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др. Тито за генерален секретар на ЮКП
За историческата роля на дру 

гаря Тито ще говори Едвард 
Кардсл.

Централният комитет иа Съ
юза на югославските комунис- 

на 28 декемврити Щр устрои 
1967 година в Белград търже
ствено заседание по повод три- 

идването гдссетгодишниката от 
на другаря Тито за 
секретар на ЮКП.

Освен членовете на Централ
ния комитет на СЮК на засе-

В ЧЕСТ 
НА ЮБИЛЕЯ

генерален
.1КРАЯТ НА ЕДИН ЕТАП В ДЕИ 

НОСТТА НА КОМУНИСТИТЕ
ще присъствуват чле-данието

иовете на Контролната, и Реви
зионна комисии на СЮК, бив
ши членове на Централния ко
митет, видни революционери и 
делегации от всички републи
ки, съставени от представители 
на трудовите колективи, обще
ствените организации и др. ин
ституции. На заседанието също 
ще присъствуват членовете иа 
председателствата и изпълните 
лните отбори иа обществено-по

По случай тридесетгодиш- 
нината, от идването на ДРУ" 
гаря Тито за генерален сек
ретар на Партията, ученици 
те от боеилеградската гимва 
зия подготвиха скромна про 
грама, която представиха в 
гимназията. Програмата, бе
ше съставена от деклЯмацин 
за др. Тито. доклад за рево
люционния му път, както и 
откъси от белетристични про 
изводення, в които се говори 
за другаря Тито.

Доклад за революционното 
дело на другаря Тито изне 
се Драган Стоев, гимназиа
лен преподавател

1

Според програмата за работа 
на Общинският комитет на Съ 
юза на комунистите в Димит
ровград учредяването на мест
ните и самоуправителните орга 
кцзации ще стане на 22 декем
ври. Избраните делегати 
средата на .януари ще устроят 
общинска конференция, ще уч 
редят общински организация, с 
което ще приключи първия е-‘ 
таят ;от реорганизацията на Съ
юза на комунистите. С това ре
шението за начина и формите 
на организиране на комунисти
те в Димитровградска община 
ще бъдат осъществени.

Процесът на реорга низи ята, 
както и процесите на стопан
ската и обществена реформа в 
общината имаха, имат, и ще и- 
мат решително въздействие вър 
ху идейно-политическото изди
гане на комунистите, 
съзнание за качествено новото 
отношенир към ролята и проце 
сите. както и укрепване на по 
зициите на комунистите в бор 
бата за пълна изява на самоу
правлението и най-справедливо 
разпределение, 
казано, освобожденото на чове 
ка и човека-комунист от стари 
те схващания за хората и не
щата, разбиванр на бюрократи - 
ч е оките вериги и всичко онова, 
което влече назад погледите на

Съюза на комунистите в тази 
община и всичко това става съ
държание на идейно-лолитичес 
ка дейност с която само Съюзът 
потвърждава своята авангард- 
ност в сегашната степен в об 
ществено-пслитическия

В обществото, в което „хора
та управляват със средствата“, 
а не „средствата с хората“, — в 
„царството на свободата“ — хо 
дът на процесите зависи от хо 
рата — класата и нейния аван
гард
ито ги насочват От това зави-

— на събранията, конференции 
те. сказките с теоретически обо 
скования върху въпросите, кои 
то поставя стопанската и обшес 
твена реформа По тези въпро 

комунистите 
най-сериозно се заема за прет 
воряванлто в дело интенцимте 
на стопанската и обществена ре 
форма. А всичко това помага 
на хората, които „самоуправля 
ват“ да схванат това качестве
но ново в нашето 
развитие
ния да се организират по 
начин.

Когато става въпрос за идей
но-политическата работа в Съ 
юза на комунистите, а това е 
основната тема на този обзор- 

ава да изтъкнем, че рабгта- 
•ч нд това поле в изтеклата го 
дина беше по-интензивна откол 
кото когато и да било по-рано.

си Съюзът на
до живот.

литическите организации във 
Федерацията, Председателство
то па Съюзната скупщина, чле 
новстс на Съвета на федераци- 
та и Съюзния изпълнителен съ 
вст и видни културни, научих 
и обществени дейци.

обществено дновите съдържа- 
нов

които ръководят и ко

си и в каква степен са овлад- 
яля закономерностите на собст 
веното си развитие и дали това 
развитите ше се развива по-ле 
ко и по-безбзлезнено. В крайи- 

воичко зависи от

Представление за Виетнам
По случай 22 декември — Де 

на на Югославската народна 
армия — театралния състав при 
гимназията „Иван Караиванов“ 
в Босилеград ще представи ко
медията „Протекция“ от Бра- 
нислав Нушич. Приходът от

представлението Ше се даде ка
то помощ за Виетнам..па сметка 

човека и неговото съзнание За ; \П
това и на този етап от разви
тието се придава толкова много 
внимание на идейно-политичес 
кото съзнание на работническа 
та класа и нейния авангард. То 
ва в действителност е и осно
вата на програмата за работа 
и на Общинския комитет и на 
първичните организации на Съ 
юза на комунистите в Димит
ровградска община на идеологи 
ческото поле.

Многобройните разисквания в 
трудовите колективи и по села 
та по най-конкретните въпроси

Това е скромен принос към 
справедливата борба на хра
брия виетнамски народ срещу 
американския империализъм

тяхното

Нито една година по-рано не са 
проведени толкова сказки, кур 
сове и предавания, никога пре
ли Общинския комитет не е на 
' явил повече разни партийни 

убликации. и разделил на ор- 
г..-- зациите за лично издигане 
като тази година. Това е раз
бираемо ако изтеклата година 
се счита за решаваща в опре-

Съюза

Г
ДимитровградПо-конкретно

Насрочена общинска 

конференция на СКСделянето на ролята на 
на комунистите в новите усло
вия на стопанисване и още по-
решително потвърждаване на
'интернационалналиегичната му 
роля в международното работ
ническо движение 

В Пирот се състоя двудневен 
семинар, на който присъствува 
ха над 20 парийни работници

община.
Проведен е и двудневен се мм 
нар за секретарите на първич 
ните организации Секретарите 
на организациите в града меж 
ду другите теми са изслушали 

(следва на стр 3)

Реорганизация на Съюза на комунистите В Общинския комитет в 
Димитровград узнахме, 
общинската конференция в 
Съюза на комунистите Шс се 
състои на 27 декември как
то вече и писа нашия вест
ник в миналия си брой. Спо 
ред тези информации, край 
ннят срок за провеждането 
на местните конференции е

поместен за 22 декември то
че зи месец.

Отсрочването на конферен 
циите в местните организа
ции и Общинската конферен 
цмя в тази община е резул
тат па съвещанието в Око
лийския комитет в Наш. Кра 
тко р времето, за да се на
правят необходимите подго
товки.

УЧРЕДЕНА МЕСТНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ В КАМЕНИЦА Димитровградскав

Първата изборна конферен 
ция на местната организация в 
Съюза на комунистите в Дими 
тровградска община е проведе
на в с. Каменица. За членове 
на секретариата са избрани Ни 
кола Соколов от Сенокос, Кос- 

Петров от Вълковия. Гро 
Асен

пште се и частните производи
тели в електрифицирането 
селищата построяването на пъти 
Ща и довеждането на електри
чески ток и разрешаването на 
редица други комунални въпро 
си, развитието и укрепването

М. Б.на

Г
тадин
здан Гогов от Изатовци, 
Георгиев от Болев дол, Тодор 
Басов от Горни Криводол, Дел- 
ча Миланов от Брайковци; а 
за скретар е избран Алексан
дър Делчев от Каменица, а за 
заместник — Тодор Ташков от 
Каменица, а за касиер Методи

на кооперативните връзки на 
село, както и подмладяването 

Такава ши-
СЕДМИЦА НА

на организацията, 
рока политическа активност о- 
баче н*. може да се развие с СОЛИДАРНОСТ м

■V.тчетиричпет събрания на лърви
между С ВИЕТНАМчните организации 

предишната и тазгодишната из 
бор на конференции

Манолов от Долни Криводол. 
За делегати ца Общинската кон 
ференция са избрани: Алсксая 
дър Делчев, Томислав Мила
нов, Никола Сотиров и Мартин

Ясно е тогава защо конферен 
цията най-много внимание

Диков. И комисията за село са: 
Светислав Панов. Лацко Зар
ков и Генади Ставров, а в ко
мисията идеологическо-полити
ческа работа — Васил Гъргов, 
Василие Цунич и Фердинанд 
Велков.

пое
вети на подобрението на селско 
то стопанство и развиването на 

отношениясоциалистическите 
на село. Само две години след
интеграцията на пооперациите в 

вместо коопера-комуната 
тивнитр отношения да се задъл 
бочават и развиват — става об
ратен процес. Обединената коо 
перация все повече се отдалеча

организацияВ тази .местна 
са формирани и отдели в Каме 
ница, Сенокос, Изатовци (за 
Изатовци и Брайковци) Болев на от производителите Кому

нистите в кооперацията и ко
мунистите частни произволите 
ли «е са предприели «ишо в 
идейно-политическата работа Да 
се създадат условия коопераци
ята да прерасне в организация 
на производителите. Затова се 
случи в организацията на само 
управители Дя има малко част
ни производители и по този на 
чин отслабва самоуправлението 
в тази стопанска организация, а 
сътрудничеството с частните 
производители се свежда само 
на сергаизиране и изкупуване

дол, Горни Криводол, Долни 
Криводол и Вълковия От 80
членове на организацията 
присъствуваха 57. 1То повод Седмицата на солидарност с 

а борбата на виетнамския народ в понеделник 
“ад вечерта В Димитровград 
Щ демонстрации в знак на солидарност 

Г Щиамския народ. Из улиците на града
'. [ колан а от около 2.50о души — работници уче

ници и други граждани, които протестираха 
против злодей ската агресия на американския 
империализъм срещу свободата и независм-

се състояха -масови
Спирайки се върху досегаш

ната работа на първичните ор
ганизации на територията 
Висок в отчета и разисквания- 

кбнетатира, че е недос-

с ииет-
мина

на

та се
татъчна дейността на комукис- .мостта на малкия но храбър народ от азиат

ския континент.
тите в раздвижването на труде 

(следва на стр. 3) Д



щшшгорни НА ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕЛОМ1л. повел ЗО-годишми-
Н.П.1 О» ИЛВ.1НС10 ИЛ ПР-

Н.1 ЮКМ ✓т и то начело %Щг.!

посеидонима Милаи Горкич. 
След свалянето, а .по-късно и 
след арестуването на Горкич 
много нощп от неговата дейност

яма степен са известни, Сам 
другарят Тито повече пъти, пи 
и нп Градската конференция 
на белградските комунисти раз 
каза спомени За тези трудни станаха ясни. Той беше човек,

който 14 години живееше в Мо 
еква, имаше доверието на Ко- 
минтерна а в действителност

В архивите на Централния 
комитет на Съюза на югослав
ските комунисти съществува до 
кумент от който може да се ви 
ди, че в 1934 година, след изли 
зането <уг петгодишна тъмни
ца, югославският революционер 
Йосип Броз Тито започнал Да 
употребява името Тито.

