
За рождения ден на Републиката

РЕПУБЛИКО, ЗДРАВЕЙ
На празника на твоето раждане и създаване 

ти пристигат неброени честитки. В този ден мн°" 
го наздравици ще бъдат вдигнати за твоите 24 

за твоето и нашето преуспяване.
от оня вое-

години
Само 24 ноември са изминали 

нен ноември, когато доживяхме твоето раждане 
зарадва военновременият парламент. 

Само двадесет и два ноември изминаха откак ог- 
ракети пресякоха небето на Бел

град, съобщавайки на страната и на света, че 
Републиката е завинаги тук, и че в Скупщината 
сега се говори в твое име.

Момичета и момчета, родени когато и ти се 
роди, сега са млади хора, които започват истин
ския си живот, търсейки своето място в него и 
обогатявайки го със свойта младост. Ти надмина 
връстниците си по ръст и зрелост. Израсна, по- 
богата и по-хубава, отколкото очаквахме, че за 
толкова, кратко време ще станеш такава,

създаваше. Ти подари на себе си, на

с което ни

нените змии от
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когато се
всички ни, и на света рожба, с която можеш Да 
се гордееш. Дари ни с освобождаването на чове
шката личност от стари и нови окови, от ония, 
които завари, когато дойде на света, и от ония, 
които се опитаха да се развият под твоята паз
ва. Ти отгледа в пазвите си самоуправлението, 
пазейки грижливо революционния зародиш, от 
който и сама възникна и на който 
останеш вярна само така, като му осигуряваше 
достойно потомство. Позволи ми Републико, да 
вдигна наздравица за майчинската ти мъдрост 
и любов, за щедрите 
твоите плодотворни 24 години.

можеше да

ти родителски пазви, заIввстнии на вьлгарсната нароаноств сФрЮгославия
В този час, когато в твое здраве вдигаме 

наздравицата, част от радостта влива и съзнани
ето, че този твой рожден ден чествуваме по вре
ме, когато Октомври чествува своите петдесет 
години. ,

В радостта, с която звънят чашите, е отзвук 
и на нашето съзнание, че си прокарала добри 
пътища към бъдещите още по-ведри 
дни. Реформата не е дума ,каквито обикновено 
се споменават, че за нея и в празничното настро 
ение има място.

От все сърце вдигаме наздравица, Републи
ко — за теб и за Тито — за вас, които в нашите 
сърца винаги сте били неделими и единни. За 
щастието. За твоето благоденствие! За нашето 
благоденствие!

НЕОТКЛОННО
ПО ПЪТЯ НА СОЦИАЛИЗМА

рождени

веждаме около половин милион 
радиоапарати, близо 300.000 те- 

повече от 26 милио
реформата, която се провежда- 
от две години, допринася за 
сигурна стабилност у Нас, спе
циално в икономиката.

Днес Югославия има здрава 
обществено-икономическа 
за, която е сигурен залог за по
нататъшния път към социали
зма.

Двадесет и девети ноември е 
забележителна дата в новата

левизори и 
на килограма разни термо-уре 
ди. В текстилната, обувна и 
каучуковата промишленост про 
изводството измерваме с 
лионни цифри: 473.милиона кв. 
метра вълнени и памучни тъ
кани 67 милиона чифта чора- 

близо 47,5 милиона чифта 
3 милиона и

история на нашите народи и 
народности, 
година в босненското градче 
Яйце се роди нова Югославия, 
братска общност на равноправ 
■ни югославски народи и мал
цинства. В този ден Антифа- 

народното

този ден 1943На
ба ми-

шисткотр вече на 
освобождение на Югославия, на 
историческото Второ заседание 
взе съдбовно значимото реше
ние — създаващата се в огъня 
на освободителната борба нова 
Югославия да бъде 
като фидеративна република.

Близо четвърт столетие ни 
дели от този исторически ден. 
През това време нашите наро
ди и малцинства водени от 
СЮК с обши усилия постиг
наха неброени успехи в своя 
неотклонен устрем към социа
лизма.

В общия разгром на фашиз
ма след четиригодишна освобо 
дителна борба бе извоювана на 
дионална независимост, бе раз 
властена буржоазията и бе съз 
дадена републиката.

Първите мирни стъпки бяха 
обновяването, 
нет0 на редица промишлени и 
други предприятия и аграрната 
реформа. След това с първия 
петгодишен план бе начертана 
гигантската задача за индустри 
ализиране и електрифициране 
на страната, която с двата по
следователни плана за разви
тие бе изпълнена успешно и се 
откри път за високи темпове 
в развитието на промишленос
тта и селското стопанство. В 
периода от 1957 до 1981 година 
бяха построени много промиш
лени и други обекти, а продук
цията се увеличи с 45 на сто в 
сравнение с предишните годи
ни. Селското стопанство тръг
на по нов път 
Ино обработване на земята, ка- 
Тр земеделските коперации пое 
ха задачата Да организират ви 
сока продукция и в частните 
стопанства чрез коопериране 
със селяните.

Самоуправлението, родило се 
през 1950 година и станало ос
новна форма на ръководене в 
стопанството и в целия ни об
ществен живот, даде силен 
тласък на нашето развитие, а

пи,
обувки и близо 
300.000 авто и вело гуми.

В хранителната промишленост 
също не се" изостава. В наши
те фабрики миналата година 
са произведени 471.000.000 кило 
грама захар, 117 милиона кило 
грама консерви, 62 милиона ки 

шоколад и бонбони, а 
фабрики изкар- 

годишнр повече от 28 ми-

ГОВОРЪТ НА ЦИФРИТЕ

Войната не бе взела само
1.700.000 животи. Войната ни бе 
оставила хиляди сираци, три и 
половина милиона души без 
подслон, 289 хиляди опожарени 
земеделски стопанства и на
пълно парализирана промишле 
ност. Железопътните линии бя 
ха разрушени повече от 52 на 
сто, 223 мини бяха напълно за
губени За производството, а сто 
тици градове и села бяха срав
нени със земята. Такава беше 
базата, от която се тръгна в со 
циалистическото строителство.

След четвърт столетие от 
раждането на Републиката Ю- 
гославия е вече промишлена 
страна със стотици фабрики,, 
между които има много таки
ва, на които приляга думата 
гиганти.

В обществения сектор днес ра 
ботят ОКОЛр 
хиляди души, а 
население съставлява само по
ловината от населението у нас. 
Средната работна заплата 
налата година възлезе на пове 
че от 70 хиляди 
подчертано 
ия икономиката и 
жизнено равнище.

Но да оставим да ни говорят 
цифрите:

Миналата година са произве 
дени у нас 17.173 милиона ки
ловатчаса електроенергия.

Произведени са също: въгли 
ща — 30.518.000 тона, повече от 
4 пъти но през 39 г., нефт —
2.222.000 тона чугун — 1.143.000 
тона, стомана — 1.867.000 тона.

Това производство ни е дало 
възможност да произведем
9.000 трактора, към 9.000 ками- 

35.500 леки коли,
мотоцикли и близо

400.000 велосипеди.
И нс само това. Вече произ-

Р1а всички читатели и сътрудници 

честитимустроена

лограма 
цигарените 
ват
лиарди къса цигари. 29 ноември — 

празника на РепубликатаПЕТ МИЛИАРДА 
КИЛОГРАМА ПШЕНИЦА

Селското стопанство сДНо де
сетилетие вече 
.жител ни резултати.

постига забеле- 
Обществе-

(Следва нр 2 стр.)
национализира-

3 милиона и 600
земеделското'

ми-

динара, при 
стабилизиране 

повишено

на съвреме-

она, към 
49.000

уц0Й)|&1^ятагг.лаг^г-



По повод Деня на републикатаТежък път до истината

Неотклонно по 

пътя на социализмаОТЗИВИ ЗА ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ 

НА АВНОЮ В СВЕТА
други 'подобни заведения бли
зо 9 милиона туристи и нашите 
граждани са изразходвали при
близително двойно по-голяма 
сума. В банките яя спестовни 
книжки в края на 60 година е 
имало 5.300 милиона нови ди
нара.

Но Да добавим -още няколко 
показатели за живота на юго- 
славянина:

По шосетата днес се виждат 
повече от 250.000 автомобили, 
повечето частни, към 10,000 ав
тобуса и близо 110.000 мотоцик 
ла. По домовете в селата и гра 
довете има (регистрирани) бли 
зо 3 и половина милиона ра
диоапарата и вече около 900.000 
телевизора. В кината миналата 
година е имало общо към 140 
милиона посетители, в театрите 
— към 4 милиона и 134.000, а 
23 ежедневни вестника се про
дават в 1 милион и 500 хиляди 
екземпляра. В учебните заведе 
мия ся учат общо 4 милиона и 
200 хиляди ученици и студенти, 
а на населението и учащите се 
стоят на разположение повече 
от 35 милиона книги от обще
ствени библиотеки.

Безброй са показателите за 
растежа на през това четвърт 
столетия и едва ли е нужно да 
ги редим до безконечност. Те
зи коитп смр записали са до
статъчни да ни настроят зя сра 
внения между новото и няко
гашното.

(Продължение от 1 стр.)

И правителството на 
издаде па 14 декември съобще
ние, с което отдаде признание 
па партизаните, след това прие 
мп решенията на АВНОЮ, че 
изпраща съветска 
смя както това по-рано бе на
правило и британското прави
телство.

СССРредителпото събрание, създаде
но ц Бихач, дава картината па 
онова, което Ще се случи и а 
останалите части иа Европа и в 
света.“

Решенията ма Второто засе
ня АВНОЮ накараха 

правителства

„Новото временно правителст 
по на Югославия, начело с док 
трр Иван Рибар и маршал Ти
то, представлява голяма поли
тическа победа за Югославия и 
крачка напред към най-голе- 
мия триумф на Обединените на 
роди...

Това не е национално прави
телство в емиграция, което без
помощно хленчи в Кайро. Това 
е правителство, което е в пър
вите бойни редици!"

С тези думи обединения коми 
тет на американските славяни 
чрез печата залазния обществе 
ността в САЩ, Великобрнтанияи 
другите съюзнически страни 
да приемат решенията на Вто
рото заседание на АВНОЮ и 
окончателно да признаят съще 
ствуването на единното наро
ди ос в обо дителн о движение.

Непосредствено преди засе
данието на народните представи 
тели в Яйце реакционните кръ 
гове от Запад водеха остра кам 
лания против другаря Тито и 
народоосвободителното движе
ние. С подкрепата на емигран
тското правителство в Кайро, 
американските и английски вее 
тници безогледно фалшифици
раха фактите, като на четни- 
чеокото движение приписваха 
■много геройски действия, пред
приемани от НОВ и ГГОЮ.

питя стопанства и земеделски
те коперациии, въпреки малко 
то земя, стават значителна си
ла п осигуряването на земедел 
ска продукция на страната. О- 
баче големи промени 
и в частния сектор на земеде
лието. Кооперирането като фор 
ма и а производствено сътрудни 
честао между двата сектора 
допринесе за внедряването па 
съвроменна агротехника и в 
разпокъсаното частно стопан
ство.

Днес 103-те милиона декара 
орна земя порят близо 65 хил
яди трактора. Тази повърхност 
„гълта“ през последните годи
ни повече от 2 милиарда кило
грама изкуствени торове, а ре
колтата, която е все по-ботата, 
прибират хиляди комбайни и 
други земеделски машини. Ве
че получаваме над 4 милиар
да и 800 милиона килограма 
пшенично зърно, близо 8 мили 
арда килограма царевица, 3 ми 
лиарда и 230 милиона кг кар
тофи, над 4 милиарда кг захар 
но цвекло и повече от 1 мили
ард и 200 милиона 
Цялото
производство е повече от Два 
пъти по-голямо, отколкото през 
довоенната 1939 година.

Земеделското население, в ре 
зултат на тези успехи, живее 
по-богато и по-съвременно.

военна ми
да ми е
съюзническите
най-сиешно да заемат станови

своята 
Още

станаха

ще в определянето на 
политика на Балканите, 
повече, че разполагат с данни 
за военната сила на частите на 
ИОВ и ГЮЮ, .които по това 
време бяха в офанзива по це
лия югославския фронт и с то
ва допринасяха за отслабване 
ва германската воеина< машина 
в решаващите моменти на Вто
рата световна война.

ИСТИНАТА 
СВЕТЪТ УЗНА

Макър и недостатъчно, а че
сто и тенденциозно осведомява 

а Югославия, 
обществеността на Великобри- 

чрез една
недвусмислено се о-

за положението

Галуловатапия 
анкета
АВНОЮ. На въпроса „дали 
предели за признаването 
съюзниците би трябвало да 
признаят правителството, кое
то установил маршал Тито в 
Югославия?“ — 48 ма сто от
говориха — да, 12 ,на сто — не, 
а 40 на сто не се изказаха. То
ва съотношение на гласовете 
би било още по-благоариитно, 
ако анкетата бе направена след 
известната реч на Чърчил в 
Британския парламент, когато 
между другото каза:"

„Партизаните иа маршал Ти
то са единствената сила, коя
то действително и сега се бори 
против германците ... Мога да 
уверя тази камара, че ще на
правим воичко възможно да 
помогнем да устоят маршал 
Тито и неговите рицарски бор
ци.“

паПРИЗНАНИЕ от 
СЪЮЗНИЦИТЕ

Изправени пред факта, че 
Тито се ползва с широки под
крепа на народа, съюзниците в 
началото предпазливо, а след 
срещата между Сталин Руз- 
велт и Чърчил в Техеран все 
■ло-огкрито се подготвят да 
признаят решенията па този 
„единствен парламент в све
та“, който е „заседавал на е- 
динствеиа освободена терито
рия в Хитлеровата европейска 
крепост“.

Намекът на .печата зл готов 
ността на съюзниците да ока
жат по-голяма подкрепа на Ти 
то официално за пръв път бе 
потвърден на 8 декември 1943 
година в Долната камара на 
Великобритания, където бе 
заявено, че Великобритания ще 
окаже „на партизанските сили 
много по-голяма подкрепа, от
колкото на ония на генерал Ми 
.хаилович, и то поради проста
та причина, че съпротивата на 
партизанските сили против гер 
манците е далеч по-голяма“. 
Един ден по-късно САЩ под
крепиха становището на Вели
кобритания Много американс
ки .вестници енергично искаха 
от правителството на САЩ да 
конкретизира своята подкрепа 
на югославските партизани 
чрез помощ 'в материали и о- 
ръжие.

кг грозде, 
селскостопанскони

ПАРТИЗАНИТЕ СА 
БЪДЕЩЕТО НА 
ЮГОСЛАВИЯ

А такива сравнения по-ярко 
от воичко друго ни откриват 
кой знае за кой път величието 
на оня момент, когато Второто 

'заседание с решението си за 
федеретивна републиканска у- 
редба на страната сложи ос
новата на това, което днес

КАК ЖИВЕЕМ?Против такава дезориента
ция се обяви част от либерал
ния западен печат още след 
първото заседание на АВНОЮ 
в Бихач, когато в света прони
кнаха вести за подвизите на 
партизаните. Така Нюйоркският 
„Дейли Уоркер“, в отзива за 
книгата на

Истината зя истинските бор
ци против окупатора, за нас
троението на югославските на
роди, за п редите лек ото държа
ние на Михаилович и мръс
ните комбинации на емигрант
ското правителство и ня краля 

неудържимо 
проникна в света. Прелом в 
осведомяването на световната 
общественост беше заседание
то в Яйце, чиито решения има 
ха огромно значение и за ук
репване на връзките със всич
ки съюзнически страни.

