на 7 юли, когато се 
случи трагедията на Църноок. В 
няколко къщи в Босилеград са 
изгорели електрическите инста
лации. Удар на мълния е забе- 
лежен и в райчиловската мера 
на същото място, където преди 
две години загина една жена. 
Електрическите инсталации в ко 
оперативната касапница са по
вредени, така че загубата възли 
за над'200 хиляди стари динара. 
Моментално Босилеград е без те 
левизця. Унищожени са инста
лациите на телевезионния пре- 
предавател на „Рамни дел" над 
Босилеград, чиято поправка из
исква средства и работа на спе
циалисти.

или гла
в

дина ще имат по-големи пости-
А това

Освен това
жения отколкото лани. 
сигурно ще допринесе щото бо- 
силеградските горани в бъдеще 
да заемат първо или второ мяс
то в Републиката, което държа-

Залежали стоки
Ст. Ст.Всичко, което търговците обе 

щават е в унисон с реформата. 
Ако търговията по този начин 
приеме началото на либерализи 
ране на нейните цени, сигурно

ми
ха преди няколко години.

ДИМИТРОВГРАД Ст. Станков

лгНОВИНИ ОТ ФАБРИКИТЕи пазара ще има значителна 
полза. По-богатия избор на сто
ки, по-реалните дени и бързия 
оборот благоприятно биха въздей 

по-нататъшна стаби

Съборът на 

„Славче“ на 

16 юлиствували за 
лизация на пазара. Такива про- Колективна почивка на работ 

ниците в комбинат „Димитров
град“ започна в началото на то
зи месец. Стопанската единица 
за поддържане на машините о- 
ще от първите дни на почивка
та започна ремонт на цялата фа 
брика — почистване и поправка 
на машините, котлите, варосва- 
не на помещенията и подобно.
Всички тези работи ще бъдат 
завършени ло 26 юли, 
болшинството работници отново 
ще заемат местата си край ре
монтираните машини и ще за
почнат битка за изпълнение на 
по-нататъшните производствени 
задачи.

Специалисти па 
специализация
Наскоро двама технолози от 

тази фабрика ще заминат в ' ректор на конфекция „Свобо-

Съветския съюз, където ще се 
запознаят с най-новите постиже 
ния в технологията на производ 
ството на гумени обувки. 

Кооперацията пое “ 
търговската мрежа 
Съветът на земеделската коо

перация реши да задели сред 
ства и да поеме цялата търговс
ка мрежа от бившето търговско 
предприятие „7 юли“. С това е 
премахнат от дневен ред въпро
са за снабдяването на граждани 
те от града и селата със стоки 
за широко потребление. Някои 
от магазините вече работят.

Кооперацията прие на работа 
всички работници от ликвидира 
ното предприятие. <

да“ — Димитровград е назначен 
Бранко Пейчев, досегашен ко- 
мерциален директор. Органите 
на самоуправлението са искали 
мнението на Комисията за раз- 
писване на конкурси при Об
щинската скупщина Пейчев да 
бъде назначен за директор. Ко
мисията още не е дала мнението 
си. До персонални промени в 
„Свобода“ се е стигнало след 
преминаването

благоприятномени на пазара 
биха се отразили и върху произ

Компетентните комисии от
югославска и българска стра
на заседаваха отново във връ 
зка с провеждането на_ гра
ничния събор на местността 
„Славче" над село Извор—Бо 
силеградско. По-рано събо
рът беше насрочен за 25 юни, 

искане 
Коми-

водството, което в момента за- 
душва голямото количество за
лежали стоки.

Потребителите узнават онова, 
което се говори и разсъждават.

тгрговците бъде добре 
Обаче, има

че ако на
ще бъде и за тях. 
доста такива, които честото из
менение на цените изхвърля от 
заплануваните домашни бюдже

когато на досегашния 
дългогодишен директор Душан 
Бишчан в Ниш, под чието ръко 
водство „Свобода“ израстна от 
неорганизирана занаятчийска ра 
ботилница в съвременно конфек 
ционно предприятие, коет0 ус
пешно завладява домашния, а 
през последно време и чуждест
ранния пазар.

но беше отменен по
от българска страна, 
сиите окончателно са се до-

ти. Фабриките, притиснати от 
неволята, която им носят запа
сите, намаляват цените на 
ките си вече отдавна, дават раз 
ни намаления и предприемат по 
добни крачки, за да си ускорят

съборът да стане паговорили 
16 юли тази година.сто- Ст.

УЗа изпълняващ длъжността ди
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ПО СЛЕДИТЕ НА ЕДНА АНКЕТА ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА НА 

Г. ЛИСИНА ПРОДЪЛЖАВАКАКВО ИМА И КАКВО СЕ 

ТЪРСИ В ГРАДА И СЕЛОТО трябва, а бяха израсходвани яна 
чителим финансови и материал
ни средства.

През лятото на 1965 година ед 
на техническа комисия от елек- 
тродистрибутивното 
тие в Лесковац наложи

' Село Горна Лисина е едно от 
редките босилеградски села, в 
което електрификацията се пра 
вежда доста успешно. И то е със 
тавеио от миог0 отдалечени ед
на от друга малки махали, кое
то спъва цялостно и едновреме
нно електрифициране на всички 
домове и наложи на своите тру
долюбиви жители да провеждат 
електрификацията етапно-маха- 
ла след махала. Близостта на ве 
че електрифицираните съседни 
села Топли Дол и Божица даде 
възможност и на горнолисински 
те махали със собствени средст
ва да доведат ток в своите до
мове.

В първия етап се електрифи
цираха близките с Топли Дол 
махали — Павлови, Сталични и 
Кумичиии, както и центъра на 
селото. Те получиха електричес 
тво чрез далекопровода на Топ
ли Дол като обезпечиха собст
вен трафопост построен в Ста- 
личина махала. Акцията беше ор 
ганизирана и успешно проведе
на през 1963 година. Към тази 
акция се придружи и Долна Ръ- 
жана, която също получи елек
трически ток. Въпреки че тра~ 
фопостът е отдалечен от Д. Ръ- 
жана цели пет километра, и то ’ 
кът е сравнително слаб, за се
га напълно задоволява нуждите 
на своите потребители. Едновре
менно с акцията на горнолисин- 
ските махали и Долна Ръзкана 
започнаха подготовки и за елек 
трифициране на селата Горна 
Ръжана и Плоча, но 
инициатива не се осъществи по

ради голямата отдалеченост на 
тези села от трафопоста в Горна 
Лисина и огромните средства ко 
ито заинтересованите не успяха 
да обезпечат. След една година 
цялата електрическа мрежа тря
бваше да се преуреди за да от
говори на предвидените техниче 
ски норми. Предприемчивите по 
требители с обши усилия и сред 
ства решиха и този проблем ка
то поставиха дъбови стълбове с 
определена височина и’кабел с 
необходмия диаметър. В клона на 
Електропредприятието Лесковац 
в Босилеград заявяват, че на ця 
лата тази мрежа трябва да се 
доведат в ред някои неща, които

особени
средства и тогава всичко ще бъ
де в ред. Но дотогава поставе
ната мрежа ще се ползува за ос 
ветление и за радиоапарати. С 
приключването на мрежата на 
съвременни електрически дома
кински уреди, електрическият 
ток ще отслабне толкова че ще 
се търси решение в поставянето ’ 
на трафопостове в радиус от 2,5 
километра. А радиусът на сегаш 
пия трафопост до Долна Ръжа
на изнася цели 5 километра.

Акцията на горнолисинските 
махали разположени от десната 
страна на Божичка река се раз
виваше при по-особени усло
вия. Тези махали бяха свързани 
за топлодолската електрическа 
м резка, така че Топли Дол се 
явяваше като препродавай на 
електрическия ток. Отдалечено
стта от топлодолския трафопост 
беше шест километра, мрежата 
с малък радиус, а отълбовете 
предимно букови, което изобщо 
не съответствува на технически 
те норми. С други думи, акци
ята не беше извършена както

Хладилниците, а след тях и те 
левизорите заемат първо място 
в списъка на заплануваните на- 
бавки на югославските градски 
семейства праз тази година, а в 
плановете на селските семейства 
— радио или транзистор и съ
временни мебли. Според сведе
нията от една анкета за жизне

ното равнище, направена из ця
лата страна, над 44 на сто от ан
кетираните градски семейства и 
над 74 на сто селски, т.е. ония, 
които се препитават от селското 
стопанство, имат намерение през 
тази година да купят нещо по- 
скъпо за готови пари или на кре 
дит,

Списъкът на зкеланията е до
ста дълъг и разнообразен, макар 
че на първо място са електриче
ските уреди за домакинство и 
меблите, с известни характерни, 
отстъпки в града и селото. Така 
10,4 на сто от анкетираните град 
ски семейства имат намерение 
през тази година да купят хла
дилник, 9,5 на сто — телевизор, 1 
8,2 на сто модерни мебли, 7,3 на 
сто перални, 6,6 на сто електри
чески печки и т.н. Автомобили
те заемат средата на този спи
сък;. те тази година трябва да 
станат съставна част от всеки
дневния живот, а това е 4,8 на 
сто от анкетираните, разбира се 
ако всички желания се осъще
ствят.

На село желанията изглеждат 
по-другояче. На първо място тук 
са радио-апарати и транзистори 
(които имат намерение да купят 
9 на сто от селските домакин
ства), след това — съвременните 
мебели (8,3 на сто), обикновена 
печка (7,4 на сто), електрическа 
или печка на газ 5,9 на сто), ши 
вачна машина (5,6 на сто), ком- 
плетирани мебели за кухня (5,3 
на сто) и т.н.