Веднъж другарят Тито казал 
за това, че не се е ръководил 
от никакви особени обстоятел
ства. но че името Тито се сре
ща твърде често в родното му 
Загорие.

„Името на Тито днес навред 
и нашир по света се произнася 
с голяма обич и уважение, като 
синоним на стремеж към свобо 
да, мир л братство между наро 
дите, към социално освобожде 
ние и напредък", каза неотдав 
на секретаря на Изпълнител
ния комитет на Централния ко 
мите на СЮК Миялко Тодоро- 
вич по телевизията.

Съобщавайки, че тържестве
ното заседание на ЦК на СЮК 
е една от многото акции за по- 
широко запознаване и проучва 
не На 'историята на югославско 
то работническо движение и ро 
лята на другаря Тито като 
вожд на това движение, Тодоро 
вич каза, че 30-годишнината от 
идването на Йосип Броз Тито 
начело на СЮК „не Р само не
гов интимен юбилей, но юби
лей на воички членове на Съю 
за на комунистите, на всички 
трудещи ее и народите на Юго 
славия.“

часове за нашата Партия, кога 
то се решавало за нейното „да 
бъде или да не бъде“. Характе 
рен е случаят от 1935 година, 
когато се състоял Седмия кон
грес На Коминтерна, иа който 
присъствувала и делегация 
КПЮ. член на която бил 
другаря Тито. Тогава сР стиг-

предаио и последователно ра
ботеше против ЮКП. Докато 
ма една страна лъжешс Комин 
терна за положението в Юго
славия, иа друга страна Гор
кич подържаше .преки връзки 
с една политическа 
от белградската буржоазия, в 
прегръдките на която се създа 
наше най-реакционно движение, 
известно в Народосвободителна 
та борба като четничество. Гор 
кич, -например подържаше «ръ 
зки с Драгиша Васич, 
по-късно стана и главен 
тически съветник в щаба на чет 
ническин комендант Дража Ми 
хайлович. Горкич значи беше 
фрнкционер и предател.

Той допринесе в ръководст
вото на Партията да се води не 
принципна борба на групи, пре

на
и

нало до нови вътрешни иедора _ 
зумения във връзка с избира
нето на член на Екзекутивата 
ча Коминтерна, защото дотога 
ва КПЮ имала само кандидат- 
членове.

Коминтерна давала оюгжес- 
тии делегацията на КПЮ да 
предложи тогавашния секретар 
Горкич за член иа Екзекутива 
та, което всички наши делаги 
категорично отхвърлили, пред
лагайки вместо Горкич другаря 

■ Тито. Това обаче огорчило ръ
ководството на Коминтерна, за 
щото Горкич бил техен канди
дат.

групация

който
поли-

„Ръководитслитс на Комиц 
терна — казп неотдавна дру 

, гаря Тито — се разсърдиха, 
чР на тяхното предложение 
се въпротиви една пар
тия. т.с., нейната делегация, 
търсейки КПЮ в Коминтерна 
Да не застъпва човек, кого
то още не познават. При то
ва те изтъкваха, че Горкич, 
който повече години работе 
ше в Коминтерна. познаваха 
го и в него имаха голямо до 
верие. Разбира се, налагаше 
се нашата делегация да при 
еме ветото, но за наказание 
изгубихме право да избира
ме член в Екзекутивата на 
Коминтерна и се остана при 
положение и по-нататък да 
имамр само кандидат“.

ди всичко около това кой да 
ръководството. шЩШяж

Ш&ЩШЖ
'ЩЩрй Шт

бъде глава на 
Тези размирици особено сР изо 
стриха на пленума на ЦК на 

1936 голина
Шт

ЮКП през април 
■ -I Виена когато. между друго
. о, беше дадена погрешна оцен 
..<1 11а политическото положение 
в Югоставия и съвсем погреш
но поставена тактиката на Пар 
тията в борбата за политичес
ко влияние. На този пленум не 
е присъствувал Йосип Броз.

Априлското събрание във Ви 
ена имаше и една положител
на черта Изпълнителният съ
вет на Коминтерна смени цяло 
то ръководство на ЦК, за съжа 
ленив освен Горкич, който има 
ше подържка от някои члено 
ве в ръководството на Комин
терна. Положително беше това, 

за организационен секретар 
дойде Йосип Броз Тито и че 
-:сжду членовете на Централ
ния комитет се намери Родол- 
юб Чолакович. опитен револю
ционер.

ПАРТИЙНАТА ДЕЛЕГАЦИЯ 
ИСКА ДРУГАРЯ ТИТО

Председателят на кралското 
правителство на бивша Югос
лавия Милан Стзядинович бил 
посрещнат във Виена през 1938 
година с големи почести. В не
гова чест фашисткият диктатор 
Адолф Хитлер устроил парад 
на немската солдатеока ...

Известно време преди това 
от Югославия нелегално от 
Москва бил пристигнал органи 
зационният секретар на КПЮ 
Йосип Броз Тито. Бил поканен 
да бъде мандатср на новото пар 
тийно ръководство, а сам да за
еме поста генерален секретар 
на ЦК на ЮКП.

Преди това историческо съби 
тие в нашата Партия ебане ста 
нали много важни и тежки съ 
бития както з самата Партия, 
така и извън нея, които до гол

Др. Тито в дните на волната

„Вече през 1936 година — 
каза неотдавна другаря Тито 
— когато се намирах в Ко
минтерна като докладчик иа 
югославски партийни съиро 

настоявах 
ръководството на Партията 
да се пренесе в страната и 

да му се отнеме всяка фи

нансова помощ от страна на 
Коминтерна. Защото това бе 
ше една от причините за раз 
мириците .между групите, 
понеже тези средства главно 
се изразходваха за заплати 
на членовете на ръководство 
то, т.е„ Политическото бюро 

‘ на ЦК на ЮКП.

КОЙ БЕШЕ МИЛАН 
ГОРКИЧ? XI Съ

си, аз упоритоВ лятото на 1937 година в Мо 
кза от поста секретар на ЦК на 
КПЮ най-после бе сменен Йо 
сип 4'ижински — известен под — Следва —

3. Йоксимович на говори... Не чува се:... Далеч е, 
кима не му виждаш устата . ..

Стеван навярно вече говореше. Кога
то приближили край хората то започнал 
Да говори:Повест за народния герой Стеван Филипович

— ... Чакайте и гледайте“ Ако са 
мо стоите и гледате неприятеля и вас е- 
днн по един, както и мене днес .., От 
с.мърта, другари, не се бойте! Смъртта 
не 'е нищо! Това щР видите след някой 
момент когато умра. . . 
страшна ако се знае за какво се мре!

— Така е...

ПОСЛАНИЕ ОТ БЕСИЛКАТА7;
смъртта «е е

насъбрали заедно с децата около три 
хиляди души. . .

В 10,30 часа край бесилката пристиг 
наха няколко германски танка и автз 
мо&ила.

Недичевците. четниците и „шулцпо- 
лицайци“ се разпръснаха всред народа 
да опрат евентуални инциденти.

Същевременно от затворническата ки 
лия бр. 3 бе изведен Степан Филипович. 
Ръцете му бяха вързани със синджир.

От групата на германците се отдели 
техния комендант и пристъпи кам жан 
дармерийския командир:

— Германските военни сили ви до
веряват върху този бандит да изпълни
те смъртна присъда.

— Разбирам1
— Вие лично отговаряте ако стане 

-■ някакъв инцидент.
— Разбирам! — няма да дойде ...
— Бандитът е опасен.
— Вързан е със синджир.
— Зная, че е вързан, но също така 

зная, че на такъв никога «е може да 
ее вярва. Обърнете отделно внимание. 

— Разбирам!
— Знаете ли къде трябва да го во

дите до бесилката?
— Зная!

— На изпълнение!
— Разбирам! загълча един глас.

Стеван се обърна на тази страна. Но 
неговия поглед не намери оня който му 
одобряваше. Стеван погледа към едно 
момче. Очите му бяха пълни 
Стезан се насмея:

Недей да плачаш. Това не е нищо..
Пътя до бесилката беше

„Смъртта не е страшна..." със слъзи.

Все пак, случи се нещо неочаквано. 
След издаване на нареждането, герман
ския комендант седнал в колата и от
пътувал на площада. Жандармерийски- 
ят комендант даде нареждане за дви
жение От двора на затвора изведоха 
Филипович на улица Карагеорги. До пър 
вия ъгъл на улицата вървяха полека. Хо 
ра имаше, малко. Няколко любопитни 
граждани вървяха по тротоара 
с жакдармеристите и Филипович. При 
първия ъгъл. където се намирала про- 
давница на вестници 
ли по улица 
гнали 
ред
ят право за да пристигнат на площада 
в 11 часа когато било предвидено смърт 
кото наказание.

При Хипотекарнатя банка е трябвало 
да влезнат на площада.. Тук вече имало 
много хора, някои започнали да мислят 
на глас.

кратък.

Джелатите се дръпват

Пристигнаха на площадката заобико 
лена от народ. В средата стърчеше бесил 
ката. Стеван ги погледна. Но 
то_ лице «е потрепери мито един мускул. 
Ооърна се към

на негово-
заедноТишината в града прекъсна тро

пота на барабанчето:
—- След един час ше се изпълни смъ 

ртната присъда. Напомня се на' граж
данството да излезе на площада. ....

Същевременно по града се разтичаха 
жандармеристи. Влизаха по домовете и 
дворовете.

— Бързо, бързо всички там ...
— Който не излезе да гледа ... Нем

немците:
— Долу Хитлер! — извика той. 
Настана нелисуема тишина.
— Да живеят партизаните! — 

ка Стеван.
В народа настъпи 
— На изпълнение!

хората тръгна- 
Карагеорги. Тук тръ- 

и жандармеристите. А 
плана е трябвало да върв-

изви-
спо- ■раздвижване.

— извика германеца.
Жандармерийският командир се на

мери в неудобно положение. Изпълне
ние на смъртната присъда трябва да ко- 
мандува капитан Говедарович. Но той 
не беше пристигнал. Къде е този Гове 
дарович?

ците казаха такива да се внесат, в спи
съците на комунистите. .

— Стока, какво чакаш! — обръщаха 
се жандшчернотите към селяните на па 
зара. — Водят Стеван Филипович!.. . Ни

ма не виждаш, че се смее? ... Тешко и 
горко на неговата майка ... Има ли май 
ка? Ма. той е бре, хсра. не се страху
ва. .. Като че ли не знае 
ка... Как дп не знае.

Пристигнахте много рано. Кой ви 
е позволил да промените нареждането? 
Защо не сте вървяли около площада?