Миналата година в 49.000 ма 
газина на дребно и 1.120 мага
зина за самообслужване югосла 
вйните са оставили към 229 ми 
лиарда стари динара, купувай
ки най-различни стоки 
потребление. В ресторантите и

за свое строим и постигаме.
М. Н. НейковЛуй Ада-мин „Моя

та родня гръд“, пренесе след
ните пророчески думи на из
тъкнатия
тел От югославско 
„Партизаните всъщност пред
ставляват всички свои народи, 
те са бъдещето на Югославия. 
Съюзът между некомунистите 
и комунистите, осъществен 
освободителната армия и Уч-

г Лв емиграция ОБЩИНСКИЯ КОМИТЕТ НА СКС 
В ДИМИТРОВГРАД

американски писа- 
потекло:

честити на всички граждани Деня на Ре
публиката като им пожелава още по-големи 
успехи в строителството на социализма.В

ПОВЕСТ ЗА НАРОДНИЯ ГЕРОЙ СТЕВАН ФИЛИПОВИЧ

ПОСЛАНИЕ ОТ БЕСИЛКАТА
•V

планините над Валево, по Подгорина, 
Радйевина и Азбуковица. Сегя се бе 
спуснал през Завлака и Текариш

хвърли върху четника. Пушката се на- защото стоят и какво чакат. Някои лад 
аха в безсъзнание от студа. Един пар
тизанин започна да бяга. Стражарите 
стреляха и го убиха.

мери в негови ръце. Опитния партиза
нин бързо потегли спусъка, койтона УДа-южната част на Цер. •. Няколко дни пре 

ди това Валевската партизанска ри тъпо в куршума... 
Пушката излъга ...гру

па, която след заминаване на главните Четникът, обезумял, гледаше във Фи 
който отново се опита да КОМУНИСТИТЕ СА В ГОРАТАпартизански сили с другаря Тито на чело 

в Санджак и Босна, останала липович,
в запад- стреля. Н0 този миг, само за една В този момент дойде 

Паул с ощена Сърбия, разделила се на части един германеци част от секундата преди да гръмне 
върху Стево, се на хвърли другия чет
ник Дотичаха нави четници. Десетина 
четници едвя успяха да вържат младия 
партизан.

неколцина, германци.всяка част тръгнала на своя терен. Ка
то комисар ня Първия батальон на Мач- Другари, партизани, ето идват гер 

манците. Сега ще искат да се обадят 
мунисти, скоевци, командири и

ванския партизански отряд, Филипович ко-е трябвало да си пробие път до Цер и поли-изпълни задачата си ... тически комисари... Не се обаждайте, 
другари. Аз ще се обадя сам — обърна 
се Стево Филипович

Вързаха го повторно. Но войводата
все още трепереше като че ли имаше ЕОСИ ПРЕЗ СНЕГА на другарите си.треска.

— Нека комунистите излезнат една 
крачкя напред! — казва преводчика. 

Стеван Филипович
— Вържете го, още го връжете! — След малко колоната потегли 

Шабац. Стеван Филипович 
момченцето Йован,

къмвикаше той. Стегнете го по-силно, нима и куриера, излезна една крапе знаете кой е той. Това Р Стево Ко- 
лубарац, партизанин от Валево, това ... придружаваха де

сет въоръжени до зъби четници. През 
замръзналия сняг вървяха боси 
занските бойци.

В Ядарска Летница

чка напред.
Веднага на немците, оттук в Шабац, не- — Господин Паул иска комуниститепарти-ка те Ср, справят с него. .. да излезнат една крачка напред отко- 

ново каза преводчика.четниците лре- Стеван Филиповичдадоха пленените партизани направ-и още една льоти-ЛОШИЯТ КУРШУМ на крачка напред.чевците, които след това ги предали нанемците. — Нима между вас няма още кому-Конете с мъкя се пробиват по снеж- Когато немския камион тръгна към 
Шабац, куриера се обърна към нисти, нима няма още скоевци, коми

сари, командири?Шейните оставятната покривка. две своязмии по едвам направената пъртина. по-стар другар:
— Другарю Стево, какво 

нашия другар който
Има! — каза Ствеван Филипович. 
Кажи тогава кой е още комунист 

се обърна германеца към Стеван.
Не мога. Комунистите се намират

Мокрите четници под шубарите, украсе ще стане ени с реденици и бомби се свиват на остана в оняга пре-шейните, увити с одеяла. Зад шейните, ди да ни хванат.
— Другарю Стево, каквовързани зя тях. влачат се двама парти- Ще стане с в гората.зани: Стефан Филипович и неговия нашия другар който останаНеколцина четници 

върху Стефан Филипович, партизанс
кия Комисар и комендант, известния 
неустрашим борец. До този. момент Да 
ка Тешманович, войводата лознички не

Филипович

нахвърлиха в сняга Германецът започна да реве. Един 
от четниците присъпи напред.

другар, куриер, петнадесетзгодишно мом 
че Йован Квачаяович. В село Йошеви, 
покрай кръчмата, четниците спират ше 
йните малко да се „загреят“ с варена

преди да ни хванат.
°е грижи за него. Другарят 

Данило е опитен боец. Той се е борил и 
в Испания.
ттг ?рез един януарски ден в лагера на 
Шабац настана тревога. Всички плене
ни партизани бяха изведени 
снега и тук ги оставили

— Господине, това е този за когато 
ви говорих.

— Аха! — дръпна се геетаповеца. — 
Затворете останалите. Този доведите 
при мен. Веднага!

В следващия броя:
ДЕНОНОЩЕН РАЗПИТ

ракия.
Един от четниците тръгна след кръч 

мярката в малката стая. Другия съпро-
с ракията. Сте

знаел кой е в ръцете му. 
през цялото лято със своите части сее
ше страх между неприятелите и наро
дните предатели. Минавал е

Валево, край Колубара,

в двора на 
с часове връза- 

ни под силна немска и усташка стра
жа. Часове минаваха, а никой не е знаял

„•водник се „занимаваше 
во използва този момент, за да разкъса 
оковите на ръцете си. Като мълния се

със свои
те части около
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ТАКЪВ БЕШЕ 

„СТРАНДЖАТА
БОГДАН НИКОЛОВ

„МОМЧИЛОВЦИ“отново в
ЦАРИБРОДСКО

Рашко Железков от село Ка
меница беше един от най-адла- 
дите партизани в отряда. Зашо 
избра за 'партизанско име 
„Странджата“ Не се знае. но си 
гурно има нещо връзка с него
вото вдъхновение от хайдутите 
и разказите, които е слушал 
оше катп малък за прочутия 
хайдутин Ига от Каменица.

През пролетта на 1944 Рашко 
се включи в младежката група 
в своето село. Неговото включ
ване в работата за партизан
ското движение не е случай
но, но една случка го издигна 
в очите на другарите му.

Един ден селото беше обсаде 
но По нареждане на войници
те никой от селото не можеше 
да излезне. Така беше във вси ници, които 
чки височки села. В Каменица първите къщи
имаш? сватба. Другоселци не могли да си помислят че шест- 
бяха дошли, но в селото гъмже надесеттодишния 
хя войници от военната част на да получи 
село Височка Ръжана.

Около обед в селото пристиг
нал Младен Георгиев пастирче- 
тр ст поятата край селото къде 
то се поддържаха връзка с пар 
лизаните. Младен каза, че 
трябва да се съобши на парти- та. 
заните ще има ли тази вечер 
войска в селото, защото те и- 
мали в план да влезнат.

Младежите събраха сведения, 
че дома.кините на сватбата по 
канили няколко офицери на 
вечеря и те обещали. Останали 
те войници се изтеглили за Ръ 
жана. Съвсем удобен случай да 
се нападнат офицерите. Обаче 
по никой случай не се удавала 
възможност да се запознаят с 
това партизаните, които през 
деня прекарали в поятата на 

. Младен на два километра от 
селото.

— Аз ще отида до тях — оба
дил се Рашко.

Никой вече не разсъждавал 
за последствията. Дори и Раш
ко не мислил на каква опас
ност се излага. Спуснал се край 
оградите на дворовете и хванал 
„Заграня“, край тяхната нива. 
където често пъти пасел во-

-
•*>

у.

(Откъс от хрониката „Живот между 
границите)

съюзниците освободиха 
Франция, Белгия, Италия, на
хлуха в Холандия и достиг
наха линията Зигфрид. Герман 
ската армия е разгромена и 
пред капитулация. При това по 
ложение Румъния и Финлан
дия се възползваха да сключат 
мир и се обявиха срещу Гер
мания.

В това време България чрез 
Багряновци, Муравиевци и др
уги верни на престъпните ре
генти демагссват, че уж прове 
ждат народна политика, а всъ
щност се мъчат да запазят фа
шисткия режим <и продължа
ват да подпомагат фашистка 
Германия с обявения от тях не 
утралитет.

Драги офицери, . подофицери 
и войници, последният час е 
ударил. Великото руско търпе 
ние се изчерпи. Русия обяви 
война на Бъгларското фашист
ко правителство.

На борба против фашизма. 
Да спасим името и честта на 
българския народ и се наредим 
на страната на свободолюби
вите народи

Присъединявайте се към Чер 
вената армия и партизанските 
отряди. Бийте хитлеровите гра 
бители !л тяхните слуги — бъл 
гарските . фашисти, където си 
срещнете.

Всички честни българи на 
борба против фашизма. . .!

Смърт на фашизма — свобо-_ 
да на народа!. .“

На 7 септември в 8 часа су
тринта на самия гребен на Ста 
ра планина Се състоя митинг 
на трите отряда. Ораторите из
тъкнаха значението на досегаш 
ното сътрудничество между 
Фердинанския, Пиратския и Ца 
рибродски отряди. Те казаха, 
че пързата фаза на борбата 
против фашизма е завършена, 
сега предстоеше втората фаза — 
окончателното 
на поробените страни — Бълга 
рия и Югославия. След това гръ 
мнаха песните „Септемврийци“ 
и „Нишавски смо млади пар
тизани“. След този митинг в 
Широки луки бойците от Ми
хайловградския отряд се отпра 
виха към Михайловград ,а бой
ците от Царибродския отряд 
към Цариброд за да изпълнят 
своите завети. Още същия ден 
Царибродски отряд слезна в се 
ло Яловица Тук Щаба на отря 
да получи писмо от Крум Ми

ланов чрез Гаврило Виданович 
— „Джержински“. В писмото 
бяха 'набелязани нови задачи за 
Царибродския отряд, а между 
другото 'се съобщаваше, че от
ряда принадлежи към 22 диви
зия на -НОВЮ2), В писмото се 
даваше директива за . мобили
зацията във Висок и придвиж
ване на отряда до Петровец, 
къдет.,-, трябваше да се въоръ
жат новите невъоръжени пар
тизани.

Задачата на 13 корпус на 
НОВЮ бе изпълнен. По всич
ки села на Висок на 8 септем
ври започна мобилизиране на 
нови бойци. Това беше само 
формална мобилизация. При
зивът на партизаните беше при 
ет с въодушевление. Почти вси 
чки младежи от селата постъ
пиха в отряда. В Сенокос, къде 
то партизаните дойдоха за 
пръв път през юни, в Камени
ца откъдето имаше най-много 
партизани, младежите се запис 
ваха в отряда. Някои носеха и 
свое оръжие. Същото положе
ние беше в Изатовци, Вълно
вия, Славиня и другите села. 
Още същия ден отряда с нови
те 500 бойци се отправи през 
Славиня, Ръсовци и Видлич за 
село Крупац.3'

край хубавия огън настроени 
етз се връщаше. Между „Мом
чиловци" настъпи оживление 
когато Паланин постави радио 
апарата. Малка групица парти 
зани веднага се насъбра край 
стария „Блаупункт“ Отвденъж 
настъпи онова, което даже и 
ония. ксито първи чуха, не вяр 
заха на ушите си! Радостна 
вест! Радиото предаде вестта от 
Москва, че СССР обявява вой
на на фашистка България. На 
стъпи всеобща радост в лагера 
на партизанския отряд. Трите 
магарета, които до тогава мир
но дремеха пред вратите запо
чнаха да реват.

Веднага се прозеде заседа
ние на съвместния щаб. Реше
нието беше да се съобщи на 
всички партизански групи и 
веднага да започне предви
жване към населените места. 
Беше 6 септември. Щабът на 
Царибродски отряд -отправи пи 
смо • до българските войници1) 
и го разпространи на терена.

..Драги офицери, подофицери 
и войници когато избухна све
товната война в България бе
ше на васт узурпаторското пра 
вителство на Кьосеиванов, кой 
то отиде против волята на бъл 
гарския народ и предаде стра
ната ни на германците. След 
него дойде фашиста Филов, кой 
та доведе германците в " Бълга
рия. Обяви война на Англия и 
Америка. Изпрати българските 
войски в братска Югославия и 
съседна Гърция за да изпълни 
срамната и позорна роля на 
жандарм на Хитлерова Герма
ния. За срам на бъгларската 
нация намериха се фашизира- 
ни офицери, подофицери и 
войници, които 'ревностно из- 
пълнуваха службата си на фа
шистки жандарми против боре 
шия се братски' югославски и 
съседния нам гръцки народ. 
Избиваха жени, деца, старци, 
плячкосваха и палеха цели 
села. . ."

Така започваше възванието 
на Царибродския партизански 
отряд към войниците и офице
рите от българската фашистка 
армия.

........ Когато русите се бият
ня германска, унгарска, румън 
ска територия и са вече на 
българската граница — се ка
зва по-нататък във възванието

на селото не са

Рашко може
такава важна зада

ча.
съоб-Партизаните получили

тази вечер в къщатащение, че
на Гърго Тодоров ше 
колко офицери, които били по
канени от домакина на сватба-

и.ма ня-

зашотоАкцията не успяла,
Симо полицая навреме дал сиг 
нал за пристигане на партиза
ните, но Рашко успешно йзвър 
шил задачата си.

Още същата вечер Рашко про 
яви „недисциплмна“. Не изпъл 
ни директивата, която ба -даде
на на младежите в Каменица 
за излизане в отряда. Той 
взе едни бяли чорапи, 
чантичка с най-необходими не- 
ша, един широк ремик и тръг
на с партизаните.

На следващия ден из височ-

си
малка

ките села, неприятеля умело ла 
че „шумците“нсираще вестта, 

в село Каменица „отвлекли“ е- .
дин шеснадесетгодишен мла
деж.

Такъв беше малкия партизан 
„Странджата“, решителен, смел 
и до край предан на народоос
вободителното движение.

') Партархив, София № 984
2) В Дневника на отряда е

записано между другото „че 
сме към войските на Тито".

3 Вноистсри]ски архив Б. Николов
Веоград, бр. 10/1-1051. ловете Дори и ония хора и вой

освобождение

ЛЕТА ВЛИЯЛА НА 

СПИСАНИЕ „МОСТ“
Петата книжка 

„Мост“ помества 
разнообразни материали, 
лезла в навечерието на 50-годи 
шнияата от Великата 
врийската революция печата ма 
териалите: „Великата октомври 
йска

на списание Що редакцията ма литературна 
та част в списанието помества 
поемата „Владимир Илич Ле
нин“ от Владимир Маяковски, 
както и стихове от съветската 
поезия, по-стар 
вестни български поети — Хри 
сто Радевски, Христо Смирнеп 
ски и Людмил Стоянов.

Оригинални творби и статии 
пишат — Миле Николов — При 
сой ок и за „Малцинската -пое- 
зи“, Александър Дънко-в — ст.и 
хсве „Животът се ражда“ и Бо 
рис Тодоров, също стихове ,;На 
празно ръжта плиска вълни“.

В то'я брой

интересни и 
Из-

октом-
превод на из-

социалистическа револ 
юция илрзгресътна човечество
то", статия от изтъкнатия юго
славски социолог д-р Петър 
Козич. С много достоверност и 
художествен подход Елена Ата 
масова пише „Из историята на 
р аб уг н.ичес к ото 
ческо движение

и -социалисти- 
в Цариброд- 

ско (1895—1915 год.)“ Същевре
менно сътрудникът на в-к „Вра 
тство“ Б. Николов пише за „Бъл 
гарските доброволци в сръбско- 
турската война 1876“.