Разбира се, това не значи, че 
всички останали семейства имат 
всичко, което желаят и което им 
трябва. Все пак, много от тях 
имат много от нещата, приведе
ни в списъка. Например, почти 
81 на сто от общия брой на анке 
тирани семейства имат радио 
или телевизор, над 61 на сто е- 
лектрическа печка или печка на 
газ, над 70 на сто мебели за спа 
лня, мебели за кухня 68 на сто, 
около 40 на сто имат хладилник 
и също толкова телевизори, 34 
на сто шивачна машина. Значи 
телно по-малко са тези, които 
имат електрическа пералня (по
чти 14 на сто) и автомобили (око 
ло 10 на сто).

Тези модерни апарати и маши 
ни значително по бавно се про
биват на село. Само около 3 на 
сто от анкетираните селскосто
пански домакинства притежават 
хладилник, 7,4 на сто електриче 
ски печки или печки на газ, те
левизори — 3,7 на сто, докато 
значително повече имат радио 
или транзистор (почти около 53 
на сто) и шивачни машини. Все 
пак заслужава внимание сведе
нието, че около 33 на сто от ан
кетираните семейства имат ме
бели за кухня, а над 37 на сто — 
мебели за спалня, неща, които в 
югославското село представля
ват безсъмнен знак за издига
нето на жицненото равнище на 
хората.

предприя-
и на

Топли Дол и на горнолисински
те махали, електрифицирани не 
посредствено чрез топлодолска
та мрежа, да доведат цялата мре 
жа в ред както изискват техни- 

Обаче това неческите норми.
беше проведено на време и те 
останаха без ток. След 
разисквания мрежата беше 
ведена в ред с помощта на

дълги
до

пре д
приятието. Но въпросните горно 
лисански махали се приключи
ха не на топлодолския но на гор 
нолисинския трафопост, който е 
по близко с над хиляда метра. 
Преди един месец пак светнаха 
електрическите крушки в маха
лите Падинье, Брочаре, Потре- 
сие и други. Електрификацията 
на тези махали излезе доста скъ 
па, но все пак успешна. Скъпа 
защото се работеше 
ръка без проект и техническа по 
мощ на лесковашкото електро- 
дистрибутивно предприятие. Ус
пешна благодарение на упорито 
стта и големите парични средст-

Конкуренция 

и нещо друго
не изискват някои

Преди два месеца предпри
ятие „Тома Костич" отворило 
свой магазин за брашно в се
ло Божица. Магазинът вина
ги разполага с желаното ко
личество и разнокачествено 
брашно. Преди това божи- 
чани се снабдявали с браш
но само в магазина на земе
делската кооперация. Сега 
вместо един — имат два ма
газина. За тях, за потребите
лите, това е добре. Защото 
след отварянето на нов мага
зин „замръзналите“ цени на 
брашното в магазина на земе 
делската кооперация започна 
ли да се размързват надолу.

Това зарадвало божичани. 
Имат възможност да избират 
— или в „Тома Костич“ или 
в кооперацията. Магазините 
са на десетина крачки един 
от друг, а цените са различ
ни. Например брашно тип 
„1.000“ в магазина на „Тома 
Костич“ се продава по 120 
стари Динара килограм, в ма 
газина на кооперацията —■ 
127 дин. „полубеЛо“ в първия 
магазин — 155 ст. динара, в 
кооперацията — 170 ст. дина
ра — по-низко в магазина на 
„Тома Костич“, а по-висока в 
магазина на кооперацията, с 
изключение само на цареви
цата, която и в единия и дру 
гия магазин струва по 80 ст. 
динара.

Н0 конкуренцията между 
„Тома Костич“ и кооперация 
та донела и известни непри- 

■ ятности на потребителите. И- 
менно, казват че се случило 
на някои потребители, които, 
да кажем, купили брашно в 
магазина на „Тома Костич“, 
па им отказани услугите в 
магазина на кооперацията и 
обратно. За това посочват и 
конкретни имена. Ние нямах 
ме възможност да си погово
рим лично с тях. Но хора пот 
върдиха че двете конкуретни 
страни наистина прилагат по 
добни мерки, които не съот- 
вествуват на нашите принци 
пи. Това е един вид . принуди 
телна мерка, която не е де
лова конкуренция.

на своя

ва, които са дали домакинства
та от въпросните махали.

Горнолисинският опит с елек
трификацията може да послужи 
кат0 пример на останалите ма
хали от това село, както и на 
други села от Босилеградско, че 
при провеждане на една така се 
риозна акция трябва добра орга 
низация и единство и договор с 
електроразпределителното пред
приятие.

тая

г л
БЕЛЕЖКА

Криза на киб
рити или Ст. Ст.т я я

Случаен пътник, който дой 
де в Димитровград предвари 
телно нека да снабди киб
рит. След 19 ч. пито в едно 
гостилничарско заведение пе 
може да се намери кибрит. 
Кибрит няма н в много мага
зини и будки. Не става дума 
за криза в производството на 
кибрит — нашите фабрики 
произвеждат достатъчно ко
личество за пазара. Касае се 

„криза“ на деловитост 
при доставчиците. Припомня
ме, че ако искате да купите 
кибрит ще трябва да върви
те от магазин до магазин, да 
питате минувачите къде мо
жете да намерите и ако на
мерите това ще е след като 
обиколите няколко магазина.

Състоянието на посевите

„Само да няма 

горещини“
Последните валежи предизви

каха боязън както при специа
листите, така и при частниците 
— производители на пшеница. 
Те не се плашат от дъждовните 

, валежи, а от горещините които 
могат след тях да настъпят. Спе 
циалистите казват, че горещини 
те могат да скратят процеса на 
зърноналяването респективно уз 
ряването, което значително би 
намаляло хектолитарното тег
ло на зърното. Така буйните кла 
сове с много зърна, които агро
номът ни показа, биха били ле
ки и добивът ще бъде низък. На 
своя език селяните за това каз- 
Бат, като настъпят горещини пше 
ниците ще се спържат. Спомнят

си за 1959 година, когато пше
ниците също така бяха хубави, 
буйни, но след като валя дъжд 
настъпи горещина и суша, от ко 
ято значително намаля добивът.

С оглед, че след проливните 
настъпиха прохладни 

дни, а не горещини, боязънът от 
спръжването на пшениците на
малява, а зърното пълнее, про
цесът. на узряването има доста
тъчно време, а това обещава, че 
хектолитарното тегло на пшени
цата ще бъде добро. Значи, че 
се очакват добиви на'миналого
дишното равнище, ако не и по- 
високи.

До

валежи

★
Пътниче, когато тръгнеш 

за Димитровград поедвари- 
телно напълни джооозете си 
с кибрит! По този начин ще 
се спасиш от неудобното по
ложение да молиш непозна
ти хора, за да запалиш ци
гара.

М. М. Б.
У V. М. Б.

4*Последната надежда 

на хитлеристите
плутония (без да бъде наимену
ван), той въобще не е бил 
сен към изследователската рабо 
та по „урановия проблем“. Гер
манците не успяват да осъщест 
вят верижна реакция и 
Хайзенберг —
ланския Уранов проект“ __ е
с”итал, че трябва да се сзъдаде 
уранов „котел“ (реактор) който 
да се взриви, а не бомба — не
що което е по-лесно.

В зловещия 6

кво ли не. „Райхмаршалът“ на 
ядрената физика, първокласни
ят учен Герла.х, изпада в дълбо
ка депресия. Всички са обхвана
ти от истерия с изключение на 
отявления антинацист Лауе, кой 
то приел новината спокойно. Ед 
ва сега немците разбират свои
те принципални грешки — аме 
риканците са използвали реак
тора не да го „взривят“, а за по
лучаване на ново вещество — 
плутоний, — което е било упо
требено в бомбата.

След първоначалния шок ня
кои от по-младите немски физи 
ци се опитват да представят не
успеха като достойнство. В ня
кои трудове на Запад се пбддър 
жа следната версия; германски 
те учени били готови с теоретич 
ните изследвания, но от хума" 
ни побуди не са дали това У-

отне-

дори 
„мозъкът на гер

Тайните на езеро Тьоплиц- — Докъде бе стигнал „ура
новият проект?“

август на 1945 
година десетте най-добри 
ски физици се намират в едно 
имение на 50 мили от Лондон. 
Интернираните научават п0 о- 
бед за експлозията над Хироши 
ма, но дълго се отнасят г 
верие. „Как може СА1Ц да 
стигнали успех там, където 
немците, претърпяхме пораже
ние. каза един от тях. „То
ва е бомба с много

(Продължение от миналия брой)
Всички изброени дотук дости

жения, към които следва да се 
отнесат и неизвестни още сек
рети, бяха закъснели плодове[ на 
германската техническа мисъл. 
След като фактите са вече исто
рия, ясно е, че тези оръжия, взе
ти вкупом, почти нямаха отно
шение към главния боен театър 
— източния фронт. На своите су 
хопътни сили немските конст
руктори не само не дадоха, но 
и като идея не виждаха някак
во „оръжие чудо“, което да 
предизвика обрат в хода на во
енните действия.