Господине... — зг.почна жандар-

— Повторете.
— Трябва да го водим по улица 

Карагеорги до площада където е бесил 
ката.

Дойдоха' и четниците. И те караха 
народа на площада.

ШефоветР на отделите п0 учрежде
нията и различни началници напомня- 

чинзвниците,. ■
ма.какво го ча- 

Комунист е: 
Право казваш, не е като нас. . Страх
ливци сме ние всички 
тук... Сега ще прегоз -пи . . Той отдав-

— Добре е Не трябва Да бързате. Тря 
бва да го водитР около площада повече 
хора да го видят. Разбирате ли?

По. германеца го прекъсна:
— Това ще изпитам. Сега на 'изпъл

нение.

ха на
От училищата изкараха децата... 
Мълчаливите върволици от хора се 

стичаха ка площада. Все пак, едвам се
колкото сме

- Да. — Следва —
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КРАЯТ НА ЕДИН ЕТАП В 

дейността на комунистите
□ а

: .
ПИСМ О-ПРИЗИВ

До предприятия, културни 

институции и отделни лица(Продължение от 1 стр.) ганизацията. В „Циле" неотдав
на се водили маратонски ризис 
квания по въпроса кой е вино 
вен, че не върви с „фудбола“, 
а през това време нямало кой 
да натовари вагоните. А за пре 
стоя. разбира се, трябва да се 
плата. В някои организации из 
вестни работници евидентират 
всяко движение на ръководни
те хора, а не си гледат работа
та. Станали са дребнави, а не 
виждат своята най-важна рабо
та, работното място.

Такива и подобни явления,- а 
те не са малко а трябва да налом

ним, че между такива хора се 
срещат и членове на Съюза на 
комунистите, потвърждават твъ 
рдението, че на Съюза на ко
мунистите предстои отговорна 
и обемиста работа върху идей
но-политическото си издигане, 
за да могат да намерят правото 
си място в нашия обществен 
живот и наистина Да станат 
ръководна сила в обществото в 
унисон с Програмата на Съю
за на комунистите и решения
та, които трасират нашето раз 
витае.

теми за мястото и ролята на ко 
мунистите в провеждането на 
новите стопански мерки новия 
начин на организиране на ко
мунистите. На полето на идей- 
но-пзлитичеокс-то издигане на 
комунистите сигурно е най-важ 
на акцията около организиране 
то на две отделения във вечер
ното политическо училище, кои 
то работят по един месец. За 
това време са обработени и ра 
зучени материалите, предвиде
ни с програмата на Центъра за 
обществено-политическото
разование при работническия 
университет „Джуро Салай“ в 
Белград. Новината в работата на 
семинара е тази, че първични
те организации сами определ- 
лят темите. Затова не е случай 
но, че отделението за съставкне 
на 45 непосредствени произведи 
тели са предимно млади. Уче
ниците, комунисти (42) си обра 
зували друго отделение и слу- 
ват лекции по същото предло
жение.

Езично това. не само го
вори, че и в тази година ще 
се организира широка актив
ност в областта на идейно-поли 
таческото образование в кому 
ната и вече се пристъпи към 
системна работа в областта на 
идейно-политическото 
вани0 на комунистите в Димит 
ровградска община.

Някои явления обаче в ня
кои трудови и други организа
ции показват, че предстои упо 
рита борба на идеологическия 
фронт срещу еснафщината, бю 
рокрацията, дребнавостта, групи 
ровките и подобно. Все още в 
някои организации нетърлимзс 
тта към членозе на своя колек 
тив. значи личното отношение 
и личното настроение настоят 
да превърнат въпроса като въ
прос на обществени отношения

Драги другари,
Тази година навършват 70 години от създаване

то на Градската библиотека в Димитровград. Това, за 
нашите исторически и културни условия, е твръде 
дълъг период на непрекъсната дейност и културна 
мисия на една библиотека, която мина през всички 
изпитания в миналото и продължи да съществува и 
да действува все до наши дни като културен и про
светен факел.

Днес Димитровград има многочислено младо по
коление, няколко стотин ученици и студенти, млада 
работническа класа, млади специалисти и творци, на 
които са нужни условия за духовен живот, за хума- 
низация на човешката личност, за интелектуално 
обогатяване, като предусловие за по-нататъшно твор-

обществените служби.

■!

Об-

Милош Бакич

БОСИЛЕГРАД Всеки втори 

директор ще се преизбира
чество в производството и

Отборът за чествуване на 70-годишнтгната от съз- 
библиотеката счита, че тази година тря-

книгидаването на
бва да -с раздвижи инициатива за събиране на 
и обогатяване на книжния фонд, както и за създава
не на условия за развитие на разнообразна дейност 
на Градската библиотека.

Съществуващите помещения' в сградата на Кул
турно-забавния център не отговарят на основните изи 
скваиия, па зарад това трябва да се разгледа възмо
жността за получаване на нови помещения. Тесните 
помещения, изхабения инвентар, както и малкият кни-

всичко това

Преизбирането на ръководни 
лица в предприятията и учреж 
денията трябва да стане до 16 
април 1968 година, което ще ре 
че. че до 16 януари ще трябва 
да се ■обявят конкурсите. Този 
въпрос обсъди Изпълнителния 
отбор на ССРН в Босилеград. 
ГГри разглеждането му 
констатирани 'няколко неща:

© На територията на общи
ната съществуват двадесет пред 
приятия и учреждения, в които 
половината директори подлеж
ат на преизбиране — в три ос 
новни училища (в Босилегра 
Г Лисина, Бистър), в земедес- 
ката кооперация в Босилеград, 
Тлъюшо, ветеринарната 
ция както и ведомствата на На 
родната и Комуналната банка 
и лесничейството До приемане 
то на закона за избиране на съ 
вети и други управителни орга
ни в трудовите колективи бе
ше извършено преизбиране в 
шест предприятия и три учреж
дения. В някои от тези трудо
ви организации директорите ня 
ма.ха съответна подготовка и на 
техните места дойдоха хора с 
виеше образование.

новете на трудовите колекти
ви, но и обществеността.

Папано: Дойчинов

Богата
новогодишна
програмаооразо- жен фонд 'и нефункционалността му —

постигане на гто-високи успехи и резултати, 
гражданите и трудовите хора намалява възмож

ността за по-широко и разнообразно запознаване с

бяха пречи за 
а наНоводишните празници и тоя 

път Ще бъдат отпразнувани ве
село и богато Поне така личи 
от подготовките, които с набли 

новогодишния
художествената мисъл.

Зарад всичко това се раздвижат някои акции за 
събиране на книги от гражданите, стопанските орга
низации и културни институции, както и средства за 
културни, обществени и самодейни активности и ма- 
фестации. Тъй като бюджетът на общината не е в съ
стояние цялостно да финансира всичко това, то помо
щта на трудовите организации и колективи, култур
ните институции, както и отделни лица, е необходима.

Умоляваме Ви, драги другари, да приемете този 
призив като обща нужда и усилие за събиране на 
средства и ознаменуване на така значително събитие 
в историята на нашия град.

нажаването
зника край телевизорите, <ра 

Центърът за култура и заба- 
в Димитровград подготвя ве-

и. _ла новогодишна програма 
богата лотария. В залата на цен 
търа известни димитровградски 
самодейци- хумористи ше пре- 
дадат първата телевизионна ек 
спериментална програма на ме 
стни теми. И тоя път много ди

дочакат

стан

ем итровградчани Ше 
Празник край телевизорите, ра 

грамофо-и с тази цел на всички сили 
да се ангажират много повече 
работници, между ксито и ко- 

обществен а

диогтриемниците и 
ните.

Узнаваме, че в районните цен ОТБОР ЗА ЧЕСТВУВАНЕ НА 
70-ГОДИШНИНАТА 

НА ГРАДСКАТА БИБЛИОТЕКА
трове, както и в другите сели
ща на комуната, също се под
готвят подбрани програми за 
посрещане на Новата година.

Ст. Н.

мунисти, че тази 
опасност" да отстранят от тру 
ловите организации. В „Братст 
во" например се повдигат твър
де сериозни въпроси, както на
пример зашо един директор на 
предприятие отишъл на служеб По повод новото работно време
но пътуване да наплаша дъл
жими суми (а на предприятие
то дължат към 113 милиона ста 
ри динара). Трябвало е да иде 
кзмерческият. а не 
(Нас не ни интересува 
тъкмо той). Директорът успял 
да събере 15 милиона динара и 
затова никой не го 
как е успял, когато сР знае кол

© Четири от подлежащите 
на преизбиране на директори 
нямат необходимата подготовка 
■и техните места ще трябва да 
бъдат попълнени с ювалифици 
рани хора. Това кешо ще нало
жи да се внесат и някои изме
нения в статутите на известно 
число трудови организации 

В някои трудови организации 
статутите не са съгласувани 
със законопредписа-нията.

Преизбирането ня директори
те заинтересува нР само чле-

ПРОМЯНА НА НАВИЦИТЕ
главният, 

зашо 85%,от децата, в България — 
а в Съветския съюз почти вси

Решението на Съюзния из- на нуждата от по-продуктивен 
и ефикасен труд.

Нс по-малко аргументи имат 
и ония, които тези решения 
считат За неосъществими в мо
мента. Най-напред припомнят, 
че не са против такова работно 
време, с което може трудът да 
стане по-ефикасен, но добавят, 
че предвиждащото се ново ра
ботно време няма да допринесе 
за това. Изтъкват, че трлбва да 
се осигурят условия за минава
не към такова работно време, 
защото иначе всичко това мо
же да се отрази върху жизнено 
то равнище на заетите. Това 
предупреждание дойде първо 
от профсъюзите, които изтък
наха, че такова работно време 
е било въведено веднъж, по е 
отменено. Истина, услопията са 
подобрени, обаче не толкова, 
за да може да се мине към но
во работно време.

Във Франция, Италия, в учи
лищните и предучилищни запе 
деиия са настанени близо 60%

пълнителен съвет за установя
ване на ново работно време в 
органите на съюзното управле
ние неотдавна бе 
от решението и на Изпълнител 
ния съвет на СРС да установи 
ново работно време в своите у- 
чреждении. От 1 януари т. г. 
значи може да се очаква, че и 
никои общигги ще 
примера на изпълнителните съ
вети. Все пак решението ня Съ 

изньлнителен съвет бе 
от обществеността

чки деца могат да прекарат де
ня си в детските заведения. У 
нас работата стои по-другояче. 
В Белград например целодне
вен приют в детските заведе
ния може да ползва всяко два
десето дете При това положе
ние най-много ще бъдат засег
нати заетите жени, от 
още по-малко 
да се иска да се ангажират в
обществено-политическия 
вот.

последванопопитал

ко трудно е да се наллатят дъл 
Около него-жими суми днес. 

