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ЬРИ-ТСТВО
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС В БОСИЛЕГРАД

ОСЪДЕНА ДЕЙНОСТТА НА НЕФОРМАЛНАТА 

ГРУПА И СЪЗДАДЕНА ПЛАТФОРМА 

ЗА ЕДИНСТВО Ъ СК И ТРУДЕЩИТЕ СЕ
Завърши петият юбилеен фес- 

на младежта от Лужницати вал
чески сили ведно престава да 
бъде член на Съюза на комунис 
тите.

В Босилеград на 26 юли тази 
година се състоя разширено за
седание на Общинския комитет, 
Изпълнителния отбор и ОК на 
ССРН, председателите на Сдру
жението на борческите органи
зации в общината, Общинския 
синдикален съвет, Общинския 
комитет на СЮМ и други об
ществено-политически работни
ци в общината. На заседанието 
присъстуваха и Божидар Ма- 
нич, член на ЦК на СКС, Ти
хомир Милошевич, член на Ре
публиканската конференция на 

' ССРН, Томислав Младенович, 
член на Републиканския синди
кален съвет в Сърбия и Миодраг 
Стойкович, секретар на Око
лийския комитет на СКС в Ле- 
сковац. Тема на това високо по
литическо събрание беше —

механизъм, поели път .под 
стреха", по заведения, частни 
жилища да комбинират друга 
политическа линия, противопо 
ложна на становищата на орга
низираните обществено-полити
чески сили. В това се употре
бявали полуистини и лъжи, „до 
казателства" от улицата, одум- 
ки, отправяли се закани на ня
кои хора, които не са с тях, след 
като за председател „доведат 
свой човек", заплашвали, че ще 
сменят и поставят други начал
ници в органите на управле
нието, об.ешавали постове — 
създавали несигурност и изос
тряли и без това нездравите от
ношения между хората. Поли- 
тиканстката определеност 0тиш 
ла толкова далече, че в трудо
вите организации някои прави
ли опит да се създаде психоза 
на неприятелствс? между работ
ниците, които седели дори и в 
едни и същи канцеларии итн. 
Такава била платформата на 
неформалната група, 
тръгвала в „бой" за превземане 
на „властта“ в общината. Зад 
тези лозунги и тяхното дейст
вие, често прикривайки се под 
плащта на демокрацията и в и- 
мето на свободата на мнения,

нямат

— РАЗДЕЛЕНИ СА НАГРАДИТЕ НА ПЪРВЕНЦИТЕ 
_ ЗА ХУБАВИЦА 67 Г. ИЗБРАНА ЛИДИЯ миял-След приемането на заключе

нията е решено веднага да се ми 
не към реализирането им на съ
бранията на първичните органи
зации и в града и по селата, на 
които подробно ще бъдат разяс
нени стълкновенията и ще бъде 
осъдено действието на групата, с 
цел да се заздрави

кович
ФУТБОЛ СПЕЧЕЛИ— СЪСТЕЗАНИЕТО В МАЛЪК 

ОТБОРЪТ НА С. СТРЕЛЪЦ.
ПРИСЪСТВИЕТО НА МНОГО ЗРИ

ТЕЛИ ОТ БАБУШНИЦА И ОБЩИНАТА ЗАВЪРШИ ПЕТИЯТ 
ЮБИЛЕЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА ОТ ЛУЖНИЦА. НА 

ВЕЧЕР СЛЕД БОГАТА ПРОГРАМА БЯХА

НА 30 ЮЛИ Т.Г. В

ТЪРЖЕСТВЕНАТА 
' ВРЪЧЕНИ НАГРАДИТЕ НА ЖУРИТО И ПУБЛИКАТА.

МАТЕРИАЛИ ПОМЕСТВАМЕ НА 5 СТР.)

единството
на всички хора в претворяване- 

интенциите на рефор- (ОБШИРНИто в дело
мата.

М. Бакич

приемането на политически о- 
ценки за положението в общи
ната след няколкомесечна ак
тивност на неформална група, чи 
ято активност е предизвикала 
тежки последици върху дейно
стта на обществено-политичес
ките организации и за изнами- 
ране на най-ефикасни мерки, 
които час по-скоро да доведат 
в ред политическите, обществе
ни и етически отношения, приети 
на повече партийно-политичес
ки и самоуправителни тела.

Общият политически знаме
нател на положението в общи
ната след шестмесечно дейст
вие^ на неформалната група би 
се свел на констатацията, че и 

настояване на 
обществено-по-

която

за запознае членството е поли- 
положение и да се

Бъдещата работа на полити
ческите форуми Ще се насочи 
посредством първичните орга- 

- членовете към пъл- 
ликвидиране на дейността 

на тази група и па опитите на 
отделни хора да влияят върху 
политическата дейност, към тя
хното пълно разобличаване, с 
цел да се 
ствено-политическите организа
ции те да водяг политическата 
дейност.

1. Въз основа на анализите,
тическото 
мобилизира за ликвидирането 
на тези отрицателни явления).

заразискванията и оценката 
политическото положение в ко
муната, направени на това засе
дание, се констатира, че Общин
ският комитет на СК и

иизации и 
ното

изстъпвали хора, които 
нищо общо с демокрацията, ни- 
то пък с нашата действителност 
и с проблематични лозунги се , 
стремели създаденото положе
ние да използват колкото се 
може повече за свои цели.

Такова действие, както се кон
статира на заседанието, парали 
зирало всяка градивна работа в 
провеждането на новите стопан
ски и обществени мерки, довеж
дало до злепоставяне на многото 
комунални, културно-просветни, 
стопански, а специално селско
стопански проблеми. Занемаре
на била и работата в провежда 
нето на някои мерки в оеоргани 
зиоането на местните общности, 
разрешаването ня комунални 
проблеми по селата и тн.

„На това положение трябва да 
обявим война", както каза на 
заседанието др. Божидар Манич

Изпъ- 5. Въз основа на политичес
ка оценка за създаденото поло
жение във връзка с- избиране
то на председател на общинска
та скупщина се констатира, че 
досегашните кандидати Дими
тър Янев и Славчо Сотиров не 
могат вече да бъдат на листата 
за председател на ОС. Тази кон
статация е съобщена на самото 
заседание на споменатите лица 
и е решено за кандидат да 
бъде изтъкнато ново лице, кое- 

с морално-полити-

лнителният съвет на Общинс
кия отбор на ССРН в провеж- 

политическата работадането на 
изцяло са съблюдавали устано
вените принципи в програмата 
на СЮК, правилата на ССРН, 
решенията на Четвъртия пле
нум на ЦК на СЮК и решенията 

Изпълнителния 
Главния отбор на ССРНС за 
процедурата при кандидатиране 
то и избирането на представите 
ли в органите на скупщината и

съдействува на обхце-

след упоритото 
прогресивните 
литически сили, помощта, коя
то оказвали Околийския коми
тет на СКС в Лесковац и Цен
тралния комитет на СКС не до
принесла за уреждането на от
ношенията в Съюза и в народа

Членовете на СЮК са длъж-
съвет на ни да спазват тези решения и 

да насочат дейността си към 
осъщестявапсто им. Онези, ко
ито не се придържат към тях и 
продължат да работят за съз- 

в цялата дейност във връзка с даване па групировки, веднага 
това. В резултат на това е да- бъдат изключени от Съюза
дена пълна подкрепа на досе
гашните оценки за политичес
кото положение в комуната, да
дени от страна на ОК на СКС и 
Изпълнителния съвет па ОК на 
ССРН.

на

нито в трудовите организации. 
Дори и след заседанието на Об
щинския комитет от 9 май, на 
което била обсъждана дейно
стта на групата в изборите за 
отборници и представител в Ре
публиканската камара, била о- 
съдена тази дейност и прието за 
ключение комунистите без ог
лед на такова към кой „табор“ се 
чие ният, да превъзмогнат в схва 
щанията си това вредно конфрон 
тиране и да се застъпват за е- 
динодействие в Съюза на кому
нистите и трудещите Се и да 
консолидират политическото по 
ложение на терена. Дейността 
на неотговорни хора и някои 
членове на Съюза на комунис
тите особено се засилила при 
избирането на председател на 
Общинската скупщина. Вместо 
своите мнения и предложения, 
критики и забележки да из
насят на конференциите на Со
циалистическия съюз, събрани
ята на избирателите и други 
публични места и

на комунистите, като се прило
жат разпоредбите иа партийния 
устав.

то редом 
ческите качества ще е в със
тояние да води успешно рабо-

3. Всички обществено-поли
тически организации и общин
ската скупщина трябва да изра
ботят конкретпи програми за 
работа с оглед па съществува
щите проблеми и задачи -в сто- 

здравеопазването,

тите на скупщината, да сплоти 
нейните органи в работата. Не 
спазването на това решение Ще 
има отрицателни последствия.

2. Констатира се, че след из
борите, пъп от организиралата 
работа па обществено-полити
ческите организации в комуна
та, е била оформена една пе- 
формалпа група от отделни ко
мунисти, която е пастоявала и 
се е борила па отговорпи функ
ции в общипската скупщипа, 
каквито са председатели на ка- шаването им и п0 такъв начип 
марите, председател и подпред
седател на ОС, да наложи при 
конституирането спои кандида
ти, които па всяка цепа да бъ
дат избрани. С тази дейпост е 
спъвапа организираната работа 

обществено - политическите

и да създадем една здрава плат 
форма, като обща начална точ
ка на всички комунисти в осъ 
ществяването на първо място, на 
единство в Съюза на комунисти 
те. Заседанието не предприе 
санкции срещу носителите на не 
здравите явления. Но, приети са 
загеюучения, за претворяването в 
дело на които трябва да работят 
всички, без оглед дали се числят 
към групата или не. Оня, който 
и след заключенията, чиято вся
ка точка е приемана поотделно, 
продължи да работи срещу про-

6. Заседапието предлага на 
отборниците на ОС да бъде из
бран за председател другаря 
Владимир Стоичков с едно душ- 
но приемане от всички отбор- 
пици. Също се предлага зя 
подпредседател да изберат Цве
тан Б. Стефанов.

(Отборниците ще бъдат запоз. 
пати с тези заключения на до
говореното заседание, което тук 
ее предлага за 5 август 1967 го
дила, па което да присъствуват 
отборниците, ръководства на об
ществено-политическите органи
зации и представителите. След 
това се предлага да бъде про
ведена сесия на ОС за избиране 
па горните изборни функции.

панството, 
просветата, комупалпо-битовите 
проблеми, проблемите па тру
да, разпределението, самоуп
равлението и други, 
сплотят силите си за разре-

като

донрипссат за превъзмогването 
на отрицателните явлепия и от
крият път за успешно разреша
ване на задачите в бъдеще.

4. Появата па междуособици, 
клеветничество, обиди следе 
нето, подслушвапето и други 
такива съдействуват да се изо
стрят отношепията в СК и вс
ред народа, трудовите колекти
ви и предприятията. Заседание
то осъжда тези появи като 
чужди на нашата действител
ност. Основната задача на ръ
ководствата па обществено-по
литическите организации е да 
поведат енергична борба против 
такива яавленя, за създаване на 
единство в СК и народа, което 
в течение па избирателната 
кампапил бе значително раз
клатено от действията на .не
формалната група и прикрития 
неприятелски разположен еле
мент. I

(В решенията се определят 
съответни меЬки 
заседания на които чрез широ
ка разяснителна работа да се

на
организации, като са атакува
ни най-често ръководствата па 
СКС и ССРН в комупата с на
мерение да бъдат компромети
рани. В тази педопустима рабо
та си памираха опора в различни 
неприятелски настроени еле
менти. които започнаха да пол
зват положепието и да падигат 
глава в желанието си ла пречат 
на организираната работа и да 
я отклонят в друга насока. С 
тази дейност се стигпа ло поя
вата па раздвосност в СКС и в 
папода. Общипският комитет на 
СКС и Изпълнителният отбор 
па ССРН съвместпо с другите 
представители на обшествено-

да се

В ТОЗИ БРОЙ:
• Волгоградски срещи Стр. 2

ф За сапирапе на полити
ческото положение в Бо- 
снлеградско

ф Слаби запаятчийски ус
луги в Вожица

Стр. 3политическите организации и 
форуми изцяло осъждат също 
и опитите па отделпи хора с 
лошо минало да влияят с недо
пустими постъпки за влошава- 
пс па политическото положе
ние, като това се таксува като 
аптисоциалистичсска дейност.

Стр. 3

ф Полугодишният балапс 
па „Слога“ предупреж
дава

ф Батак

предимпо
Стр. 4 
Стр. вОт заседанието на Общинския комитет



Към 50-годишнината от Октомврийската р«волюиия
СЪБИТИЯТА ПРЕЗ Волгоградски срещиПОСЛЕДНАТА

3.
ботмицитс контролирали работа 
на машините.

На входа в тракторния завод 
се вижда първо танк, повдигнат 
на основи като паметник.