В началото на 1945 година кар 
тината стана особено безнадеж- 
на. Нацистите разчитат вече са-

Германия е имала две години 
аванс в областта на ядрените из 
следвания. Още през 1939 година 
Ото Хан, първооткривателя на 
деленето на ядрото и автор на 
първата статия за теорията на 
реактора, доказва възможността 
за освобождение на непозната 
за човека енергия. Веднага в 
един свърхсекретен доклад до 
германския генерален щаб нем
ски учени доказват, че това от
критие може да има решаващо _ 
значение за бъдещите военни у- 
силия на Райха, като се препо
ръчва в университетите да се 
въведе отново' изучаването на 
изхвърлената като неарийска 
Айнщайнова теория на относите 
лността. Един автор след война
та писа, че ако Хитлер малко е 
имал отношение към ядрената 
физика, щял да разбере какво 
прави Хан, публикувайки резул

татите от своите изследвания, и 
би наредил веднага да го раз
стрелят. (В 1939 година Хан до
ри изнася лекции и в САЩ по 
този въпрос).

Да се установи точно докъде 
са стигнали немците е трудно, 
защото тук се преплитат съобра 
жения на . секретност, научен 
престиж и политика. Има напри 
мер след войната хора, които 
смятат, че Хирошима става въз 
можна благодарение на техниче 
ската документация, попаднала у 
американците. Ето онова, което 
днес е установено.

Месеци след като в САЩ е до 
казана възможността за създа
ване на атомна бомба, немците 
все още разсъждават по „урано
вия проблем“ и възможността за 
създаване на „уранова машина“. 
Макар в довоенната немска ли
тература да има описания на

нем-

с недо- 
са по

ние,

взривно ве
щество и нищо повече!“ Истина 
та ги съкрушава, рухва цялото 

след 
група- 

думи обяснява

им високомерие. Минути 
като Хайзенберг събира 
та и с няколко 
какво собствено 
къде са техните

жасно оръжие в ръцете на на
цистите. Вярно, немските учени 
работеха над „уранова машина , 
а не над бомбата, но го праве
ха, защото не виждаха разлика 
между „реактор“ и „бомба“, ма- 

беше необхо-

е произлязло и 
грешки, започ

ват взаимни обвинения. Предста 
вителите на по-младото 
ние гневно упреквали 
те в липса «а

мо на евентуален конфликт ме- 
СССР и англо-американци

поколе 
по-стари- 

проницателност, 
деспотизъм, консерватизъм

кар второто да им 
димо. Те искаха бомба но разби 
раха как тя може да се направи

жду
те и на бързи резултати в об-

на ядрената физика.ластта едва след Хирошима.и ка
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ТРАГЕДИЯ НА СЪБОРА 

НА „КИН СТАН“
УНИЩОЖАВАНЕ НА 

РИБИТЕ В 

ДРАГОВИЩИЦА те край пътеката ,която води за -оичков е още под влияние на тра 
Зли дол. Чакаше да мине буря- <■ гичната случка. — Когато се ра- 
та, па да си отиват, понеже всеки збягаха хората и останаха само 
беше вече мокър, а и времето повредените можеше да се вид 
беше напреднало — към четири ят в калта обуща; строшени дъ 
след пладне. Една ослепителна ждобрани, делови от облекло. 
синьо-бяла светкавица, послед- питах се да вдигна една повале- 
вана от заглушителен удар, из- на жена, но тя така силно 
веднаж помете групата от 40— стисна ръката, сякаш се давеше 
50 души. С страшния трясък се във вода. А когато блясна свет- 
смеси с писъци и викове. Едни кавицата и аз почувствувах у 
паднаха, други се търкаляха из дар в коленете и за малко щях 
усоето, трети бягаха надолу. Бе- да падна, 
ше ясно, че мълнията е ударила 
в хората. И докато бурята бушу 
ваше с цялата си сила, настана 
обща суматоха под съборището 
на „Кин-стан“. Незасегнатите 
храбри граждани от тая и други 
групи наоколо се притекоха на 
помощ на повредените, чието чи

Хубавото седмоюлско утро, ко 
ето обещаваше слънчев летен 
ден и тази година привлече хил
яден народ на традиционния пар 
тизански събор на прекрасната 
местност „Кин-стан“ под върха 
на Църноок. Най-вече съборяни 
се бяха стекли от близките села 
Зли дол, Назърица, Дукат, Цър- 
нощица, Брестница и други, ка- 
кто и от Босилеград и околно
стта. Много младежи бяха дош
ли с мотори, а селяни от по-да
лечните места с коне. На някол
ко места се виеха пъстри народ
ни хора, а музиката отекваше в 
близките кории. Паметникът 
над общата гробница на 14-те 
сърбски, македонски и българ
ски партизани, паднали на 6 
май 1944 година срещу общия фа 
шистки враг, беше украсен с 
голям венец и свежи планински 
цветя. С една дума, народният 
събор на „Кин-стан“ тази годи
на беше един от най-посетените. 
С това шествие населението от 
Босилеградско отдава всяка го
дина почит на безименните ге
рои от разни краища на Югосла 
вия и България, които дадоха жи 
вотите си за щастието на днеш- 
шните и бъдещи поколения.

Обаче към обед над планина
та надвиснаха гъсти оловни об
лаци, които от час на час става
ха по-тъмни и зловещи. Обла
ците и гърмотевиците вече бяха 
се допрели до мощния конус на 
Църноок, когато започнаха да 
летят едри капки дъжд. Небето 
беше поклопило планината, кога 
то и последните съборяни хвана
ха близките усоища з& да се под 
слонят под буките. Облаците си 
пеха вода, а гърмотевиците не
прекъснато разтърсваха земята, 
сякаш бомбардираха кории и ри 
дища. Светкавиците и трясъците 
се сливаха толкова че не можеше 
да се определи коя мълния кой 
гърмеж последва. На хората бе
ше ясно че облаците се тъкмо над 
главите им и може да се случи 
трагедия. Някои напразно се пре 
местваха, търсейки по гъсто дър 
во, защото из всяка бука се сли 
ваха потоци. Една голяма група 
хора беше се приютила под буки

Пълноводната и чиста Драго
вищица е една от най-богатите 
с риби реки в източна Сърбия 
Тук е царството на вкусната и 
дива планинска пастърва, на 
.което на Босилеград могат да за 
видят много градчета в страна
та. Покрай живописните природ 
ни картини с които изобилству- 
ва този край и богатите с риба 
притоци на Драговицища от го
дина на година са все по-прив- 
лектални за туристи от вътреш
ността на Югославия. Десетки 
любители на спортния ' риболов 
ежедневно са по-край реката.

Спортните риболовци най-до
бре чувствуват, че от ден на ден 
рибата в реката чувствително 
намалява. Това' извънредно при 
родно богатство е изложено на 
безмилостно унищожаване от 
хората. Става дума за лакомите 
и несъвестни рибари, които не 
избират средства за да хванат 
по-голямо количество риба, без 
оглед на обстоятелството как то
ва ще се отрази на нейното про
дължение. Това явление особено 
се забелязва в последно време. 
Крадците на риба не отиват ве
че в акция нощно време, както 
по-рано, но те свободно ловят и 
денем. Защо? Контролът над ри
болова в Босилеградско е много 
отслабнал и рибите са останали 
без защита. Компетентните ор
гани и организации проявяват 
слаб интерес към преследването 
на незаконния риболов и благо
дарение на това обстоятелство 
той се разви и това лято е в 
пълен разгар.

С едно решение на Общинска
та скупщина в Босилеград ре
ката е дадена на ползване и за
щита на общинското риболовно 
дружество. Последното досега и- 
ма само 44 зарегистирани члено 
ве, които се ползват с правото 
да ловят на въдица. Членовете 
плащат годишно 1750 стари ди
нара членски внос и Е300 дина
ра общински такси и упражня
ват таканаречния спортен рибо
лов. Те фактически не пред- 
ставяват никъква опасност за 
рибите. Главният и най-опасен 
враг за рибите са ония рибари, 
които ловят с мрежи, върши, 
взрив и електрически ток. А тях 
ното число е няколкократно по- 
голямо от членството на риболов 
ното дружество. Те са изглежда 
толкова активни че всекидневно

отнасят стотици килограми ри
ба. По тоя начин те представля
ват по-голяма опасност за реч
ните риби отколкото и най-сил
ните пороища. Последните даже 
защитяват рибите, понеже за из 
вестно време отблъсват безраз
борните рибари от реката.

Правото за преследване не се
използва

Подобни са и изявленията на 
Милчо Симеонов- студент и Ко- 
стадин Димитров, преподавател 

Босилеград. Най-Според законните преписания, 
с които се урежда риболова все 
ки гражданин има право да под 
нася заявления против ония, кои 
то ловят по непозволен начин.
Обаче това право почти никой 
не ползва. До сега при съдията 
за нарушения са доставени само 
няколко заявления, но той още 
нее стигинал да проведе постъп
ката. Заявления са подадени про 
тив трима граждани от Долна 
Любата, които са ловили с мре
жи през ден. За такива наруше
ния се плаща парична глобата 
до 10.000 стари динара. Освен то 
ва риболовното дружество има 
право да търси да му се запла
ти щетата причинена от наруши 
телите. Както виждаме проце
дурата е доста сложена и отегчи 
телна. А това именно използват 
нарушителите.

Органите на Народната мили
ция според новия Закон за вът
решните работи са компетентни 
да поднасят заявления против 
ония рибари, които ловят с от- . 
ровни средства, взривове или е- 
лектрически тощ което представ 
лява наказателно дело. За таки
ва дела е предвидено наказание 
с затвор до една година. И тука 
риболовното дружество има пра 
во да съди за заплащане на при 
чинената шета. В течението на 
юни тази година милицията е за 
ловила три лица, които са уни
щожавали рибите с взрив в ра
йона на село Радичевци.