вото пътуване 
различни приказки и 
нал политически проблем в ор-

се развързали 
той ста- тръгнат по които 

тогава ще може

юзнии жи-РЕОРГАНИЗАЦИЯ НА СК

Учредена местна организация 

в Каменица

посрещнато 
с голяма изненада

Съюзният изпълнителен съ- 
единодушно 

обаче

Ново работно време значи и 
това. че вечР няма да се обядва 
в къщи, но в ресторант или • 
стол, а някои казват, че това 
не е едно и също, и разбира се 
по-скъпо.

Във всеки случа.й ще е необ
ходимо още време за разисква
ния — докато работното време 
се установи поголовно и докато 
сР променят навиците и усло
вията.

вет реши за това 
и по кратка процедура, 
предишните години 
правени обстойни

същевременно бяха

бяха на-
проучиамия,

об сакато
печени достатъчно средства.

Югославия р една от малкото 
страни в Европа с неизменено 
работно време. И на Изток, и 
на Запад работното преме за
почва не рано сутринта, но в 
предобедните часове. Проучва
нията показаха, че именно то
гава се постига най-добър тру-, 
дзв ефект. Функционерите от 
Съюзния изпълнителен 
добавят, че нашите 
ръководители почти редовно ра 
ботят след обед, 
службите искат да им се пла
ща извънреден труд, когато о- 
станат с тях или пък на всеки

дачите, както се констатира на 
конференцията. Това е причи
ната хората с недоверие да гле 
дат на организацията на Съю
за иа комунистите, а „това съз 
дава дезориентация, неорганизи 
ряност и неотговорност в рабо
тата".

(Продължение от 1 стр.) 
на селскостопанските произве

дения. Кооперацията обаче не 
състояние да намери пазаре в

на произведенията и това съз
дава лошо настроени,. сред на- (ТАНЮГ)

селението. ___
Освен това в район Висок, 

както се казва в отчета, 
още не са разрешени въпроса 
с електрификацията поправка
та на пътища и някои отноше 
ния нд производителите с коопе 
рацията. За тези проблеми раз
искваме с години а няма ак
ция. Има още някои членове, кои

Конференцията изтъкна необ 
ходимостта от ангажирането на 
местната организация, отделите 
и комунистите занапред да ра
ботят с повече отговорност, по- 
ват и с идейно-политическата 
вече, да залягат и да отстраня
ват слабостите, които възнздк- 
си дейност, да насочват общест 
вено-политичееките сили "към 
подобряване на селското степан 
ство, продълбонване на самоу
правлението и кооперативните 
връзки и разрешаването 
комуналтате въпроси. Този въ
прос е особено наболял следст
вие спирането на миграцията на 
младите от селото в града, кои-

все съвет 
отговорни Избори в СК в Поганово

а заетите в
На 14 декември т.г. в Погано

во се състоя годишна конферен 
ция на комунистите от този ра 
йон. Комунистите изслушаха 
доклада, на Богдан Зарков за 
работата на трите организации 
от Поганово, Драговита и Бан 
ски дол. Докладчика запозна 
прксъствуващите с работата на 
трите организации до сега и из 
ттосна задачите на комунисти
те занапред.

По доклада се изказаха Пър 
пан Тодоров, Митко Маноилов, 
Григор Иванов и Георги Димит 
ров.

Конференцията избра ново ръ 
ководство в състав Богдан Зар 
ков (секретар) и Миланка Ди
митрова (заместник секретар) а 
за делегати за общинското кон 
ференци» - Милат---- . Д''и-"^ровл 
и Истатко Петров Бг-о форми

за се-

мачин гледат да -не се идва ма 
следобедна работа, 
начин работата на ръководите
лите се затруднява.

Поборниците за ново работно 
време кавват, че това не е мал
ка промя на, но съ пил считат, че 
тия, които се прогният изхождат 
обикновено от вече приетите и 
установени навици и мантал.и- 
тетет Тези навици и мантали
тет трябва да се менят с оглед

По такъвто
едно говорят, а друго работят, 
а трето мислят. Такова отноше 
ниР към жизнените проблем,и в 
този край създава почва самоу 
прявителните органи да прие
мат неправилни решения.

Недостатъчната активност в 
организациите на СК. недоста
тъчната отговорност ня кому
нистите в изпълнението иа за

ла

рани и две комисии 
ло и идеологическа работа

Първан Тодоров

то вече се ориентират към сел
ско стопанство.

М. Б.
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РЕШЕНИЕТО Е ВЗЕТОПразникът на армията
(Откъс от книгата „Козара“ на Раде Башич)

врага, че на Сава патрулират 
пет унгарски военни кораба и 
че шосето Дубица — Градиш ка 
е също завардено.

Ако бЪде предприет пробив в 
тави посока, изгледите За успех 
щяха да бъдат малки, затова бе 
свикана конференция на ръко
водния кадър. На тази конфе
ренция «повечето от хората спя
ха изтощени от умора и безсъ
ние.

Цяла нощ партизанската ко- 
изкачваше по Грачани 

Пашовите конаци. Едва
лона се
На До
ли можеше да се каже, че това 
бе войнишки марш. Това беше 
повече катерене на изморени и 
гладни хора в тъмного из пла
нината. Напред вървеше 
рулът. Водачът на патрула бе 
Милан. Дъждът плющеше и не 
прекъснато следваше колоната, 
Патрулът се опъна в камък. Во 
■дачът също се спъна, залитна 
м падна. Придружаващите го 
застанаха над него и спряха. 
Челото на колоната стигна Д° 

Цялата колона за
стоеше и спеше. Спеше 

докато измореният 
нешо под

пат-

Отладнала бе и 
реална възможност оцелелите 
сили организирано да се измък 

от обръча Все па.к трябва-

последната

нат
ше да се намери изход от поло 
жението. Трябваше да се запа
зят живата сила и въоръжени-

тяч и спря. 
стана.
и стоеше,
Милан, лочуетвувал 
бузата си, се сепна и дочу. че 

главата му ромоли 
Милан допълзя до потока 

вола. Пиха и при

ето
Тъй като друг изход нямаше, 

постигнато бе съгласи*» частите 
да се пръснат. Решено бе на 
групи от двама-трима 
партизаните да намерят начин 
Ла се подслонят, докато отми- 

мнюгобройните части на

недалече от 
вода.
и се напи с 
дружала шит,» го. Цялата колона
се отклони до потока и -всички

души

започнаха ла пият.
Но когато потеглиха, водачът 

в трупа
нат
врага. От всички страни приети 
гнаха патрули и

на патрула се спъна 
На убит кон, а след това в тру
па на една жена. С едната

съобщаваха,
Че врагът настъпва и през го- 

стрелкови строй„ Навяр- 
цена

боти сс преценява на около 22 
милиарда стари динара.

На снимката «' стражът
придобивки — граничар.

сият или реконструират над 146 
километра модерни пътища, ка 
кто и голям брой други обекти. 
Стойноста на всички тези ра-

Армията и тази година уча
ствува в изграждането на стра 
ната. До края на тази година 
инженерните части ще постро-

рата в 
но той искаше на всяка

част труповете лежаха в пото
ка. Водата ги миеше и се от
тичаше. Милан изтръпна ужа
сен. Идеше му да повърне, виж 
лайки, че е пил вода, която ми
нава през трупове. Но не по
върна. Той нареди на един от 
придружаващите го да съобщи 
на командира да постави пост 
и да забрани да се пие сгг тази 
вода. Придружаващият 
пристигна, когато вече 
колона бе пила вода и 
ободрена, отпуснато се придви-

на
всеки склон с огро-Iла прерови 

мните си вили.
м: >и

Друг изход нямаше. Огненият
.повече.обръч се затягаш,» все 

Време за разискване и търсене 
нямаше. Ко-

Срещи и разговори
на нови решения 
мандирите на отрядите ттостроя 

си и събираха о-Видях смъртта си ваха отрядите 
ръжието накуп Има ни по-тру 

нешо за боеца от това
■ В ■

обаче дадно
се раздели с оръжието си неза- 

какви съображения-

цялата
малкореждане да хванем друга посо

ка из реката. По едно време 
сме навлезнали в редовете на 
геоманците.

— Стой. Кой там?
— Талиано — отговори някой.
... Но, тази измама не по

могна. Започна борба, страшна 
борба. Германците 
атака. Много момчета останаха 
избити и ранени от трета чета.

След това боевете спряха, но 
ние тръгнахме по заснежената 
земя. Беше студено. Пръстите 
на краката и ръцете вече не 
чувствувахме. Умората ни овля 
дяваше. Налятахм^ на заснеже
ната земя, а пред зори получих 
ме смена..

Тези дни германците напусна 
ха Копааник.

При Босут Иван бе ранен в 
крак в момента когато една ми
на падна край краката му. Но 
той. този момент не счита за 
най-страшен. Оше много други 
моменти са свързани с боеца 
Иван Христов.

Малка модерна будка пред 
Културния дом и 
банка в Димитровград. В 
работи като продавач военния 
инвалид Иван Христов от село 
Петърлаш. Около него тетрад- 

честитки.

ва команда и метрите пушки 
гръмнаха като една. Тялото на 
Йордан затретепери и падна. 
Те пристъпиха и започнаха да 
хвърлят пръст. Наредиха това 
да правя и аз. Още не вярвах 
че моя братовчед е мъртъв. Аз 
му хвърлхх пръст повече на 
краката... Но след това раз
брах че с него е свършено. Не. 
що тъмно ми стана пре очите. 
Дърветата се залюляха и аз па 
днах... Зная след това когато 
ме водеха, полраво. влечеха два 
ма войници. . .

. .. Някой поиска химикалка. 
Иван взе химикалката, подаде я 
лрез прозорчето, остави парите 
и продължи разказа. . Страшен 
разказ за първата му среща с 
фашистите. На този „Герговден“ 
той още не беше чувал за име
то фашист, но беше почуетву- 
вал всичко онова на което е го
тов фашизма. . . Той видя смър
тта си. ..

— От тогава ги намразих. И 
то много. Не тярвах, че такива 
зверове могат да ходят като 
хора. .. И сега са ми пред 
очите каските и дъждовния 
ден и гроба, който Йордан си 
сам изкопа и..

Пак някой дойде за тетрадка, 
за молив. .. Пред будката въ.р 
волица ученици със смях отива 
ха към гимназията. Дребни сне 
жинки се блъскат в замръзли- 
те стъкла на будката... Иван 
започва втората част от разка
за си ..

Народната 
нея

виСИМО по 
Войниците оставаха. пушките 
на купа и връщайки се на ме
стата си в строя, плачеха За-

жваше напред 
На разсъмване стигнаха 

Пашовите конаци. Изморени и 
гладни, те се проснаха на вла-

заспаха.