— Тозл танк е построен в то
зи Завод, отбранявал е града, а 
след това участвувал при пре
вземането на Берлин. След това 
станал паметник, казва ескурзо- 
вода.

Най-големия тракторен завод 
в страната е този тук, който но 
си името на Джержински. Той 
бил пуснат в действие през юни 
1930 година, а първия трактор, 
бил изпратен подарък на Моск
ва. Той е ползван в Дубовска об 
ласт, а сега се пази в Московс
кия музей ма революцията. Две 
години по-късно Завода честву- 
вал и произвеждането на стохиля 
дния трактор, а 1938 година 
едно изложение в Париж полу
чи едно от най-големите призна 
ния.

Тракторният завод, обаче се ; 
прочу по времето, когато трябва у 
ше да се отбранява свободата от 
хитлеристките завоеватели. Ко
лективът на Завода използува у 
за нуждите на войната: започна > 
с произвеждание на танкове и /тъ. 
артилерийски двигатели. Извес-г 
ни са танковете на този завод 
„Т-34", които показаха извъиред 
ни боеви качества в ръцете 
руските бойци и работниците, 
които по-късно и сами отиваха 
на война. През 1942 година За
водът е отличен с орден на тру
да, а по-късно и с най-голямо от 
личие на Комитета за отбрапа- 

Заводът работил при твър
да трудни условия: на киломе- ; 
тър и половина от неговите по
мещения се намирали немските 
оръдия, които имали за задача 
да спрат работата на тази, тога
ва военна фабрика. Все пак, на 
руския човек не пречило под ар
тилерийския огън и бомбарди
ровките да продължи работата 
за производство на 

На 17 юни 1944 година
битката за Вол-

виха с думите на благодарност 
за борбата на нашата страна от 
началото на войната, за нерав
ноправния бой против няколко
кратно по силен неприятел, което 
на Съветска Русия правеше вой
ната по лека за двадесет диви
зии. В тази далека и близка 
мосфера, в тази човечна 
името на маршал Тито не е из
говорено без аплодисменти. Раз
говора завършихме за изкуство
то литературата, за културата 
на нашите народи, за мира ... 
Бойците ни посрещнаха сърдеч
но, със всички отличия на пърди 
молна на града каза няколко топ 
ли думи за всички. Бяхме фас- 
цинирани от всестранния диалог, 
срещите с живите творци които 
са необикновено обикновени.

Тук чухме и една незабрави
ма приказка. За един обикновен 
руски боец Арсен. Казват, че Ар 
сен бил в отбраната на Волго
град един от изтъкнатите бойци. 
В една битка загубил крака си, 
унищожил няколко неприятел
ски танка, убил десетина немски 
войника . .. След войната Арсен 
изчезнал, отпътувал някъде да
леч. А когато трябвало да се 
събират данни за историята на 
битката при Волгоград трябвало 
да се намери и Арсен. След дъл
го търсение те узнали адреса на 
Арсен. Един от бойците, един от 
героите на тази битка отпътувал 
при него да забележи спомени
те му за тази битка. Всички ми
слили, че Арсен отдавна вече е 
пенсионер, че е наредил живота 
си и че неговите военни заслуги 
се знаят. Обаче Арсен намерили 
на работното си място, бил пор
тиер в една фабрика. И никой 
в далечния град не знаел за не
говите военни заслуги, нито той 
разказвал на хората как е загу
бил крака си. Когато неговия 
другар от войната го запитал за
що не е казал с какви отличия 
разполага, как се изтъкнал в о- 
свободителната война, той прос
то отговорил: „Защо да разказвам 
за това, което ми е било дълг 
към отечеството. Аз съм още ну 
жен на Съветска Русия. Може 
би хората няма да ми вярват, а- 
ко разказвам за военните заслу
ги.“ И тогава Арсен получил вое 
нна пенсия и квартира, но про
дължил да работи като всеки 
руски човек.

Това е само една приказка за 
един Арсен. А такива приказки 
има много по Русия.

Н. Булатович

РАСИСТКИ СТЪЛКНОВЕНИЯ В САЩ

Расистките стълкновения в САЩ през миналата седмица 
получиха размери на истинска война. Негрите се разбунтуваха 
в 11 американски градове, а в июйорската четвърт Харлем и 
порторнканците. Тоя път център на бунтовете бе Детройт, 
един от шестте най-големи градове в Америка и важен проми
шлен център. Президентът Джонсън изпрати срещу негрите 
редовна войска. Негрите в необуздания си гняв палеха и уни
щожаваха всичко, кдето им падаше под ръка. Коресподентите 
съобщават, че Детройт сега вече е бивш град, че с развалините 
си и ужасите прилича на „Берлин през миналата война.“ Ба
ланса е трагичен: няколко десетка убити, над хиляда ранени. 
Арестуванията продължават, особено след завеждане на извън
редно положение и материалните вреди, които вече възлизат 
на милиард долара.

ат-
среща

на

ОТЗИВ НА РЕЧТА НА ДЕ ГОЛ, ПРОИЗНЕСЕНА 
В МОНТРЕАЛ

Френския президент Де Гол предизвика остро негоду- 
ване в Канада с речта си в Монтреал, с която реч разпалваше 
сецесионистическите страсти на канадците от френско поте
кло. Де Гол произнесе тази реч и прекъсна посещението си в 
Канада като не стигна до нейната столица Отава. Речта на 
френския председател бе осъдена от всички, понеже недопус
тимо е гост на една страна да използва гостоприемиостта за 
разпалване на вътрешни размирици, 
обаче, не бяха в Канада, но в САЩ и Великобритания. Изгле
жда, че Вашингтон и Лондон едва дочакаха грубите думи на Де 
Гол за Канада, за да отворят жесток огън срещу стария френ
ски държавник, който дълго време вече им е трън в окото, по
неже се съпротивлява срещу американското опекунство на за
падна Европа и английските настоявания да се включат в 
падноевропейската общност.

на

Най-острите критики,

та.

за-

РАСТЕ СЪПРОТИВЛЕНИЕТО СРЕЩУ 
ИЗРАЕЛСКИТЕ ОКУПАТОРИ Топ от берлинската операция

От Близкия изток, покрай изключително строгата изра
елска цензура, пристигат вести за изостряне на затегността и 
знаци на съпротивление срещу Израел на териториите, които не
отдавна окупираха в мълниеносната агресия срещу Египет, 
Йордания и Сирия. Израелските власти прилагат всичко 
можно светът да не узнае правото състояние на окупираните 
арабски територии. Но самите извънредно остри мерки на оку
патора свидетелствуват за съпротивление сред населението, би
ло пасивно или пък активно. Вече се изтъква за намерението 
на изреалското правитество отново да въведе обсадно положе
ние на цялата окупирана територия.

Но все пак, приказката за Вол 
гоград би била непълна без оня 
дял, който се отнася за неговите 
летци. Хората се гордеят с това, 
че техният град роди руските ле 
тци. Хиляда руски летци, 
рои на освободителната борба, 
майстори на въздушните прос
транства тук се научили -да уп
равляват стоманените птици. От 
това огромно училище са излез
ли 250 герои на Съветския съюз, 
а 11 от тях са двойни герои. О- 
ттук от училището на летците 
тръгнал един полк летци през 
Втората световна война. Пред па 
метника на героя летец Холзу- 
нов, ескурзовода започва прика 
зката за града на летците.

Отделно преживяване беше, ко 
гато се срещнахме с ветераните 
от битката за Волгоград. Герои
те на този град ни разказваха 
за страхните моменти на този 
град, за съдобносните моменти 
на човечеството. Обаче преди то 
ва югославската група те поздра

танкове, 
след

завършване на 
гоград излезнал от Завода пър
вия трактор, отново 
битката за социализъм, след ус- 

завършената борба за сво

въз- започнала
ге-

пешно
бода. През фебруари 1945 година 
Завода бил отличен с орден на 
Отечествената война първи ред, 
а след това герой на Съветска 
Русия. За деветдесетгодишнината 

на Ленин Заводаот рождението 
изработил милионния трактор. 

Днес в цялата страна е извее- 
Завода воин и работник и

ТАЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕЩУ 
ГРЪЦКОТО ВОЕННО ПРАВИТЕЛСТВО

тен
всеки човек във Волгоград с гор 
дост ще ви разказва за Завода и 
неговите хора. Ще ви помоли да 
тръгнете до музея на града и 
там да видите историята на гра 
да герой и Завода, който геоо- 
ически отбранявал града. Там 
дълго наблюдавахме стоманена
та кабина цялата издупчена от 
куршуми и гранати. На нея има 
само един прорез, през който ра

Гръцката военна диктатура се среща с все по-масово и по- 
организирано съпротивление, каквото нямаше след априлския 

удар. Срещу военното правителство действуват повече 
тайни организации, чиято политическа ориентировка е разно
родна, -но които разчитат на всички гърци, готови да се борят 
срещу диктатурата. Едно от най-силните тайни движения без- 

„ Патриотичният фронт.“- Западните агенции съобща-

военен-

спорно е
ват, че против сегашния военен режим се организират и офице- 

гръцката армия, които след удара правителството пен-рите на 
сионира. ч

митровград), Трън, Брезник и други мес
та все до Сливница, докато София бе о- 
свободени русите на 2222 декември съща 
та година.2)

За освобождението на Цариброд съ
ществуват две предположения за датата 
на освобождението." Според едни Цариб
род е освободен същия ден когато и Пирот 
— 16 декември 1877. Според други автори 
Цариброд е освободен на 22 декември ко
гато и София. Все пак със сигурност мо
же да се вземе че турските войски са на
пуснали Цариброд между 16 и 22 декем
ври защото за Цариброд не е забележе- 
на някоя особена битка, а турците се отег 
лили след пораженията им при Бела Па 
ланка и Пирот. Точната дата за освобож 
дението на Пирот (16 декември) е утвър-

Така на един 
„1877

на България преди да пристигнат руски
те войски. Русите били удивени от хра
бростта на трънчани „водени от Симо 
Соколов“.

Участието на четата на Симо Соколов 
в боевете за освобождението на Горно 
Понишавие заедно със сръбските войски 
и неговата дейност като сръбски офицер 
укрепи много връзките на България и 
Сърбия в боевете за освобождение от ото 
манското робство. След войната Симо Со 
колов често получаваше писма от свои 
познати от Сърбия и Черна Гора. Ето ед
но от Петко Пейович:

„До войвода Симо Соколов
Драгши господин Симо, бъдете здрав.
Изпращам Ви моята фотография катп 

спомен за нашето другарство през 1876 
година. Няма много да протакам, но са
мо ще си спомниш как си избран за вой
вода в Зайчар. Аз бях ваш войник и тръг 
на.хме за Пандирало и Бабина Глава и та 
ка се бихме под Ваше командуване. Ко
гато се върнахме на Треси баба и тук 
имахме боеве. Преминавайки Тимок, стиг 
нахме в Княжевац и тук ми дадохте са
бя, която пазя и сега като антика. Какво 
да продължавам повече. Когато падна 
Княжевац нашия батальон беше разпо
ложен над Алексиначка баня в една го
ра след няколко дни ни повика Главният 
щаб и избра една рота най-храбри войни 
ци да тръгне с Вас да разузнава турците 
и да види колко ги има и къде са. . . И 
така нощем ходехме, а денем се криехме 
и преминахме Тимок и вие описахте ця
лата турска войска на Треси баба. За
върнахме се в Баня и Узен Миркович 
(полковник от сръбската армия) ни даде 
по пет дуката за възнаграждение.

Сега, добрият ми войвода Соколов, аз 
винаги ще си спомням за доброто, което 
ми направихте. Аз после се завърнах в 
своето отечество Черна Гора.“

90 години от освобождението от турско робство

1877 СВОБОДА СЛЕД ПЕТ 

СТОЛЕТИЯ1967 3.
Шипка и да се бие за освобождението на 
своята страна от турско робство.

В боевете за освобождението на Пи
рот и Горно Понишавие взеха участие и 
български доброволчески части, които 
след Сръбско-турската война 1878 година 
останаха в Сърбия. В тези боеве се отли
чиха частите на трънчанина Симо Соко
лов,1) който дълги години беше сръбски 
офицер и активно работеше за събиране 
на български доброволци за окончател- 

освобождение на България от тур
ско робство.
Когато избухна Сръбско-турската воинао 
Симо Соколов, както го наричаха „Со
кол", се придвижи със своите доброволци 

боевете в Горно Пониша-

Обаче опитния разузнавач още по вре 
Сръбско-турската война 1876 година 

получи от полковник Артамонов отново 
същата задача. Той беше върнат 0братн0 

Сърбия със задача да разузнава движе 
нието на турската войска, за разположе
нието и придвижването им около Видин, 
Враца, София, Орхание, Татар Пазар- 

Филипопол (Пловдив).

ме

в

дена от останали записи, 
часловец в Пирот е останал запис.