Проблемът за масовото унищо 
жаване на рибите в Драговищи
ца и притоците й беше разглеж
дан на последното заседание на 
ръководството на риболовното 
дружество в Босилеград. Едно Срещи И разговори
от най-важните заключения на -------------------—-------------
заседанието беше да се поведе 
обща борба против всички, кои
то незаконно и нечовешки из
требват рибите.

в гимназията в
огорчена борба се водеше да се 
спасят Снежана Стойкова, учени 
чка и Надежда Тодорова, домаки 
ня от Брестница. Лекарят и пре 

сло беше двадесет-тридесет ду- подавателите на Снежана не мо 
ши. Но на кого най-напред да се 
помогне? Едни лежаха в калта 
безпомощно, други викаха да ги 
спасят, трети преклиняха за по
мощ на свои близки, четвърти 
търсеха своите деца... На място 
то се отзова и лекарят Анани 
Стоянов и няколко медицински 
и просветни работници, които 
започнаха да дават помощ и из
куствено дишане ' на пострада-

жаха да я изтъргнат из лапите 
на смъртта, защото нещастното 
момиче бе получило пряк удар 
от мълнията. Същата съдба по
следва и Надежда, която извес
тно време даваше знаци на жи
вот.

Балансът от трагедията е след 
17-годишнатания: загинали са 

Снежана Асенова Стойкова, уче 
ничка в първи клас на босиле- 
градската гимназия, единствено 
дете на своите родители и 50-го 
дишната вдовица Надежда Тодо 
рова от село Брестница, майка 
на трима синове. По-тежко са 
повредени Сава Борисова от Зли 
дол, която в трагичния 
се е държала под ръка с нещес- 
тната Снежана, Асен Васев от 
Зли дол, който извесно време не 
е можал да говори, Стефан Ни
колов от Рикачево, Милачко Пе

лите.
— Такова зрелище не съм ви

дял и не мога да го опиша — ка 
зва д-р Анани Стоянов, лекар и 
народен представител. Докато бу 
рята беснееше, ние тичахме от 
човек до човек, изправяхме ги 
по гръб, охрябрявахме ги и за
почвахме да ги масираме и да
ваме изкуствено дишание. Не 
знаех какво първо да правя — 
дали сам да давам помощ 
толкова народ или да давам на
пътствия на останалите какво да 
правят или да търся най-крити
чните случаи. От мене течеше 
вода и пот. Ръцете ми премаля- 
ваха, а стенанията ме трогваха.

С някои преподаватели от Бо
силеград се заехме да спасим не 
щастните Снежана и Надежда, 
но случаите бяха безнадежни. 
Картината напомняше на сцена 
от филм, когато в група народ 
падне граната...

Преподавателят Владимир Сто

момент

на
в стопанството итров, ученик 

други. След указаната лекарска 
помощ, повредените са на лече
ние в къщи.

Интересно е да се отбележи, 
че на същото място е имало у- 
дар от мълния преди четири го
дини и са засегнати леко някол 
к0 работници от Църнощица, ко 
ито са изграждали водопровод 
към съборището на легендарния 
„Кин-стан“.

Стоян СТАНКОВ

ЕДИН ОТ ПРОЛЕТАР
СКАТА ДИВИЗИЯ ЯвГ‘ -

Ст. Ст.

Г т рети път изпращахме чо
век да го извика, но той 
не идваше. Най-сетне при

стигна, а след него тичаха двата 
му синове за да видят кой го 
търси.

Години вече 
ков, боец от Втора пролетарска 
дивизия чествува '! юли, като 
свой най-голям празник. И този 
път неговата къща е пълна с 
гости. Идват негови приятели, ■ 
роднини, бойци да изпият „по ед 
на чашка" и да си спомнят за 
славните дни на борбата.

— Извинявайте за чакането — 
каза Добрин, сядяйки на стълби 
щето пред новото училище — не 
можаха веднага да дойда. Мо
ята къща е пълна с гости ... Е- 

' лате и вие в къщи, там ще си по 
приказваме.. .

И разговора започна, за слав1 
ното минало, за дните когато 
Добрин напусна своето село и с' 
бойците от Втора пролетарска 
дивизия започна славния път 
за освобождение на нашата стра 
на. ..

Съвети на лекаря Добрин със 
синовете сиНИКВАНЕТО И МЕНЯНЕТО 

НА МЛЕЧНИТЕ ЗЪБИ
Добрин Стоил- това няма да забравя боевете 

при Матарушка баня, когато 
трябваше да преминем Ибар, ко 
йто беше надошел и носеше 
кръв от паднали борци.

Добрин искаше да ни разкаже 
за всичко, за всека борба, за 
всека схватка с неприятеля. Той 
не искаше да пропусне нито е- 
дин момент. Но времето бръзо 
минаваше. Гостите са сами в 
къщи .. .

— Елате в къщи, там ще при
казвам за всичко и ще пием, ще 
ви разкажем за битката при 
Яня. Това е село при Зворник, 
което ще помня целия живот. 
Тук атакувахме неприятеля и за 
пръв път оставихме оръжието, 
защото то не можеше да се по
лзва. Започнахме ръкопашен 
бой.

се отзоваха на позива на партия 
та . . . Същия ден и Добрин взе 
торбичката си, напълни я с най- 
нужди вещи и тръгна към Ца
риброд. На казармите присти
гаха младежи от цялата околия. 
Бързо се сформираха, чети, ба- 
талпюни. Този ден и Добрин се 
записа в бригадата и вече на 
следващия ден постъпи в редо
вете на прославената Втора про 
летарска дивизия и веднага за
мина на фронта.

Хорото не преставаше. Ситен 
дъжд пропърскваше, над Гре
бен, тъмен облак навестяваше ло 
шо време. Никой не мислеше да 
напусне хорото. Добрин поглеж 
даше към този млад свят, споме 
ните се нижеха .

—... Това бяха трудни и слав ■ 
ни дни — казва Добрин — пом
ня ги добре, като че ли вчера 
бяха, така силно ми се запеча
тили в съзнанието. И всяка ве
чер ги разказвам на моите си
нове Драголюб и Славчо... За 
почнахме от Кралево ... Тук се 
завързаха тежки боеве с немци
те. Аз за пръв път виждах пуш 
ка ... Първите боеве бяха всъщ
ност обучение по стрелба с бое
ва пушка. След това при Чачак, 
Пожега, У жица, Зворник, Бие- 
лина вървеше все по леко...

Къде ли беше най-трудно? То

Нормалното никвапе на млечните зъби при децата започва 
през шестия месец на неговия живот. Но и тук се срещат из
ключения, така че при някои деца зъбите израстват по-късно, 
а това положение създава страх при родителите, че детето им 
може би изобщо няма да има зъби. Обаче, на мястото, където 
ще израстне зъбчето се появява задебеляване на вилицата и за
червяване на мястото, а по-късно — бледо петно, точно на мяс
тото, където Ще се появи коронката на зъбчето. Това е видимо 
язленис и всеки родител може да контролира никването на зъ
бите при детето.

През време на никвапето на зъбите детето е възбудено, сла
га в устата и гризе твърди предмети или пък прави опит да 
гризе пръстите си, при което идва до увеличено излъчване на 
слюнка, хралене насила и неспокоеп съи.

При децата млечните зъби никват последователно: през 
първите 6 до 3 месеца се показват долните и горни средни рез
ци, после от 8—10 месеци другите горни и долни резци, долните 
и горни първи млечни кътници никват от 12—16 месеци, след 
това се показват горните и долни кучешки зъби от 16—20 ме
сеци и най-подир долните и горни кътници, които попикват от 
20—30 месеци.

Прц поникването на зъбите често идва до разстройство, ма
кар че много отделни автори с това не са съгласни, чувствува се 
повишена температура, треска, детето нервничи, не спи спокой
но и има диария. Родителите не трябва да гледат повърхностно 
на тези явления. Освен това може зъбчетата да се преждевреме
нно и при такъв случай най-често се явява хормонално раз
стройство. Има случаи при които децата се раждат с млечни 
зъби. Чест е случай зъбите да никват по-късно от пормаилото 
време, така че при някои деца зъбите никват едва през двана- 
деесетия дори и през петнадесетия .месец. Това късно никване 
на зъбите при децата настъпва най-често следствие общо забол
яване на организма, като рахит, склофулоза, кретенизъм, недо
стиг на витамини, а по-рядко заради частично разстройство, ка
то задебеляване па вилицата над зъбите.

Всички млечни зъби имат врсменсп характер и вече от ше
тат» година започват да заемат местата им постоянните зъби. 
Зад млечните зъби през шестата година се показват и постоя
нните кътнини като много родители мислят, че и тези зъби Ш.С 
се сменяват. Обаче тези кътници са постоянни и родителите 
трябва да обръщат внимание, когато се разядат, затова тези 
зъби пай- че-то < а между първите, които зъболекарят изважда.

Д-р ЖИВОТА ПОПОВИЧ, зъболекар

Разделихме се с Добрин, боеца 
от Втора пролетарска дивизия1, 
който влезна в редовете на Ко
мунистическата партия на 15 фе 
вруари 1945 година, а още на 15 
октоври 1944 година след първи 
те схвати с неприятеля стана 
член СКОЮ. След завършаване 
на войната той активно работе
ше за разширяване на обществе 
но-политическите организации 
в своето село. Често пъти изби
ран във всички ръководства на 
обществено-политически органи 
зации. Народът имаше доверие 
в него.