до

пистолетите ики, цигари, моливи.
Малцина знаят, че този скро
мен човек, заграден в замърз- 

. налите прозорци на будката и 
преживял една

държаха само
бомбите. Командирите на отря
дите съобщаваха сборното мяс
то, където ше трябва да се сре
щнат бойците, след като вратът 
отмине. Заровиха оръжието. На 
групи бойците сР пръснаха във 
всички посоки. Потегляха да

жната земя и веднага 
Дъждът продължаваше да ръ-

започнаха

пръв нашенец 
трагична среща с българските 
фашисти край своето село. а 
през 1945 година като войник 

УШ сръбска бригада взел у- 
■окончателното освобо

ждение на страната е бил ранен.
Мълчаливият Иван малко при 

казва за своето трагично, но 
славно минало Сигурно и най- 
близките му приятели не -знаят 
подробности за онова, което 
той преживя на 6 май 1942 го
дина.

Беше „Гергьовден“... В поЯта 
'Христов беше 

всеки ден.

ми.
Миналият ден, преди да поте

глят от Витлзлока по посока на 
Просара. Шоша бе изпратил 
патрул начело с Томица Шпа- 
нович да разучи Просара и шо
сето Дубица — Г-радишка. А 
също така да види какво е по
ложението на Сава и къде мо
же да се премине в Славония.

Томица пристигна след обед 
и съобщи, че левият бряг на 
Сава е обсаден и защищаван от бата.

на
частие в

тръсят подслон, уверени, че и 
тази офанзива, колкото и же
стока и срашна Да е, все пак е 
временна и че не след дълго те 
ще станат на определеното сбор
но място, ще сР срещнат с дру
гарите си и Ще продължат бор-

та на на Иван 
спокойно както и 
Малките овчарчета Иван м бра
товчеда му Йордан станаха ра- 
но. Мъгла беше притиснала ме
рата на село Петърлаш. А око- 

хвашаше
*

ло, по дърветата, се 
дребна роса. Очакваше се слън
чев ден, който да вдигне мъглата.

път пред поятата се 
колона войни-

Наближи вече три часа след 
обед. Завърши работното вре
ме на боеца Иван Христов. Той 
затвори будката и се отправи 
из улицата за дома. На прозор 

блъскаха

От един 
проточи огромна 
ци с каски и оръжие, с рани
ци Какво искаха те тук

време? Кого търсеха, край 
Иван и Йордан? На 

въпроси не можеха да отго 
шестнадесетогодишните

ците на будката се 
дребни снежнки и спускаха ху
баво перде от лед, което скри

ло
това 
поятитс на 
тези 
ворят 
овчарчета. . •

ваше -наредните химикалки те
традки и разноцветни кутии за 
цигари...

— Идва освобождението на
коитонашите краища. Ония, 

среляха срещу нас отдавна бяха 
избягали. Създаваше се нова,

Богдан НИКОЛОВказва
обясня' — Аз дори и днес - 

Иван — не мога да си 
всичко онова, което се

Войниците дойдоха при 
нас. Първо ни питаха дали -сме 
виждали шумкари, а след това 

изкараха пред поятата и по
ведоха. Ние нр се страхувахме 
<уг ниию. Онова, което се случи 
не сме очаквали. След това при 

дойде поручик Серафимов, 
му добре запомнихме

армия в нея постъпих и аз ка
то доброволец. Сега не мога то
ва да обясня, но нещо ме ка
раше да си отмъстя за Йор 
дан...

Осма сръбска бригада е на 
фронта. От Ниш тя тръгна към 
Косово и Метохия. Беше зима. 
страшна зима, която най-много 
поят босите бойци и от Осма 
сръбска бригада. В първите ме
сеци на 1945 година бригадата 
имаше сериозни схватки с не
приятеля. В редовете на тези 
прославени бойци беше и И- 
в ан . .

— Има много моменти от во
енните действия, които добре 
помня, но ето ше разкажа за 
момента когато бях ранен. —- 
Така започна да разказва Иван 
за оня момент когато беше ра
нен. — Беше вечер и ние сли
захме от Копаоник В групата 
бяхме почти всички боси. Оста
налото ни облекло беше добро, 
но какво помага когато с боси
те крака трябваше да газим по 
снега. Почти цяла нощ така въ 
рвяхме. Не можахме да се евър 
жем <• българските части. То
гава Мета Петров ни даде «а-

случи
тогава.

Димитровград 

ски куриоз
ни

нас 
Името
Той викаше, заканваше се.

■не се страхувахме. Вярвах- 
онова което се говореше 

нашия край, че

Никога преди чуждесгранн жи
тели те са търсили да се венчават 
в Димитровград. На деня на Ре
публиката тази традиция бе пре
късната. Председателят на общия 
ската скупщина — Д- Манов — 
на тоя ден изпълни два тържес
твени обреда, а няколко дни по- 
вкъсно вена 
двойка. Всичките бракове са склю 

Между сирийски студенти, и 
техни български колеги. Двама 
сирийци следват в Ниш, 
в Белград, докато две български 
жителки следват в .София, а еД- 

Нишкня университет. На 
един брак кумувал догославян.ин' 
от Белград, а на другия от Наш. 
Женихите са приложили нужните 
документи, а невестите одобрение 
на българските власти, че могат 
да се венчаят в Днмитравград.

но
ние 
мР на ниетогава в 
сме българи, че и те са българи 
и затова вярвахме че нишо ня
ма Да ни се случи. Мислехме че 
те само очи заплашват. . .

все по-стра-
младаоще една

Разказът става
Гласът на Иван е спокоен, 

които
шен.
-но омразата >към ония. 
така постъпиха — е голяма.

Наближихме една малка 
долинка. Те казаха, ако не 
признаем, че сме в-идяли пар
тизаните ще ни разтрелят. Не вя
рвахме. .. Не вярвахме и тогава 

Йордан започна Да ко- 
нареж- 

поставп-

чени

а един

на на

славия се" бореха щют^ Ннад°7М 000°К°Л° 8°'00° бойц" в Юг°'
Други контрареволюцио^ш сили окУпа™РСКи войници и
КЛЛСУраСНИМКаТа МОМеНт от ■

когато
нае гроба ои по тяхно 

След това
свежата купчинка пръст, 

войниците Послед

нидане. 
ха зад 
Наредиха се

минирането на Гердапската
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На здравни теми
Лаш репортаж Ревматизъм в

възрастСенокошкизимниакварели
детската

ревматизъм в доунилищната 
нъзоаст и протича по-тежко, 
стколкото у децата от 
ната възраст. По-тежко проти 
чп ревматизмът и в пубертета. 
Не са редки и непресъснато 
настъпващи рецидиви с бързо 
оформяване на порок и деком
пенсация.

Ревматизмът е хронично 33 
боляване. при което осгР*ге 
пристъпи се редуват с перио- 
ди яа видимо затишие. В ос- 
трия период на заболяваяет 

трябва да се лекува в лече-

Това заболяване нанася вре- 
и трайни поражения на 

подрастващия организъм и 
представлява проблем с голя- 

значение. Най-чес 
среща при деца на въз

менни

ч- мо социално
то се
раст от 5 до 15 години.

Ревматизмът има връзка 
хроничните инфекции като хро 
ничен тонзилит синуит, разва- 

зъби с грануломи и ДР-

с
.. V л ! ■ - .-

е--V'. ••

лени
От тези огнища в кръвта по
стоянно настъпват токсични ве 

Променената реактив-

Изглед от Сенокос
„ба-сти“ и приемат всякакъв 

гаж“. А как и да не приемат, 
когато най-редовни 
на автобуса са сенокошани. Ня 

ден, а в автобуса да се не 
Сенокос Чуд

Товасетина в Димитровград, 
значи половината от селото или 
всяка втора къща е „слезнала 
в града“.

— Елатр в Пирот и ще види 
те, казва моя приятел, нови къ
щи но често пъти, вратите и 
прозорците преносим от старите 
къщи в Сенокос. И целокупния 
друг инвентар ежедневно се 
пренася с автобуса. Сенокоша
ни използват добротата на шо
фьорите и канду.кторите от пи 
ротското предприятие, които 
често пъти им гледат „през пръ

щества.
лост може да възникне и вслед 
ствие прекарани инфекциозни 
заболявалия и
ли фактори на външнкта среда 
— влажно жилище, недостатъч 
но чист въздух, непълноценна 
храла, липса па витамин С.

Ревтамизмът предизвиква за
боляване на целия организъм, 
но преди всичко страдат сърце _
то и съдовете. По-рядко забол за Да се предпазят

започва с поражение от заболяване, трябва Да се по
естественият имунитет на 

При инфекциозно за

детето
болница. За успешното

предпазване от сърдечен 
значение' ранната 

и своевременното ле- 
успехи се 

пени-

пътници
Тези дни в ранните утринни 

влезнахме в село Сено-
ние инеблагоприят-
порок .им ат 
диагноза
чение. Значителни 
постигат при лечение с

хормони.От значение 
правилно ортанизира-

мачасове
кос Контурите на Стара пла
нина не се виждаха от бялата 
покривка, която се преливаше 

оловно-тмурното небе. Като 
акварелна художествена кар 

къщи на селото 
петна бяха нака 

Селоки-

намери човек от 
но е. че автобуса*не пътува до 
Сенокос, а до Долни Криво-

цилин и 
са също 
ният режим и диета.

дол . .
Има и една приказка за една 

която искала
в
«а дасензкошка,

използва рейса и донела 
човал с „някъкъв багаж .

— Какво има тук, стринке? 
— Лешнички. лешнички из

пращам на децата, дайте то. те 
ще дойдат на автобусната ста- 
ница в Пирот.

Шофьора приел човала 
поставил

■гина, старите 
в разноцветви

около черквата, 
ят площад край реката и дър
вените мостове така известен 

панталейски събо- 
видял хоро.

един децата
цали яването

«а ставите и нерви ада система.
Понякога признаците на за

боляването са недостатъчно из-
бледи,

виши 
организма, 
боляване се санират инфекциоз

от големите 
ри отдавана не е 
Сенокос сега е село с бурно ми Децата ставатразени.

бързо се уморяват имат неспо 
коен сън и лош апетит, 
се изпотяват, оплакват се 
главоболие, непостояването мо
же да продължи дълго време 
и незабелязано да се сформира 
сърдечен порок, или да преми 
нР в остра атака.

В други случаи заболяване
то започва остро с повишаване 
на температурата, болки а ста
вите, които скачат от става на 
става, понякога придружени с 
оток и зачервяване.

Много по-често ревматизмът 
Появяват

Димитровград ните огнища.на често
Неговото бъдеще вече не го 'вътре, Д-р Цв. САВОВА

научен сътрудник при 
. Института по педиатрия

жената,
запомнил го добре, за да го пре 

на децата. Дългият път о-
нало.
съществува. Тук никой вече не 

кога те се поправят

от

СТРОИ СЕ 

ДЕТСКА 

«ГРАДИНА

даде
баче разкрил тайната на жена- 

Сенокос. Човалът се про-

предлага 
мостове или пътя. А сенокоша 
ни отдавна вече са с един крак 
в Пирот, а с другия в своето ро 
дно село. Днес повече сеноко
шани могат да се намерят в но 

квартал между Пирот

та от
късал и вместо лешници — по 
автобуса се пръснали овчи „бъ 
рбонки“. които бабата 
да изпрати на своите за торе-

гБележка /
искалавия

Градъшница, където както се
га, много дути с гордост каз
ват. че „първия колец е уда- 

.рил сенокошанин“.
Сега в Сенокос през зимата 

празни.