стана Сарбия у Пирот 
Подобен

ното
джик и

Симо Соколов започна своята дейност 
като разузнавач. Той кръстосваше много 
места, дори посещаваше и турски гарни 
зони преоблечен като турчин и даваше 
сведения на руската войска за положе- 

фронта. От 5 декември 1877 го
дина той се постави под командването на 
Хорватович и с неговата армия и своите 
доброволци българи от Софийско и Ви
динско сформира една чета. Известен в 
неговия щурм при Бела Паланка и Пи- 

За тези- боеве той получи сръбски

лето знати се кига
16: декември^а дана у петек.

манастира при Темско.запис има и в 
Затова много автори, като Виданович и

като дата за

и взе участие в „
вие. Щом започна войната, той пристигна 
з Неготин при полковник Хорватович да 
иска разрешение да замине за България. 
Хорватович се съгласи и даде една пре
поръка за заслугите на Соколов в сръб
ската армия.

„Препоръчвам на всички и на всекого 
Симо Соколов — се казваше в препоръ
ката на Хорватович, — родом от Трън в 
България, княжевско-сръбски поручик в 

,като употребим и сигурен в мир 
като храбър пред противника 

предприемчив за об-

др. взимат 16 декември 
освобождение и на Цариброд, защото се 
знае, че от Пирот към София турците се

нието на

изтеглили в паническо бягство.
След освобождението на Бела Палан

ка (12 декември) Пирот и Цариброд (I6 
декември), Лесковац и Власотинци (И Де 
кември, Прокупие (6 декември), започ
нали боевете за освобождението на Ниш, 
който останал обкръжен от страна на

рот.
орден за храброст.

След освобождението на! Пирот на 16 
декември 1877 година Симо Соколов бе 

Хорватович. Туй му отдаде 
боевете за освобождение на

оставка
но време,
и като възторжен и 
щата славянска кауза.

Освен горното удостоверявам, че гос- 
оставка от своя

повикан от
признание в 
Горното Понишавие и му разреши да за
мине на българска територия да се бори 
за освобождението на България. При то
ва му бе предал трофейно турско оръжие 
— 600 пушки и 22 сандъка патрони.

на Симо Со

сръбската армия.
1. По материали от статията на Тонко 

Генов обнародвана в книгата 
борци за свободата на други народи", Со-

подин Симо си е подал 
офицерски чин и длъжност в нашата ар- 

единствено, защото желае своите ус- 
сила да посвети на отече-

„Българи

мия
луги и, своята 
ството си.

фия 1965.
2. Света Петрович „Пирот и околина 

стр. 36 (ръкопис).

Храбрите бойци от четата 
колов се отправиха за Трън, родното мя
сто на своя командир. Много българи от 
тези краиша се присъединиха кам четата 
на „Сокола" и по този начин тя се увели
чи тройно повече. По този начин пламна 

•й Трънско, а Симо Сокола се от 
Кюстендил. Четите на Соко- 

Иляо освободиха много краища

2 август 1877 
Неготин Богдан НИКОЛОВ

Комендант на тимошкия корпус.
Джура Хорватович

С този документ Симо Сок02]°® 
готов да замине в България, да тръгне на

В сраженията в Горното Понишавие 
през декември 1877 година бяха освобо
дени освен Пирот още и Цариброд (Ди-

В следващия брой:

Освобождението на Ниш.

----4 АВГУСТ 1967 ГОД. • БРАТСТВО

полковник въстание 
прави към 
лов и дядо
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на септември общинска 
на ССРНЗА САНИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСНОТО 

ПОЛОЖЕНИЕ В БОСИЛЕГРАДСКО
- началото 
конференция

ЕДНО СЕЛИЩЕ—ЕДНА 

МЕСТНА ОБЩНОСТ
През последните дни в Боси- 

леградско се разгърна жива по
литическа дейност в партийните 
организации и в някои местни 
организации на Социалистичес
кия съюз. Делта е на по-широка 
платформа да се потърсят начи
ни и методи за изграждане на 
здраво политическо акционно е- 
динство, чрез което ще се навак 
са изгубеното време и обезпечи 
успешно провеждане и разреш- 
ване на натрупалите се пробле
ми. В същност касае се за пре
въртане в дело заключенията 
на Общинския комитет на СКС 
и представителите на останали
те обществено-политически орга 
низации, изготвени съвместно с 
представителите на ЦК на СКС 
на заседанието, което се състоя 
на 26-юли т.г.

На 29-юли в Босилеград се пио 
веде масова политическа конфе 
ренция на местната организация 
на ССРН, която завърши успеш
но, въпреки че някои от присъс- 
твуващите в края на същата ис- 

» коха да изостряат положението 
около избирането на председа
тел на Общинската скупщина, 
реагирайки неотговорно усилия
та на комитета и ръководствата 
на останалите организации да 
се намери едно задоволително 
решение.

На конференцията бе повдиг
нат въпросът около акцията за 
изсушаване на босилеградското 
поле от лявата страна на Драго 
вищица. Изслушаха се различни 
мнения на селскостопански про
изводители, агрономи и техници 
и се прие решение след провеж
дане на необходимите подготов
ки, в които ше участвува и об
щината и земеделската коопера
ция, да се пристъпи към работа. 
Така един съществен и твърде 
актуален проблем за пръв 
се разглежда от местната орга
низация на ССРН. Въпреки че 
повечето от присъствуващите на 
конференцията бяха служащи, 
които нямат имоти в полето, те 
проявиха жив интерес и изрази
ха готовност да помогнат в бъде
щата акция за мелиориране на 
въпросната площ от около 400 
декара. Беше избрана комисия, 
която ше се заеме с изработка 
на проектоплан и организиране 
на акцията.

За политическото положение 
в света и съвременните между
народни събития кратък преглед 
направи другарят Любен Арсов, 
председател на общинската кон
ференция на ССРН. Той изтък
на и ролята на нашата страна в 
борбата за укрепване на светов
ния мир и необходимостта да 
бъдем единствени и готови да 
защитим нашата страна и свето
вния мир.

След това др. Авани Стоянов, 
представител в Републиканска
та скупщина на СР Сърбия го
вори за политическото положе
ние създало се в Босилеградско 
в течение на изборната дейност. 
Той изтъкна че в изборната дей 
ност покрай положителните ре
зултати са се манифестирали и 
някои отрицателни и на нашата 
система чужди прояви, които 
са изострили отношенията меж
ду хората и действували до разе
динение на политическите сили и 
създаване на застой в работата 
на общинската скупщина. — Из 
борите за народен представител 
и за отборници — заяви друга

рят Стоянов със своята динамич 
ност и масовност на граждани
те на събранията и при гласува
нето показаха, че нашите граж
дани ясно и недвосмислено се 
изясняват за политическата ли
ния и платформа на Съюза на 
комунистите и Социалистичес
кия съюз, за провеждане на сто
панската и обществена реформа 
у нас. Тази широка политическа 
акция беше опробване на дейнос 
тта на Съюза на комунистите в 
новата обстановка след Четвърт 
ия пленум. Естествено е че граж 
даните в предизборната дейност 
изнасяха много належйщи проб
леми из всички области търсей
ки съответни решения, което бе
ше оправдано и на линията на 
реформата. Обаче в първата фа 
за на тази дейност се чувствува
ше изчакване на решения от пар 
тията и останалите обществено- 
политически организации. Така
ва атмосфера много допринесе 
за активизиране и действие и на 
онези сили, които не са наклоне 
ни към нашето успешно общест 
вено развитие и които се вмък
ваха в създадените групировки 
и настояваха още повече да разе 
диняват политическите сили и 
масите. Някои хора схванаха де
мокрацията така че всеки може 
да прави и говори каквото си ис 
ка, отхвърляйки легалния меха
низъм на обществено-политичес 
ките организации и техните пре 
поръки и заключения. В така 
създадената нездрава атмосфера 
започнаха да се чуват неосновани 
нападения, отправени по адрес 
на някои отговорни хора, досе
гашни ръководители, а последо
вателно и към общинските ръко 
водства.

Другарят Стоянов изтъкна, че 
една такава деструктивна дей
ност на известни елементи не е 
била лишена и от разни шови- 
нистически лозунги, че общин
ските ръководители са продали 
рудниците на Враня, т. е. на сър

бите, па дори и иредентически 
лозунги, което очебиещо говори 
че нашите политически врагове 
и сега не са мирували. Те са 
се прилепвали към един 
друг кандидат за народен пред
ставител и агитирайки за него, 
а осъждайки другия са създава
ли терен за ежби и раздори. Яс
но е че щом като има повече 
кандидати ще има и техни изби 
ратели, но е неоправдано хората 
да си служат с лъжи, лозунги, 
обиди па дори и побои, каквито 
случаи сме имали при нас — 
заяви Стоянов.

жение до обищнската скупщина, 
според което 
се организира

Усилията на обществено-поли- 
сили сигурно ще съз- 

Босилеградско условия
във всяко село да 

местна общност 
за няколко села.

тическите 
дадат в
за по-конструктивна работа на 
обществено - политическите тру 
довите и, другите организации. 
Подготовката за общинска кон
ференция на ССРН в 
на септември е още едно усилие 
в тази насока. На конференция
та ще се съгласуват правилата 
на тази организация с разпоред
бите на статутите на Съюзната и 
Републиканската конференция, 
ще се избере надзирателен от
бор и ше се образуват секции и 
избере секретариат.

Конференцията ще обсъди ра
ботата на местните общности и

вместо една 
Недоимъкът на средства в мест 
ните общности понякога съдеи- 
ствува за размирици, като всяко 

стреми към тези средс- 
Това утежява правилното 

разрешаване на проблемите и 
мобилизирането на хората за до 
броволен труд и самооблагане. 
Всъщност общинската конферен 
ция с това предложение само да 

на изнесените по

или

село се 
тва.

началото

ва подкрепа 
събранията на избирателите та- 

предложения. Конференци 
също ще подкрепи инициа-

— Последствията от едно тако 
ва групиране са се ясно показа
ли. Отслабнала е работата в ор
ганизациите на Съюза на кому
нистите върху реорганизацията 
на партията, провеждането на сто 
ланската реформа в трудовите 
организации е в застой, Общин
ската скупшина почти единстве 
на в Югославия още не може да 
избере председател.

На края др. Стоянов
на ССРН и СК да се

кива 
ята
тивата вместо подружници да се
образуват местни организацииподружниците на ССРН. Досега 

е необхо по селата.шният опит показва, че 
димо да се изготви едно предло- М. В.

Село Бресница строи пътпокани
членовете 
заемат всички за превъзмогване 
на създадената ситуация, за спло 
теност на масите в изпълнение на 
бъдещите задачи, които поставя 
стопанската реформа и реоргани 
зацията на Съюза на комунисти 
те. И сегашното политическо по 

света налага да

мер Боян Лазов, пенсионер е дал 
45.000 динара, Славчо Захариев, 
шофьор в Белград е дал 20.000 

Борис Петрунов, работ-

Село Бресница в Босилеград
ско се е наело да разшири пътя 
от Бресница до Бресничка река. 
Избран е строителен 
който ще ръководи работите, и 
са предприети мерки за осигур
яване на необходимите средства. 
Тъй като за този път са заин-

динара,
ник в Риека — 10.000 динара. О-

комитет,

свен самооблагане има хора, ко
лари. Евтим Пенев, 
внесъл 10.000 дина-

ложение в
бъдем зорки и единствени и на
време да се противопоставим на 
разни чужди прозападни 
прокитайски прояви в нашия об 

Наша задача е

ито внасят и
земеделец е

мнозина по 2—5.000 динара.или ра, а
От разширяването на пътя ще 

многостранна полза. Земедел

тересувани и някои трудови орга 
низации, те участвуват с парич- 

средства и сечива. Досега са 
събрани общо 500.000 стари ди- 

Горското стопанство в Боси 
320.000 динара, об 

200 кг

ществен живот, 
да укрепваме братството и един

имани
ските продукти, които изнася се 

извозват в Бо-ството на нашите народи, систе- 
самоуправление, обще- 

стопанска реформа

лото, няма да се 
силеград, а снабдяването с про 
мишлени стоки ще бъде много

нара. 
леград е даломата на

ствената и 
и реорганизацията на Съюза на 
комунистите — заключи другар-

щинската скупщина —
200.000 динара. Земедел по-леко.взрив и 

ската 
ки и
пътя има и дарения. Така напри

път Сега на пътя работят всекидне 
вно по 20 работници.

кооперация е дала 30 кир- 
30 лопати. За строежа наят Стоянов.

С. ЕвтимовСт. СТАНКОВ
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БОЖИЦА

СЛАБИ ЗАНАЯТЧИЙСКИ 

УСЛУГИ
Дядо Йосиф Н. Младенов е 

най-старият и по години, и по 
трудов стаж. На 75-годишна въз 
раст е, а държи цяла .индус
трия“, както казват на шега бо 
жичани. Има дъскорезница (на 
мотор или на вода в зависимост 
от обстоятелствата), тепавица, 
дарак и воденица. Но работят 
само воденицата и даракът, а 
дъскорезницата и тепавицата 
стоят, защото старческите сили 
на дядо Йосиф и 73-годишната 
му бабичка не им позволяват да 
поемат бремето около дъскорез 
ницата, и тепавицата.