В чест на 50-годишнината от 
Октомврийската революция д.,р 
Сава Пенчич пише За „Граци- 
аиски на Леел.в и 
за етиката в социализма“. Съ-

на списание 
„М:ст" ми гостува турската на
родност с избрани 
разкази. В бележките Ст. Ни- устихове и

колегз пише за първите 
донски академици и Стружки
те вечери на поезията.

Общо, петата книжка на спи 
саиие „Мост“ поднася разнообра 
зло и богато четиво.

маке-

ш А'-*

I____________проблемьт
От заседанието ип АВИОЮ
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ФОТО АРХИВйСлободап СимичРЕПОРТАЖ

Как се борихмеЧОВЕКЪТ ОТ 

ГОРСКИ КОТАР
8

за1I Рейубликашасъбеседникът .на жу/р
постави въпроси тогава 
малка неприятност за 

И аз така се чув-

Когато
налистим, Показ- 

доюументите си но и това
да запиша имената 
вам
не помага.

— Как ек казваш другарю?
който

По 'Професионална длъжност 
се озовах в другия край 
страната и там случайно се за
познах с един човек от Горски 
Котар. Казвам случайно, защо 

военните учения имаше

на това е 
журналиста.
СТВУВО'Х.

— Добре, другарю, комендант, 
струна една противтанко

След освобождението на Царибродско от фашистко робство 
па 10 септември 1944 година Царибродския партизански отряд 
Момчил войвода'' прерасна в бригада. На казащиите край 

освободения Цариброд бе формирана 1 Цариородска 
900 добре въоръжени бойци от

— питам един мъжага, 
по физиономията ми личи 8нато на

много войници, офицери и ге- , шумадинец. 
нерали. Това бяха нашите пър 
ви военни учения, 
в приблизиително военни усло- 

предположение,

Iколко
ва ракета? Надявам се, че 
получа отговор?

— Това аз не зная, но кога-
каз-

ще току-що
бригада. Тя наброяваше към
Царибродско. _

В годините на окупацията, населението от Царибродско 
показа високо политическо съзнание. Още със създаването на 
Царибродския отряд то гласува зя Републиката, която се
създаваше. .

На 28 септември I Царибродска бригада тръгна за фронта. 
Бойният път на царибродчани завърши след 
поражение на фашизма.

I— Не зная. Каза — и се обърпроведени на към другарите си. 1Продължих да упортствувам. тз опитаме някоя и
някои „цивилни" ват; отиде един „Фича ... .зна

чи, отиди в Крагуевац и питай 
колко струвд един „Фича“...

— А танк?
— Въоръжението на едно та-

към

моите
ВИЯ И То при 
че и едната 'и другата страна 
да употребят най-страшното о- 
ръжие на днешното време — 
термоядреното оръжие. Държах 
бележника в -ръката си. Тряб
ваше да опишем нови оръдия и 
най-страшни .оръжия, от чието 
действие човек остава 
Да се види /всичко това, и да

■Използвах
опити. Разказах им, че 
журналист, и че техните имена 
ще се появят във вестниците и 

техния край.

съм

I окончателнотощ(> ги четат и в 
Ще видят майките им. Сестри
те. Момите им. Булките.

— А можете ли Да ни кпже- 
кзмаидата

кова подделение струва 
20-30 милиарда динара. Това не 
е тайна. А дивизионният комен 
дант ще ти обясни подробно.

— Казахте, че сте от Босна?
— Само по -навиците. Дълго 

живеех в Босна. Влюбен съм в 
техния обичай да -пият кафе. 
Това е наслада

— Вие тук трябва да спрете 
„червените"?

— Ще ги спра. Имаме идеал 
на позиция. Разполагаме с най 
-модери оръдия. Не сте ли чу
вали за моите „ракетници“. 
„Свалили“ хората електронните 
изчислители.

8
слисан. те къде се намира 

на вашето подделение?
— Не зная — казва един. По 

глеждам в другия. Същото. Тре 
тият дори не ме удостои и с

Iпасе предаде -на читателя 
шия обикновен 

. «е всички са могли да се на
мерят в този край на Югосла-

човек, защото
38
Iпоглед.вия.

I1
8888— Нима е възможно това?

— Изчислили, че за унищо
жаването на един танк са иеоб 
ходими две ракети. А моите 
„свели“ това на една.

— Вие артилерист ли сте?
— Да, но това в наше време 

беше другояче.
Още преди десетиня години 

учих аз войниците: внимавай
те когато целите танк. Първо 
трябва да му намерите „слобо- Й
то" място. Това значеше ттрзек Й 
тила да се постави така, че да Й 
попадне във веригите ня тан- Й 
ка. А днес това е една минута Й 
работа. Ракетата унищожава Й
всико самоходо оръдие без -ог- Й 

и лед на дебелината на бронята Й
му. Добре обучен човек — и 8 
всичко Р готово Й

— Може ли войник бързо да Й
се обучи, мисля на кадрите?

— Кадровици тук
— Не, нататък — чувам гла- ти. Хората, 

са на един -от тримата войници. ..ракетници"
— Да не случайно там коман лоти ня самолети с

дата, човек. Не се бойте, няма скорост. Трябва много 
да кажа, че сте ми показали докатр станат 
посоката. Това е звание

И кой знае докога би 
лжил този разговор. Един циви 
лен журналист е любознателен. Й 
и когато си намери такъв 
беселник, ниию 

Все пак.
само наблюдател. Комендантът 
трябваше ля

14

I8I8 Славни ще останат боевете при Дрина, когато бойците ог 
Осма сръбска бригада в която се биха и царибродчани от 23 
октомври в атака отбиваха германците.

И във всяка нова победа те гласуваха за Републиката, за 
държава, в която най-сетне и населението от Царибродско Ще 
има всички социални и национа ни права. Младите бойци от

своите деди и бащи, ко- 
голчи вините.

8888
Царибродско изпълниха заветите на 
ито~в началото на това столетие почувствуваха

ианесе сръбската и българската буржоазия.
Дрина!... Това име е гордост изговаря всяка димитровград- 
къша. Тук бойците от Царибродско показаха своята бойна

които им
Реактивни самолети

ска
готовност. . .

19 януари 1945 година.
„С всички сили ще тръгнете на 19 т.м. за Баина Баща — 

се казваше в Заповедата на Щаба на 22 дивизия до 8 сръбска 
бригада — където ще разположите своите части. Един бата
льон да се изпрати в Рогатица. Задачата на бригадата на този 
сектор Ще бъде да се работи за укрепването на частите...“

28 януари 1945 година
„8 бригада с всички свои сили Ще заеме позициите на Де_ 

сния бряг на река Дрина от Любовия до Зворвнк. Всички при-
маршове до опре-

ТогаваИ покрай толкова работа, по 
край журналистическия бележ-

любо-
знателност, сърцето ми -пле
ни човек, който случайно «аме 
рих е една словенска полянка 
недалеч от Черномел. Призна
вам, че този човек, с който се
га ше ви запозная, 
допринесе в моите известия от 
„бойното поле" внеса човешки 
димензии. И макар че подлежа 
«а военна служба пълни 25 го 
дини, струва ми се, че едва то
гава разбрах силата на Арми
ята, която никога не се закан
ва, -но покрай която може спо
койно да се живее и твори.

За мене подполковник Йосил 
Прегорим е истински войник. И 
мисля, че всеки би сгрешил а- 
,ко каже, че той е и отличен о- 
фицер. Не, той е войник с чин 
на старшина. Неговият 
чин, както и съзнанието, 
командва една бронирана бри
гада, въоръжена с най-съвреме 
нни ракети, самоходни оръдия, 
които могат да минават и бла
та, както и топове, които „ви
ждат“ нощно време като де
нем, ки най-малко не 
върху първото 
моите очи той си -остана вой
ник, какъвто не умеех във въо 
бражението да си .представя.

Слънцето -милваше една по
ляна над Винице. Октомври то 
ку-що беше позлатил словен
ския пейзаж и човек незабеле
жимо се превръща в турист, 
без оглед -пр -каква работа 
дошъл. А аз търсех подделение 
то на Йосил Георгич. Парчето 
бял ширит (означение за 
тралните) и едно гтропусквател 
но не ми помогнаха много. В 
щаба истина ми казаха 
трябва да е позицията на бро
нираното подделение. Но това 
беше в „навечерието“ на „сблъс 
кването“ между .сините и чер
вените. Небето цепеха разузна
вателни самолети. Вероятно са

да сте ми живи 
здрави, другари войници. И за
крачих през една нива. Цареви 
чак. Още се червенеят тикви
те, които селяните оше не 
прибрали.

ник и журналистическа
са 81са асистен 

кои т0 н опичам е 88са нещо като пи- 
натзвтчнанай-много 88да учат, 

хладнокръвни, 
в аомията

движвания да се направят с усилени 
делените места. След пристигането да се разучат всички пре
ходи на река Дрина, задръжте се и гответе неприятеля да 
се задържи на всяка цена и да не му се дава възможност да

88— Ма каква команда. Там 
има мини. Боеви мини.

Признавам, че тръпки ме по 
биха. Тогава ги попитах в коя 
посока е безопасно. Един 
посочи с ръка ливадата, на 
края на която се назираше го
ра. Вървя като по 
Какзо може да 
пратеник. Нещастен случай. И 
готово. Тук войската прави ис 
тинска война. Това ми бе казано 
на най-високо място, 
като е така - тогава предупреж 
давам сам себе си да бъда вни 
м-ателен.

8пр з.дъ-

8съ- 8ми не пропуска, 
аз и по-нататък бях I8мравуняк, 

снаме-ри един
с° занимава само 

с чисто войнишки работи.
Над нас летяха 

чадзвучна ек-пост. Един 
бели ни махна 
нодалеч от педесетина 
над палатката. След това 
повтори

1сяоолети с 
като 11висок с опашка на <не 1че И щом .метра 

той
оше «як-ргко пъти А 

комендантът Грегорич 
да ни: от.ч-г-гти сме 'Поябвя да 

позиция и тактика.

881заклю-
Но това Нр ми помогна 

открия щаба. Малко по-внима
телно разглеждане на края на 
гарата и изведнъж: 
топ. Тогава ня.какво черно пет
но: значи танк. Така навлязох 
в гората и попаднах тъкмо на 
шатрата на самия комендант.

„мир-

8промениш 
Дълго време 

на непосредствено
него, но той н'* ме 
ше Още същата

8се НЯМЯ31» -! к
разстояние от И

ЯО^ЛТТСТ->ПР_ V.

нощ промени л
ПОЛИЦИЯ ч 'впи, сутринта НЯСМо Й
лко но пт/ютод „чеовените“ и
.затънат ч един поток А 
гените“ бяха три пъти по-сил- й 
ни. Беснееш*» ..битката“ небето В
поекосвала атомни гъби, а Гре- - 
ПРИЧ издавяш*, яа-почеди Кп&т ул
ко и ясно. Друта.пи. отстъпване 8 
”°че няма. Прегрупирайте се.
Ше нападаме с всм^"ч сиили.

Пя Йосип р партизанско де- и 
те. Роден е в Горски Котар. той 8 

з петня тос*>Тя година ста 8 
ня.д партизански куриер в пар 8 
-изанските части, които се бо- 0
пили в Ба.ния и Кордун. I

След куривретвото станал вой 8
”чк. артилерист. Училища и у- 
-т-илиша минал цокат,-, наваксал »
чът-убенотп време. И ето. сега, Й
- '№7 година, човек който е И 
—-нал заедно с Югославската 8

повлия 
впечатление. В цев

8

I.У»о-Цивилен съм -но стоя 
но". А комендантът седи на пол 

пейка. Казвам, аз бих ис-
Дрина. Бригадата да 

1 о-големн сили да се съсредоточават
гремине през не се разкъсва, а 

на определени места. 
Всичко ДРУГО да се изпълнява както бе съобщено писмено и 
устно от Щаба на бригадата. Напомняме ви, че Върховния щаб 
е поставил задачата да се изпълни безусловно. .‘

Задачата, поставена от Върховния щаб бе 
Бойците от 8 бригада не само, че задържаха 

г ри Дрина, но ги отблъснаха далеч 
«ни жертви . .

ска
кал малко да -поговорим за ва- 

разбира се 1шето подделение, 
ако не сте мног0 зае™.

е

I изпълнена.
германците 

на запад с цената на сви- 
Б. Ник.

— Значи — и вас „притегна
ха“. Важи, другар. Само, аз съм 
босненец. Ще ме причакаш да 
изпия кафе. Поканил бих м 
бе, Нп -имам .само един 
джан. Нали виждаш как е, во
енно -положение ,и моите от ша 
ба забравили -на тези мирно вре 
менни дреболии. А а3, бога ми, 

съм. Те сега отреплюваг, а 
аз си пия кафенце.

Iнеу-
те-

— РТ-ГОфил-къде

8
Iне

Възползвах се от случая вни- 
комендан-

отимали на длан всяка част 
територията .на която Ср нами
ра подделекието. Истина, не се 
разбирам ст военните работи, 
но .не предполагах, че педделе- 
■нието така успешно се е мас- 

войниците -от 
сини

мателно да огледам 
та. По избръснатото му лице
чеше, че няма повече от три- и-мпрееионира всички
десет и пет години, а когато му н-бтютатели, дори и -най-голе- |>
г.ажа нещо, т-ой като млада МИте военни специалисти ня те В
жена благодари на ком-плимен- „и в Бела крайна. Ето, й
ти те Разбира се, само се шегу- к.ваше После се .разбрахме, че така този младолик офицер из А
сме наборлии. растна в очите ми левент. Ле- |

— Е, па, да, друже, какво те веНтият като Триглав войник, Й 
всичко, или някои по-голям връх. Висо »>- 

кият му чин не ми пречеше У 
него да видя истинския човек.

ли 1
кирало, понеже 
•лова .подделение носеха 
униформи, зашитнически.

сушехаСловенските селяни
някакви дървета. При- 
към тези пласто.ве се- 

от любопитство и що 
трима

сено ня 
стъпвам 
но повече 
да видя — 
войници. Вадя оележнк.са,

интересува? Питай за 
а аз ще ти отговарям 
смея. Нали знаеш как е в аР“

1ка-квото
гв един ров:

за мията.
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Мики НейкоЗАПИСАНО В БОСИЛЕГРАД»Поздрав от 

Волгоград-СССР
ЗА ДНИТЕ/ КОИТО ИДВАТ

динар", както тук го нари 
Двете десетилетия на со

циалистическото изграждане са 
оставили свои следи, макар и 
не толкова дълбоки както ДРУ- 
гаде. Колкото и да са 
ни сравненията, би могло да се 
напомни, че Босилеградско 
днес изнася над 300 вагона свои 
произведения, а преди години, 

началото на изграждането, 
не надминаваше ни

? I? Н | Напоследък в Босилеградско 
размислите се насочват 
дните, които идват, 
значителните успехи в стопан
ството и в другите сфери на 
живота все по-ясно става, че 
собствените сили не стигат за 
по-големи мероприятия, които 
да означал' прелом в живота на 
този край. Няколкото последова 
телни съвещания на различни 
форуми в града показаха, че 
възходът е забележим отдавна, 
но материалните сили на кому 
ната все пак са слаби да стиг
нат за бързо изравняване с дру 
гите.

ския
чат.към 

ВъпрекиI ^
(ИЗЛИШ-

СолгограаскиЛ^Дворец пиоисроо

% Клуй интернацйбнальной дружби

:1:Д.