Добрин ни напусна, за да про 
дължи разказа си за борбите с 
Втора пролетерска дивизия сред 
своите гости, които го чакаха...

- • -
Беше 9 септември 1944 годи

на. Партизаните пристигнаха и 
в село Трънски Одоровци. В то
ва планинско село в долината 
на красивата река Ерма населе
нието привествува партизаните. 
Свободата тук дойде, но не и в 
много други краища на нашата 
страна. Това разбираха младежи 
те на този край и затова масово

ва е тежко да се отговори. Нав
сякъде ни беше тежко, но аз 
бях радостен, че веднага се за 
числих в прославената Втора
пролетарска дивизия. Тя поема
ше и най-тежките задачи. И за-У Б. Николов
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РЕПОРТАЖ I*

ФОТО - ХРОНИКАДЕЛИМ И ДОБРО И ЗЛО
Звонко върви, разказва . .. Раз 

казът му е безкраен като на 
моряк, обиколил света, прежив
ял, очарования на приказен 
свят ... Разказва за граничарс- 
кил живот, за сътрудничеството 
с цивилното население, а погле
дът ни се спира и обхожда ху
баво уредения двор, алеите, с 
което словенците винаги оставят 
пример на трудолюбие. И върху 
телевизионната антена.

—С местното население пред
ставляваме нещо цяло, като най- 
близки съседи, Подпомогаме се 
кой с какво можем. Имаме и 
такива случаи.— минал българ 
ски гражданин на нашата тери
тория. Жена вижда непознат 
и веднага ни обади. Отидохме, 
наистина, човекът погрешил ... 
Друг случай, когато пък ние па 
тях помагаме. Беше през месец 
март. Наведнъж чухме долу в 
долината жена вика на помощ. 
Беше сняг. Какво става? 
можем да разбрем. Взехме но
силки, лекарства за бърза помощ 
и отидохме тичешком. Какво да 
видим — колата се превърнала 
и тежки траверси притиснали 
мъжа й. Едни държим колата 
и траверсите,
Бързо, без думи. Всеки момент 
носи опасност. Извадихме го и 
веднага бърза помощ, 
полека се съвзе, защото ние бър 
зо стигнахме и нямаше сериозни 
повреди. После оздравя, без да 
отива в болница. Това стана със 
Стойче от „Бързини“ ... Друг 
път, пак и това беше през про
летта, един от Цветковите сино
ве секълбука. Но брадвата му 
се плъзнала и на право в кра
ка. Прерязал вената, рана голя
ма. .. Спрехме кръвта, измих
ме раната и я превързахме... 
Да не забравя и случая с вола 
на Бора, пак селянин от Велки- 
чева махала. Ореше хей там до
лу, но когато обръщал единият 
от воловете ударил с крак в ост 
рието на плуга. Бликнала кръв. 
Вика на помощ. Отидохме ведна 
га. Кръв бие на разстояние от 
около три метра. А знаете какво 
значи за него този вол, колкото 
и човек. Направихме всичко как 
вото можехме и знаехме. Волът 
му оздраЕ-я и всичко мина бла
гополучно.-- • >* г»,:-. -

А те на нас? И те ни помогат 
с каквото могат и когато тряб
ва. Не търсят да ги молим, дори 
и да ги викаме. Помогнаха ни, 
например, за изграждане пътя 
за нашите нужди... Прекарват 
едно и друго, когато има ну
жда.

Живеем си по-добре от добри 
съседи. Винаги сме добредошли 
гости и те наши — бяха думите 
на командира Звонко.

И тъй животът на границата

— Като екнит тези планини, 
че пито чуеш, пито пиждаш — 
добави учителят Харизаиов.

— Такава е всяка планина — 
каза друг.

За него, за живота на грани
цата, и за границата на плани
ната годините са изписали и пи
шат повести за хора, за войни
ци и командири. А между тях 
най-хубава, най-богата по съдър 
жание е тая ненаписана повест 
за подофицер Звонко Держич, 
командир на заставата. Цели 
осем години вече стои на страж 
в тази планина. Любува се на

рещпта с граничарите, хо
рата които денонощно паз 
ят пашата свобода и безо

пасност, предизвиква вълнение 
на благодарност и признание. 
Подаваш сърдечно ръката си и 
стягаш десницита им, подрус- 
ваш я. Граничарят чувствува то 
ва. Неговата десница мъжки стя 
га твоята. Непознати сте, от кра 
тца отдалечени стотици киломе 
тра, и все пак се чувствувате 
близки, толокова близки — като 
познати, като братя.

Сърдечно вч>рви от начало до 
край.

Думите текат като между

е
1. На 7 юли — Праз

ника на въстанието „ 
Сърбия — около учили
щето в Трънски Одоров 
ЦИ, иа което се намира
възпоменателната 
ча на загиналите бойци 
от селото — Мирко А- 
лексов, Александър Си 
меоноп, Недко Цветков 
и Никола Петров, 
стече маса народ, за да 
чсствува великия праз
ник.

пло

се
,

не

други истоварят. 2. Младежи, девойки, ■ 
от всички села на Дере % 
кула прихождаха от вси р* 
чки посоки на селото 
Хубавото време и живо 
лисната долина привле 
че множество гости 
от Димитровград, 
рот и други места.

Човекът

Хоро на застава „Пионер“
Такава беше и среащта с гра- 

„Пионер",
ри, веявици, гази преспи и ви
наги е на пост.

— Първата ми среща с грани
цата дойде веднага щом завър
ших подофицерско училище — 
разказва той част от житейкия 
си път, а от зелените му очи, от 
топлия му поглед искри добро- 
та. — Първите обиколки на гра
ницата бяха моменти на възбу 
дени, развълнувани преживели
ци. Граница и непознат край. 
Непознати хора. Мислех си как 
войниците ще се държат към ме 
не и как аз да постъпвам с тях. 
Но животът на границита меж
ду тези планински ридища има 
свои закони, които бързо насо
чват човека да намери отговор 
на въпроса как? Тук другарст
вото се поставя над всичко, всич 
ки делим и добро и зло. Не сме 
само военна формация, а колек 
тив в който всеки се грижи за 
всекиго. Да камеж една цигара 
ще пушим всички, ако напри
мер е само тя и никому няма 
да е малко.

Понякога на войниците, на гра 
ничарите не е нужна заповед, 
защото всеки знае своята длъж
ност и сам навреме върви. И по 
мощ не търсят, не викат един 
другиго, защото всеки сам се 
притича.

Вече толкова се навикнах на 
тези чукари, пътеки и падини, 
буки и ливади, че ми е познат 
всеки храст, всеки гръм, всеки 
камък ... Като минавам по тях 
зная кога врабче хвръкне 
един на друг клон, кога друга 
птица.

ничарите от застава 
коят0 до 7 юли се наричаше „Ца 
рица“. Граничарите — домаки
ни, а гости младежи от Босиле- - 
град, граждани от Божица, пио
нери също.

За този ден, за този рядък 
празник на преименуване, всеки
гост им носи някакъв подарък.

Катерина Стойнева, ученичка 
от Божица, им подари хубаво 
рецитиране на „Песен на мърт
вите пролетари“ от Чопич..

Анка Димитрова, от Босиле
град, песента, „Върни се, вър
ни“.

Пионерът Манол Йорданов, от 
Божица, стихотворението „Май
ката на героя“.

Пионерката Весна Александро 
ва хубавото стихотворение „Гра
ничар“.

Всеки по нещо: подарък, ус
мивки. .. а сърдечност всяко 
сърце. И признания, много приз 
нания. За бдителността, за без
сънните нощи, докато ние спо
койно спим, докато творим...

— Пазачи на нашите граници 
не са само униформените лица, а 
и всеки гражданин от мъжки и 
женски пол. Затова граничари
те и ние, гражданите, сме така 
сплотени — заедно сме и в ра
ботата и в увеселенията — каз-- 

председателят на Местната 
конференция на ССРН в Божи
ца Любен Величков.

пише своя повест за граничари, 
командира Звонко, съседите им 
селяни ... А заглавието на тази 
повест може би е ЧОВЕШКА 
СПЛОТЕНОСТ В ДОБРО 
ЗЛО.

3. Пред училището и живописните скали на Гребен пла
нина се завърза кършно хорс, в
млади.

ва което се хванаха и стари и

На събора в Трънски Одоровци гостилннчарското предпри
ятие „Балкан“ от Димитровград и местната кооперация бяха 
открили свои бюфети с разхладмтелни питиета и скара.