Много села, дори и цели ра
йони, в нашите краища са 
останали без най-нужните за
наятчийски услуги. Причината 
за това е, че в дадени занаяти 
няма млади кадри, а другаде за
наятчиите са обременени с ви- 

Едни обременени,сок данък, 
други работят скрито, услужа- 
вайки на „свои“ хора, които ня
ма да ги обадят.

Поинтересувахме се как стоят 
работите в това отношение в се 
ло Божица, което се числи 
Сурдулишка община, защото чу 
хме че тя напуснала острата да- 

към занаяти-

Изглед от Божица
към

нение с тази слаба работа, каз
ва той, данъкът му от 30.000 ст. 
динара годишно е висок. Това 
вероятно ще продължи все дока 
то божичани не изразходват го
лемите запаси от брашно. За
това цялата му надежда е на
сочена към началото на новата 
учебна година — да меси хляб 
за учениците и учителите.

Както се вижда от трима за
наятчии — двама заявяват, че 
са обременени с висок данък, 
който не съответствува на годиш 
ните им приходи от упражнява 
нето на занаята. А това именно 
принуждава занаятичиите особе 
но на село да се отказват от 
упражняването на един или

ни негови сезони всъщност са е- 
когато ра-сента и пролетта 

ботниците започват да присти
гат или си отиват на работа. 
Той не е обремнен с данък — 
плаща 20.000 ст. динара годиш
но. Значи неговата мъка не е

нъчна политика 
чиите. Поприказавахме с трима

колко плашат да-занаятчии 
нък, имат ли достатъчно работа, 
имат ли чираци и пр.

Дядо Йосиф за дарака плаща
годишно 100.000 стари динара 
данък, а за воденицата 20.000 ст. 
динара. Казват, че за воденица
та не е много, а за дарака данъ- 

Именно, годишно

високият данък, както при дядо 
Йосиф, а малкият брой мюще- 
рии, които идват да им направи 
съответна услуга.

И Арса Никодинов е единстве 
ният фурнаджия в Божица, Оба 
че неговите мъки подобават и 
на тези на дядо Йосиф, и на те
зи на Гонев. От едно месене оби 
кновено вади по 80 кг хляб, кои 
то не може да продаде по два- 
три дни. Това продължава особе
но откак завършила учебната го 
дина. И не само заради нея. Из
бухването на въоръжения кон-

БОСИЛЕГРАД
кът е висок, 
влачат около 3.000 кг, а за услу
гите наплащат 100 ст. динара по3,6 милиона за гораните
килограм, което значи че осъще 
ствяват приход от около 300.000 

динара. На тези 300.000 дин. 
плащат 100.000 ст. динара данък. 
За двама старци наистина висо

СР Сърбия ,така че през настоя
щата година босилеградските го 
рани ще разполагат със сума от 
3.600.000 динара. Това е значите 
лна сума за тази организация, 
толкова повече че досега тя не е 
получавала финансови средст
ва нито чрез бюджета на общи
ната нито от републиката.

В общинския отбор на горани-

Горанското движение в Боси
леградско от година 
става все по широко продуктив
на и масова обществена органи
зация, която на дело се потвър
ждава, оправдавайки своето съ
ществувание. Хиляди залесени 
и отглеждани площи млади гори 
са ежегоден подарък от горани
те на стопански изостаналата Бо 
силеградската комуна.

Тази самоникла трудово-обще 
ствена организация за първ път 
през тази година е намерила за
служеното си място и в общин
ския бюджет, в който е съзряна 
с два милиона динара.

Към тези средства от неотдав
на се добавиха още 1.600.000 ста 
пи динара — помощ от Републи 
канския отбор на гораните на

на година ст.

ка сума.
Стойне Гопев е единственият 

обущар в Божица. Не е божича 
нин, а босилеградчанин. Занаят
чийската си работилница отво
рил есента. Макар че прави нови 
дамски и мъжки обувки, работа 
та му се състои главно в поправ 
ка на стари. Но и това не е доста 
тъчно. Работа има само в наве
черието на празници и по-голе- 
ми събори в Божица или някое 
ДРУГо по-близко село. Най-плод

те изтъкват, че тия средства ще 
бъдат използвани най-рационал 
но за уреждане на горански раз 
садници за произвеждане на са 
ден материал. Това ще доприне
се за постигане на още по-видни 
резултати на гораните в предсто 
ящия период.

фликт на Близкия изток засег
нал и него, фурнаджията в Бо
жица. Защото почти всеки бо- 

1.000 или

друг занаят.
Значи, че и Сурдулишка об

щина не е навсякъде последова 
телно провела в дело либерална 
та данъчна политика към заная 
тчиите.

жичанин купил по 
2.000 кг брашно, така че сега 
малцина взимат х*ляб, че браш
ното им да не се развали. В срав м. п.Ст. Стапкоп.
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В Босилеградската аптека

ПЪЛНА УСЛУГА 

НА ХОРАТА
Освен това всяка среда по е- 

дий от аптеката отива в Воиси- 
ца, където е амбулантен ден 
Докато лекарят от Власииа-Ок- 
руглица върши преглед аптекап 
или помощник аптекар издават 
необходимите лекарства. За 
теката това е ново задължение 
което е приела 0т началото на’ 
настоящата година. Отиванет 
Божица е доста затруднено 
же автобусите от Босилеград 
тая посока тръгват в 5 часа сут 
ринта, когато е рано и в 12 
когато е късно,

В Клисура за раойна

— Според съвременните нор
мативи на здравеопазването на 
десет хиляди жители трябва да 
има една аптека или клон на 
аптека. Това всъщност значи, че 
територията, която сега обслуж
ва Народната аптека в Босиле
град се нуждае от три такива 
учреждения, — заяви магисърът 
п0 фармация в босилеградската 
аптека др. Захари Сотиров.

Но и при сегашното положение 
аптекарската служба в Босиле
град обслужва не само цялата 
територия на обшината, но и ра
йоните на Клисура и Божица, 
които принадлежат към Сурду- 
лица. Фактически една аптека 
за население от 32 хиляди жите
ли от двете съседни общини.

Почти всеки ден с линейката 
на Здравния дом в районните ам 
булантории отива и по един от 
работниците на Аптеката с необ 
ходимите лекове. По този начин 
веднага след лекарския преглед 
пациентът взима и необходимите 

Така той получва

шш ап-

о в
поне

в

часа

същест
вува още от 1963 година районна 
аптекарска станция, обслужвана 
от аптекарски помощник. Стан
цията е добре снабдена с 
ства и лекар-

напълно задоволява нуж 
дите на населението от 
край. С нея се обслужват този 

къмдесет хиляди жители, включител 
но и някои села от Църна Трава 

Сегашната мрежа на аптекар- 
ската служба е регулирана чрез 
договор с Околийския завод за 
социални осигуровки във Враня 
и есъглавсувана със службата на 
Здравния дом в Босилеград за Да 
се провежда по-пълна и ефикас-

- ........ . .•* •

ВА ТУРИЗМА В БОСИЛЕГРАДСКО
лекарства, 
комплектна здравна услуга в ра
йонната амбулантория, не губейХОРАТА ИДВАТ, НО ки излишно време да отива за 
лекарства в Босилеград. Така е 
организирана лекарската и ап- 

служба във всеки

• ® ®
на здравна защита на насиле- 
нието от Босилеградско и Сур- 
дулишка община.

— Ако в районната амбулато
рия нямаме някое магистрално 
лекарство или то трябва да се на 
прави и приготви в аптеката в 
Босилеград — казва Сотиров — 
ние вземаме рецепта и на дру-

Тъкмо затова би трябвало да 
се оживи работата на туристиче 
ския съюз и да се предприемат

и частните заведения са подобре текарската 
четвъртък в Горна Любата и в

Летно време в Босилеградско 
се чувствува силно оживление. 
Мнозина хора, родени в този 
край, гости от страни, риболовци 
и други, идват в тези предели и 
те оживяват. Тази година гостил 
ничарските заведения имат по
вече гости, а спортните риболов
ци край Драговищица са повече 
от когато и да било. Автобусите 
винаги са пълни. Дори по-чис- 
лени са и леките коли, които до 
карават гости.

Но хората пристигат, поседат 
известно време и си отиват, а 
никой не ги пита какви са впе
чатленията им от тяхното преби 
ваване и дали ще се върнат пак.

Тази година е година на меж
дународния туризъм. Щели-неще 
ли тя хваща и нашия край и вре 
ме е да се предприемат сериозни 
начинания за укрепване на тури 
етическото дружество в Босиле
град. Неговото учредително съ
брание стана още през 1963 годи 
на. Самото учредяване бе резул
тат на констатациите, че има ус 
ловия за развитие на туризма, но 
че главните пречки са лошите 
пътища и слабо развитото гости 
лничарство. Тези пречки сега не 
са какт0 преди години. Услови
ята, които предлагат „Кин-Стан"

пътищата се движатни, а по
много повече автобуси свързава- събота в Караманица при 

вооткритития рудник „Подвиро- 
ве‘‘.

но-мерки за организиран туризъм в 
Босилеградско.щи Босилеград с много градове 

в страната. С. Евтимов

ИЗ ТРУДОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
гия ден изпращаме лекарството 
по автобус. Това е една услуга 
плюс на нашите пациенти. Съ
що така и отиването ни в Кара-Полугодишният баланс на 

„Слога“ предупрежава маница в всяка среда не е обеза 
телно. но ние това правим за 
по-компектно здравеопазване. 
Защото какво на човека струва 
здравен преглед в Караманица 
или другаде на терена, когато

Снабдяването е несистематич- 
но, без допитване с продава
чите, без достатъчно сведения за 
търсенето на стоки из селата. 
Снабдяването със стоки върши 
директорът или търговски път-, 
ници, главно от гросистите, при 
сравнително по-високи цени, отг 
колкото дават фабриките. По та 
къв начин се намалява и по-ку- 
пателната способност на потре
бителя.

Ако имаше задължен служещ, 
може би нямаше да се случи Бо
жица да търси 200 коси и пред
приятието да ги купува, макар 
че в неговия магазин в Бистър 
косите стоят непродадени. Или, 
в магазина в Тлъмино няма сто 
ки и те се купуват от страни, а 
с такива стоки е пълен магазина 
в Божица. От такава работа са
мо са се увеличили запасите от 
стоки. Комерциалният би знаял 
да прехвърля стоки от един в 
друг магазин и да увеличи по 
такъв начин оборота.

За разрешаването на тези про 
блеми, специално за освобожда
ването от залежали стоки пред
приятието има само един път — 
да намали цените им и да се ос
вободи от тях като освободи и 
средствата. Но затова ще трябва

та. В резултат на това цените на 
земеделските произведения са 
сравнително низки по отноше
ние на промишлените стоки, а 
поради това покупателната спо
собност на хората е била под ра 
внището на увеличеното търсене 
в другите краища. И личните до 
ходи в комуната са сравнител
но низки и насочват потребите
лите само към най-основни пре 
дмети за потребление. Към това 
трябва да се прибави намалена
та възможност от заемането на 
сезонни работници-строители от 
този край, защото в цялата стра 
на значително са намалени ин- 
вестнициите за този отрасъл. Вси 
чки тези причини могат да оправ 
дят намаляването на стокообо
рота.

Обаче не само това са причи
ните. Естествено, има други, ко
ито обикновено се скриват от ин 
тересувашите се. Впрочем и са
мия колектив не би трябвало да 
се задоволи само с тези оправ
дателни причини. Ако би постъ
пил така, момее би цялата по-на 
татъшна дейност ще се насочи 
по крив път. Изглежда, че орга
ните на самоуправлението са ра 
збрали вътрешните слабости, ко
ито спират успешната търговия 
в общината. Решенията взети в 
началото на голината потвърж
дават това. Трябвало е да се об
яви конкурс за комерциален ди
ректорът. което значи, че така
ва служба няма, а без нея няма 
успешна тръговия при сегашни
те условия. Изглежда, че това е 
най-важната поичина, че поед- 
приятието е натрупало толкова 
стоки.

— 58 милиона оборотни сред
ства, а стоки в магазините 
за 148.000.000 динара.

— Решенията на самоуправи- 
телните органи не се про
веждат.

той трябва да слиза в Босиле
град за- необходимите лекарства, 
заключи Сотиров.

Ст. Ст.

Колективът на търговското 
предприятие „Слога" в Босиле
град нямаше нужда да чака по
лугодишния баланс, за да види

Как се храним

На село храната 
става по-разно

образна

какво е положението на пред
приятието. Личните доходи са 
на миналогодишното равнище, 
макар че се предвиждаха значи 
телни увеличения на оборота. 
Миналата година тези доходи 
възлизаха на 80 на сто от пред
видените с плана.„Градня“ ще 

преизпълни го
дишния си план

Югославските учени, които се 
занимават с изучаване на вътре 
шните органи на човешкото тя
ло и изучават прехраната на на 
селението констатират, че днеш
ната храна на село е много по- 
разнообразна и по-богата, откод 
кото преди две десетилетия. Пре 
ди всичко, хлябът, все още е ос
новният хранителен продукт на 
югославския селянин. Но днес в 
80 на сто случаи е пшеничен, а 
в 20 на сто — царевичен, като в 
много краища царевицата е поч
ти премахната от човешката пре 
храна.