ЕДИНне на лехи...
рейсаИ така всеки ден .по

най-необикновена стокаОт неотдавна, най-после, 
почна да се строи и детската 
градина в Димитровград. „Град 
ня“ от средствата от местно с > 
мооблагане, закупи футболнот , 
игрище, където Ше се строи дег 

градина. Ако не възник- 
някои непредвидени спън-

за- ГАРАЖ И 

ОЩЕ НЕЩО
сетече и

->-. Пирот и Димитровград от се
сърцето.засята

бледост, бърза уморяемост. не
приятни усещания в сърдечна
та област, сърцебиене, ускорен

много къщи остават 
Много души лридържавайки се 

поговорка: лото. .което полека изчезва.
Сенокошката зима се отлича 

от зимата в другите височ- 
ки села. Тук тя започва много 
по-рано, а напуска селото мно 
, о по-късно, когато в други се 

общината цъфтят кокиче 
както и

към оная народна 
„Хвали село, седи на град“ — 
събират всичко онова, което са 
произвели през лятото и зами
нават е Пирот и Димитровград 

— ..при децата“. Товарят се 
камиони със сенокошки дърва, 
хубави еднометрови букови пар 
чета. които в Пирот лредизвик 
ват завист в комшилъка на ста 
рита. пиротчани, които . отдавна 
са скъсали връзките си със се
ло. Това „чисто злато“ ежедне
вно се прекарва от Сенокос в 
Пирот. Като „устършел“ в ка
миона се слага и по някоя пи
та кашкавал, сиренце и дру
ги продукти. И така бързат но- 
зопечените граждани да изпре 
варят хубавото време и да си 
останат спокойни до пролетта.

Интересни приказки се пре
разказват за новите ттиротчан- 
ци от Сенокос, които не прекъ 

•сват със своето село, което има

пулс.
Една от проявите на засегна 

тата нервна система е хореята. 
Тя се среща често у децата в 
училищна възраст. Започва бав 
но — настъпват промени в по 
ведението на детето — то става 
раздразнително, плачливо, поя 

•двигателни разсторйст

васката
Културно-забавният цен

тър в Димитровград неотда 
вна получи от общинската 
скупщина на ползван* един 
гараж, където да подслони 
колата и агрегата на подви 
жното кино. Същевременно 
обаче ключ от същия гараж 
получил (или взел, все ед
но) и завеждащият отдела на 
родна отбрана при общинс
ката скупщина — др. Панта 
Стоянович. Тук той си остав 
ял мотопеда, велиспед и др. 
неща.

Тъй като културно-забав
ният център предпочел да 
замепи катинара и да сложи 
нов, за да се осигури от не
приятни изненади, той бил 
изненадан но от друга стра
на. Именно, както казват в 
културно-забавния център, 
той влезъл на сила и сега от 
своя страна сложил нов ка
тинар.

Без да навлизаме в това 
кой е получил ключовете 
пръв, трябва да каже дума- 
дпе и за някои други неща.

Обществото с мъка отдели 
към пет милиона стари ди
нара за набавк» на джип и 
агрегат и ето днес, зарад 
волята на някого тези средст 
ва са па улицата, изоставе
ни на лошото време и любо 
зпателпите ръце па децата. 
Пет милиона никак не са 
малки средства, особено за 
културната дейност. И пита
ме се: какво ще стане с тях 
ако др. Панта Стоянович не 
прояви повече съзнателност 
към общото 
пи гаража без намесата на 
странични фактори.

Тоя случай е удобен мо
мент отпово да повдигнем въ 
проса за обществените сред 
ства, конто често биват оста 
пяни и препуснати на чопе 
шката стихия да се справя с 
тях. И няма ли най-сетне 
някой Да смети* за споя ДЛЪ 
жност да. проследи тези ис- 
Ща и да приеме съответно 
решение.

нат
ки — сградата на детската гра

ще бъде готова до месец■дина
май идната, година. иа на

Та 1 а. През тая зима, 
през последните сенокошки зи
ми на 'пързалката все по-малко

градинаНуждата от детска 
чувствува вече няколко го

дини Общинската скупщина ня 
колко пъти планира иггражда- 
нето й, но дълго време не мо
жеше да се намери място. То-

влват се 
ва, .потрепващия в различни му 
скулни групи, смущения в по- 

говорът става разма-

се

се виждат деца с шейни и дет
ски все по-рядко се чува смех.

закри,

ходката,
зан почеркът—лош. Родителите 
и учителите често неправилно 
преценяват тези симптоми, смя 
тайни ги за прояви на недисци

Откак училището се 
край старата сграда на основно 
то училище през зимата дори 
и „пъртина" не се .прави От 
много къщи на . селото не се по 
казва дим, в дворовете не блеят

ва беше причината строежа на 
този важен обект да закъснее.

Откриването на детска »ради 
на Ще облекчи положение-ц на 
заетите родители, 
нно ше се открият няколко но
ви работни места.

плинираНост.
В последните години клинич- 

картияа на ревматизма У 
изменила. Острината

децата се е 
те пристъпи с изразен полиар 
трит се наблюдават значител
но .по-рядко, на нараства проце 
нтът на сърдечните форми. Зна 

забелязва

Съшевр<ме-
овце...

Сенокошката зима става все 
романтична...славно минало....

Сенокошани са корав народ, 
които обичат планината и чис
тия планински въздух и хубава

Много

Б. Николов
ааамоаааопаааоваооооооовоаапоомаапооопааооаапипсаапоопааппоаааапооааааапаивпааппааппапппаиааавооовааапиаи

чително по-често сеМ. Б.

та питка, студена вода. 
мъки в миналото са имали те- При съдията за нарушения ■зи хора с планината и далеч
ния път. Някога храната не им НАКАЗАНИ ХУЛИГАНИстигаше до новата реколта и с 
кервани не прекарваха цареви 
ца от Димитровград през Вид- 
лич по дъжд и виелица. Нико
га тогава сенокошани не са мис 
лили. че Щр напуснат своето се 
ло, най-голямото във Висок, ко 
ето от векове скрито в пазви
те на Стара планина е видяло 
много несгоди от турци, църно 
вълнци и в най-новата ни исто 
рия — .от четите на фашистки 
Т* ловни роти

Това славно минало на Сено

то подпомага тези непълнозре 
ли хулигани. Техният _„водач“ 
Бора Сотиров два пъти е наказ 
ван, поради това; че не искал 
да иде на предказармено обу
чение. а този път — зарад не
законно притежаване на оръ
жие. Председателят на младеж
кия актив Радко Георгиев един 
път р напазван зарад отказване 
да иде на предказармено обуче 
ние, а сега срещу него е заве
дено дело понеже не иска да 
отбива военната си повиност и 
зарад нарушаван* на реда и 
мира на населението.

Дело е заведено и срещу Ми 
хаил Милутинович, калугер в 
с. Смиловци, зарад разпростан 
япане на неверни вести за поло 
жението в Средизем.номорието. 
Редовното отбиван»» на воената 
повинност той „тълкувал" на 
населението като „обща мобилм 
зация“ поради „нападението на 
България от страна Гърция"...

— Тодор Станчев, ученик в 
ьимназията в Димитровград, 
Георги Радивоев. работник в 
„Ьалкан“ в Димитровград, Йо- 
са Мплюшен, работник. Непъл- 
цОЗралият С.С. който също уча 
ствувал буйствуваието, не е на 
казан. Съдията зп нарушения 
е завел дело и срещу Милко и 
Петър Маиоилоаи.

Те де бъдат наказани след 
като завърши следствието. От 
нсички обвинени само Станко 
Христов не признава, че е ви
новен.

При съдията за нарушения 
има заявления и срещу някол 
ко напълнозрели престъпници 
от Куса Врана. Те представяват 
същинска напаот за селото. Пр* 
чат в обучението в основното 
училище и нарушават реда и ми 
ра н селото. Един от тях дори 
се заканвал ня милиционер, че 
ще го убие.

Съдията за нарушения води 
следствие срещу тях и вече е 
открил кой им е „главатаря“. 
Той притежавал и оръжие. По 
всичко личи, че и .председател
ят нв младежия актив в село-

показаТой отвори папката,
материалите от следствието,ни

според които са наказани ху- 
обез тесте-лиганите и иска за

основното училище внието на 
Тръноко Одорсвци за 850 нови 

счупени пейки,з адинара 
столове и позорци. 

Какво се е случило?
Деня наВ навечерието 

Републиката в Трънско Одоров 
ци група младежи, 
направила скандал на тържест 
веното събрание. Учениците — 
изпълнители на програмата не

.на

кос често пъти изпълва с ра
дост и гордост всеки сенокоша 
нин, особено от дните 
през 1944 година Сенокос ста-'

хулигани,
когато

и когато отстъ-на база на Царибродския пар
тизански отряд „Момчил войво 
да“ и

успели да изпълнят програмата 
а народното увеселение по 

етги-
■ои,когато всяко домакинст

во на г :ва село помагаше пар
тизаните с храна и облекло.

След освобожддението 
млади хора започнаха да се от 
късват от селото и да за мина-

повод празника е имало 
лот. какъвто досега в Димитров 
градско не се помни Пиянитенякои

намерили предхулигани се 
съдията за нарушения в Димит 

Павле Трайков. С 15ват в други места най-много в 
Пирот и Димитровград. Пътува 
йки с един приятел от Камеии 
ца до Пирот с рейса, за да пре 
кратим

ровград
дни затвор са 
мир Веселинов, .работник в Пи

наказани: Чедо

рот, Риста Божков, пенсионер 
от Тр. Одоровци. роден 
1922 година, Захари Иванов, ра 
ботник в Пирот и Станко Хрис 
т®, пенсионер. я с по 10 дни

нремето-преброявахме 
сенокошани, които са се отсе- 
лили. Констатирахме, че около 
80 къщи вече са построени или 
се строят в Пирот и около де-

през

От, II.
У•М. Б.
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ИНСТРУМЕНТ
НА БЪДЕЩЕТО

мания обект. Така учените 
надяват с помощта на лазерите 
да Ср осъ шества една мечта на 
човека — създаването на обем 
но кино и телевизии.

Известно е, че при навлиза- 
космичесхия кораб в

ПРЪВ отзив
редакцията допълнително ще 
наеме участие и акцията.

От сноп страна Редакцията 
подкани и стопанските органи
зации. културни институции и 
отделни лица да се нриобщпт 
към акцията за събиране на 
книги и увеличаване на книж 
пия фонд и библиотеката.