И докато слушаме разказа на 
поручик Цветкович за преживе
лиците му в Академията, за пър 
вата му среща с Върховния ко
мендант маршал Тито, за учас
тието му на едно тържество в 
Белград с бойните знамена от 
НОБ, за първите опите с войни
ците от едн0 упражнение, толко 
ва интересни и богати преживе
лици от войнишкия живот — по 
гледът ни броди между дебрите 
и валозите, буйните планински 
ливади. Вълнообразни ридища,
простиращи се на юг и на се- И тази година населението от 
вер с буковите гори и простор- Босилеградско тържествено от- 
ните ливади и пазбиша. Подоба- празнува юлските празници — 
ват на развълнувано зелено мо- ' Деня на бореца и Деня на въста 
ре което мигновено, когато въл- нието в Сърбия. В Босилеград бе 
ните били най-големи — с висо- ше устроено тържествено събра 
ки хребети и низки падини — ние, на което Стоян Евтимов, 
спряло и станало вечно така да член на общинското ръководство 
омайва човешките очи. Приро- на борческата организация, про- 

скъпеонически пази всич- чете доклад за революционните
събития през 1941 година, които 
означиха началото на' югослав
ската социалистическа револю
ция и нов етап в революционна
та борба на ЮКП. Той се спря и 
върху значението на Октомврий 
ската революция, 
нова страница в световната исто 
рия и даде силен подтик 
работническото движение в бив 
ша Югославия. Бяха прочетени 
и подбрани откъси от славната 
НОБ.

Представители на горанската 
организация по случай юлските 
празници взеха участие на репу 
бликанския горански събор на 
Власина, където се представиха 
с пригодна културнозабавна про

Иот

Миле ПРИСОЙСКИ

БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТВУВАНЕ НА 

ЮЛСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
На „Буков рид“, над Горна Лю 

бата, на 4 юли се състоя голям 
традиционен събор на населени
ето от Босилеградска и Търго
вищка община Положени са 
венци на падналите партизани. 
На събора също така са говори
ли представители от Босилеград 
и Пчиня.

7 юли се проведе традици
онен народен събор и в местно- 

„Кин-стан“

Надата
си богатства, които я украся 

омайността й.ки на планинатастта
Църноок. Положен е венец на об 
щата партизанска гробница и е

ват, увеличават 
Тъй и зеленото море от баири, 
от планински върхове, от кои^п 
най-висок е тоя на 
планина, подарило вълните на 
зелената ръж, цъфналите лива
ди и неорани ниви, оставени за 
косене. Колко много, колко пъст 
ри цветя! Какви прелести! И 
пред тези прелести Алеко Кон
стантинов би казал: .. .„тоя път 

въздъхне ли някой за Тирол

говорил представител на органи 
зацията на Съюза на бойците. Популярният Фичо навлиза и в най-затънтените наши кра

ища. Тези дни на 7 юли — Деня на въстанието в Сърбия — 
го граждани от Димитровград, Пирот и дори от Ниш се отпра
виха йз долината на река Ерма, за да присъствуват на тържест
вата в Трънско Одоровци и да се полюбуват 
река Ерма.

Лошият път вече не може да бъде пречка за „заемането“ и 
краища от любителите на природните красоти. Нашата 

камара забележи за първ път пред историческия 
манастир пред едноименното кафане паркирани коли. Срещата 
на XIV и XX столетие

Милевска
мно-която отвори ■ Накрая веселието се е завърши

ло трагично, поради буря и гър- 
мотевици, от които загинала ед
на девойка и една жена, а пове

и на на красотите на

че хора са повредени.
Граничарите, съвемстно с об

ществено-политическите органи
зации, отпразнуваха тези слав

на тези
Погановски

ще
и Швайцария, че да го цапар- в долината на Ерма ободрява. Задължени

те сигурно ще ускорят изграждането на пътя Суково—Ракита за 
да може славата на красивата Ерма 
всички.

досам...
— Да, хубаво е сега, наистина 

хубаво — казва поручик Цвет
кович а през зимата да знаете...

ни дати по граничните застави, 
на които бяха дадени нови и- 

Ст. Станков
да стане по-достъпна на

мена. (Снимки и текст: Б. Ник.)грама.
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Въпроси за разискване Съвет на педагога

Да използваме ваканцията за 

подготовки за предстоящата 

учебна година

КАК ДА ОТУЧИМ ДЕТЕТО ДА 

КРАДЕ И ЛЪЖЕ
дата. Такива становища са отли 
чен пример, поито подтикват де 
тето да бъде честно, доколкото 
вече е започнало да краде или е 
на път да бъде крадец. Ако се
мейството неразумно се съгласи 
с кражбата на ученика и се 
скрият откраднатите от учи
лището предмети — само за то
ва, детето да не бъде унижено и 
засрамено, — положително де
тето се води към хулиганство и 
потенциален криминал.

По никакав начин тежки
наказания

Този път става дума за роди
телите и техните становища към 
детето, че то краде или лиже. 
Преди всичко,тр ябва те да запа 
зят хладнокръвие и да бъдат тър 
пеливи. Трябва да се разговаря 
с детето разумно за мотивите — 
каквито и да са те, които са го 
накарали да извърши такава по 
стъпка. Трябва да му дадат съ
вет и да го убедят в това, че и 
родителите ще му помогнат да 
се поправи. Като договор трябва 
взаимно да се вземе решение за 
височината на джеп-харчлъка, 
който детето трябва да има, но 
и да го поучим разумно да хар
чи тези пари, както и възмож
ността само да заработи пари за 
собствените си нужди. Нека де
тето работи и нешо, заради ко
ето ще бъде възнаградено, нека 
събира хартии, парцали и други 
ствари неща, които се откупу
ват.

Семейството трябва внимателно 
следи обноските на детето. Ако 
ученик донесе у дома чужд мо
лив, тетрадка, книга, дреха, пор 
тмоне или подобно, трябва вед
нага да го питаме чии са тези 
предмети. Ако каже, че ги е на
мерило в училището или на ули 
цата, родителят трябва да нака
ра детето да го върне на място. 
По-ценните неща заедно с дете
то да се занесат в милицията, 
ако същите са намерени на ули-

стане преди започването на учеб 
ната година.

Нещо бих казал и за програма 
та по български и сърбохърват
ски език за малцинствените учи 
лища. Може би ще бъде малко 
строго, но бих казал, че ние всъ I 
щност и нямаме програма по ; 
български език. Настоящата е 
много непрецизна, не е посоче
но какв0 трябва да се мине, ся
каш повече е оставено за самои 
нициатива на преподавателите. 
Същото е и по сърбохърватски 
език за малцинствените учили
ща. Именно затова, защото тол
кова е неопределена, обобщена, 
преподавателите работят по про 
грамата за сърбохърватски за 
сръбските училища. Мисля, че 
незабавно би трябвало да се при 
стъпи към изработване на нови 
програми както за български, та 
ка и за сърбохърватски език.

На мнение съм, че през лятна 
та ваканция не би трябвало да 
се забравят споменатите и други 
проблеми от областта на учеб
ното дело и за тях да си спом
ним наесен. В такъв случай ня
ма да бъдем добре подготвени за 
новата учебна година — каза на 
края другарят Величков.

Миле Присойски

Почти въз всяко от надните у- 
чилища ще чуете оплаквания, че 
едни или други проблеми.не са 
разрешени. Например основните 
училища, а същото е положение 
то и в гимназиите, не разпола
гат с най-необходимите произве 
депия от български и чужди пи
сатели, които трябва да разра
ботват по български език. Кол
ко ни е известно, причината не 
е там, че няма финаиеии да се 
обезпечат книги чрез 
България, а в небрежността на 
компетентните в досегашните о- 
келии и общините. За голямо съ 
жаленне и представителите за 
Димитровградско и Босилеград- 
ско в Културно-просветната ка
мара на Съюзната и Републи
канската скупщина не проявиха 
необходимия интерес за разреша 
ване на належащите проблеми в 
областта па учебното дело.

А че наистина има доста про
блеми, конто търсят незабавно и 
качествено разрешаване показа 
и разговорът с директора па ос
новното училище в село Вожица 
другаря ЛЮБЕН ВЕЛИЧКОВ.

не се ползват по 
на, защото са застарели.. Препо 
давателите в нашето училище си 
служат с учебници на сърбохър 
сатски, а това им създава голе
ми трудности в работата.

НЯКОЛКО ОРИГИНАЛНИ У- 
ЧЕБНИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ 
ПРЕРАБОТЯТ

същата причи-

— Що се касае до оригидално 
съставените учебници и наръч
ници мисля, че някои от тях 
трябва да претърпят сериозно 
преработване, защото имат сла
бости. Граматиките за горните 
класове, по бълагреки език не 
съотвествуват на настоящата 
програма. Материал предвиден 
за VII клас се намира в учебни
ка за VIII клас и пр. Те имат 
още много други слабости. Зато-

внос от
Употребата на тежките нака

зания заради детска кражба, ли
шаването на малкото същество
от основните жизнени нужди, 
затваряне на „крадеца“ в тъмни, 
влажни, студени простории, връ 
зване на детето, закана с осакат 
яване на ръка, заплашване с ми 
лиционери, затвори и поправи
телни домове, изгонване на дете 
то от къщи и подобни, не водят 
към успешно превъзпитание на 
детето, безсъзнателния престъп
ник, който през време на мало
душие е направил кражба.

Вместо нечестните постъпки с 
такова дете трябва да бъдем тър 
пеливи и да му възвърнем вяра
та, любовта и доверието, както 
на останалите членове в семей
ството.

Кражбата и лъжата са сигна
ли на нервно психическо състо
яние при детето, което отчаяно 
се бори за нашата любов, неж
ност, разбирателство. То търси 
вниманието на родителите да 
бъде обърнато върху него у до
ма, училището и на улицата. В 
борбата за афирмиране нещас
тното дете, което не е схванато 
правилно, понякога прибегава и 
към кражба и лъжа.