Учените по-нататък констати
рат, че днес в сравнение със 
състоянието, от преди две десе
тилетия в селските домакинства 
захарта и плодовете се изразход 
ват три пъти, а млякото и млеч
ните произведения четири до пет 
пъти повече. Закуската и вече 
рята предимно се състоят от мле 
чни произведения и яйца — то
чно така, както препоръчват у-

Всичко това показва колко ус 
пешно е била работата през пър 
вото полугодие и налага на ко
лектива да търси начин за укре 
пване на претприетието в отстра 
няването на причините, който са 
довели до тези неуспехи.

Планът за първото полугодие 
не е изпълнен. Вместо 270 са осъ 
ществени 209 милиона динара 
оборот, а за фондовете са оделе- 
ни само 666.000 динара. Неизпъл 
нението на плана за оборот мо
же да бъде резултат и на лошо 
палниране. Обаче това че при 
58 милиона динара оборотни сре 
дства предприятието има стоки 
за 148 милиона динара обвързва 
колектива и самоуправителните 
органи със службите да обсъдят 
причините за блокирането на те 
зи огромни средства. Запасът от 
стоки сега е с 50 на сто по-го- 
лям, отколкото по същото време 
миналата година.

Структурата на потреблени
ето на индустриални стоки през 
първото полугодие ни показва, 
че най-много са продавани ме
бели, през юни зарад събитията 
в Близкия изток бе увеличено 
търсенето на брашно, захар и 
други продукти, а по същото вре 
ме е продаден текстил с 40 на 
сто в по-малко, отколкото мина
лата година. Намалено е търсене 
то и на строителен материал, по 
ради стихването на строителни
те работи.

Причините за 
търсене са различни. Покупател 
ната способност на населението 
тук е намалена. Зарад лоши съ
общения значително е утежнено

С договори, които „Градня" е 
сключила през този месец, тя е 
обезпечила толкова строителни’ 
работи, колкото е необходимо да 
се изпълни годишния план. Сто 
йността на работите по сключе- 

възлиза на 250 мините договори 
лиона динара — точно колкото е 
нужно да се осъществи планът 
от 480 милиона динара, Сега се 
преговаря с ЖТП от Белград за 
строеж на почивен дом за работ 
ниците от предприятието То ще 
се строи към гарата. Предвари
телните изчисления са домът да 
струва 50 милиона динара.

Новите строежи ще изискват 
нова сезонна работна ръка. Ор
ганите на самоуправлението ве- 

решили да се вземат 20 не 
квалифицирани и пет квалифи
цирани работници. Ако се запо
чнат работите по строежа и на

да жертвува част от резервния 
си фонд. В противен случай пре 
дупреждението от шестмесеч
ния баланс ще е напразно, а пре 
дприятието може да затъне в 
по-големи трудности.

М. Какичче са
чените.

От особено значение е сведе
нието, че олиото и маргаринът 
заемат все по-значително място 
в югославските селски кухни,

маст се
този дом предвижда се заемане 

20 сезонни работници.
в

на още
Това предприятие няма никак

които по-рано свинската 
считаше за незаменима. Интере 
сни са данните и за употребата 
на алкохолни питиета. Днешни-

употреб
ен кредити и със 70 
свои оборотни средства осигуря
ва финансирането на всичката 
си работа, като строи и жилища 
за продажба.

Натрупването, което очакват и 
тази година им дава възможност 
да организират работнически 
стол, където работниците да полу

милиона

ят югославски селянин 
ява средно повече вино, отколко 
то ракия, докато по-рано беше °- 
братно.

Макар че с тези тенденции У" 
чените са доволни, те изтъкват, 
че в разните краища на нашата 
страна те са различни. Особено 
се подчертава храната в нераз
витите краища. Тук в селските 
домакинства консумацията на 
пшеничен хляб е доста голяма,

консу-

намаленото

чават за 150 динара топла храна.
ще плаща готвачПредприятието 

и помощник и разнасянето на изнасянето на селскостопански 
които са единстве докато свежи плодове се 

мират все още в незначителн
количество.

произведения, 
ния износен артикул в община-храната по строежите. Една от витрините па „Слога“М. Б.
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ЗДВЪрШИ ПЕТИЯТ ЮБИЛЕЕН ФЕСТИВАЛ НА МЛАДЕЖТА ОТ ЛУЖНИЦА

РЯДКО КУЛТУРНО СЪБИТИЕ
!

Едно рядко културно събитие 
в края на горещия месец юли мо 
билизира спортните и културни 
сили на Бабушница и общината. 
С разнообразна програма бяха

ва много хора я наблюдаваха от 
прозорците на салона и на пло
щада. А програмата беше инте
ресна и съдържателна и събуж 
даше още по-голям интерес, за- 
щото сървенованието между се
лата има традиции още от пър
вия фестивал. За такъв хубав 
спектакъл има да се благодари 
и на младежкото

босненски народни песни. Боснен 
ски народни песни изпълниха и 
Йорданка Рйстич, Чедомир Не- 
шич от Бабушница и учителка
та от Стрелъц Станка Ристич.

Целият салон придружи сим
патичната млада певица от Бо- 
нинце Зорица Илич и ученичка 
та от Пиротската учителска шко 
ла Любинка Ристич, която из
пълни песента „Когато веднъж 
си отида“.

чески гитари и изпълнителните 
на забавни мелодии. В тази част 
от програмата взеха участие 
джасът „Карноли" отБелаПалан 
ка, младежкият джаз оркестър 
.Фантом“ от Пирот и оркестъра 
от с. Велико Боньинци.

Забавни песни изпълниха Сла 
вица Стоилкович от Бабушница,

ръководство, 
което е включило в работа над 
2.500 младежи в общината.

Започна се от кавала...

Програмата беше разнообраз- 
на и богата. Имаше в нея за вси
чки по-малко. Не случайно Се за
почна с кавала. Когато ръково
дителите на програмата Драгос- 
лав Манич и Светлана Миялко- 
вич откриха програмата и на 
сцената излезе изпълнителят на 
кавал от село Ракита Борис Кръ 
стев, в салона започнаха апло
дисменти и такова въодушевле
ние, което може да се види са
мо на футболните стадиони. С 
всяка друга точка публиката ста 
ваше все по-активна. На момен
ти заедно с изпълнителите пее
ше целия салон. Реагираше се 
на обективността в оценката, 
давана от страна на журито.

Първата част от народния ме- 
лос се състоеше от подбрани на
родни песни от Босна и Сърбия.

Мис на Лужница — 1967

ха разделени и останалите на
гради. За най-добър вратар бе 
провъзгласен Анте Леварда, а 
за най-добър футболист Томис- 
лав Стоянович „Прике“. В състя 
занията в малък фудбол първо 
място зае отбора от село Стре
лъц, а второ място отбора от село 
Радошево.

Накрая бе избрана хубавица 
за 67 година, Чрез гласуване на 
публиката за хубавица на Луж
ница 67 бе избрана девойката 
Лидия Миялкович от Бабушни
ца, а за нейни придружнички Ве 
ра Николич и Зорица Димитрие 
вич. Лидия Миялкович и нейни
те другарки получиха награда от 
местното предприятие „Текстил- 
колор".

След това започна увеселение 
в хотел „Църни връх“, което трая 
до зори.

I

(

1

Мзпъллнение на забавни мелодия

включени в изпълнение на съща 
та много младежи от града и се 
лата. Не изостана 
и на студентите от Лужница.

Оркестър от Пирот
активността Много поздравления от публи 

ката получи и ученичката Сла- 
вица Гьоргьевич от Прокупие, 
която тук прекарва лятната ва
канция. Тя изпълни успешно ня 
колко народни хора на акордеон.

Радивойка Стоянович от Любе- 
раджа и Александър Джордже- 
вич от Бабушница, който през 
миналата година бе победител в 
забавни мелодии на съревнова
нието в Алексинац.

По време на изпълнението на 
песните публиката гласува за 
най-добър изпълнитетел на за
бавни мелодии. Първото място и 
наградата на публиката от 5.000 
динара спечели Александър 
Джорджевич от Бабушница. Бя-

Състеззние по литература и 
спорт

Не по-малък интерес предиз
вика и състезанието по литера
тура и спорт. Участниците сами 
се явяваха от публиката. Награ
дите веднага бяха изплащани от 
страна на журито, което в със 
тав Никола Йосифов от Звонци, 
Йован Попович от Бабушница и 
Петър Гаврилович от Бонинци 
правилно преценяваше знанията 
на участниците.

Особено голям брой участници 
се обадиха за състезаване из об 
ластта на спорта. То показа кол 
ко много младежта се интересу
ва за спорта както в нашата ст 
рана, така също и в другите 
страни.

Твърде забавна и интересна бе 
ше точката „Изненада в синьо". 
Под майсторското ръководство 
на Драгослав Минич бяха напра 
вени няколко изненади, в които 
участвуваше самата публика. 
Най-добрите изпълнители бяха 
веднага наградени.

Б. Николов

Отборът на с. Звонци

Върхът на фестивала настъ
пи, когато на 30 юли в салона на 
културния дом започна прагама- 
та на първенците. Салона беше 
малък да побере всички желае
щи да следят програмата, зато-

Изпълнителни бяха Зага Стамен 
кович 0т Сурачево, Александър 
Павлович от Радошевац и с осо 
бено внимание бяха изслушани 
песните на Мирко Мировец, вой
ник от Звонци, който изпълни

Фестивални срещи
„Електричарите“ получиха 
най-много аплодисмептиФУТБОЛИСТЪТ „ПРИКЕ“ Най-много аплодисменти полу 

чиха изпълнителите на електри

VБлижи се вече края на фестивал 
ната вечер в Бабушница. Вече 
трябваше журито да съобши и- 
мената на победителите. Всички

футболистите и провъзгласен за 
най-добър футболист.

Стоянович най-много доприне
се неговия отбор да заеме по- 
добро място. Радошевац зае вто 
ро място, а „Прике" получи зва 
нието най-добър футболист на 
Лужница.

По време на футболните сре
щи той даде 15 гола и това сре
щу Извор — 2, Стрижевац — 3, 
Звонци — 4, Бабушница 
Стрелъц — 5.

Срещнахме го на игрището по 
време, когато се завърши пос
ледната среща и с. Стрелац бе 
заело първо място. Беше радос
тен и тъжен. Тъжен, че него
вия — отбор не може да заеме 
първо място и радостен, че той 
получи званието най-добър фут 
болист.

— Надявам се — каза „При
ке" —че ще имаме възможност и 
дущата година да заемем и ние 
първо място. Затова имаме ве
че условия. Аз съм щастлив, че 
получих званието най-добър 
футболист и това получих са
мо зарад това, че се борех за 
нашия отбор да заеме по-добро 
място.

ДИМИТРОВГРАД

Две гостувания
Неотдавна в Димитровград 

пред около 400 зрители тракий
ският ансамбъл за песни и .тан
ци от София с главен ръководи 
тел и хореограф П. Захариев из
пълни концерт 0т източни и за 
падни, тракийски, странджан
ски, родопски, македонски, шоп 
ски и др. хора и песни.

Гостуването на българския ан 
самбъл беше твърде 
Всички изпълнения бяха 
соко равнище, а танцовият със
тав с високото си техническо из
пълнение, игривост изцяло спе
чели симпатиите на зрителите. 
Най-хубаво бяха изпълнени хо
рата — „Тракийското“, „Овчар
ското" и др.

В продължение

ство бяха изпълнени 
етичните точки.

Общо, гостуването бе

и хумори- ни народна музика от Пониша- 
вието.

Макар че и тоя ансамбъл пока 
за майсторство, посещението бе
ше по-слабо — на концерта при 
съствуваха към 200 души.

Напоследък 
се забелязва
на зрителите било на концерт 
или друго представление, а пос
тоянно се изтъква, че културно- 
забавният живот

на висо-
димитровградчаии остана

ха доволни.
та и

4,

Димитровград 
намаляване броя
в

След гостуването, на тракий
ския ансамбъл от София след 
лва-три дена Центърът за култу, 
ра и забава организира гостува
не на ансамбъла Радослав Анта 
насиевич. Тоя ансамбъл

успешно, 
на ви- в града е слаб. 

Ст. Н.изпъл-

на повече от 
два часа зрителите се въодушев 
лпваха от художествено пресъзда 
дения български бит. Безспорно 
главна заслуга има ръководите
лят Захариев, но ансамбълът по 
каза, че е съставен от талантли 
ви изпълнители.

С голямо артистическо майстор

На снимката: Най-добрия футбо 
лист Стоянович Томислав 

„Прике“

с нетърпение очакваха решение 
то. Едно само беше ясно на всич 
ки — Томислав Стоянович „При 
ке" беше най-популярен между Б. Ник.