в
този износ 
50 вагона. Трите земеделски ко 
операции правялг общ доход по 
вечР от 1,6 милиарда 
а зърнодобивът, макар и малък 
за мащабите на Югославия, е 
значително над предишното рав 
нише. Близо 800 декара овощ- 

осигуряват

Редакцията ня в-к „Брат- динара,
ство“ получи поздравително 
писмо од Двореца на пио-

'* с/панъ е ким* смеете
. ; ' . ’'й/>Ь.е1и* ■о/$Л ерини

честен, нерите във Волгоград СССР,
с което ни честитят Праз на човек, който малко поз

нава този край, едва ли му се 
види по-друг тукашният 
вот на хората. Всичко е в ред, 
когато се гледат тристоте ново 
построени домове в града и. по 
вече от толкова по селата, 
десетината съвременно построе 
ни жилищни сгради. И хубави прогресът е 
те магазини на „Слога“ или основните училища, в малки- 
кооперацията. Или, да речем, те класове се-учат почти сто-на 
когато му се съобщи, че босиле сто от децата, а във висшите 
градчани купуват стоки за съ- близ-> 90 на сто. За няколко го- 
що толкова пари, колкото на- дини съществуване икономичес 
пример димитровградчани или кото училище изкара и повече 
от някои други комуни,' които от необходимите ня босилеград 
за босилеградските аршини са 
къде—къде по-развити.

Тукашните хора, ще ви 
жат, че това не са само средст 
вата от националния доход 
комуната, нп и предавките, кои 
то по различни пътища идват 
в Босилеград. Близо 6.000 стро 
ители — добри строители — вс 
яка пролет пръсват по строе
жите из страната и се връщат 
с достатаъчно спечелени пари, 
с които после осигуряват семей 
ствата си с всичко необходимо 
— с брашното и шапка... или

29ника на републиката около
плодо-/ •. ■

ни градини
2,5 милиона килстрама

а средно на година комуна
та дава на пазара общо 
30.000 броя .различен 
най-много агнета.

В другите сфери на
по-забележим.

ноември. Поместваме писмо- жито. ве,
/ С-СС^СО-^ СО/ЧЛЛ- ■ към

добитък,
/ И

тт, живота
В

ьГ Л --'2^.'-.

Драги другари,
Честитим Ви националния празник на Вашата република! Току-що 

изминаха дните, когато ние отбблязахме рождения ден на своята страна — 
50-годишнината на съветската власт. През тези дни в нашия град бе открит 
паметник-мемориал на Мамаев курган. Може би сте видяли неговото от
криване по телевизията.

В нашия град идват деца от Вашата страна с които ние с удовол- 
се срещаме. Благодарим Ви много за вестниците, които изпращате на 

наш адрес. Нека крепне дружбата между нашите народи.
Волгоград, Дворецът на пионерите

ско кадри, а гимназията еже
годно „произвежда“ за висшите 

ка- и полувисши училища - на стра 
ната десетки кандидати, които 

на стават специалисти в различ
ните отрасли. В скоро време 
градът Ше получи нова’ гимна
зия, а в Босилеградско почти 
няма село, което след освобож
дението да не си е построило 
ново училище. В това отноше
ние Босилеградско е първенец 
в републиката.

Тези и други показатели би 
ха могли да се окачествят като 
тих възход, защото тук 
фабрики или други 
обекти, чието производство мо
же да прави, големи и бързи 
обрати в живота на една мал-

ствие

От общинската конференция на ССРН в Димитровград

За комуналните проблеми
на първо място електрифика
цията, поправката и поддържа ■ 
нето на пътищата, съдействие-

отноше-

съшо зле се отразява върху про
акции, 

конференция 
прие програма за дейност, как
то на конференцията, така и 
на Изпълнителния отбор. Също 
така бяха избрани секретариа
ти на петте комиси при Общин 
ската конференция — за идей
но-политически и организацио
нни въпроси, за обществено-ико 
номически отношения в столан 
ството. за обществено-икономи
чески отношения извън столан 
ството и за крайгранично сът- 

Конференцията

няма 
подобниСъстоялата се на 22 ноември 

тази година общинска конфе
ренция на ССРН в Димитров
град, на която 
Кърста Михайлович, 
представител и Тодор Славян
ски. член на Изпълнителния
съвет при Републиканската кон 
ференция на ССРН, 
набавялите актуални 
ми в дейността на ССРН, и об
съди онези въпроси, които най- 
много пречат за разгършането 
на оживена дейност в организа 
цията.

И поднесеният отчет, а и у- 
частниците в разискванията из 
тъкнаха, че с разрешаването на 
някои комунални въпроси —

нов дом.
Иначе как да се обясни това,

50.000
веждането на отделни 

Общинската че хората с малко над 
стари динара годишен национа 
лен доход биха могли да ку
пят само в един от магазини- ка комуна, 
те стоки за повече от 91 ми
лион динара, или например 
двадесетина телевизора 
мо за 10 месеца в годината. Де 
йствително в домовете на Бо
силеград и селата сега има 
близо 2,5 хиляди транзистора, 
радиоапарата и телевизора — 
а това е не толкова незначи-

то и кооперативните 
ния със земеделската коолера- 

дейността на организа- 
по-пълна

присъствуваха 
съюзен

ция
цията би получила 
изява. Тези въпроси организаци 

разгледа. ята на ССРН години наред ре- 
пробле- шава, но без успех. И то глав

но поради липса на сплотеност и 
Членовете не

ПОГЛЕДИ НАПРЕД
са-

Тихият възход обаче не мо
же да е вечен. В една страна, 
която прави големи скокове в 
развитието си, тихият 
на една комуна на определен 
етап започва да значи изоста
ване зад другите. Последицата 

изоставането Р сиромашия 
във всички отрасли на живо
та й.

Затова цялото внимание на 
населението и на ръководните 
фактори се насочва към раз
решаването на ключовите проб 
леми
Влаоина, икономическо обедин 
яване на стопанство, по-здраво 
производствено сътрудничество 
с частния сектор в земеделие
то и по-скоро експлоатиране на 
проучените вече рудни залежи 
на фосфати, олово, цинк и гра 
фит.

Ясно става, че екстензивното

организираност, 
проявяват интерес и се чака ня 
кой отстрана да им реши проб 
лемите. Също така, бе посоче-

възход

телен показател за живота на 
босиловеца.

Не може обаче по-богатият 
живот да се обясни само с пое 
тъпленията отвън, с „печалбар

но, че населението, особено по 
селата, е сравнително възраст
но т.е. повечетп жители са над 
минали 50 до 60 години което

■рудничествто. 
прие и предложение да подоб- от

ри своя състав .
Ст. Н.

Милош Бакич За възрастните препоръчватИз страната на съветите строене на пътя къмвсеки ден, но не повече от е- 
дин час и половина. При рус
наците всичко е някак си изме 
рено. За Наташа такива норми 
не са в сила. Слуша и гледа 
всичко и едно предаване беше 
за деца, за нашия „цвят“ на 
живота както казват руснаци
те. И нистина там съществува 
култ към детето, това видях и 
в Иловайск. Видях 
дина, а малко по-нататък от 
нея детска библиотека в парка 
много физкултурни уреди. Е- 
дин цвят е Наташа, 
някаква програма с детски ре
цитации, актовки, танци, в ед
на песничка имаше нещо за не 
бето.

Това са стихове от Шевченко 
— 'казват Наташа и ми „обяс
ни" кой е Шелченко. Един 
ми донесе някаква 
ция.

Един цвят на живота
употреби своите 
И без оглед на това, тя рев
ностно лази санитетската 
торбичка и „красавицата“ 
както аз я наричах, винаги 
оставяше на определено място. 
И всеки ден съобщаваше каква 
бележка е получила и то ви
наги:

инструменти, да сложи всичко на свое мяс
то. .Казвам й „красавица“, а 

си тя потайно търсеше огледало. 
— Един път разтревожи всички 
я у дома. В училището казали 

да донесат ново желязо. Брат 
и То ля, ученик от VI клас. сам 
покарал количка, но не му 
приели жицата като старо жел 
язо и му измерил само 15 ки
лограма. Наташа и този път 
беше по-добра от брат си. Мо
билизирали всички за събира
не на старо желязо, а Толя сх
ващайки задължението като 
ло-голям, още отведнъж зака

рал пълна количка вместо нея.

Иловайск няма 
."0.000 жители. Това е 
място разположено в планина и 
скрито в зеленината на овощ- 

градини, лозя и паркове.
гарата,

повече от 
малко

земеделие не ше е в състояние 
■ да бъде още за дълго 

на съществуването в комуната. 
Защото на 1 трактор тук се па
дат 3.000 хектара за обработва 
не, а в републиката само 170 
ха. Или тук на 10 декара 
изразходват 8 кг

детска гра-
основани

Пред очите изпъква 
винаги пълна с т-воран-и и пъл
на с товарни и пътнически вла 
кове, след това надлезът, 
мият център на града и в не
го няколко модерни магазини, 
широки прави улици с алеи с 
тротоари а нататък работкичес 
ки квартали и болница. До там 
може да се стигне с рейс до у- 
лица Шевченко. На широкото

имаше
са-

се
минерален 

тор, което е съвсем малко, а 
на 100 души има само 12 гла
ви едър добитък, докато в 
СФРЮ този показател е 100/38.

Пътят към Власина 
•комуната.

«• -

път 
репродук- краде на 

негодносттаипазарище всяка седмица 
колхоза и магазини и частни 
производители продават своите 
стоки. Хората свободно търгу
ват — купуват и продават. Все 
ки трябва да притежава дока
зателства, че продава стоки, 
които сам произвежда иначе ру 
снаците са твърде строги към 
различните 
Толкова за това да кажа мимо 
ходом. А може да се напише 
мног0 за други неща, но аз из
брах такова заглавие защото 
ме накара Наташа, ученичка 
от трето отделение на основно
то училище, която всяка сут
рин сама реши своите почти 
бели коои и всяка сгутрин носи 
на врата една бяла торбичка 
със знак на червения кръст, а 
» нея ножици няколко бинта и 
нод. Наташа може би друго 
н|е забрави, но торбичката не. 
1ова 
то е

зарад
му за транспорт повече от 150 
милиона динара, които иначе 
биха били във фондове 
чителна база за 
ски начинания. Само АТП „Бе 

кобила“
500.000 работни 
колите по този път не 
да се движат с повече от 
км в час.

Всичко това като и минното 
дело трябва да се решава 
мето на развитието на комуна 
тя и благоденствието

— Ето и този Шевченко. За 
пръв път видях нарисуван Шев 
чеико. С увиснали мустаци, 
лнал калпак, а в ръцете му ба- 
лалайка

рал пълна количка вместо нея.
— Имаше 40 килограма. Аз 

най-много съм закарала — хва 
ли се Наташа. Но какво да й 
правиш и Толя знае, че при 
нея трябва да бъде всичко в 
ред.

ки и зна-
нови сто-пан-

украински народен
инструмент.

Ходих и в парка. Голям и та 
ка хубаво подреден. Пътечки
те чисти, асфалтирани или по
сипани с морски пясък. До там 
Се стига по широка, най-уреде 
на и най-дълга улица — Шев
ченко. В парка се намира 
говия паметник.

сна губи годишно 
часове, защото

— Добре, Наташа, за какво 
ти е това -старо желязо? — пи
там.

могатконтрабандисти. 13

Всяка година така работим. 
Училището има свой план уче 
ииците събирата старо желязо, 
за да изпълният своя план.

При Наташа има което не мо 
же да се планира. Тя се възпи 
тава под различни влияния. И 

Шевчепко в това нейно възпитание идва от 
телевизора. Преди това да ка
жа, че щом по програмата е 

класно концерт, тя оставя всичко до
ри и вечерята и бърза да слу
ша А на концерта освен фол
клора и Чайковски,
Ветхояен, Шуберт. Всичко това 
тя слушас наслаждение. А от 
екрана .говореха, че децата тряб 
ва седмично да гледат два да 

за три пъти предаваното за деца.

в и-
не-

Замислил се 
така го е видял скулпторът, 

задълбочен в бъдещето 
бимата Украйна. И 
обичана Украйна,
'много възпява, която

на хора
та. Силите се насочват напред, 
но еилите на комуната не сти
гат. Какво може да се напра
ви. когато във фондовете 
предприятията и

на лю- 
тази така

Паметникът която така 
толкова

пъти подтиквал на бнт. на бор 
ба, издигнал л във визията ои 
високо до трона на свободата, 
сега в свободата, за която тол-

наИловайск коперациите 
се отделят средно на година не 
повече от 80 милиона динара и 
когато общинският бюджет не 
може без оубвенции.

Населението

— Днес четворка на 
упражнение.

На другия ден:
— Отговарях и получих пети 

ца. Никога тройка. Само някол 
ко пъти каза:

— Днес нищо не се лучи, по 
клащаше глапа и златистите си 
коси и влизаше в къщата

е знак, че тя в отделние- 
санитарен, за оказване на 

първа помощ на учениците, а. 
ко някой случайно се повреди. 
и пито един път за тия 
с-ет лни

Глинка,
доброволен 

труд и самооблагане е направи
скова много мечтал, му е издиг

пат паметник. На него ми на
помни ло това, което е могло — учи

лища, пътища, които бързо 
пропадат, мостове и друго.

малката Наташа 
великана на украинската исто
рия.

надваде- 
колкото се сршахме не

братство • гя ноември 19С7'
Страница &



В ДУМИ И КАРТИНИСПОР ОКОЛО СЕМЕНАТАЕсенната сеитба

ЗАПОМНЕТЕ,
15 НОЕМВРИ!

лникипт там, че кооперацията 
няма достатъчно складове 
семена и други яъзпроизвод- 
стиени материали. Апела на ко 
операцията към 'производител
ите да приемат повече семена 
■и торове са разбрали като тър 
сене нп помощ. От своя страна 
кооперативният съвет е решил 
той да кредитира есенната сеит 
ба тъй като банката ме иска 
да направи това.

Според разискванията на ня 
кои отберници може да се стиг 
не до извода, че ще ' избухне 
спор
и кооперацията, 
казват, че селяните не искали 
атестирано семе от коопераци
ята, понеже им било скъпо. Про 
изподителите искали за 1 
безостая 1,60 меркантилна лше 
ница, а за абоданеса 
Миналата година семето беше 
по-ефтино. Кооперацията пък

частния сектор е извърше
на Ш) на сто. До преди иякол- 

стопапетвото в Ка-

На иаН-голлмата част от пред 
видените площи да се засеят с 

— сеитбените работи 
привършиха. Механизирана е 
обработката на кооперативни
те блоково, докато частните 
производители предимно 
с волове. Механизацията 
не е в състояние да обработва

Частните

на за
ко дни и а 
меНица от
кооперацията 0еш(. засяла 
мо хектара. В Смиловско по 
ле от ПО — 90, от които 95 
хектара с безостая. * Сеитбените 
работи най-напред бяха прикл
ючени в долината на р. Ни
шава. Освен планинските

кооперацията е засяла 
16 хектара, а в Липинско 

миналогодишна

есенници 60предвидените
са-

В аналите ня Димитровградска община 15 ноември 1967 
ще бъде записан с червени букви. Ако никой друг, то този ден 
дълго Ше помнят жителите от Дере кула и Забърдие. Точно 
три часа подир обед бяха открити редовни рейсови линии до 
Трънско Одоровци и Височки Одоровци. Да отбележим, че на 
15. IX. 1967 година за прав път са осъществени отдавнашните 
желания на народа около Ерма и Забърдие, „Услуга“ откри 
автобусни линии.

орат
още

8
и частния сектор, 
производители все още си орат 
е волове, понеже им е ло-ев-

50
хектара 
още
на мястото на 
та пшеница ше бъде слънчог-

тино.
От друга страна, все повече 

производители употребяват ми
нерални тораве и засяват ви- 
сокодобивни сортове пшеница, 
което е добър знак за превъз-

навици

между производителите 
Отбориицителед

162.000 кгОт произведените 
семена абзданса първа и ит;)' 
ра репродукция за своите нуж 
ди кооперацията е 
63.000, а частните праизводи- 

50.000 кг.