Дължност е на семейството и 
училището правилно да реагира 
на явлението кражба и 
при ученика. Взаимните догово
ри и съдействие трябва да помо 
гнат ученикът успешно да пре
броди

ва мисля, че специално по гра
матика би трябвало незабавно да 
се съставят нови учебници, кои
то ще имат научно-педагогичес
ките качества на сърбохърват
ските и българските граматики. 
Това би трябвало да стане чрез 
конкурс и да се приемат онези 
ръкописи, които изпълняват вси 
чки условия.

ПРЕВЕЖДАНЕТО НА УЧЕБ
НИЦИТЕ ЗАКЪСНЯВА

Известни слабости има и бук
варът. Например буксата _г“ два 

пъти се среща в един текст на 
страница 51, а учениците се за
познават с нея след три урока 
т е. тл е на страница 56. В него 
се срещат изречения от по 3—4 
реда, текстове трудни, понятия 
неразбираеми за ученици от пър 
ви клас. Съществуват и сериоз
ни печатни грешки, от които ще 
посочим онази на 62. страница, 
където учениците се запознават 
с печатната буква Щ. а вместо 
нея е сложено ш малко и Ш го
лямо.

— До поети 
пет години въ
просът за уче
бници на бъл
гарски език бе 
ше особено ак
туален. Сбаче, 
както е извест 
но, сега имаме 
госта преведе 
ни от сърбохър 
затски и ориги 

кални, съставени учебници спе
циално за училищата на българ 
ската народност. Резултатите са
плодотворни и трудът е за по- Често се говори за внасяне на 
хвала. Но благодарение на пости учебници от България. По мое 
гкатите резултати сега сме в съ - мнение -— продължи Любен Ве- 
стояние да говорим какво пока
за практичното им приложение 
и какво би могло да се направи 
по-нататък.

Превеждането, например, сра
внително закъснява. Някои пре
води излизат от печат когато ве 
че на сърбохърватски има много 
по-съвършени учебници, напъл 
но приспособеня към учебната 
програма. Затова тези преводи 
се явяват излишни, каквито са 
познаване на обществото, естес- 
твознание за IV клас, сметанка 
та за III и IV' клас. Преведените 
учебници по алгебра, физика и 
домакинство за VII и VIII клас

Година на солиден успех
и по-сериозна работа. Второ — 
училището имало на разполага
не образователни филми, грамо
фони по езиците, с изключение 
на български, и други помагала 
с които била облекчена работата 
и на учителите и на учениците, 
а успехът ставал все по-висок.

За отбелязване е и това, че у- 
ченическата кооперация показа
ла желателни резултати в тече
ние на изминалата учебна годи 
на. Част от нейните приходи те
зи дни са изразходвани за поста 
вяне на олуци на училищната 
сграда. Сумата, изразходвана за 
тази цел, възлиза на около 
700.000 стари динара. Ако не би
ли тези средства т.е. помощта от 
страна на ученическата копера- 
ция училищната сграда, макар и 
нова, игяла да бъде накърнена 
от честите валежи.

Това значи, че и на учителите 
и на учениците лятната вакан
ция наистина ще бъде приятна, 
тъй като постигнали завиден ус 
пех в нлколкомесечната си ра
бота.

През изтеклата учебна година 
осноеното училище в Божица е 
постигнало най-висок успех в пе 
риода на няколко години назад. 
От общия брой ученици 388 ми
нали в по-горен клас с отличен 
успех или са завършили ос
новно училище 92 или изразено 
в проценти 85,73% постигнали 
положителен успех, а само 14,17 
отрицателен.

В цялото училище на първо 
място се намират учениците, за
вършили VI клас, които не поз
волили в дневниците им да се 

. намери нито една слаба бележ
ка. Всички ученици завършили 
класа със солиден успех. Подо
бен успех постигнали и учени
ците от VIII клас.

Най-добрият успех постигнат 
тая година в сравнение с предхо 
дните се дължи на две главни 
обстоятелства. Първо тази годи-

лъжа

моментално малодущие,личков — българските учебници
което често се явява и през вре
ме на пубертета, когато детето с 
кражба и лъжа изразява своята 
гордост към средата, в коят0 се 
движи.

Много е важно у дома пари 
да не крият, нито да се заключ
ват от децата, след това често с 
тях да се дискутира за примери 
на честност, гледани на телеви
зия, радио, филм или прочетени 
в дневният печат. Обаче най-сил 
но въздействие има конкретния 
пример на честолюбие от всич
ки членове на семейството, поз
натите, на всяко място и 
всички обстоятелства.

не могат да се използват в на
шите училища, защото не съот
вествуват на програмата ни. Мо 
же да се използва само учебни
кът по пение, докато другите 
трябва да се преработят и прис
пособят за нашите училища.

Обаче ако не можем да вне
сем учебници — това можем да 
направим с прочетната литера
тура. Ние получихме един 
каталог от „Нолит" и на мнение на учителите се потрудили уче-
сме, че всички предложени кни
ги трябва възможно по-скоро да 
се внесат. Това би трябвало да

ниците им добре да разберат и 
да овладеят учебния материал, 
да ги насочат към повече четене при

М. П.
ша

ТЕЗИ ДНИ В БЪЛГАРИЯ И наистина подвиг и майсторство е 
между младите хора да намерите събе
седник, от който повече ще знаете на
пример за Чкаля, или за „Цървена зас
тава или за Раде Маркович, или за Джо 
рдже Марянович ...

— И действително

Има нешо детски наивно и шарматно, ’ 
по.малко смешно и същевременно помал- 
ко печално — когато наш съгражданин 
пека тук да бъде чужденец. Оня истин
скиЧУЖДЕНЦИ * чужденец. Поне като американец. Не 
знае, казва, какво да прави с парите.

И така двама чужденци, със зайчар- 
бка регистрация, питат: 
фийскин бар „Астория": 
ли бъде достатъчно

е трудно през те
зи горещи летни дни тук да намерите ре 
сторант-градина, от чиято естрада 
кват македонски, сръбски, босненски 
далматински песни. . .

портиера пред со- 
дали могат, ще 

за долу двеста лева.

не оте 
илиВероятно заради историята ни, зара

ди съседството, сродността на езиците, 
все'по-честите пътувания, подобният ман 
талитет — пътникът-югославянин в Бъл
гария е чужденец и не е; макар че юго- 
славяните тук са най-числените задгра
нични гости.

Все пак той, югославянииът, е добре- 
дошел, тук е, ще го видите като галантен 
гост в софийските заведения, ще^го чу
ете (най-шумен е от всички) и приятел
ски е посрещан като рядко друг.

Питат човека, който— И наистина трябва да прегледате 
репертоара на софийските театри па да 
видите, че Нушич е един от най-често по 
ставяпите на българската сцена писате
ли. Много млад пар. 
зраст, пристъпи към нашата маса (отда
де ни знамето на масата) в ресторана над 
Рилския манастир, извинявайки се зарад 
незнанието си, но касае се за обзалага
ме, и пита: кой е написал „Ивкова слава“ 
— Нушич или Сремац.

За щастие знаехме.

почти два месеца 
работи за тези пари. Впрочем както и 
те. А долу не мина нито час, а чужден
ците се прегърнаха и гласно запяха — ту 
пътуват през Романия, ту сокол пие во
да на Вардара, ту шофьорските 
са ...

- ® -
на гимназиална въ-

Това наистина не би могло да се ка
же за черноморските апартаменти на 
Слънчев бряг или Златните пясъци. Оба
че само една неделя, по времето на чети- 
ричасова разходка с автомобил' по Со
фии и около нея, от чисто любопитство, 
забележихме по улиците, пътищата и

Беше концерт, устроен от Хора на 
словенските партизани-инвалиди, в го
лямата софийска зала. (Тук за концерти 
се търси билет повече, а когато няма сво
бодни места — пускат се билети за стое 
не!) Наведнъж втората галерия поема пе 
сента. Все по-голям е и по-силно пее 
хорът. Накрая ръкопляскат едни на дру
ги. Сцената е пълна с цветя. Цялата за
ла е иакрак. Някой започва, другите пое 
мат и няколко минути продължават пла 
мнали скандирания. Дружба! Дружба!

Ръководителят иа хора от Любляна 
желае да каже, че такова нещо хорът ни
кога не е преживял, че.от този момент, 
от тази обша песен, словенските парти
зани не са чужденци в София.

тъги
и все така. И сърдят се какъв 

ва бар, като няма
е то-

в него виски.

паркингите следните регистрации: по 
шест автомобила с БГ и СК, пет НИ, три 
със ЗА, но-два с ЛЕ, КУ, КГ, СА, ТВ, и 
БТ и шестнадесет автомобила с югослав
ски табла — БЛ, ОХ. ВР, СВ, ЗГ, РИ, НС, 
СД, СМ, ТУ, КВ, ЗЕ, ПР, ТЕ, ДЙ и ПА.

И чужденци са и не са, или както би
хотел

Това са, разбира се, само пътем запи
сани картинки, ала на края н те биха мо 
гли да кажат, че тук има и съвсем не
приятни неща. Онези, заради които в по 
неделник сутринта хората се червят в 
консулството, когато трябва да се изтеглят 
някои от затвора, защото яки питиета ги 
ударили по слабите глави. После шум, 
врява, кавги, побои и други неславни пое 
тъпки, а за щастие — да кажем — не и 
масови геройства.