Танцонмят състап на български н ансамбъл
БРАТСТВО Р 4 АВГУСТ, 1967 ГОД
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ТРИ ДНИ В СТРАНАТА НА Р03И1Е Пътнико спри1 Ще имаш преме да се 
любуапш иц крисотите на Черно море. От
клони со от главната магистрали към Родо
пите за да видиш откъде започва историята 
на България, къриапати освободителна бор
ба на българския народ.

г \СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

БАТАК Топлинен удар3)
След Перущица поехме 

към Батак. Пътьом Продължаваме. Под мраморна 
плоча са събрани черепите на из 
битите. През стъклото се виж
дат черепи на малки деца. По 
тях личат следите от турски я- 
таган. В църквата е и запазени-

пътя 
си спомних 

историческите думи на Захари 
Стоянов:

Толинният удар е резултат на нарушенотое 1.300 души. Аз мисля, че са се 
избавили от ппкъла 2000 души. От 
това излиза, че 5.000 — 6.000 ду
ши са избити..."

Така чрез Скайлер и Макга-

равнове
сие между произвеждането и отделянето на топлината 
организма, поради което настъпва прегряване на 
и намаляване на силите му. Това става, когато времето е 
горещо, влажно и тихо, а работещият носи тесни, дебели, 
тъмни или вълени дрехи. Затлъстелите и с болни сърца 
хора по-лесно получават топлинен удар.

Кои са признаците на топлинния удар? Работещият за 
почва да усеща силни болки в ушите, температурата му се 
повишава До 40 градуса, зрението му отслабва, дишането 
се затруднява, понякога се появяват гърчове и повръща
не. Ако в това време не се отстранят причините, които пре 
дизвикват прегряването, болният загубва съзнание и па
да, лицето му става бледосинкаво, кожата — студена, по-

в
тялото

„На колене, любезни читатели, 
долу шапките! Напред ни с Баи 
так със своите развалини. Аз 
призовавам всичко, що е чес 
тно и любещо спойка родина, да 
присъствува заедно с нас на то
ва българско светилище, на тоя 
жертвеник за нашата свобода, 
дет0 е изляна кръвта на хиляди 
мъченици, светци, на стотина 
дребни дечица, на безбройни 
вини моми и момци. Батак, слав 
ния и злочест Батак! Дали ще 
се намери българско сърце, кое
то да не трепне от произнасяне
то на твоето собствено име? Не 
вярвам. Ако в разстояние на пет 
стотин години е пламвала тук- 
там искра, която е показвала, че 
българинът живее, то твоето пе
пелище размесено с костите на 
твоите жертви, заема първо мя
сто между тия събития... Почер 
нелите стени на твоята скромна 
черквица и училище, които са 
напоени с кръв чак до основите 
си, са много по-исторически, от- 
колкото грамадните паметници. 
Батак, историческо място си ти!“

Никак не е трудно да се уве
ри човек за кратко време колко 
правдиви са думите на Захари 
Стоянов. Достатъчно е човек да 
посети само историческата черк
ва в Батак — единствена сграда, 
ням свидетел на зловещото ба
ташко клане. Съпровождани от 
директора на музея Христо Ма- 
нов влязохме в черквата. На 
първ поглед няма много експона 
ти. Но само след миг посетите
лят вижда, че всяко кътче от та 
зи черква е експонат за себе си. 
Очите блуждаят по надупчените 
от куршуми стени, по опръска
ните с кръв сводове ...

Спряха ни думите на директо 
ра на музея: .. .„В тази черква 
са се намирали около 2.000 души, 
които тук се склонили под нати
ска на многочисления турски ба 
шибозук. На 2 май 1876 година 
башибозуците разбили отбрана
та на Батак и навлезали в Ба
так от Долната махала. Селото 
пламнало. Всички къщи били за 
палени. Камената черква при
вличала хората като им вливала 
вяра, че само тя ще може да ус
тои на пламенните езици. След 
като изгорело училището заедно 
с около 200 деца и жени в Батак 
останала непокътната само цър 
квата. През нощта башибозуци
те донесли петдесетина кошери 
с пчели и струпали около прозор 
ците плява и говежда тор После 
хвърлили кошерищата през про
зорците и запалили отвън пля
вата. В църквата настъпил ис
тински ад. Хората в църквата ся 
каш били зазидани. Повече не 
можели да издържат и на след
ващата сутрин — 4 май — отв0 
рили вратите за въздух. И запо
чнало дивото клане...

Един върху друг падали уби
тите., Измъчените хора посреща
ли острието на каракулака като 
избавление. Ни стон, ни вик — 
само тъпо хрущене на посечени 
кокали и тежко рухване на тела. 
Страшната грамада в двора на 
църквата нарастнала и тогава 
тези, в които още имало воля за 
живот, се заврели под под обле
ните с кръв трупове. Така се спа 
сили около стотина човека. В 
църквата намерили смъртта си 
около седемстотин батачани... 
Спрях погледа си върху лицето 
на директора. Докато говореше 
адамовата ябълка неестествено 
Се издигаше и спускаше. Поми
слих си колко ли пъти е разпра 
вял тази кървава история и ви
наги със същото преживяване. 
Човек наистина трябва да бъде 
много силен за да издържи тако 
ва психическо напрежение.

Директорът ни поведе към ис

крива се с пот.
Първа помощ на застрашените от тполинен удар трябва 

да се даде незабавно от работещите с него. Необходимо е 
те да го положат да легне на сенчесто място и да го осво
бодят от пристягащите дрехи, а на главата и сърдечната му 
област да поставят студени компреси. Много полезно е при 
падналият да пие студена леко подсолена вода. В по-теж
ки случаи на безсъзнание и спиране на дишането се нала
га изкуствено дишане и бързо повикване на лекар.

Предпазването от топлинен удар е напълно възможно. 
При слънчево, задушно и влажно време трябва да се 
носят широки бели и леки дрехи, бели забрадки и сламе
ни шапки, периодично, макар и за малко, да се почива на 
сянка. Много важно е да се приема лекосмилаема храна, 
богата на белтъчини, без мазнини.

не-

На работниците на полето е необходимо да се осигури 
достатъчно студена вода за пиене. Още по-полезно е, ако 
водата е газирана или леко подсолена. Къпането и обли
ването на тялото е вода през горещите дни са също добри 
предпазни мерки. В никакъв случай не бива да се упо
требява алкохол.

Историческата черква в Батак

пт пън заедно с брадвата — сви
детел на зверското клане в Ба
так. Директорът обърна нашето 
внимание и върху сводовете на 
църквата по които личат следи
те от кръв. Както ни обясни, тур 
ците за да заличат следите от 
свойте нечувани зверства в Ба
так се опитали да премажат сте 
ните на църквата, но не усппли 
всичко да заличат. Тук-таме все 
още има запазени следи от чо
вешка кръв.

След потушаването на Април
ското въстание проговорила и 
съвесттна на Европа. В България 
идват няколко групи протестан
тски мисионери. Американското 
посолство в Цариград изпраща в 
България своя консул Скайлер 
придружаван от специалния ко- 
респодент на „Дейли нюз" Мак- 
гахан.

Ето какво казва Скайлер в 
своя рапорт:

„Като стигнах до църковните 
врата видях нещо, което не мо
же да се опише: вътре църквата 
бе пълна с гинали тела, от кои
то половината бяха изгорени. В 
гробището и църквата имаше ос 
татъци най-малко от 2.000 тру
па. .. Когато бях в Батак казаха 
ми, е броят на останалите живи

хан светът узнава за зверствата 
на турците на Батак.

Накрая трябва да напомним, 
че тази трагедия Батак дожйвя 
още един път: през 1944 година, 
когато озверените фашисти от 
ловната дружина на кръволока 
капитан Динев унищожи почти 
целия партизански отряд „Антон 
Иванов". От този отряд живи са 
останали само 18 души от 150. В 
музея на революцията са потре 
сагощите картини от тези звер
ства в най-новата история на Ба 
так. Очите сега се спират не 
пред разсечените черепи, а пред 
снимките на ловната дружина 
пред краката на които са наре
дени отсечени глави на партиза 
ни и партизанки. И не напразно 
батачани казват за фашистите: 
„Клаха както турчин не е клал“.

Обръщаме книгата на посети
телите на Батак. Между тах са 
и стотина югославяни между ко 
ито и Иван Гошняк, Баса Смае- 
вич, Живоин Николич — Бърка 
идр. Почти всички югославски 
посетители пишат, че в Батак 
може да се види колко истори
ите на нашите народи си подхо
ждат.

Д-р Таею ЖЕКОВ

Между художниците 

в Сичевачка клисура
ньо Ликар, Курт Робел от Бер
лин, след това Зорица Костич,

Посетихме колонията на худо
жниците в Сичевачка клисура

Йордан Василев, Бранко Мил- 
юш, Градимир Петрович, Фра-

Цветко Лаинович, Нина Антоко 
вич, Любодраг Маринкович — 
Пенкин, Славолюб Чворович, То 
дор хаджи-Николов и Сергей 
Петров, от НР България и др.

—В клисурата е много хуба
во. Особено вечерно време. Тук 
има нещо фасциниращо и вели
чествено — казват хаджи Нико
лов и Петров. — Ние в Бълга
рия имаме Искърски пролом — 
но Сичевачката клисура е по- 
красива .. . Скалите, асфолтното 
шосе — всичко това я прави ня
как чудно красива...

Художниците са настанени го 
ре, между скалите. Там и рабо
тят.

Д. Йотов

Наука и природа

Ще се „приземи“ ли Икар?
отклони значително от орбитата 
си и ще се сблъска с нашата Зе 
мя. Възможно ли е да стане та
кова сблъскване?

Астериодите са малки тела и 
имат малки маси. При движе
нието им около слънцето техни
те орбити са подложени на не
прекъснати изменения (или сму 
щения) следствие притеглянето 
на големите планети. Такива из 
менения стават и с орбитата на 
Икар тъй като той е много ма
лък. Диаметърът му е около 1,5 
км, а масата му, при предполо
жение, че се състои от камени
сто вещество, е около десет ми
лиарди тона.

Измененията в орбитата на И- 
кар причиняват най-вече Мер
курий, Венера и Земята, в бли
зост до които той преминава. Но 
трябва да се има предвид, че вся 
ка от тези планети е в състояние 
да причини със своето притегля 
премине Икар от Земята, тя пак 
в орбитата му, но в никакъв слу 
чай не може да г0 привлече към 
себе си и той да падне на нея. 
Причината за това е, че, нами
райки се близо до всяка от тези 
планети, Икар има голяма ско
рост. Дори и на по-малко расто- 
яние от 7 милиона километра да 
премине Икар от Земята, тя пан 
не може да го привлече и той 
да падне върху нея, т. е. да се 
сблъска с нея. През 1937 г. асте-

Напоследък в чуждия печат се 
появиха съобщения за възмож
ността астериодът Икар да се 
сблъска със Земята.

Има ли опасност от сблъсква
не на Икар със Земята? То този 
въпрос отговоря старши научни
ят сътрудпик Ангел Д. Бонов.

роидът Хермас (с диаметър око 
ло 900 метра) премина на разсто 
яние от Земята са 780.000 км (по 
чти два пъти по-далеч от Луна
та) но Земята не го отклони от 
орбитата му и той не „падна на 
нея. Като се има всичко това пре 
двид, ясно е, че няма основание 
ване на Икар до Земята, 
за тревога във „близко“ премина 

Понастоящем все още не 
чно изчислена орбитата на И- 
кар. Точната му орбита ще ста
не известна едва в началото на 
1968 г. Тогава ще се знае точно 
какви изменения в орбитата му 
са причинили Меркурий и Вене
ра. Ако се установи, че в орби
тата му са станали такива изме 
нения, че Икар ще се 
към Земята, също няма

тревога. Човечеството, 
въоръжено със съвременната на

— Импресионира ме клисура- 
казва Славо-та, скалите... 

люб Чворович. — Ще ми трябва 
обаче повече време, за да мога.

През 1949 г. Бааде откри един 
астероид, на който орбитата око 
ло слънцето е силно сплесната 
и продълговата елипса. Когато 
този астероид е най-близо до 
слънцето, той се намира от него 
на разстояние само 28 млн. км. 
От всички известни астериоди 
този астероид се приближава 
най-близо до слънцето и поради 
това получи името Икар — на 
името на онзи митически гръц
ки младеж, който с криле от пе 
ра, споени с восък, полетял в ко 
смоса и се приближил До слън
цето. Восъкът обаче се разтопил 
и той, останал без криле, пад
нал в морето и загинал.

Икар прави една обиколка око 
ло слънцето за 409 земни дено
нощия. Веднъж на 19 години той 
преминава на сравнително мал
ко разстояние до Земята — око 
ло седем милиона километра. 
Следващото близко преминаване 
на Икар до Земята е на 15 юни 
1968 г. Във вързка с това още ми 
налата година започнаха да се 
изказват опасения, че той ще се

импресиите да пренеса на плат
но. .. Затова сега правя само ски 
ците. Някои платна ще завърша 
в Белград. Тук ще направим и 
обмен на опит с другите худож
ници, което ще е също от зна
чение.