обш -Съветът на трудовата 
пост на редакция „Братство“ по 
заседанието ен от 18 тоя месец 
прие решение да подари по по
вод 70-годишнината на дими
тровградската библиотека към 
200 книги от всички досегашни 
свои издания. Топа е 
отзив на писмото-призив, а и 
течение на юбилейпата година

м-кръг специалисти. А 
цял свя-г Ср изразходват 
труд и средства за тяхното про 
изводствз, тъй като стана ясно, 
че те имат голямо практическо

днес в 
многоЛазерите Сп прибори, служе

щи. да генерират и усилват спе 
тлинии лъчи. Д 1 преди 7—8 го 
дини за

първия

тях зн.щхч само тесен

значение.
В СССР, САЩ и други стра- 

съададени лазери с раз- 
газови (тук

нетз на
плътните слоеве на атмосфера 
та около него вследствие на го 
ля.мата ск рост и силното трие 
и.- се създава силно йонизиран 

слой. Тези слой се

Стъпка по стъпка-до 

криминалец
ни са
лично устройство: 
активна среда са атомите 
благородните газове); гвгФД
(с рубин); течни (с нитрооеи 
зол) и полупроводникови. 1°л 
ямо е разнообразието на лазери 
те и по. форма, и по големина 

маломощни до

на

въздушен 
оказва непреодолима преграда 
за всички радиоеигиали, изпра 
щани към космическия кораб. 
С помощта на лазерите, създа- 

оветлинни излъчвания, 
преминат

— от противните 
слсжките установки сно то не може само. Струва ни 

се, че семейната среда не ок- 
зва достатъчно влияние върху 
възпитанието на децата.

Ще е необходимо по този въ
прос да се изкажат и други; да 
се чуе мнението на педагозите, 
психолозите, просветните работ 
мици, родителите.

Крайно време е да се пред
приемат спешни мерки.

Кирил ТРАЙКОВ

Поставя се сега въпрос — кой 
да върне тези непълнозрели 
граждани на нашия град от о- 
пасния път? Обществената сре
да критикува. Общинските орга 
ни не са в състояние да пра
щат тези деца да се учат 
друга среда, защото разхоч.ите 
ще са големи. Училището пра- 
вц усилия да им помощ» да 
тръгнат ."Но нормалния

вати
способни да 
■гоЗи слой, връзката между Зем 

космическия кораб ще 
се поддържа постоя-

голямаЕжедневно в нашия печат се 
срещат информации за прояви 
на криминал от страна на мла
ди хора, В нашето съзнание о- 
ще не са избледели „случаите 
в Париж. София, Нови Белград. 
Непълнозрели деца по дързък 
начин правят взломни кражби, 
отмъщения, буйствуват. Трудно 
е Да се обясни как се стига до 
този порок — с този въпрос се 
занимават психолозите, педаго
зите и др. научни работници. 
Все пак, и обикновените граж
дани, средата може и трябва да 
съдействуват да се попречи на 
това явление. Често пъти — не- 
пълнозрелите престъпници въз 
никват в малкитр места.

Затова- искам да изнеса ня
кои примери от основното учи
лище „Моша Пияде" в Дими
тровград. Познавам много поко 
ления минали през това учи
лище, или гимназията. Имало

презмощност.
Благодарение, на огромната 

лазерния лъч може 
време да е» развие 

че лрад-

ятя и 
може даяркост на 

за кратко
такава температура.

върху който пада лъчът, 
или

нно.
В качеството на локатори ла

зерните лъчи сондират космич- 
ни обекти с голяма точност и- 

се използуват при изслед- 
атмосферата. С

в метът,
мигновено Да се разтопи 
да изгори. Дазке елмазът, извее 

със своята твърдост и то- 
оказа

литен
плоустройчив'ст не се 
серисзна преграда 
тлиятно копие“

по-ването на
мощта на такива локатори 
били открити прахообразни на
трупвания на височина 140 км. 
През 1962 г в СССР беш» 
вършена първата локация 
Луната с рубинов залер. 
което върху повърхността 
Луната се е получило светли- 
нно петно с диаметър 3 кило-ме

саколовоз, за това „све 
— лазерния

лъч.
Чрез .него се извършват мно- 

обработката
из-Алкохолът п булилка НС с 

преден. наго операции при
материалите —. пробиване 

на микроскопични отверстия в 
топлоустоичиви материали, гра 
вирзне върху диамант и твър 
да стомана. Много микродетай- 
ли. особено в полупроводнико
вата техника, се заваряват и об 
работват също с помощта на ла

прина на

Някои хора са като тъпана 
— обаждат сс само когато ги 
удариш.

тра.
Голяма помощ ше оказват ла 

зерито и в областта на химия- 
Тяхнсто мощно насочено из 

лъчване може да играе ролята 
на универсален катализатор, ло 
зволяващ да се синтезират 
раьрушват определени връзки 
в химичните съединения по же

В. с. та.
- • - зерния лъч

Широка поле за действие на 
лазерите е медицината Лазер
ният лъч, концентриран и мик
роскопично светлинно петно се 
оказа в ръцете ня лекарите не
заменим инструмент при извъ 
ршване на сложни хирургичес
ки операции. С негова дъмош 
се изрязват 
участъци от организма 
се докосват и провеждат здра

е ученици, които са проявява
ли недисциплина. 
и пр., черти присъщи на малки

положе-

невнимание и— Илока, да танцуваме ли, 
. да говорим?

-- Много съм изморена, по-до 
• ч танцуваме.

те деца. Но днешното 
ние » съвсем друго. Днес ста- ланието на човека.

Към лазерите не останаха ра 
Енодушни -л определени войно 
любиви кръгове на Запад. Поя 
виха се така наречените .,лаз
ерни пушки“, които поразяват 
човек на разтеяние няколкосто
тин метра. Заговори се за ттро-

оръжия,

ават умишлени нарушения, кои
то сигнализират. " че трябва да 
се обърне по-голямо внимание 
на възпитанието. Деца от 9—12- 
годишна възраст стават без
призорни и вече обръщат вни
манието на хората Ученикът 
Н. Н. от втори клас не посеща
ва редовно часовете Родители
те му не проявяват интерес 
към неговото поведение и ус
пех
семейни неуредици. А той пу
ши, пие, псува, бие се с друга
рите си влиза през гтоозорци 
в чужди къщи. краде. Той гле
да криминални филми и подра 
жава трюковете от тях. Децата 
го наричат „Шериф“. Неговият 
пръв сподвижник е „Златко“ 
— с прояви на същински кри
миналец. И неговото домашно 
състояние е подобно. „Шикля“ 
е станал гс-лям крадец. От него

Около масата бяха все доб 
ри компаньони, и все пак не 

'беше весело. Нямаше го то
зи който щеше да плата сме 
тката.

локално заболели 
без да

— Защо искаш да се самоуби 
еш?

— Защото живоът ми е ску- вите.
В СССР е пуснат нов 

б-р — офталмокоагула гор. из
ползуващ рубинов лазер. Този 
прибор позволява бързо и 
голяма точност да се правят сло 
жни операции на очите — обра 
зуване на нова зеница, отстран 
язане на заболявал» на очното 
дънр и пр. с негова помощ мо
же да се направят 
без у.тойка, тъй като те са тол 
кова кратки че пациентът ня
ма време да почуетвува болка
та. Така например зашиването 
на ретината се осъщестзяза за 
10 микросекунди.

Едно от новите направления 
пра употребата на оптическите 
квантови генератори — лазери
те, бещ» демонстрирано в САЩ 
през 1964 г от група 
Сдава въпрос за лазерната фо- 
тегоафия. която дава възмож
ност за създаване на тримерно 
(обемно) изображение на, сни-

при- тив-оракетни лазерни 
които са з състояние да унищоА смяташ ли. че самоубий 

Ще те разсее? жат ракетата още далеч от цел 
с та й и пр. Без да с» лодценя- 

зат тези възможности. трябва 
да се отбележи, че използуване 
то на лазерите в тази област е 
ограничено от ред обстоятелст
ва. Установи с» например, че 

операции лазерните лъчи се отразяват 
много добре от огледални повъ 
рхности или тънки сребърни 
слоеве (95 на сто от паднали
те лъчи се отразяват обратно). 
Етс зашо едно евентуално пбк- 
пити» на ракетите или другите 
бойни средства с такива отра
жатели ше ги направи неуяз
вими з-а дазерния лъч

Нека се' надяваме, че усилия- 
учени. та на учените в света щ» бъ

дат насочени изключително- 
към употребата на лазерите за 
мирни цели в служба на чове- 

А. Цветков
■ ■■■■■■■мааааашапащаааав» .... ...........................................................

В съвременната атмосфера 
на любовта преобладават бен 
зиновите пари

имат пег-шест деца и

В час по физика

Учителят: — Със силата на 
водата завъртваме турбините, 
които произвеждат електроенер 
гия и с електричеството с» ос
ветляваме Кой може да ми да
де един друг пример, където

Мълчанието трябва да се 
прекъсва само от по-умните 
от него.

Най-силно пъшкат тия, 
които носят най-малко от обчесто страдат колата на чуж- 

, денци, миинавапш през Дими
тровград. Той няма баща, и е 
станал скитник. Училището 
прави всичко възможно да го 
върн» от опасния път но няма 
успех...

Щия товар. със силата на водата получава 
ме светлина?

Малкият Ищван: Напри
мер след като си измием про-

Принципен е: на мравки
те път прави, а на хората 
слага прегради. зорците. ка.

НАДЯ ГЕОРГИЕВА
Това е само една от 

тристоте и повече по
строени нови и по-кон 
форни къщи в Босиле 
град и околните села.

освобождението 
насам жилищното стро 
ителство в Босилеград- 
ско бе изразително си 
лно Някогашните при 
земни къщурки, поня
кога покрити със сла

вене са минало и 
в този край. Към това 
трябва да се 
още едно 
на населението — еле-

СТАРИЯТ ПЪТ
— Само ти все още минаваш от тук. 
Йоан се обърна. Нямаше никой

Винаги котата минаваш се пробу
ждам от съня, в който започвам да по
тъвам и това ми доставя и мъка и ра
дост — въздъхна някой.

Йоан се опрм. Кой говореше с такъв 
тих, проникващ дълбоко в душата му 
шепот?

ка зима ще се свличат от склоновете ка
мъни, 'които няма кой да вдигне и всяка 
пролет измежду тях щ» никнат треви, 
Ще цъвтят цветя и избуялите храсти от 
двете ми страни ще се съединят. Тогава 
няма да правят усилие да 
висок глас, за да чуват, а ще си шепнат 
тихичко. А може би ще бъдат и весели, 
защото свежата утрин ще украсяава ли
стата им с брилянти, в 'които слънчеви
те лъчи ще отразяват 'разноцветни от
блясъци. И няма да им се сърдя за то
ва. Аз ще съм вече заспал дълбоко, за
вит в тяхната дебела покривка. Тогава 
и ти сигурно няма да минаваш оттук и 
никой няма да знае, че някога на това

От

говорят на

— Аз съм — прозвуча горчива нотка 
в гласа.