могването на старите 
в селското стопанство. От 3,500 
ха, калното ще бч>дат засети та 
зи есен с високодобивни сор
тове пшеница ще бъдат засе
ти 800 хектара. Само коопера
цията ще засее 53 хектара по-

оставила
кг

Воланът на автобуса за Трътели
И изкуствени торове има ДО 

За частните произ-
1,50. нско Одоровци е в ръцете на

Драгослав Милошев. Около не-ст атъчно. 
водители и за стопанствата к0° 

обезпечила 683.000
го са първите пътници и лю
бопитните димитровградчани. 
Тс.й се отмества смутено. Съще

от своя страна твърди, че тех
ните изчисления показват, 
семето не може да бъде по ев- 

защото

перацията е 
кг минерални торове за сеитба 
та и за подхранване на посеви

вече от лапи.
И покрай това увеличение, 

общественият сектор и произ
водството на тази култура у- 
частвува с 6,8 на сто. С ком
плектни зоомерки са обхванати 
все още малко площи. Според 
последните сведения.

че
временно много въпроси, а как 
на всички да даде истински оттика,

пшеница „Житопромет“ не ис-
меркантилнатате

селскостопанс-Ня ма боязън 
ките производители да останат 
без семена, макар че не са ис
кали па преме. Трудностите въ

говори. Като Чд ли малко ека да даде, защото не е чиста, и 
затова и прави задръжка и до 
10 .на сто.

станал важен и чувства това 
— важен е: пръв возач на пър 
вия автобус на редовната рей
сова линия към Дерекула. Да
тата е 15 в ждрелото при село 
Власи и пред Одоровци. Пътят

сеитбата
Спорът 'Не е нитр в интерес

нд кооперацията, мито в инте
рес на производителите. В та
кива отношения не могат да се 
ръзвиват отношения ма произ
водствено съдружие 1И подобре 
ние на селскостопанското про
изводство.

НАД 37 МИЛИОНА ОТ 

СЛЪНЧОГЛЕД
е много тесен, тъкмо колкото
рейсът да мине.

Земеделската кооперация „С- 
точар" в Димитровград 
тази година е засадила на 74 
ха 115.000 килограма доброка
чествен слънчоглед. Това коли 
чество е продала на фабрики
те за олио по нормирани цени 
от 126 динара за един кило
грам. С оглед на това, че маз
нината на семето 
нормата от 40 на сто, в коопе
рацията се надяват, че цената 
на заплащането ще бъде За ди 
•нар-два по-висока за един ки
лограм. Добрата

лата година частните произво
дители са продали Ня „Уляри- 
це“ 1'3 вагона 
семе. През тази година, все «■ 
те се върши откуп, но според 
преценката 
от кооперацията, реколтата ня
ма да бъде ло-малка от 17 ва
гона. Приносите биха били по- 
големи, ако през лятото граду
шка не унищожи доста от посе 
вите в Барие. Покрай другото 
да кажем, че по тези краища 
живеят най-добрите произволи 
тели на слънчоглед в община-

М. Бакичпрез
слънчогледово

ТРУДОВА АКЦИЯ 

НА ВИДЛИЧ
на специалистите

На 18 ноември т. г. ученици
те от основното училище в Ка
меница направиха трудова ак
ция във Видлич. Изкопани са 
2.000 дупки и засадени с мла
ди борчета Горското 
ство в Пирот ще плати 
лището. Паричните 
се използват за набавка 
жилищни пособия.

В тази акция

надминава

тазигодишна стопан-
на учи-

средства ще
на у-

се отличиха у- 
чениците: Георги Соколов от 
уП, Ратко Кукудинац от VIII, 
Васил Павлов от VIII, Васил 
Рантелов от VI, Никола Естов 
от VIII, Райна Георгиев от VП 
кл., Снежана Виденс.за от 
тгг?гС’ Драган Александров от 
Уш> кл. Богдан Йованов от VI, 
Магдалена- Ставрова от VI Ол
га Иванова от VI и Елица Ива 
нов от УП клас.

Най малкият пътник показа път е в автобус на свое мяс
то. Може би утре пак ще дой
де в Димитровград. Пътуване
то му няма да бъде изморител
но и дълго. Няма да се клати
ня самара на някой остарял 
кон.

УП,
глава през прозореца. Обърна 
се към обектива, засмян така, 
както само децата умеят. Пър
вият най-малък пътник заел бе 
място край прозореца и, какво 
да ви кажа. може би първи

Б. Марков
■■■■■■■■■

ЗАЩО СЕ ПРО
ВАЛЯТ СЪБРА
НИЯТА В ССРН

На нашите поля

реколта на слънчоглед, и бър- та. Опоред грубо пресмятане 
зата .реализация, в книговод- градушката е отнела на лромз 
ствените книги може да се ви- водителите по тези места около 
ди, че общия приход възлиза ‘ четири 'милиона стари динара.

По всичко личи, че произвол 
ството на слънчоглед е доста 
рентабилно, а когато реколта- 

и та Се превърнала в динар <и 
кооперацията и частните произ 
водитери през тази година са

Няколко години вече в Бзси- 
леградско слабо се посещават 
конференциите ня ССРН. Чес
то пъти се насрочват и

Край вратата се намира
още един по-млад свидетел на
малкото тържество пред Кул-

на около 15 милиона стари ди 
нара А това не е малко.

Не по-малко ,са доволни 
частните производители, които 
със своята практика са, така 
да се каже, дали предложение взели, «и много, ни малко, над 
кооперацията и тя да произ- 37 милиона стари динара, 
вежда слънчоглед. През мина-

турния дом. Държат го в об-
ятията. Когато го снимахме.по ня- ве

колко пъти с един :и същ 
вен ред, но се провалят. Общия 
ският отбор на ССРН, партийна 
та организация и

Че не отпоздравяше с ръчичка-дне-
та си. Остана все докато два
та автобуса не заминаха — все
ки в своя посока. „Па, па, па“другите по

литически фактори се занима
ваха

— каза всичко, което 
махайки с ръчичка

знаеше.
М. Б.

по този въпрос. Изнасяха 
се различни мнения за причи
ните за това ' явление.

Между друготоПред Осмия конгрес на СЮМ се конегати- 
ръководства 

които не се
ра, Че в местните
са избрани хора, 
интересуват, дори 
ват

младежката дейност. Засега в 
редовете на младежите-гимна
зисти има несериозни членове, 
недисциплина, което пречи в 
'работата л което ще трябва да 
се премахне занапред. Тези и 
други въпроси обсъди средно
школският комитет на заседани 
етп си от 15 ноември като посо 
чи изхода- от настоящето поло-

В Босилеградско вече започ
наха подготовките за Осмия 
конгрес на СЮМ, който те се 
проведе през втората половина 
на януари идната година.

и те нз ид
на събранията. Така 

и членовете на Съюза
също

На кому 
интересуват.пистите слабо се 

Не проявяватВ младежките активи 
се разисква върху материалите 
за конгреса, програмата и ста 
тутя на СЮМ, като същевремен 
но се прави обзор върху досе
гашната рабгта. В. разисквания 
та се изтъква, че някои младе- 

активи в Босилеградско

живо инициатива, днев 
шаблонни, не 

най-актуалните
проблеми За дадено място.

Такава работа в организации 
та на ССРН влияе и върху ра
ботата на останалите обществе
но-политически организации —

ните редове са 
се повдигат

жение. Образувана е комисия, 
заключенияжки

не са проявили досега по-голя
която да изготви 
за бъдещите задачи, а наскоро

активност, и че занапред 
ще трябва повече да се анга
жират.

Някои младежки активи и ор
добре,

ма съвместно профорганизациите, 
на Съюза

ше бъде свикано 
събрание с преподавателите с 
цел да се уточни извънучили
щната дейност на учашата се

активите
на младежта и др. 

Значи задачата е обща, затова
трябва всички да се борим про 
тив тези слабости.ганизационно не стоят младеж.

По инициатива 
кия комитет на Съюза на мла
дежта в Бооилеград създадена 
е група пионерски инструктор 
Зя работа с пионерите.

Борис Костадинов

Трябва дакоето е първо условие за ус
пешна работа.

на Общинс- създадем такива условия за да 
станат конференциите плодо
творни.младежкиИ средошколскии 

комитет в Босилеград сериоз
но обсъжда какви Панайот ДОЙЧИНОВ 

Босилеград
„Ето, 

изправихме“
крачки да както казахме, така и 

между друго то каза директорът на „Услу
га“.за 'засилване напредприеме М. Б
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Стефан Николов С СТИХОВЕ НА НАШИ ПОЕТИВ КРАК С ДРУГИТЕ - Стефан Николов

Балада за Теодоракис
Издателската дейност на бъл 

гарската народност в СФР Юго 
олавия е твърде млада по го-

родността и навлязоха в общно 
стта на' югославското творчест

Над слънчева Елада лягна плътен мрак 
И сенките кръстосват свойте дължини. 
Елада бяла болни викове надава пак 
Копнее замечтано за някогашни висини.

именно се състои в това да раз 
крива талантите, да им помага 
и да ги насърчава в тяхната 
дейност-

Инак ние сме дозолнн от о- 
нова, което досега сме постиг
нали, нг> същевременно см е и 
недоволни защото фак-г е, че 
с по-сериозна работа творците 
на народността могат да дадат 
значително по-добри и по-из- 
държадш произведения.

Десетината и повече загла
вия, които досега излязоха 
издание на „Братство" показа
телно говорят, че нашата наР°Д 
ност има сили и че задача е 
на издателство „Братство" да 
организира тези оили, да им 
окаже помощ в овладяването

во.
Ние може да спорим лп ху

дожествената стойност на отде 
лни произведения. Без оглед 
дали това са стихове на мал
цинствени поети или прозаич
ни творби на начинающи пи
сатели. Дори можем да спорим 

'и по художествените преводи, 
които напоследък си пробиват 
път и ше си завоюват място в 
творчеството на народността. 
Може да спорим главно защото 
всичко, което досега е създаде 
нп и се създава е плод на ед
на огромна неутолимост и жаж 
да на тзорците от народността 
Да покажат и манифестират 
пред другите народности, че и 
ние българите в Югославия 
равноправно творим с остана
лите народи и че и 
творчество трябва 
място в общото 
Югославия.

Безспорно, когато говорим за 
това, не може, а да не кажем 
и за грижата «а обществото, 
което отделя значителни сред
ства за насърчаване на тази 
дейност И федерацията, и об
щините, са признателни на 
творците и съответно 
своите сили и възможности ги 
насърчават за по-плодовита дей 
•ност. Без юг лед дали са това 
материални стимули или морал 
ни поддръжки.

Може би сега е удобен «мо
мент да поканим всички, кси- 
то в един или друг отрасъл, 
на едно или друго поле, твор- 

да Се явят, защото и ми
сията на издателство „Братство“

дини.
■ Но пп онова, което забележи 
з последно време показва, че е 
на път да се изравни напълно 
с издателската дейност на дру 
гите народности и равноправно 
■Да участвува в общото югослав 
ско културно съкровище.

Започна с политически пуб- 
ликациии, които имаха за цел 
предимно да запознаят хората 
на народността с най-актуални 
те проблеми на съвременната 
политика 

Първата
на рожба бе книгата „По доли 

•на Ерма", 'която научният 
пред- 
инте-

Затворен като пойна птица в клетка 
Днес песен за свобода пее Теодоракис: 
Разстрел, бодлива тел 
Повтаря песента му вечерният бриз.

черна гледка ...

И тръпнат нощем камъните над Елада 
Надига глас свс-шен ожесточен светът.
Че тук наред и песен, и поетът страдат 
Към кладата завежда всеки правий път.

До болка прикован кат древен Прометей 
Едничка песента му гордо в етъра звучи. 
Чемпресът стар, и той тъгата своя лей 
за мъката по слънце на копнеещи очи.

в
художествено-науч-

ната
работник Спас Сотиров 

читателя като
Над слънчева Елада зли прилепи кръжат 
И всеки блян и мисъл за свободна вие 
затварях в арести. Южняк и приливи тъжат. 
Ридаят и вълните за свободата на Микис.

ложи на 
ресен пътепис и -научно произ 
ведение. Сетне излязоха: „Хро- 
нологияа на събитията в Дими- 
трговско" -от Б. Николов па о- 
ригинални стихове на Марин 
Младенов, художествени, кни
ги, стрипове и тази година и 
първия роман.

Може би тази година ще на
зовем преломна в издателска
та дейност на 
„Мост“ ще излезе в три книж
ки, а се печатаха или са под 
печат редица книги.

Нашето издателство за -пръв 
път ще даде избор на югослав 
ски разкази (превод от Миле 
Николов), албум от наши ху
дожници Всичко това говори 
за издателака дейност, чиито

нашето 
да намери 

съкровище на на трудните творчески върхо- Днес твоята майка рождена, Теодоракис, 
е глуха за пламенен зов и за песен 
Тя не те чува и ако искаш викай си ... 
Затворът е мрачен, влажен и тесен.

ве

ЛИТЕР ПУРНА ВЕЧЕР
В рамките на акцията „Месец 

на книгата" трибуната „Дума- 
според та На |Младите" в димитровгра 

дската гимназия устрои лите
ратурно четене на оригинални 
творби. Четоха Марин Младе- 
ное, професор на Висшето пе
дагогическо училище в Ниш, 
Стефан Николов, журналист 
на в. „Братство“, и Борис То
доров, п;:ет работник от Дими
тровградско,

Зя значението на книгата и 
издателската дейност на „Брат 
ство“ говори Миле Николов, ре 
дактор на детския вестник „Дру 
гарче“.

Учениците проявиха интерес 
и масово присъствуваха на ли
тературно четене.

народността. Родина
Александър Дънков

Към тебе неизмерна обич 
чувствувам Родико моя, 
и радвам се когато виждам 
урряли твоите поля;

Когато за Ленин и Тито 
в училищата учат децата, 
когато машините пеят — 
когато набъбват семената. .

стремежи и постижения отдав
на разчупиха рамките на на- ят,

Драголюб Янкович В заводите, в мините, в полята 
на Октомври слънцето грее 
че струва ми се: между нас е, 
великият Ленин живее.

Димитровградск и 
портрет

НЕ ОСЪЩЕСТВЕНА МЕЧТА И утре, когато вчера и днеска 
ще бъдем на своя пост, 
и Ще обявим за открит — 
към комунизма наший мост.Ако в някоя от малките 

уютни кръчми в Димитров 
град намерите 77-годиш- 
ния Боян Петров, а по ра- 
риото слушате оперна му
зика, никому няма да хру
мне да я прекъсне. Защо- 

ще си има работа 
с дядо Боян, пенсиониран 
шивач, който най-хубавите 
си години посветил в обу
чението да стане оперен 
певец.

бях лиричен тенор. Редов
но посещавах оперни пред Каменица 
ставления и мечтаех кога 
ще излезна на сцената...

Поела пътя на изграждане, 
на нов живот и светлина — 
с цялата си обич прегръщаме те, 
моя обичана страна.Събрание на 

стрелците
Повече от едно десетиле

тие учил Боян опера, за
рад това не стигнал да се 
ожени и 'Създаде семейство.
Когато се завърнал претър 
Пял злополука, а И войната На събранието бе избрано но- 
започнала и сложила край Вз 
на певческата му кариера...
Привързаността си към му 
зиката,. оттогава 
той проявява в компании с

Стойне ЯнковТО
През тази седмица се състоя 

събрание на стрелците при ос
новното училище в Каменица. Смъртта на другаря

ръководство с председател 
Никола Еотов^ ученик от VIII 
клас, а секретар Миле Велков 
ученик от VIII кл. !и касиер 
Драган Александров от VII кл. 

ДО Днес, Стрелческото дружество „Пио- 
нир" в Каменица има 45 чле
на. Те са добри стрелци. Някои 

изпълнявайки от тях отлично овладяха стрел
бата с въздушна пушка.

По плана «а дружеството ще 
ито се чуват Открай-Иакрап бъдат устроени състезания

района на Смиловии и Димит- 
Б. Марков

Ще кънтят стъпки все напред 
и дните ни Ще ги погълщат, 
но зная, че векове безчет 
Ще закъснее твоето завръщане.— Гласът вече ме изда

ва, но преди няколко годи 
ни сам пеех арии от „Ри- 
голето“, „Травиата“, „Аи- 
да“, „Трубадур“ и то на и- 
талиански — казва стария 
Боян, с нескрита тъга, че 
не могъл да осъществи ме 
чтите си.