Нишкият художник Любо
драг Маринкович — Пенкин ка
зва:

е то

— Природата е чудно хубава. 
Надявам се, че много от впечат
ленията ще успея да пренеса на 
платното...

Наесен, на изложбата в Ниш 
ще имаме възможност да видим 
как художниците са доживяли 
Сичевачката клисура и хората 
долината на Нишава. От плат
ната ще проговори света на слън 
цето и скалите, които повече от 
шест десетилетия непрестанно 
будят интерес у хората.

Димитщие Миленкович

насочи
основа

ния заторическия кладенец в до вход-1 
ната врата на църквата. Този 
кладенец са изкопали майките с 
голи ръце търсейки спасителна 
капчица вода за свойте деца. 
След като не намерили вода в 
почти дваметровия изкопан кла
денец свалили кандилата и със 
зехтина квасили изпуканите ус- 

свидните си рожби. Най-

ука, е в състояние да защити 
своята Земя от евентуална сре- 
Ща. Още когато Икар е далеч, 
към него ще бъдат изстреляни 
мощни термоядрени бомби, кои
то ще го взривят. Така че, ако 
действително Икар 
със среща Земята 
ския герой, с името на който е 
наименуван.

в

застрашава 
на митиче-тни на

после започнали да ги квасят с 
кръвта на избитите.
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ПОЧИНА ВЕЛКО 

ПЕТРОВИЧ
Босилегра д

Г имназията 
допълнително 
ще приеме още 
60 ученици

ШШ;', а$ -■•'
В Белград на 27 юли след 

кратко, но тежко боледуване по 
чина в 83-годишна възраст писа 
телят Велко Петрович. Тленни
те останки на Петрович бяха 
.ложени на Новото гробище 
ребани на 29 юли.

Велко Петрович

съвести" и „Три разказа". След- 
аат- ..Изкушения", Разкази I, 
Избрани съчинения I и П том. 
Първата следвоенна книга на Ве 
лко Петрович — Избрани раз
кази, излезла от печат в 1948 го 
Дина, а след това: „Пеперуда в 
ръка и други подобни разкази", 
стихосбирката „Невидимият из
вор , Избрани съчинения и „Мо- 
лох .

Много произведения на Велко 
Петрович са преведени на френ 
ски, руски,

из- 
и пот

Босилеградската гимназия „И- 
ван Караиванов" разписа кон
курс за допълнително приемане 
на още 60 ученици в първия 
клас през учебната 1967/68 годи
на. Съгласно условията на допъл 
нителния конкурс могат да се я- 
вят всички кандидати със завър 
шено основно осемгодишно учи 
лище и да не са по-стари от 17 
години. Поднасянето на заявле
ния ще се извърши в срок от 5 
до 25 август, а на 26 и 27 август 
ще се проведат приемни изпити 
по математика и сърбохърватс
ки език. Всички кандидати без 
оглед на постигнатия успех в ос 
молетката ще полагат приемен 
изпит. Покрай останалите доку
менти кандидатите ще поднасят 
и свидетелства или удостовере
ния за успеха в VI и УП клас.

Конкурсът е изпратен до всич
ки заинтересовани основни учи
лища както и до местните канце 
ларии в Босилеградско, Божица 
и Клисура. Заинтересованите та 
ка могат да се запознаят с всич
ки подробности на конкурса.

Ст. Станков

е роден на 5 
февруари 1884 година в Сомбор. 
В Сомбор .завършил гимназия, а 
в Будапеща следвал право. Дъл
го време след факултета 
нимавал с журналистика („Сърбо 
бран', „Свобода", „Сръбска реч“). 
Бил доброволец в Първата све
товна война и бил известно 

заточение в концлагера

се за-

унгарски, чехски, 
румънски, полски, немски, ру- 
сински, арабски, китайски, 
то и на южнославянските 
ци. Много негови 
са претърпели и по няколко из
дания.

време как-
ези-

на на
Баница.

След освобождението 
плодовита литературна дейност. 
До 1962 изпълнявал 
управител на Народния музей в 
Белград. Освен няколко 
отличия, през 1950 година полу
чил награди на СФРЮ за писа
телска дейност, на академия на

произведения
развил

длъжността
КРИТИЦИТЕ ЗА В. 
ПЕТРОВИЧвисоки

... Великият поет се помни по 
дълбокото истинско чувство, не
надминат в поетическата карти
на, мисъл и афоризъм.

(Милош И. Баидич)

М. Петров: Илюстрация... Неговата поезия е поезия 
на нервозата на модерния човек 
и националната енергия у тради
ционния сърбин.

ЧАСТИЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ 

НА ПОГАНОВСКИ МАНАСТИР
(Йован Скерлич)

В литературното творчество на 
Петрович човекът винаги е 
преден план. Според него най-го 
ляма радост за поета е Да 
крие душата на човека, да опи
ше живота му, неговите постъп
ки, да обяснява поривите му.

(Драган Йеремич)

на
Трима специалисти при Заво

да за защита на културно-исто
рически паметници в Ниш ще 
започнат тези дни частично ре
ставриране на Погановски мана 
стир.

— Погановски манастир се ну
ждае от пълна реставрация — 
ни каза инженер арихтект Ду- 
шан Илич — обаче засега са обе 
зпечени само 6.400.000 стари ди
нара от страна на Републикан
ския секретариат за култура. Из 
вестни парични средства ще да
де и Общинската скупщина в 
Димитровград.. .

— Покривът на манастира е 
дотраял и се нуждае от щателна 
поправка — изтъкна Илич. — 
Водата разорява ценните фрески 
и ако не се предприемат спешни 
мерки — богатството на манасти 
ра може да бъде унищожено.

В план е да се защити манаси- 
ра от Ерма и да се направят из 
следвания на останките на строе

Групата в състав инж. Д. 
Илич. арх. П. Радошевич, както 
и трима майстори зидари от Ди
митровградско ще работи към 2 
месеца.

жи от южната страна на манас
тира. Манастира ще трябва да 
се „отводни“ с дренажни кана
ли, защото го напада влага по
ради постоянното повишаване на 
коритото на река Ерма.

от-

М. А.

БОСИЛЕГРАД
Велко Петрович Още 50 милиона за 

довършване на училището
А за панонската земя свидетел 

ствува този бард, без сън, без по 
кой, Земята според него е жива 
неминуемост. С нея той другару 
ва на начин, на който другару
ват само големите майстори на 
пейзажа, но и на начин на 
тънък хронолог на човешките 
събития. В нея като изправен 
клас, висок и усамотен, се изди
га над полегналото жито и из
дава чуден чист глас, целият от 
спомени.

науките и изкуствата и Сръбска 
та академия на науките и изкус 
твата.

Приживе Велко Петрович из 
;даде над- 200 разкази и много 
стихотворения. Първата му кни- 

тта стихове излязла от печат през 
1912 година в Белград. Следваща 
та година издал стихосбирката 
„На прага“. В Панчево издал 
сбирка разкази „Буня и другите 
в Раванград и „Лъжлива про
лет“ (1921). Следващата година 
излези 0т печат — „Разместени

Ако се осъществи замисъла на 
босилеградските обществено-по 
литически фактори и обещанието 
дадено неотдавна от представи
телите на досегашния ре
публикански ф°нд за обра
зование, завършването на но
вата училищна сграда в Боси
леград ще бъде действителност 
в най-близко бъдеще.

Преди известно време в Боси 
леград пребиваваха представите

ли на републиканския фонд за 
образование, които непосредстве 
но се запознаха с проблемите о- 
коло средствата за довършване 
на училището, което трябва да 
служи и на гимназията и на ос 
новното училище. Те заявиха, 
че според възможностите си 
фонда може да се отдели 50 до 
60 милиона динара за да се за
вършат най-необходимите рабо
ти на постройката.(Драшко Реджеп) Ст. Ст.

ВЕЛКО ПЕТРОВИЧ РАЗКАЗ бър психолог и по-голям симпатизер на 
животните от вас не е, а тряпате ги дето 
стигнете. Защитавате ги от нас останали
те хора, докато с кървавите си ръце им- 
вадите дробовете и смъквате кожите. На
края ще се провъзгласите за по-добри 
техни приятели от членовете на дружест
вото за защита на животните.

Неколцина се засмяха. Гости. А лов
ците останаха без дума, и хайкаджиите 
се вслушаха; няколко от тях се прибли
жиха до господата.

— П'а, няма съмнение в това, че жи
вотните истински разбират и обичат са
мо ловците, безспорно повече от вас ка
бинетни любители и користни стопани.

. — Я виж!
— Аман!

кои краката подвити като при скок, ня
кои с изплезни и прегризени езици, с от 
ворени, чудно изблешени очи и черни 
вкоченясали петна по слабините, плещи
те, на изпочупените бедра.

На разпостлани одеяла господата се 
полюляваха от лакът на лакът, или се 
облягаха върху коленете си, коленичили 
край забодените седалища и пънове. Чук 
ваха се с чаши, примижвайки ги подна
сяха към ламбите, ала през цялото време 
обръщаха погледи към дивеча. А и хай
каджиите, заситени от яденето и пиенето 
не въздържайки се вече, покрай цялата си 
изпощеност от петнадесетчасовото гоне
не, махаме и викове, рипваха ту едни, ту 
други по неколицина, приближаваха уло
вения дивеч, за да претеглят хванатите 
екземпляри. Споряха с пълнен глас: кой 
коя дивеч е намамил на пушката на гос
подата.

Оня, който случайно ще погледне 
към верандата ще забележи, че там са 
висяха по-малко двеуцевки, от компани 
ята, която седеше. Между ловците имаше 
и гости, граждани, любопитни, чревоугод 
ници, които с колите си излезли само 
зарад вечерята.

— Виждате ли оня сърндак, оня първия 
дето го заклах под брадата — проговори 
сподавен баритон, хойто твърде рядко се 
обаждаше. Когато изкочи пред мен, за- 
малко не го изпуснах да избяга... толко- 
гледа право в очите с оня свой детински 
ва красив беше! Застана, учудено ме за- 
поглед. Сякаш очакваше от мене спасе
ние, като че ли разбираше, че го обичам, 
па ще го защитя от ония зверове хайка- 
джии, които го преследват цел ден ... Бе 
ше прекрасен, изпотил се, па блеснал ка 
то свила, и влажните му зъби бляснали 
сякаш ми се усмихва, а от онова негово 
сладко, глупаво, набръчкано чело за миг 
изчезнаха страха и отчаянието Да знаех, 
че ще остане така неподвижен, прегър
нал бих го и целунал ... Но, какво мо
жех ... Обвзема не жал за него ...

— Море кой слуша вас ловците — за
почна проточено един тренов глас на 
гост, като удари празната чаша о длана- 
та си — вие все някаква любов пропов
ядвате към тези безащитни зверове, пък 
ги разкъсвате па парчета. Никой по-до-

стната, безпределна обич, смърта, любов 
дат и съскат. Кой от вас преданно е оби
чал жените? Нима сто пъти не се е изку 
шавал да убие тоя ангел и демон, за коя 
то чувствува, че ще му се изплъзне, че 
няма да бъде само негова докато й не 
забие в сърцето ножа ...

— Хей, вие хора, има ли между 
такъв, който е убил жена, момиче 
жена, все едно е, женско, което е обичал? 
Хайде, не се стеснявайте, да говорим ка
то хора, като мъже.

Между хайкаджиите настана раздвиж 
ване, шепот.

~ Аз отробувах своята в Митровица 
— обади се дебел, въздържан глас.

— За Що си я убил?
— Обичах я. А струваше 
изплъзва от ръцете. Дори тогава, ко

гато я притисках към себе си, че и два
мата се душехме.

— Дали би направил същото, ама чест 
но кажи?

— Па, господине, сега вече се 
дих, както вие казвате, мина ми влече
нието, но право да кажа, пак да съм пре
дишния, отново тя да ме е изпълнила, 
направил бих същото. Не бих могъл да 
издържа, бих се пръснал, така беше то
ва. Как да се стърпиш когато й позна
ваш всяка жилица, всяко трепване, ис
каш всичко да е твое, и само твое, да е 
твоя като истината, а тя ти се изплъзва 
като змиорка, изведнъж ти се струва, че 
всичко е лъжа и че ще стане действител 
ност и само твоя ако й пролееш кръвта. 
Тежко е това, господа, и лудо, но ето хо
ра сме. па когато вече бог ни е дал та
кава прав, и моето е от бога. Блазе на 
онези, на които господ е дал по-инаква 
нрав.

ЛОВЦИ
вас
илиДенът беше летен — пък нощта вече 

есенна. Сякаш слънчевата топлина в го
рата беше измама. Защото щом се от
дръпнаха и незабелязано измълкнаха ме
жду дърветата и храсталаците неговите 
лъчи, застудя. Въздухът се засити от 
оная още незабележима, неизказана, мът 
на влага и тъжен мирис на листа и рас
тения, които току-що засъхват по ръбо
вете и върхарите и се превиват. А пък 
на земята, под тревата и мъховете бие осо 
бена студенина.