Софийският пазар. Един наш муста
кат човек, до гърло стегнат в моравските 
си одежди, с целия си глас продава своя 
шоколад: най-хубав, най-здрав, най-сла
дък, пръстите си да изядеш, югославски. 
Стана ни малко неудобно и полюбопит
ствувахме да видим — шоколад за гот
вене. Неоткривайки кои сме, уж на бъл
гарски, му казахме, че този шоколад е 
малко горчив, повече отговаря за 
сладки, отколко за ядене, а нашият чуж
денец се кълне в очите си, че по-хубав 
никъде няма. че и той сам яде 
още от дете, па ето сега откъснал някол
ко... Когато му казахме, кои сме 
той на нас изтърси нещо, което 
вестник.

казал портиерът на софийския 
„Сердика“:

— Всички у кае отсядат: и българи, и 
чужденици, и югославяни ...

месене
Тук, където туристите в статистиката 

се делят на индивидуални (от Запад) и 
колективни (от Изток), 
представляват нещо трето: ако не харчат 
дневните от командировката — няма да 
отидат в банковия обменителен пункт. 
Югославянииът има свои комбинации за 
левове. Тук ще вземе в заем, а в къщи 
ше ги върне в динари.

И в България едно' място се казва 
Тузла/ второ Карловац, трето Лясковец, 
четвърто Димитровград, а два баира са 
Хисар...

такива
- • -югославяните

а
Ето тако изглеждаме тук ние, чуждей 

ците, в най-къси черти.
не е за

Пак продължи гласно: шоколад, сла
дък, най-хубав, вносен, югославски! 

Отеква целият пазар.
В езика иа нашата кореспонденция то 

ва се казва: голям интерес за Югославия.
Пърпо.ноб ПЕЯТОВИЧ 

(„Борба“)
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ЗАГАДКАI
1.

НАШ Кой е 

подофицер
Йохан?

• Неизвестен германски подофи
цер — храбър партизански борец

През тези летни дни, когато югославските пароди с пиетет и 
гордост си спомнят за въстничсскитс дни на 1941. година, трябва 
да спасим от забрава спомена на един храбър германски подо
фицер, който е имал достатъчпо храброст да се противпоставн 
на тогапа „непобедимия Всрмахт“, па който и сам принадлежеше. 
Става дума за един недостатъчно известен боец, който храбро 
загипа преди повече от 25 години като картечар в един парти
зански отряд в южна Сърбия. Знае се само, че се е казвал Йо
хан, защото правилата па конспирацията са изисквали да се 
мълчи за него, зарад евентуално отмъщение на нацистите към 
псговите най-близки в Германия.

Остапали са само спомени, които от неговите съратници е 
събрал Божидар Милосавлевич, директор и главеп редактор па 
всстпик „Победа“ в Крушевац.

Публикувапето па този фейлетон със снимка на загиналия 
германски подофицер може би ще допринесе да се узнае нещо 
повече за храбрия антифашист.

онази, по която вървеше дото
гава.

Топлите летни дни на 1941 го
дина в задушната обущарска ра 
ботилница лениво минаваха, а 
Йохан все по-напрегнато 
сляше за решението, което се 
създаваше в главата му. Него
вата част (преостаналият бата
льон на 717 дивизия) трябваше 
да тръгне към Източния фронт. 
Една част от неговия батальон 
беше заминала в навечерието на 
нападението на Германия срещу 
Съветския съюз, а на Йохан там 
не се отиваше.

Неговата приятелска искаше 
да му вярва, но се страхуваше. 
Йохан може би учеше нашия 
език само за да открие нелегал
ната организация в Прокутше, 
или партизанската база в Топли 
ца. Тя се допитвала с някои дру 
гари и те й обърнали внимание 
върху цялата опасност, но и за 
възможността, че Йохан искре- 
но говори.

разми
— Чете ли вестника: пак затегпато положението...
— На Близкия изток ли?
— Не, с избора на председател на общината? ...

за да поправя обувки, но да раз
говаря и да придобие нови при
ятели. Бързо се сприятелихме, 
когато разговаряхме за неговите 
братя, които бяха на Източния 
фронт. Имаше, доколкото си спо 
мням, трима братя и единият, 
точно когато Йохан се намира
ше в Прокупие, загина, което 
силно го разтревожи. Имаше о- 
бичай да каже, че войната е глу 
пава работа“.

В тези чести Йоханови посеше

В музея на НОВ в Прокупле 
между многобройните снимки на 
герои, първоборци и борци от 
Топлишкия партизански отряд, 
се намира и една снимка, която 
предизвиква особено внимание. 
На снимката се вижда младеж в 
униформа на германски подофи 
цер под която пише:

„Йохан, партизанен от............
загинал през 1941 година“.

Германската униформа и не
пълните данни 
още по-голям интерес, 
очевидно се касае за необикно
вен партизанин, на който и 
презимето не се знае, за когото 
не се знае от кога е партизанин, 
но се знае че е загинал във Ве
лики Шилеговац, като боец на 
Топлишкия партизански отряд в 
сражение с четниците. Откъде 
неговата снимка в музея и как
ви връзки е имал с партизаните 
във въстаническа Топлица и Ра 
сина, която особено през 1941 го 
дина, а и по-късно, представля
ваше постоянна свободна терито 
рия, на която врагът никак не 
можеше да се задържи по-дъл
го време.

Вързка чрез един обущар

предизвикват 
защото ния приятелството между проку 

пския обущар и германския по
дофицер постоянно се засилва и 

Йохан подарява на

Договор Краус — Печанац

В Топлица още владееше мир. 
Току-що бяха завършили подго
товките за създаване на Топли
шкия партизански отряд. Герман 
ският комендант на Прокупие 
Краус не знаеше какво ще бъде 
в Топлица, когато сключи дого
вор с Коста Печанац, който тря
бваше със своите четници и жан 
дарми да поеме властта, а гер
манската част да тръгне към 
Съветския съюз. В такава мирна 
обстановка бе взето решение гер 
манците да се оттеглят, а Печа- 
нец да „превземе“ Прокупие и 
да замести окупатора.

Междувременно при манасти
ра Айдановац. в южната част на 
Ястребац, бе формиран Топлиш 
кия партизански отряд с нещо 
повече от 30 бойци. С това бе 
създадена възможност Йохан да 
се прехвърли при партизаните. 
След редица проверки беше да
дено съгласие, Йохан да бъде 
изведен от Прокупие, непосред
ствено преди 'заминаването на 
неговата част.

един ден 
своя приятел снимка./

Приятелка от Белград

В малката обущарска работил 
ница Йохан сключва още едно 
приятелство. В работилницата 
идвала една жена, която не би
ла от Прокупие, но тук се нами 
рала по стечение на различни 
обстоятелства, каквито само вой 
ната може да донесе. В Проку
пие тя пристигнала от Белград. 
Тук започва приятелството, кое
то завършва с Йохановото оти
ване при партизаните. Йохан бе 
ше научил вече някои наши ду
ми с Боро, а тази жена му ока
за оше по-голяма помощ, защо
то тя говореше добре немски е- 
зик- Техните разговори ставаха 
все по-дълги и все по-отворени, 
пълни и искрени пориви, в мо
менти, когато човек се освобож
дава от бремето, което го прити
ска и измъчва като някакъв не 
видим кошмар.

Сближението между герман
ския войник и тази жена беше 
на първ поглед чудно и неразби 
раемо. За него малко се знаеше 
в Прокупие, но това беше доста
тъчно Йохан да насочи съдбата 
си в противположена посока от

БЕЗ ДУМИ

Г си11шерас1и1 11x9(9 шш
пата Сиера Невада се среща 
дървото с най-дебелото стъб
ло — гиганска секвоя. Тя до
стига 15 м в диаметър, 150 м 
височина и живее до 4.000 го 
дини.

мъжетеУстановено е, че 
бръснели брадите си още пре 
ди 2.800 години. За това гово
рят археологическите наход- 

в Съветската 
автоном

ки, намерени 
Шешено-Огнушки 
на Република. Археолозите 
намерили бронзова самобръс 

която си служели

В самия музей твърде малко
се знае за съдбата на този нео
бикновен партизанин. УправитеПо бреговете на Парана ме 

жду 21 и 23 градуса южна ши 
рина се срещат субтропични 
иглолистни дървета — арау- 
карии. Те са идеално прави, 
с чедърести корони и прида
ват красив облик на пейса- 
жа. Дървесината на раукари- 
ята се цени високо. В тези 
гори расте в изобилие дръв
чето ерва-мате, от което се 
получва т. нар. парагвайски 
чай „мате“.

лят казва, че снимката са полу
чили от Бора Маринк<^вич, няко 
гашен прокупски! обущар. Бора 
е по много неща необниковена 
личност и не е случайно, че сни 
мката се е намирала именно при 
него. Двама негови братя са би
ли партизани, а той останал у 
дома, защото е тежък инвалид. 
Този висок човек, когото позна
ва цяло Прокупие, за Йоханова- 
та снимка казва:

„Йохан често идваше в моята 
обущарска работилница и то не

начка, с 
нашите прадеди. Това оръ
жие от бронзовия век бръс
нело също така сполучливо, 

електрическатакакто днес 
самобръсначка.

Всяка година в САЩ около 
300 деца се раждат в автомо
били по време на път. В ак
товете за раждане на такива 

в графата „Месторожде 
се нанася не наименова

деца 
пие“
нието на местността, където е 
родено детето, а регистрацио
нният номер на автомобила, 
в който то се е появило 
бял свят.

У — Следва —
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Туристическа реклама
На височина 1500—2000 м. 

над морското равнище по за
падните склонове на планй-У - го/ул е- знак,С 773 УА/АСМА- 'КАк. У
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