Животът в сетния финал 
отнесе сигурна победа;
Взе си каквото бе ти дал 
и профуча като легенда.

Отлетя твоята мечта 
нататък все да се сражава, 
а ти предаден на пръстта 
бодриш и предупреждаваш.

приятели
арии от известни опери, ко

Димитровград. . . ровград.

V. У
Роден е в Димитровград 

1891 година и след като 
завършил шивашки Занаят 
— се озовал в София, къ- 
дето започнал да пее в хо
ра на Софийската опера. 
Понеже се проявил, пред
ложили му да школува гла 
са си и Петров след някол 
ко години тръгнал по све
та: първо в Германия, след 
гова в Прага, а след това 
отишъл в Италия, в Мила
но, Рим, Неапол, където 
взимал часове при най-из
вестните 
на времето.

— Всичко, което зарабо-

Димитровград

ОСНОВАН ФОНД ЗА 

СЕПТЕМВРИЙСКИ НАГРАДИ
Средствата на фонда, кбито 

•постъпват в бюджета на скуп
щината ще служат главно за 
награди, а с него ще ръководи 
управителен отбор. Него, както 
■и председателя «а отбора, из
бира Общинската скупщина на 
две години. Решението между 
другото задължава управител
ния отбор на фонда да израбо 
ти статут, финансов план за 
приходи и разходи, заключите 
лен баланс и да обезпечи зако
нна работата във фонда.

С последното решение скуп
щината и правно е възтанови- 
ла „Семптемврийските награ
ди“ като стимул за творчество 
в този край.

Ако в последните години сто 
Димитровградскопанството в 

не постигаше забележителни ре 
зултати, то ни Общинската ску
шнина миналата година няма
ше да приеме решение за 
установяване на „Септемврий
ски награди“ 
успехи в науката, изкуството, 
културата, литературата и сто
панството иа българската народ 
ност. Не, по простата причина, 
че 'предвидените средства биха 
се ангажирали за най-необхо
димите иужди. Така, с присъж 
дането иа тазгодишните награ
ди скупщината правно изтък
ва нуждатп от установяването 
на такава награда.

за най-големи

оперни педагози

тех — от игла до конец —- 
Давах на професорите, при 
които учех. Учих ноти 

партии знаех
и цс

Студентите на групата български език на Висшото 
педагогическо училище и Ниш

ли наизуст, м. в.
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Една славна стогодишнина

ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ 

(1821-1867-1967)
турските и аистрий 

пак той пи
щението на 
ските власти, все 
е оставил толкова голямо кни
жовно и архивно наследство, че 
предизвиква възхищение и но 
чит. Само човек с голяма твор
ческа енергия, предан на своя 
народ и на освободителното му 
дело, е могъл да преодолее мио 
гобройни трудности в личния 

житейските несго-

Светозар Марковнч се изказа 
веднъж в едно писмо, че оня, 
който не е готов да Се жертва 
до носледният атом за народно 
тп дело не може да се нарича 
представител на народа. Геор
ги Стойков Раковски принадле 
жи към плеадата велики бълга 

творци нц Българското 
възраждане, които посветиха 
целия си живот на освободител 
мото дело на поробената си ро
дина. Наред с Левски, Караве- 
лов и Ботев, наред със Свето
зар Маркович и Светозар Миле 
тич, Раковски остави на бъде 
щите поколения своите мечти 
за свободен живот, за разбира
телство между южните слав
яни и балканските народи. Те
зи велики мъже са оставили 
трайна следа в историята на 
сръбския и българския народ, 
в историята на техните взаимоо 
тношения през епохата на на
ционално-освободителните им 
борби срещу общия враг — 
чуждите поробители.

Раковски, както и почти вси 
чки по-значителни български 
възрожденици, е поддържал 
връзки със Сърбия и сръбско
то общество, радвал се е на 
подкрепата на високопоставе
ни личности и обикновени хо
ра. Той е написал една от най- 
хубавите страници в историята 
на сръбско-българските полити 
чески и културни отношения. 
Затова и ние се присъединява
ме към чествуването на стого
дишнината от смъртта на то
зи революционер, писател, пуб
лицист и дипломат. Раковски 
наистина е рядко явление през 
миналото столетие: проявил се 
е в много области на човешка 
та дейност, имал е. завидни по
знания по много езици, оставил 
ни е съчинения, които, въпре
ки печата на времето си, и 
днес имат научна и културна 
стойност.

Въпреки че субективните и 
обективнитр условия не вина
ги са били благоприятни за осъ 
ществяването на смелите му 
планове за революционна дей
ност, за научен труд или лите
ратурно творчество, въпреки 
трудните жизнени условия на 
емигрант, преследван от две 
могъщи империи 
Австрия, въпреки че събития
та го тласкат да странствува 
из Европа дори, да живее в 
братска среда в Нови Сад и 
Белград, или да бяга от отмъ-

■ри

си живот, 
ди, да преглътне много разоча
рования и все да си остане бо
дър и устремен към заветната 
цел — освобождението на род
ната земя.

С чувството на дълг и прави 
лно разбиране задълженията 
на всеки народен син, той ка
зва на младата новосадска учи 
телка Александра Петрович — 
Майзнер, когато я увещава да 
отиде като учителка в поробе
на България и да работи там 
за народното дело: „Служите 
нашем народу, служите н>его 
вам ослобоЬегьу и умрите, ако 
треба, за народ.“ Но той също
съзнава и могъщието на ху
дожественото слово и като 
предава своето съчинение „Пре 
двестник Горскаго пътника" и 
обявление за вестник „Българ
ска дневница", който възнамер 
явал да започне с новосадския 
журналист и печатар Данило 
Медакович, казва на Александ

ЛОБКурс за негреамотам вй

тически дейци в Сърбия, Чер
на Гора и Войводина. В сърб-

редица

кански и южнославянски син,, 
ратувал за сътрудничество и 
разбирателство между сърби и 
българи частно и между южни 
те славяни изобщо. Издателст
во „Братство" издаде от своя 
страна научно-популярния о- 
черк на Джордже Игнятович 
„Георги С. Раковски“, в който 
авторът се спира на основните 
данни из бурната биография 
на Раковски, като по-подробно 
разглежда живота и дейността 
му в Нови Сад и Белград. О- 
черхър е интересен за учени
ци, преподаватели, студенти» 
за политически и обществени

стри и князе, нещо, което не 
се удава и днес на много вли
ятелни хора. Той крои полити
чески планове, предприема ре
волюционни действия, които тр 
ябва да освободят отечеството 
му, но се бори също, както сам 
заявява, с перо и сабя, за пос
тигането на възвишената цел. 
Той например се обръща към 
княз Милош с молба да издава 
в Белград „Дунавски лебед" и 
в молбата си пише следното:... 
УбеЬен о благоволителном рас- 
лоложегьу правителства РЬего- 
ве Светлости кнеза 

■ према народу бугарском... пра 
вителство среНне Срби]'е неКе 
одреНц ову жертву 
синовима Бугарске, тим пре 
што Не браКи за братску по- 
моН и хтети и умети платити 
братском л>убови^у и благодар 
ности ...“

Той поддържа връзки с ре
дица сръбски културни и нау
чни учреждения, с Белградско
то читалише и със Сръбското 
учено дружество, на които по
дарява съчиненията си 
своите вестници. Той има прия 
тели и между известните поли

имаските вестници 
съобщения за неговата литерату
рна и публицистична дейност. 
И когато умира, далеч от род
иия си край, сръбските вестни
ци не забравят този 
българин. По този повод него
вият новосадски приятел Джор 
же Попович—Даничар, книжов 
ник и редактор на вестници и

„Цели

именит
■'.8 Ч;Ш&Т
&№

списания, ще напише:
СБ^^ век провео де он у племе- 
нитод тежььи, да ослабоди на
род свод од притиска 
и грчког... Бугари дош нису

::

I
Милоша турског

дейци, защото въз основа 
богата литература и нови ар
хивни

били толико свесни, да помажу 
Раковског и да му се како тре 
ба одазову; али не сумгьамо,

на
учйнити

данни, с умение рису
ва жизнения път на българс
кия писател 
Книгата

да Ке семе, ко]'е }е он бацио, 
прокл^ати и донети 
плода бугарском роду, за кога 
,]е он дисао, и живео, делао и 
умро... „Има ли за един човек 
пз-голяма награда освен да ос 
тави тъй светъл спомен и меж 
ду потомци!?

Българите в Югославия с по
чит се присъединяват към чес 
твуването 
смъртта на Раковски, този бал

и революционер» 
намери положителен 

зтзив и в България, тя бе из
ложена и на изложбата, усрро-

обилата

1 Шш
Г. С. Раковски ена в чест на Раковски в Со

фийската народна 
„Кирил и Методи“. Ние я пре
поръчваме

Турция и
библиотекара: „Ово ]е семе, седте га; ако 

га са л>убавл>у седете, сто стру- 
чан Ке вам плод донети."

Раковски става негласен пред 
ставител на българския народ. 
Той лично общува с мини

горещо на нашитеили
читателистогодишнината от

Дж. Игнятович

МИЛЕ НИКОЛОВ - ПРИСОЙСКИ чат на врати и прозорци, през порти и 
огради, че да чуят как всичко 
Да добавят нещо, да подхвърлят

Горе пуклало нещо като дърво, сетне 
последвал як удар, от който цялата къ
та се олюляла.

Леле, мамице! — почти изпищяла 
дъщеря й Стоянка. Цялата почнала да 
трепери и се прилепила край майка 
Устата на стрина Цена се били 
Рили. Настъпило 
мълчение.
в е ЯСНО' Че ТаВа не 6или чо-работи, а на онези дето по ниед-
но време върлуват и правят зли дела.

Вампир е! — прошепнала тя, стъ
писана — НИ жива НИ мъртва 
я вамиир, мамо? — запитала

Стоянка, като не могла все още да 
разбере каквг, става, треперейки 
лист, брулен от буря

Двете живи същества, изтръпнали от 
страх, се прилепили едно до друго. Сър
цата им туптели ускорено, сякаш 
излетят като птички. А 
за беля

станало, 
отстра

на Зя патилата на клетата стрина Цена.
„Вечерта си лепнала по-рано от оби

кновено, защото следващия ден се пра
знувало от мишки. Преди да се завие в 
църгите с дъщеря си Стоянка, здравата 
затворила вратите — с ключове и с 'ре
зета, че десет дни непрекъснато Да у- 
дряш, няма Да влезеш вътре. Легнали и 
— колко му трябвало — заспали. Колко 
са спали — вито те, нито господ, нито 
злите нощни духове не знаят — току из
веднъж стрина Цена 'ое събудила. За
слушала малко сънно, после изострила 

- Нещо тропало. На тавана тропа- 
ло Горе над тях, над пея и над дъщеря 

• и. Гропа. а тропането отеквало в нощта, 
като толовни гърмежи. Пак 
Леле, какво

■?-*' /У * -

ПРЕМЕЖДИЕТО 

НА
СТРИНА ЦЕНА

РАЗКАЗ
СИ.НА заттво- 

безжизненотежко
^БРАТСТВО«

ОТ НЯКОЛКО дни махалата ни из
губи ценното си спокойствие. Като за
бръмча, та стана кошерище: стрина Це
на щяла да умре, сякаш никога не е у- 
мирал чо!век... Чухте ли какво станало 
със стрина Цена? Стрина Цена туй, 
стрина Цена онуй... Довчера тиха, спо
койна, за чието съществуване напомяше 
само шаването на мълчаливите й оби
татели, се превърна в чудо. Един от 
жителите й едва не отпътувал на оня 
свят. И да е отпътувал хайде нека пъ
тува, като е решил. Ама Да бе тръгнал 
както всички досега заминаваха на ве
чен път
да се къса, ха да се скъса, да склопи 
очи, хора край него да се тюхкат и да 
му кажат бог да го прости, а вечният 
пътник виж, отвори очи и потърси ня-

тюхкания — отива си на вечен път. Па
зят го, котка да не го прескочи, за- 
шота те, котките, имали шушукания 
със зли духове, та връщали вечните пъ
тници от половин път. Като го натова
рят с повече пръст, сложат му отгоре и 
няколко каменни плочи 
дом да е по-сигурен — 
махленци са по-спокойни.

Пият и ядат за бог да прости, сигур
ни че оня вече няма да се върне.

Но стрина Ценините работи бяха тр
ъгнали по други пътища — без ред и 
обичаи — по волята на зли духове. И 
това именно възмути и стрина Цена и 
малата ни. Особено женския род.

Минават съседки край къщата «а 
стрина Цена, поглеждат в нея, а на ус
тните им цъфнал сдържан смях, сякаш 
не бе преживяла премеждие, а правила 
сватба. Търсят я да й подхвърлят нещо, 
да отправят едно или друго „тюх, тюх", 
че да я боднат:

— Как си, стрина Цено?
— Оздраве, мари Цено?
А тя не е боледувала нито нас, ама 

ще каже, тъй като че нишо не чув
ствува, не забелязва:

— Придигнах се, да не чуе дявало. 
Ете прескръца — а съседките занадни-

като

на тавана, 
стана сега, прехапала ези

ка си стрина Цена. Притаила 
танала да диша, 
да лърпори.

щесе, прес- 
а сърцето й започнало

пустият_кревет, 
V скърцал като подвижен: 

нъж мръдне стрина Цена, той” 
скръцне, като че

— вечният му 
тогава и нашо- вед-

два пъти 
ли- иска Да ги преда-

— Бу-бу-бу — 
тавана. А той се олюлал, сякаш 
хне върху тях

разнело се отново по 
Ще ру- де. А стрина Цена 

колко тези работи колко пъти 
ла на жени и мъже, които я

нали добре знала, 
е разказва- 

слушаха, че да 
живи хо- 

така леко. Обикаля,

Стоянке-е-е.. Стоян-ке-е-е 
прошепнала стрина Цена. Мушнала 
,Щеря си предпазливо, 
собствените й уши.

— А-а-а —

да речем косъмът започнал помнят: щом вампир подуши 
ра, не се откъсва 
върти се, докато

дъ-
че да не я чуят и

' I
своето на прибере. Ще 

ни изпие кръвта проклетият. Това 
Гено от Грънчарци. Думаха 
че го прескочила котка. Отиде кръвчи
цата ни като на жеравица... А пусто
то му време сега ли беше за умиране. 
Стрина Цена искаше

протегнала се Стоянка.
— Полека, черко, мори... Да не чу

ят. .. Нещо тропа п0
екого. си хората.— Вика сина си Ставри — шушнат 

си насъбралите се жени. тавана — едва ше
пнала тя. 

Дъщеря й— Искал щерките да дойдат веднага 
— продължи вълната.

— Поръчали, ама ще ги няма.
Тъй час-два, ден и друг, а оня кому

то не се напуска нашата греховна земя, 
събере близки и роднини от две и три 
общини, че и от две държави. И най- 
сетне изпратен с хълцания, нареждания,

се била унела в дълбок
сън, чР ония отгоре не могли да я събу
дят. Майка й я мушнала пак. подгонена 
от повторно боботене.

— Слушай како 
— Кой?

още много Да ни- 
ди и чуе, на дъщерите си да намери та
кива момчета. Затова не 
Да ги похвали, че миразът им бил го
лям

пропускашетреска, сине!
попитала гласно Стоянка. 