Пред дома на ловците, построен от 
стъбла, върху естествена полукръообраз- 
на тераса, а под стръмна горичка, вечер
яха, по-точно, пиршествуваха ловците. 
При онова театрално осветление на две
те ацетиленови ламби, окачени на веран
дата, и по-низко, на еднакво кръгообраз
но растояние, вече край притихналите, 
благи лагерни огньове не можеше да се 
уточни колко души бяха и към кое със
ловие принадлежат. В тази изкуствена, 
бяла, ледена светлина, всички образи и 
движения изглеждаха като привидения. 
Изобщо, заслепяващото осветление остро 
открояваше компаниите и близките пре
дели върху огромната непрозирна нощ. 
Само гласовете и звуците пробиваха та
зи граница и се стопяваха със светлина
та и мрака. Насядалите трябваше да ви
кат, за да се разбират ясно.

Очевидно, онези под верандата, са гра 
ждани, господа ловци, а тези край вра
тата горски, селяни, хайкаджии. Навярно 
двете групи са еднакви, общо към дваде
сетина. Но между тях, съвсем ясно, като 
на бял ден, на масата лежеха на редове 
четиридесет и пет уловените зверове. 
Първо един елен, па два диви нереза, три 
сърндака, пет лисици, а останалото все 
зайци. Отпуснато, паралелно наредени, с 
благо наклонени настрани глави: на ня-

) ми се, че
ми

— Чакай, чакай де! Кога си ти наблю
давал животно, кога мислиш за него, ко
га го обичаш? Кога разсеяно си наблюда
вал врабците и гълъбите през прозореца 
на одимената си канцелария? Кога си на 
блюдавал кучето, понеже си се разочаро
вал милвайки невярната си любима? 
Виж, ние ловците, постоянно мислим за 
животните. Няма ловец, който живо да 
не си спомня всяка поотделна дивеч, коя 
то някога в живота си е убил или ранил, 
която е изпуснал или само за миг е срещ 
нал в горските дъбрави, или някъде голо- 
рък на чисто, или видял само от влак. На 
пас сърцата затреперят щом чуем при
зивните им гласове, когато загрухти ди
ва свиня или затропоти елен. Нямате вие 
смисъл, пито любов да разберете техните 
наклоности, нрави и страсти, техните по
стъпки, мъдрости и лукавости, пито да 
се любувате на красотата им, на извив
ките на необузданите им тела и чудни, 
тайни игри. Какво вие разбирате от без
мерно различните им характери и темпе 
раменти, не на раси, а на отделни зверо 
ве. За вас язовецът е тромаво, без значе
ние животно, а да сте видяли само как

охла-

Е, мой Митре, а може би такива и не 
разбират какво е това обич. Като и тези 
господа чиновници, които не знаят как
во е това да бъдеш ловец. Те ни се над
смиват. а кой знае какво биха направили 
със себе си и другите, ако бяха горещо се 
увлекли по нещо...

галоьовно и грациозно обича, дори и оня 
храпав, пискав глас му става мек и 
топъл.

— А защо, ги убивате тогава?
— Затуй, че ги страстно обичаме. Стра 

пата сълза и кръвта неразривно се раж- Прсп. Ст. II.
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• Неизвестен германски подофи

цер — храбър партизански борец

милно име и дата на раждането. 
Командирът на Топлишкия от
ряд Елисие Поповски, който е 
приел Йохан в отряда, ни съоб
щи неотдавна, че Йохан е бил 
доведен от куриера Рельо след 
проверки направени в Проку- 
пие. Документи не е имал, а нуж 
дата от към конспиративност ги 
карала да не се интересуват за 
неговото фамилно име и за дру
ги сведения. „Спомням си, каз
ваше, че баща му бил член на 
Германската комунистическа па 
ртил. Иначе беше извънреден бо 

• ед и жалко, че беше партизанин 
само два месеца.

Радойко Илич — Бая до когото 
загина Йохан ни каза: „Много 
пъти се опитвахме да установим 
фамилното име на Йохан, но не 

~ успяхме. Тогавашната нужда от 
конспирация ни пречеше да се 
осведомим по-подробно за него
вия живот“. Доне Джорджевич, 
партизански тилов работник в 
Прокупие е имал неговите доку 
менти. Той ги скрил на тавана 
на къщата си, но след войната 
не успял да ги намери.

Все пак има указания, според 
които презимето му е Пристъл, 
Мичо Димич бивш боец, сега пол 
ковник в пенсия, изглежда е ус
пял да открие Йохановата само
личност от неприятелските доку 
менти. Той потърсил списъците 
на германската част, в която 
служил Йохан и в тях намерил 
сам0 едно име Йохан. Според то 
ва той предполага, че презимето 
му е Пристъл. Дали е тъкмо то
зи Йохан обаче не е сигурен.

Същото презиме споменава и 
една от участничките на него
вото изпращане в партизаните. 
Това е Анка Ездич — Дедич от 
Крушевац. Тя казва, че когато 
куриерите завели Йохан, който 
действително в тяхната къща в 
Прокупие облекъл селски дрехи.

До днес само това се знае за 
Йохан, обикновения човек с го
лямо сърце и сила да се опреде 
ли за свещените човешки иде
али макар, че е бил войник на 
фашистката солдатеска. 
жертзува живота си за справел 
ливата борба, а Топлица достой 
но го оплака и ожали.

(КРАЙ)

училището той бе поставил те- 
лени мрежи, за да обезвреди дей 
ствието на бомбите.

В училището първи се опитаха 
да влязат през входа команди
рът на Расинския партизански 
отряд Милое Закич, Вецо Стан- 
кович и Йохан. Добре укрепили
те се четници обаче оказаха 
твърда съпротива. Опитът с бом 
бите не успя, защото мрежите 
ги връщаха назад. Тогава Вецо 
доближи до един прозорец и с 
голям кол се опита да направи 
отвор в мрежата. Йохан го заши 
шаваше с картечницата. Вецо 
успя да пробие мрежата и да 
хвърли бомбата, но през това че 
тници улучиха Йохан и картеч
ницата млъкна. Той стреляше за 
станал прав край оградата и та
ка бе улучен и тежко ранен па
дна до Владо Байчевич и Радой
ко Илич — Байо.

Йохан е наше дете

Наскоро след това сражение 
Йохан участвува в разрушаване 
то на ж.п. лнията Ниш—Куршу- 

при село Азбесница 
четническия вой-

млия, като
успя до плени 
вода Вуисич. Щастлив че е усп- 

войводата жив, тойял да хване 
казваше на другарите:

— Аз хванах войводата за... 
Тук спираше и показваше с ръ
ка своята брада, защото четника • 
носеше голяма брада.

Сетне Йохан участвува с Ястре 
бската чета на Топлишкия отряд 
в изгарянето на общинските ар
хиви в селата Вуканя, Люпитен, 
а на 6 ноември в нападението на 
четниците в Лебане, Медведжа 
и мина Леце. Той постоянно бе
ше в първите редици и доказа, 
че не случайно е ставал парти
занин. Затова другарите му и на 
селението от Топлица го приеха 
радушно и с гордост разказваха 
са неговото геройство.

През ноември Йохан се срещ
на с расинСките партизани, кои
то се намериха от другата стра
на на Ястребац. Той бързо се 
сприятели с тях. Особено близък 
стана с Велизар Станкович — 
Вецо, бивш ученик гимназист от 
Крушевац. Вецо бе от бедно сел

Ако не беше „Фичо“?!

г В ГОДИНАТА НА 

МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИЗЪМ
В Димитровград ми казаха: „Ех, година на междунаро

ден туризъм,а в нашия град никой не влиза!.
Печално — помислих си. Тези чужденци абер си нямат, че 

и тази община трябва да закачи нещо от чуждестранният валут. 
Като си покажат паспорта тези Майковци и запалят моторите 
на колите, моторетките и други видове превозни средства, точно 
някъде при Ниш спират. Спират когато огладнеят...

Заех се с твърде отговорна задача и реших да чакам едни 
кола над града, да ги спрем и насочим към града... Помислих
и това сторих...

Чакам на автопътя под борчетата и ето една кола идват от 
границата с пълна скорост. Дадох знак на тревога. Спирачките 
заскръцаха и спреха. „Другари, господа — казах 
съл? Един град готов да посрещне чуждестрани туристи е готов 
да ви приеме, а вие заминавате. Елате с мене..." Това прочетох 
на два-три езика и ето чужденците търгнаха след мене. Бе
ше ми известно, че на улицата където минавахме край една 
порта има куче и нарочно насочвах чужденците на другата 
страна. В този момент видях че кучето лежи под дебелата сянка 
на сливата. Уплаших се. Веднага си помислих; „Сега ако стане 
кучето и започне да лае, ще ми пропадне туристическата актив
ност, в полза на нашия град.. .“

Вървим полека пред хората. Те правят след мене дълги ту
ристически крачки в първия граничен град. Вървим ... Те вър
вят безразлично, а аз със страх да не стане Шарко. За чудо го 
лямо, кучето стана и започна да върти опашка! А колко пъти 

лаяло? Откъде сега да ме познава?! Питах стопанина: „Ку
чето вече не е така зло както преди? Не лае?“ „Не — отговори 
стопанина — лае то, много лае, но сега вижда, че с теб са ту
ристи и затова не лае. Кой у нас лае на туристи? ..“

Това ме много окуражи и бодро стъпих' с туристите в гра
да Минахме Строшена чешма, Йовшина махала, Чуй петъл и 
най-сетне стигнахме в центъра на града.

„Мъсие, камарад, — обадиха се чужденците — искаме малко 
да си отпочинем?

— О, да, има кръчми, ресторанти, много кръчми, частни и 
обществени? — отговорих радостен, че има къде да ги отведем.

— Не, не, кръчми, искаме градина, зелена гора, цветя. — 
отговориха в един глас туристите.

Пред културния дом не беше уютно, няма сянка, в спортния 
център, няма пейки. Къде?!

„А, цветя ли искате, зеленина — отведнъж ми хрумна е_ 
лате след мене".

Намерих спасоносното решение. Отведох ги в двора на коо
перация „Сточар". Нема що? Нали хората имат агрономи, а те 
са хора които работят земята, обичат зеленината, цветята, така 
уютно подредили двора с ония ми ти пъстри цветя, с мека ан
глийска трева, па дървчетата напърскани, няма въшки и гъсе
ници, красота една. И чужденците насядаха под дървчетата и до 
обед тук останаха...

Нцавоучение: Не е достатъчно само да не лаем на туристите.
у Богдан НИКОЛОВ

Партизаните трябваше да се 
изтеглят. Те понесоха със себе си 
ранения Йохан към село Зебица. 
При подстъпите на селото той 
издъхна. Йохан бе ранен в сто
маха и не можеше да преживее. 
Преди да затвори очите си ед
вам чуто изговори: „Обичам по
беда".

Съхраниха г0 край село Зеби
ца върху селището Църквине до 
един бунар, под един голям дъб. 
Другарите с голяма тъга се раз
делиха от Йохан. Той бе добър и 
смел партизанин, а беше дошъл 
от една далечна неприятелска 
страна, решен да се бори против 
фашисткия порядък.

Смъртта на Йохан болно се раз
несе не само сред партизаните, 
но и сред населението. Топлиш- 
ките жени сложиха черни чум- 
бери на главите си в знак на 
скръб по скъп човек.

Майка му не знае — говориха 
те — че е загинал, и няма да мо 
же да го ожали. Затова ще го о- 
жалим ние, той е наше дете.

Кой е Йохан?

няма сми-
ско семейство настанено в село 
Сухица при Крушевац. В наве
черието на войната между Гер
мания и Югославия бе приет в 
Скою, а през 1941 година на га 
рата в Крушевац бе изгорил при 
стигналия с влака вестник „Но
во време“. Това бе първата ак- 
ци на младия скоевац, който се
тне постъпи в отряда и доживя 
първото си сражение през сеп
тември 1941 година, когато пар
тизаните нападнаха Крушевац.

На него и на други бойци от 
Расинския партизански отряд 
йохан разказа за своя живот в 
партизаните и за радостта му, че 
се бори за справедливо дело и за 
човешка свобода.

ме е

ЗАГИВАНЕТО НА ЙОХАН

За Расинския отряд е свър- 
загиването на Йохан. Назано и

23 ноември 1941 година топлиш-
ките и расински партизани заед 
но атакуваха село Велики Шиле 
говац под Ястребац. В училище 
т0 се беше укрепил четническия Той
войвода Милош Гребачки, за да Какво е фамилното име на Йо- 
се брани от своя съперник за 
власт в този край войводата Мар 
ко Килибарда. На прозорците на

хан, до днес още не е установе
но. В Прокупацкия музей е за
писано само името му, без фа-V.
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