Тихо, оакън... че чуят.. имали и земя, най-хубава земя.
и пари.
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нови книгиМ а ри нмд АДЕНОВ

Георги С. Раковски 

(18 7 —1967), очерк“СЪНЯТ НА ГЕОРГИ Джордже 
Игнятович: V

(Откъс от романа „Зъбато слънце“)
Да не говорим за задушевния 

тон, богатия фактически мате
риал и специалния подход на 
д-р Джордже Игнятович, който 

наред работи върху из- 
материали за сръб- 

историческо- 
неговата соч

Издателството на българска- 
Югославия лри-вно пита Йонев. „За народа, 

за Партията, за социализма!”
.... Тръгвай с нас ми каз

ва онзи от одеве за теб повта
ря трябва и други да знаят и 
търгваме всички и мен ми се 
струва че • и аз говаря с онези 
хора хубаво френски и англий 
ски макар че французойката 
често си отиваше в София при 
любо-зника си учехме по-малко 
и немски, и руски струва ми 
се нищо не зная а виждате ли 
как приказвам с тия жени и 
мъже и въпрос няма на който 
да не отговорям а онази там 
ме гледа интересно и прилича 
на нашата Цица само косата и 
е вчесана много 'интересно и 
им а хубави обувчици и 
по-хубави крачета, пристигна 
ме до един голям, голям авто
бус такъв автобус не съм виж
дал 
КИНп 
вен 
ваме

го онзи младеж ей го 
на социалистическия труд вси
чки крещят радостно носят ме 

към трибуната

героятОтдясногора.
пак гора. Над нас —
Слънцето едвам се пробива до 
нас. Ние сме много дребни в 

тези огромни бу-

Вляво та народност в 
ключвайки се към чествуване- 

стогодишнината от смър- 
великия български пат- 

и литера- 
Раковски,

клонак.
то наехтина ръце 

ура очи музика всички сканди 
раг и ме оставят върху дърве-

маса

години 
дирване на 
ско-българските 
културни връзки.

израза и правдиво отра- 
_;н събитията. Защото — 

живее с чувство на брат 
всичко значи,

тта на
риот, революционер 
тор — Георги Сава 
тези дни издаде брошурата на 

Джордже Игнятович „Геор-

сравненир. с 
ки. Късоглед и луничав инже- 

германски пленник, ми об 
едвам срича —

младежкатаното плато 
реве от удивление а около ме
не подскачат репортьори и фо 

записват ми био-

нер
яснява, като 
„Ти и твой чета. . . тука. . . ви 
ди червени колани. . . пробиеш 
линия. Разбира? Тука през то 
ва малко баир." — „Разбирам!"
_ отвръщам. Обръщам се
другите си — „Трябва да се 
пробием през тази гора, да пре.

този баир. Напред, мом
чета! Урааа!“ 
собствения си глас 
гърмеж. Не знаех досега, че й- 
мам такъв силен глас. Всички 
като тръгват след мен с лопа
ти, кирки, секири. 
железни лостове, 
работа. Момчетата копаят 
машини. Скърцат к злички. Па 

стебла Огрява слънце. То

ност в 
жение На 
да се
ока обич, преди 
да се познава съдбата на два
та народа, съдба, 
много общо и обединяващо и в

Д-р
ги С. Раковски .

Макар че в увода на публи
кацията се казва, че в 
популярен очерк... 
в общи черти живота и дейно
стта на Раковски... и предна
значен за ученици, преподава- 

студенти общеетвено-по- 
и културни дейци, 

за всички любознателни читате 
СФРЮ, които говорят бъл

тсрепортьори
графията казват трябвало 
се печата и снимка моя ще има 
във всеки вестник и разправям 
всичко и не забравям и друга- 

ей ги Ще ги

да „този
се предава която имакъм

рите си казвам наши дни. __
Д-Р Джортжр Игнятович по

твърждава чрез тоя очерк каче 
на извънреден позна 

българското революцио- 
движение по в-реме на тур 

робство, ммело прониква 
отноше-

дървенитетам принамерите 
червени колчета и там има е- 
дин германски пленник инже
нер и той ще ви каже ако не 
вярвате на мен и пак повторно 
чувствувам че раста и се стра 
хувам че нашите като се вър
на няма да ме поздаят

на трибуната се

сечем тели.плаша се от 
Ечи като литически ството си 

вач нали в
гарски език.., ние Ше доггъл 
ним, че споменатият 
ценно литературно изследване 
в културните връзки на -няко
гашна Сърбия и предосвобож- 

България. С други ду- 
истински българ- 

всеки бал- 
историк трябва да се 

запознае с тоя очерк, 
той Ше му открие една страни-

югославско-българските

още нко
ското
в българо-оръбските 
ния. безпощадно критикува от- 

на сръбските влад- 
към борбата

очерк е
триони и 

Невиждана после
пак тишина 
качва един възрастен човек ма 

възклицава
кито на снимкл нито на 
голям -голям автобус а чер

ношениетокато
ствуващи кръгове 
на поробения братски българ- 

,народ. С чувство на досто- 
и загриженост

денокамладежкасата
скандира а аз се мъча да по
зная тоя човек но 
толкова ми е познат и все ми 
се струва че неговият портрет

стая и

много червен после тръг- 
а шофьора казва ако 

вървиме по старите

всекимидат
ни гони да ни огрее, а ние на

вее по-дълбоко и ко- 
по-влажна пръст. Дру 

Еква.

скиски литературовед, 
канскине мога а къмверност 

съдбата на поробения
пътища 

стигнем тамвлизаме 
паем все

братски 
Игнятович проявява она- 

ко-
защотоняма никога да 

където сме тръгнали и натис
ка той един педал нещо изгър 
мява и ние не е за вярване ама 
на Еиждам летим а онази хуба 
вица шиши 
и показва долу

народ
зи дълбока общочовечност,

само за бъл 
Югославия, но ше пре

нека екне!жна песен 
Чудесна песен. Къде е сега пре 
подавателят по музика, те да 

всички да пише 
дневника. Как лесно

виси в нашата класна 
той мР. пита за моите успехи а 
аз му разправям и той ме ту- 

по рамото па 
голяма

ца в
отношения, която се характери
зира с братска преданост към 
общото дело

ято е интересна не
гарите в 
доставлява особено откровение 
и откритие и за българския чи

ни чуе и на па приятелскиот въодушевение 
а аз казвам 
на линията

петици в 
върви! Защо ли пък някои раз 

че било трудно. Няма
заслужавам балканското е-казва че 

почит и признание едвам сега 
забелязвам до трибуната и Кир 
чо гледа ме и зеленее -от яд а 
аз си мисля ха сега да видим 
жено кисела кой по-големи за 

и лесно

тател.онова е трасето 
онова е младежки лагер вижда 
те ли тунели и това работят 
младежи — чудеса създават а тя 
ме пита искам ли дъвка и ми 
давя дъвка а автобусът хвърчи 
над хълмове, над рекички, над 
горички промъква се през ту
нели, после пак насам пак на
там и все напред към светло
то бъдеще казва шофьорът а 
онази госпожица роман е ляобо 
втя а аз казвам на нея ли на 
друг ли че при нас време няма 
за любов и че много работа и- 
мамр а останалите се разпит- 

автобуса а 
онзи другар обяснява че не е 
серийно производство и че та
кова нещо един 
тие се прави а червената боя 
е кръвта на бойците извадена 
от земята на тази стена и ка 
звам аз на онази такъв авто
бус не се среща в света...

. . . Какво ли е това огромно 
тържество притиснал народ по 
лето като войската на княз Ла 
зар на Косово поле и не знам 
защо са се събрали бре дру
гарю кажи ми какво става тук 
тия младежи, казва са се събра 
ли на тържество 
младежката 
казва ми и все ме гледа после 
посочва с пръст към моите гър 

другари другари ей

динство.лравяха,
трудности за младата трудова 
армия. Защо ли Пера се оплак 
ваше в писмото си. Просто ме 
е яд. че не е тук да види как 
се събарят стени, как се пълн- 

лесно ги из-

НОВ УЧЕБНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

ОТ ГИМНАЗИЯТАе там послуги има 
събрания да приказваме и да 
скандираме ама тук 
като мен какво можеш и как
во знаеш а онзи човек 
ръководител се обръща към ме 
не и гласно ме пита искам ли 
Ля приема една кесия златници 
заради постигнатите 
казва
си купиш колело да си купиш 
къща и всички младежи зина
ли към менР и със меле и със 
затаен дъх чакат какво ше ка
жа и дали ще взема кесията 
която ми поднася онзи

ят колички, как 
карват нашите нагоре По теена 
дъска като някакви 
Барда! Динамит — 
бум! Напред, другари! Ечи мо
щно „ура“ Ние се врязваме дъл 
бежо .дълбоко. Горе, на ръба на 
новия проход, стои 
германец и Се кръсти никога 
не видял, че един такъв проход 
за ж.п. линия може да се про
сече за половин ден. Нека се 
кръсти, горкият Тон ше има 
да гледа чудеса, шепнат брига 
дирите, поглеждат с усмивка 
към него, и -копаят, копаят.
Над нас няма вече гора. Виж
да се сама голям правоъгълник 
синьо небе. Влажната пръст 
милва босите ни крака, разхла 
жда ни. На върха на създаде
ния от нас геометрически пра
вилен склон (наклонена плос
кост. би казал физикът!) се 
явява някаква делегация: жени 
в пъстри рокли и тъмни очи
ла, мъже с бели шапки и шаре 
ни връзки, фотоапарата, филмо 
ви камери, бинокли . .. Това са 
чужденци, шепна някой. „За 
кого строим другари“ — гръмо

покажи
акробати. 

бум, бум,
на българската народност в 
СФРЮ

Години наред се чувствуваше 
остра нужда от учебник по бъл 
га-рска литература за ученици- 

гимназията. Тези дни За
водът за издаване на учебници 
в Белград отпечата първия в 
периода след войната учебник 
по българска литература. Авто Щ 

учебника — професор р

■висш

Ст. Н.

ЙЩте от , х ^успеха и 
дя си купиш облекло дасмаяният

Р - ■
ват къде е купен рът на

Марин Младенов има вече зад 
себе си повече учебници, осо- | 
бено за учениците от основки-

I:
&път в столе- Г;ъ

Vте училища.
Подходът към тоя материал е 

своеобразен. Младенов има о- 
собена точка на пречупване _>'•
Изхождайки от становището на
югославската литература, той :ЯШйу;' ;«щ
нарочно отбягва онези въпроси,
които и засега са спорни в ли- - щ :: :'\>
тературата, а твърде уместно 
лотенцира общите допирни точ 
ки на тези две литератури.

висш
ръководител а аз важно заяв
явам пари не ми трябват дру-

ш- <
гарю искам да стана член на 
Партията защото онзи там Кир 
чо не иска дори в СКОЮ да 
ме приеме и всички ръкопляс
кат и казват така е ми онзи 
висш ръководител ме целува и

сълзи

& ■ Л

:Р/ <уУчебникът на Младенов е назавършена е 
линия .предсрочно плаче от радост и мен

ръчник, който с еднакъв успех 
могат да ползват и преподава- 
тели. и ученици от гимназиите

ми навират от това необикнове
свирят 4но и чудесно зрелище 

фанфари веят се знамена...ди и вика

ви... Хората му отговарят, ама със сте
гнато гърло и се усмихват помежду см. 
Подире им се кискат жени, други се 
накашлят... Никога ло-рано на чичо 
Тасе не бе Се случвало нещо подобно, 
но продължи, като че ли нишо не забе
лязва, не чува и невижда.

Като влезе в къщи, още не свалил 
бохчата от тояжката си, дъщеря му Сто
янка проплака:

— Леле, татко, що ни сполете!... Ед
ва живи останаме с мама!

та махала. А това дето дошла напрано 
при стрина Цена. разбрала че чичо Тасе 
и по-възрастната им дъщеря още пред
ходния ден отишла в Брестница, мъжи- 
ла се нейна дружка, па ги викали не
пременно тя и чичо Тасе да отидат да 
помагат. Наистина и чичо Тасе беше 
приятел с бащата на момичето, та бе 
му заръчил по Други хора, дори и сам 
идва в къщи, да го вика, за да му по
могне
брала, Чр те отишли, а 
Стояна останали 
вземе сметкитр от тях за цялата махала.

— Тамнянец„ те е спасил — рече е- 
•дна от бабичките.

Он, оП... да не беше он, моето м 
Стояикиното беше свършено — съгласи 
се стрина Цена.

Преди бабичките Ла почнат да се ра
зотиват, ето че дойдоха две-три жени. 
Идват, усмихват се, шушнат си преди 
да влезат:

— Какво е станало с тебе, мори Це- 
нита я, уж я жалят.

Като чу това старата Бързачкз из
рече Ср уж за решето и хоп право у 
стрина Целини. Децата счупили тяхното 
решето, че през него житото текло като 
водата из „Андака“. Отсам-ататък. дума 
по дума стрина Цена разрови 
как нощеака идвали зли духове да я 
удавят, амя тя станала, запалила тамя- 
нец и, сполай на господа, както 
тя, останали със Стоянка. А Бързачката 
като излезе през вратата, сякаш да се 
отърси от злите духове, обиколи маха
лата: вампири щелм да задавят стрина 
Цена, влизали в стаята, била заключи
ла, но през ключалката влезли... Из
плашили се от тревите, дето висят 
стените, и кадят... Море избягали от ху
бостта й, дето жените плашат малките 
си с нея.

Цяла нощ минала -в напрегната борба 
•онези от тавана. Амежду двете жени и 

то яош ли е като нощ, а пуста есенница
— разтръгналя се дори до Луната. От
горе постоянно достигали шумове и тъ
тнежи, които ту ставали - тревожни, ту 
замирали. Сякаш не бил един, а много
— дори танцували. Хлопането се прена
сяло от един в друг ъгъл на тавана. Тъй, 
както казваше стрина Цена, дядо гос
под карал колесницата си по небето ко- 
гато гърми... Едва на разсъмване онези 
горе млъкнали Избягали, че денят 
не ги завари, защото нощта биля тяхно 
време, а денят най-големият им враг.

Щом се разсъмна стрина Цена, почти 
по долни дрехи, отиде в кухнята и за
пали кандилото с олиото. Потърси 
кандилницатя с тамняна. Но тъй 
Стоянка на Рангеловден бе я 
тя взе црепка от счупена подница, сло
жи в нея няколко жарави от огнището 
и ги посоли с тамнян. Едва сега тя зади- 
ша с целите си гърди,
СТЪПВя
тира се че се намира в собствения 
дом. Пусна Се от един в друг ъгъл, че 
да прогони дяволите и вампирите. Две
те жени бяха пожълтели като восък, о- 
станали без капка кръв. Та леко ли е 
да прекараш премеждие и нищо да че

всичко

каза

юръчмар да бъде Като 1раз- 
само двете със 

хоп при тях да си — Какво е станало? — сепна се чичо 
Тасе и погледа стрина Цена, обкръжена 
от няколко бабички и жени.

— По тавано вампире бея цела ноч 
— промълви стрина Цена.

Чичо Тасе взе стълбата и се изкачи 
на тивана. Още не излязъл горе, не из
чезнал от дупката, през която се изкач
ваше, започна да псува. Нощните вам
пири го гледаха от ъглите мирн0 и спо
койно. Две соли сланина и свинско ме
со, което бяха качили да съхне, беше 
съборено и разпръснато по тавана. Ед
ни сушеници по половина, от други ос
танали само парчета. Шест, с надути 
шкембета котки го наблюдаваха като 
господари на тази част от къщата, ся
каш се питаха какво търси той тук. Чи
чо Тасе видя, че’ те бяха се изкачили по 
стъблото ни крушата, което докосваше 
стрехата. Като разгони котките, от ко

да

по

и
като 

счупила, Няколко стари бабички, една 
друга се вмъкнаха в двора на 
Цениви, прекръстиха се пред вратата и 
думат:

— Помози бог, мори Цено!
— Дал ти бог добро, тетке — плаче

вно отловаря стрина Цена. — Леле май
ко, Шл ои препатиме начъске със Сто
янка — заоплаква се тя пред стариците. 
— Едва живи останаме И на най-голе- 
мия

след
стрина

почувствува че 
ня собствените си крака, ориен- но?си

вайкаше се 
стрина Цена, като видя че дойдоха най- 
големите шегобийки от махалата.

Е нищо Де, нищо

— Ти ли па криеш? Оно се чу и де
цата го знаят, ама кажи ни како биде 
сичмо — намигна по-възрастната от тях.

И пак същото. Как било, как си лег
нали със Стоянка, как тя чула ... До 
пладне цялата махала вече гърмеше от 
приказки: вампири у стрина 
та били двулоги, четвороноги,.. Цигли- 
те свалили от покрива на къщата. Не- 
кей (Друго не мислеше, нищо друго не 
говореше
казваха за премеждието на стрина Це-

това.душманин да Ср не случи 
— Ама кой ли е? — завайкаха баби-ти се познава на кожата. чките.
— Та един да беше, че си побегнеше 

от тамняно, а они мнзгу бея, гония се 
по тавано цела ноч — продължи стрина 
Цена.

И преди слънце стринада изгрее,
Цена отидр в „Андакка“, откъсна ня
колко стръка бодлина чешлика, от коя
то вампирите и дяволите бягали. За то
ва чаровно действие на чешликата ни-

ито някои тупнаха като топки от дуп-
чичо Тасеката, други ст стрехата 

грабна секирата и отсече стъблото, ка
то не можеше дл прежалер хубавото 
свинско месо.

— Чичо Тасе отсече стъблата на 
стрина Ценилите вампири — заговори 
•пак махалата. — Пустото му премеждие.

Ценини,
— Това е Севда от Млекоминци 

прекъсна я еднд бабичка. — Она 
скоро умре и четиресе не са ву 
ли..

то едня друга жена от махалата / не 
знаеше, та се зачудиха зашо стрина Це
на я събира.

ели
тура- и младо и старо си при-

— Защо ти р чешлика, мари 
Цено? — полита я Йорданка Ковачка,

тетка
— Она е, еио, она е вещица Она ги 

млогу знаеше, та и сега на народо мир 
не лава — поде друга.

И тъй излезе, че някоя си Севда Мле- 
юминска имала взимане-даване с наша-

на. Тъй и лнс? нашата махала 
премеждието на стрина Цена. Зя 
най-много се приказва наесен, 
-яттрчне клането на свинете 
зват нашенци.

помни 
него 

когото 
както ка-

Вечерта, .преди да падне мрак, при
стигна чичо Тасе с по-старата си дъше- 
ря Върви из махалата, на никого каже 
„добър вечер“, другиго пита какво пра-

— Защо ми е? И тебе яа дойдат...
■недоволна,промънка стрина Пена,

Ир нечии очи следеха какво прави и из
чезна зад портата.

•Страиица 9БРАТСТВО © 29 НОЕМВРИ 196”.
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УСЛУГА“
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

„НАПРЕДЪК“ БОСИЛЕГРАД 55
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ на своите делови приятели и 
кооператори празника на Републиката ЧЕСТИТИ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ
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ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 

СЪВЕТ И ОБЩИНСКИЯТ 

КОМИТЕТ НА СЮМ В 

ДИМИТРОВГРАД

Строително
предприятие

ТЪРГОВСКОТО
ПРЕДПРИЯТИЕ

„СЛОГА*,•Г радия-
Димитровград В БОСИЛЕГРАД :

ЧЕСТИТИ НА 

СВОИТЕ 

ДЕЛОВИ 

ПРИЯТЕЛИ 

И НА ВСИЧ
КИ ГРАЖДА-

ЧЕСТИТЯТ на граж
даните и младежта от 

Босилеградско, Димит
ровградско и съседните 

комуни

на всички потребители 

от комуната и своите 

делови приятели

ЧЕСТИТИ

празника на Републиката—ни празника 
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празника 

на Републиката 29 НОВЕМВРИ
ТРУДОВИЯТ КОЛЕКТИВ НА КОМБИНАТА 

ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ
КОМБИНАТЪТ

ПРОИЗВЕЖДА:
ГОЛА И ОПЛЕТЕНА ГУМЕНА НИШКА
ЛАЧЕНИ БОТУШКИ
ГУМЕНИ ЦЪРВУЛИ
ЛАЧЕНИ БАЛЕТАНКИ
ДЖАПАНКИ
ТРАНСМИСИОННИ РЕМЪЦИ 

ГУМЕНИ ТОКОВЕ „ДИМИТРОВГРАД“ 
ГУМЕНИ ТРЪБИ ЗА АЛКОХОЛ 

ПРЕСОВАНИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗ
ДЕЛИЯ ~
ВЪРШИ ГУМИРАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ТЪКАНИ ОТ КОПРИНА, ГАБАРДЕН, Т-11, 
ШУШКАВЦИ, САНЖЕН И ДР.

„ДИМИТРОВГРАД“
*%.. .

>и ’ 'Ч '
;>•ВЯ (н

... " - •
;

!щ ШИа ^ ГРИЕ т IV

Н'щШ 111 V.тг 1.Г-т
ИЗДЕЛИЯТА НА КОМБИНАТА СА СОЛИД
НО КАЧЕСТВО.

■л ■<.

-Ч;ш
\ . ЪЦ

I
Щ

ЧЕСТИТИ на 

потребители и делови 

сътрудници

своитещ
...

1 V <

#3ШШШя■

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА



•СВОБОДА*к ОБЕЗПЕЧАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ЕВТИНИ И КАЧЕСТВЕНИ ДЕТСКИ, 

МЪЖКИ КОСТЮМИ,X
ДАМСКИ И 
ПАРДЕСЮТА, ШУШКАВЦИ, ЗИМ
НИ ПАЛТА, ЛЕТНИ И ЗИМНИ ПАН
ТАЛОНИ, СПОРТНО ОБЛЕКЛО И
ДРУГИ СТОКИ.ше ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕЗАРАД
ИЗДЕЛИЯ „СВОБОДА“ СИ Е ИЗВО
ЮВАЛА ДОСТОЙНО МЯСТО СРЕД 
КОНФЕКЦИОНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В СТРАНАТА - ДОКАЗАТЕЛСТВОо ЗА КОЕТО СА И БРОЙНИТЕ МАГА
ЗИНИ В РЕДИЦА ГРАДОВЕ НА 

НАШАТА СТРАНА.

ДИМИТРОВГРАД• СВОБОДА®колектив на конфекция
ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И ДЕЛОВИ СЪТРУДНИЦИ 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА 29 Н О Е М В Р И

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ

»СТОЧ А Р«
ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ НА СВОИТЕ КООПЕ
РАТОРИ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛИ, ДЕЛОВИ СЪТРУД
НИЦИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

29 НОЕМВРИ - 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА МЕБЕЛНАТА
ФАБРИКА

„ВАСИЛ ИВАНОВ-ЦИЛЕ“
ДИМИТРОВГРАД

КАТО ИМ ПОЖЕЛАВА БОГА
ТИ РЕЗУЛТАТИ В ПРОИЗ
ВОДСТВОТО И СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОТО ИЗГРАЖДАНЕ

„СТОЧАР“ЗЕМЕДЕСКАТА КООПЕРАЦИЯ 
В ДИМИТРОВГРАД ОБЕЗПЕЧАВА ЗНАЧИ
ТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ НА МЕСО, МЛЯКО,

ПРО-МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ДР. 
ДУКТИ.

СТАРОПЛАНИНСКИЯТ КАШКАВАЛ, ПРО
ИЗВЕДЕН В СОБСТВЕНИТЕ МАНДРИ НА 
КООПЕРАЦИЯТА, Е ИЗВЕСТЕН В МНОГО 
ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ СТРАНИ. честити

ГОСТИЛНИЧАРСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 

»КИН-СГАН« на всички потребители и делови 

приятели празника на 

Републиката 29 ноември
честити на своите гости, делови 

приятели и на всички граждани
БОСИЛЕГРАД

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

29 НОЕМВРИ



Спас Сотиров СТАРИ ЗАПИСКИ
ЗА НАШИТЕ КРАИЩАУЬшгстЪо I НИШ 

20 Н0ВЕН1ВРИ
СТР. 12

Антон Тошев—откъс от статия обнародвана в '„Периодическо 
списание“, XIII, София

„От с. Одоровци Ерма взима 
— източно течение. Нейна

та долина постепенно се стесня 
ва. Страничните урви 
псе по-тесни и недалеч от село 
то реката се провира, между 
тесно непристъпно ждрело, ко
ето сама си е образувала през 
течение на вековете 
Гребец и Влашка пл. Този про 
лом, наречен Одоровско ждре
ло, представяна чаровно дива 
камениста клисура. Близу мо- 
настира тя тъй се стеснява и 
тъй стремително се 
към поречието нейните отвесни 
каменисти урви, та ти се чи
ни, Че надвисналите над река
та колосални канари са гото
ви да се сгромогласят и да за- 
прищят съвсем водите на Ер
ма. Реката долу шумно се блъ 
ска о миогобройиите разпилени 
из нея белйзияви балвани, око

ло които на много места се об
разуват дълбоки синкави ви
рове. Само опитни местни во- 

стават дачи могат ви прекара по са
мата река до манастира, и то 
през летните месеци, когато 
водата спадне в голяма степен. 
В друго време преминаването 

мбжду на Ерма е расковано и невъз
можно. От тая част на теснина
та, пътеката високо лази и пра 
ви безчет зиг-заги по стръми- 
иините на Влашкп пл. На мес 
та тя дори едва личи п0 стра 

спущат ховитите ронливи сипеи и по 
скалите наляво от реката. На 
отсрещната страна гледкдта е 
овгр по-внушителна По капри
зно назъбени скали, достъпни 
само Зя орлите, стърчат стебла 
та на иглолистни растения, ве
роятно ела. В по-малък размер 
същите дървеса се забелязват 
и по левия речен бряг. Долу 
пъ« в пропастта, край самата 
река, виреят тисови дървета 
(Та.хус баката Л.). С големи 
усилия можах да се доближа 
до тия редки иглолистни расте 
ния. Подир голяма умора най- 
послр пътеката ни извежда до 
най-високата точка надясно от 
ждрелото. Тук сме вече в съ
щинска гора на Влашка плани 
на. По едва приближимите ва
ровикови скали на Одоровското 
ждрело, растат достя редки рас 
тения, като Тимус, Янке Че- 
лак, Стахис спинулоза С.С., 
Силене стриктус Сибт., С. ита- 
лика Прес..." итд. „Още мал
ко и пред нас се открива го
риста красива котловина, об
лечена от букови и дъбови го
ри. В този привлекателен кът 
се намиря и манастирът св. 
Йоан или Погановския манас

тир (около 500 м.в.). 
тая котловина е заградена от 
по-низки скали. детГ) си проби 
ва път Погановският поток, кой 
то близо до монастира се 
вя как в Ерма. 
камениста стена, що се издига 
на северозапад от манастира се 
нарича Зубер планина. По Гре 
бен планина расте 
бук, Фраксинус орнис Л. и Ф. 
ексцелзиор Л ...“ итд. „Изоб
що растителността в тоя край 
е твърде разнообразна и заелу 
жавя по-често спохождане. За 
вярване е да се открият 
много още редки, а може би и 
нови растения, особено по ва
ровиковите 
и Гребен
пътникът остава отново 
ден при изглед на 
ждрело.
по-импозантно, ала Не тъй кра 
сиво като Одоровското. Проло
мът образуван тук от реката, 
едва има 15 м ширина. Отля
во и надясно се издигат огро
мни назъбени отвесни 
ни стени. Островърхата висока 
канара на източния бряг на ре 
ката се нарича Мумул, Ня за
падния бряг се простира друга 
по-низка, но по-просната ска
ла — Тодорин камък, а до нея 
друга — Равни камък, под кой 
то именно е селото. На с. — 
източня страна тая хубава кот 
ловина е заградена с низките 
голи върхове с Драговац и 
Мали върх ... Като продълже- 
ниР на Мумул на срещната ст 
рана се простират Бански връх 
и Видин, покрити главно с 
габер"...

Източнос.

вли-
Най-високата/1

най-вече

тук

скали ня Влашка 
планина." ... „Тук 

очу- 
Влашкото 

което е поголямо иОПАШКА
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Тоииишфи ГАБРОВСКИ ХУМОР□ □
каме-□ И

□ N

РОД ИНО,□
□В едно дебатно сражение 

Бореше се за добро решение 
И тук геройскм падна пронизан — 
от едно предложение...

□ □
□ земя на герои, 

строители, 
таланти ... 
и безброй 
носители на чанти!

п
п
□

□а п
★□ и

□ □
Тук и още на шест места 
почивя един човек честит 
нищо не се учудвайте 
починал е на кредит ...

□ □ К Ъ М X□ □
□ □ Майка ти на времето 

не си скъпеше времето 
на ходене да те научи...
... Не е знаела, горката, 
че може да се случи 
усилията нейни да погазиш, 
и да започнеш пак да лазиш...

□ □
□ □

★□ □
□ □
□ Един абстрактен художник 

искал на изкуств-ото да устои, 
и издъхнал от «мъки,
че не уопял да нарисува студено време — 
с топли бои ...

□
о а
□ □
□ □

ПРИЗИВ□ □
о □

В дела превърнете всяка
мечта!...

аз дейността ви ше отчета...

□ М. Адреевич о ОБЩИНСКИЯТ КОМИТЕТ НА СКС И ОБ- - 
ЩИНСКИЯТ ОТБОР НА ССРН В БОСИЛЕ
ГРАД ЧЕСТИТЯТ НА ГРАЖДАНИТЕ 
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА — 29 НОЕМВРИ

□ □
7 □

'2525252525252525232525252^
□
□Момчило Андреевич Писма на читателите□
□

Бърза“ поща□Съвременни мисли за 

любовта
о

1)□

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВ
ГРАД ЧЕСТИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ БО- 
СИЛЕГРАДСКО, ДИМИТРОВГРАДСКО ИНА 
ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ НАШАТА СТРА
НА ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА 

— 29 НОЕМВРИ

□
На 28. 8. 1967 година изпра 

тих писмо от Бор в с. Барйе 
до родителите си, за да ме ча
кат в Димитровград. Когато на 
4. 9. 1967 годиня пристигнах — 
в Димитровград нямаше никой. 
Още повече се изненадах ко
гато си отидох в къщи и раз
брах, че никакво писмо не са 
получили.

От Бор до Барйе аз стигнах 
за 6 часа, а писмото не стиг
нало за 6 дни!?

И още нещо. Писмото полу- 
чихме(!) ня утреден, когато ве 
че си бях пристигнал. Почтал- 
ьона го дал на едно момче да 
ни го донесе.

Питам сега пощата: как смее 
да изпраща така писмата по 
случайни хора. Нали могат да 
се изгубят? Цветко Зарков.

□■ ■■
□
□

Целувка — това всъщност е суха дестилация на 
любовта.

Любовта не бива да е много гореща, защото може

□
□
□
□да се изпари. . -

Обичай ближния си — казва една божия заповед 
— затова хората често се любят със съседките си.

Любовта е като война — и тя си взема жертви.
Да се влюбиш в служещ — плановик 

да те обича всяка следваща година със средно увели
чение от 3%. . .

□
□
□
□
□значи □
□

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ НА ГРАЖДАНИТЕ В ДИМИТРОВ
ГРАДСКО И БОСИЛЕГРАДСКО, И НА 
ЧКИ ГРАЖДАНИ ОТ НАШАТА 
ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА —
ЕМВРИ.

□
АК а

□
. . И ЗА ТРУДА □

вси- 
СТРАНА 

29 НО-

□
□Трудът е създал човека — а човекът е създал □

мързела. □
Търся работа — казал един, а казваме, че рабо

тата не може да побегне. . .
Умственият и физическият труд са тясно свърза-

□
□

Осведомяваме читателите, че 
следващият брой ще излезе на 

декември тази година.

□
□
□с шия. • . 8НИ

□ ва

- БРАТСТВО — По диритена българската 
СФР Югославия.
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