Йоан се огледа Есента бе обагрила с 
разноцветни краски гората.

Една катеричка се залюля на неда
лечен клон, премина на друго 
запълзя по стеблото му и се прехвърли 
на по-отдалечно дърво. Погледът ,на И- 
оан изгубил следата на катеричката, се 
сведе надолу. От двете страни >на пътя 
се бяха -свлякли едри камъни, а по-мал
ки бяха

ма

прибави 
завоевание

дърво,

място е имало широк, каменист път, по 
който са вървили толкова много хора:
млада, стари, деца. Юноши. Отеквали са 
се грохотитектрификацията на ре

дица села в тази ко
муна.

Всичко това

на минаващите камиони,
въздишките на лекит» коли, страхува
щи се за гумите си. .. защото камъните 
с които бях постлан, бяха едри и не съ
всем

(пръснати по цялата му 
Между тях бе почнала да никне трева. 
Глуха, дъблока въздишка се отрони от 
нечии гърди.

—■ Това е Старият път — помисли си 
отведнъж Йоан. вгледан в храстите ви
соко израсли "измежду нападалите 
планинските хребети, камъни. — Да, аз 
съм. Така си и мислех, че ще ме -позна
еш. заговори Старият Път. Спомените, 
които ти събуждаш в мене, когато ми
наваш оттук, карат дрямката, в която се 
унасям, да става сладка и приятна, ма
кар да зная, че ще дойде ден, когато 
няма да -се събудя от тази дрямка. Вся-

шир.

говори 
за постоянно нараства-

градки. Но въпреки това, 
много работи свърших!

— Да, помня — каза Йоан.
— Нали? — оживи се Старият Път. 

— Когато горе строяха хижите, почив
ните домове, всичките материал: 
возваха оттук. До късна полунаш т 
ляха камиони с тухли, вар, железарии и 
какво ли н» още. Едва сварвах т" 
на и бях разбуждан от трудова пит - 
нали все трудоваци превозваха матери
алите! Планинската утрин

колко

Щите материални въз- 
можности и па 
лението от тази пасив
на комуна.
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ропкПРМИ НА ДИМИТРОВГРАДСКОТО КИНО Лг МАЛКА РЕПЛИКАНАМАЛЯВА БРОЯТ 

НА ПОСЕТИТЕЛИТЕ ДА ВЪРНЕМ НУЖДИТЕ КНИГИ!
С. Николов в статията си по случай 70-годишнината 

на димитровградското читалище предлага какво да се на
прави за обогатяване на читалището с книги и казва:

— Да се реши въпроса с помещенията и инвентара...
— Незабавно да се намерят средства за купуван» на 

нови книги на български език . . .
Всеки, който познава историята на читалището и на

чина на „очистването" му от книги с „лошо“ съдържа
ние, би дал още едно, малко чудно предложение.

Аз например бих предложил:

щзчовешки теми и др. И 
тази разлика е доста показа
телна.

кино то,И димитровградското
участта на всички 

в републиката, дори в с-

срители са по-отзивчиви на ле 
ъите филми, на ония. дето не 
трябва адълбяване. Може би 
една аике-ра сред любителите 
на киното ще покаже защо е та 
ка. Днес само можем да предно 
лага!ме че съдържателният филм 
остава неразбран, защото кул
турно равнището на зрителя е 
твърде ниско. Но дали е така,

ивживява
кина _
граната. От ден на ден броя на

макарпосетителите намалява, 
че „глада към киното“ вс» оше 

заситена Мнозина се
ФИНАНСОВ ЕФЕКТ — НА 
ВСЯКА ЦЕНАпи-не е

тат: нима е възможно днес, ко 
жизненото равнище е мно 

го по-високо и когато а града
Ето защо, за идната 

’ културно-просветния
година
центъргато

— И ДРУГАРИТЕ. В ЧИИТО БИБЛИОТЕКИ И БИБ
ЛИОТЕЧНИ СЕ НАМИРАТ ЧАСТ ОТ „ОЧИСТЕНИТЕ" 
ЗАРАД ЛОШО СЪДЪРЖАНИЕ" КНИГИ, ДА ИМАТ 
ДОБРИНАТА И ДОСТОЙНСТВОТО ДА СИ УРЕДЯТ 
СМЕТКИТЕ С ЧИТАЛИЩЕТО И ГИМНАЗИАЛНАТА 
БИБЛИОТЕКА. КАТО ИМ ВЪРНАТ КНИГИТЕ, КОИТО 
НЯКОГА СА СИ ЗАНЕСЛИ ДОМА.

Някой Ще каже: „Дребна работа » то“.
Аз казвам — не е дребна работа, защото става въ

прос за доста книги и то книги, които са зелени по мно
го неща.

Например старото сп. „Мисъл“ — няколко годишнини 
— днес никъде и не може Да се намери, освен в библи
отеките. А сбирките на „Мисъл“ н» са „очистени“ с огън.

Или поредицата „Български писатели“, или да ре
чем произведенията на Толстой, Вазов, Йовков, а също 
и много издания на Академията на науките, които като 
научни трудове не могат да загубят ценност в никое 
време.

: - &Сцена 
от нашия 
филм 
„Топли 
години“ 
на режи
сьора 
Жика 
Лазим

От всичко това се намира у мен, у съседа ми, у 
другаря ми — у мнозина, които са си взели по нещо.

И значи, да не го осукваме повече, предлагам:
— Да си попреровим библиотеките и Да отделим, ко

ето не е наше. Сигурно тогава Ще излезе някоя и друга 
книга, която не е даже и на читалището ,но на колега 
или приятел.

— И след това?
— След това, много просто, да си ги раздадем на соб

ствениците.
Еснафското срамуване тук няма място. Защото, ако 

бяха хвърлени в мазетата, щяха действително да бъдат 
загубени, а така — биха могли да се върнат на читали
щето и гимназиалната библиотека, където действително 
им е мястото.

Даже добре Ще е око като един вид лихва за дългото 
задържане на книгите подарим някой и наш том на 
читалището което повече сме ограбвали, отколкото сме 
му подарявали.
Нали това би било културно?

към 70 на сто от филмите ле
кува от криминален или коч - 
бойски жанр. В центъра и.отък 
тат: при наличие на зее т-мал 
кои и дотации трябва д» се сопгу

които

ипи това са произволни заклю 
ления все още не е казано офи . 
циално. на трибуната на ня
коя обществено-политическа ор 
ганизация или младежка трибу 
на. А крайно време е обаче да 
се чуе думата и на тях. защото 
те имат задача възпитанието 
на хората т.е. младежта.

лрути, по-значителни културни 
събития няма.

МАЛКИЯТ ЕКРАН 
„НЕПРИЯТЕЛ“ №1 ги извор на приходи, 

няма да пресъхват в годината 
и няма да затруднява1; центъ
ра. Договори за първата поло
вина на идната година вече са 
сключени. И както казаха, та 
ка и стана. Предпочита № кри 
миналния пред съдържателния 
филм, който освен за развле
чение, служи и като мног» до
бър. нагледен урок по 
ети-к и ттр.

Но. именно така ли трябвшп 
да бъде. Къде тук възпитание

Действително увеличаването 
бр:я на телевизорите частично 
изпразни кино-залите. В Дими 
тродград и околните електрифи 
цирани села • има към 300 теле 
Еизора. Тази внушителна циф
ра. осъществена на относително 
кратък период, както и сравни 
телке ло-л: брата програма карат 
любителите па седмотз изкуст

М. Н. Нейков

УСт. Н

Какво четат българите?
морал

От чуждестранни писателя 
най-четени са: Джек Лондон, Л. 
Н. Толстой, Юго. Горки, Пуш- 
кин, Шолохов, Голсворти, Симо 
нов и др. Младежите и жените 
предпочитат да четат стихове, 
мъжете
рите и статиите. Анкетата пот 
върди стремежа на българите 
да създават лични библиотеки. 
В градовете лични библиотеки 
от анкетираните имат 72%, а 
на село 38%.

на селското и градското населе 
ние се схождат.

Социолозите установиха, 
най-дейни читатели са хората 
между 18 и 40 годипна възраст, 
научни работници, ученици, у- 
чители, доктори, инженери. И 
градските, и селските жители, 
четенето считат за извор 
допълнителни знания и разшир

своите

Софийският център за соци
ологическо изследване устрои

во повече VI се застояват пред 
екраните у дома.

Но не е само в това причина, 
та. Лошият реперт ар на фил
мите. лошото качество на пред 
ставане, д траяли :» 
столове и пр.

Според сравнения и показате 
ли в културно-забавния център 
са дошли до извода че крими 
налните. ковбойските. историчес 
киге спектакли, повече се гле
дат от филмите работени върху 
лсислогическа основа, на об-

чеанкета, с която потърси отго- 
какво четат

то на младите.
Ако решим например да Да

ваме само съдържателни фил
ми то това значи да се прега 
лови броят на посетителите, т.е.

бъде полу-праз-

вор на въпроса 
българите, какво ги интересува 
■и какъв е техният вкус, кое 
общото между селските и град 
скит» жители. Анкетата, в коя 
то са ваели участие 7.598 души,

еззалища- е
пътеписите, мемоа-

кинозалата да 
на. А някой ще трябва да ком 
пексира загубите и да осигури 
основните средства за живот в 
културно-забавния център.

В културно-забавния център 
твърдят, че димитровградските

на
е показала че процентът на гра 
жданите, които четат възлиза 
на 84,8, а на селските жители 
60,7 и че интересите и вкуса

яване хоризонтите на 
познания, както и задоволява
не на духовните си потреби. („Борба“ — „Правда“)

...................................................... . . . . ................................... .............................................................

■ — Защото те обичаше. Ац знаех то~ 
А веднъж помниш ли? Вееше вя- 
беше започнало да вали, Двамата

— Да — въздъхна Йоан 
— Защо въздишаш? — очуди се Ста

рият път.
— Защото иогато ш загубих, разбрах 

колко свидна е била ма сърцето ми.
Ето пак разликата в начина на 

обичането ни. А

— Добре, ще й кажа — кимна с гла
ва Йоан и ои тръгна Когато на послед
ния завой се обърна. Старият Път беше 
заспал. Гората се бе «мълчала, забулена 
в прмвечерния мрак. В душата «а Йоан, 
за първи път от както тя се беше оти
шла, беше леко. Тогава... спомни 
той. те се връщаха от разходка из по
лето. Тя вървеше напред и той знаеше, 
чо лицето й е обляно със сълзи ч

— Спри се! — извика й той. Но тя 
не се опря. . за първи път...

— Чакай ме! — викна й той Но тя 
се обърна, а навела глава под удара на 
неговите думи „досаждаш ми 
пре голяма любехв“ — започна да тича. 
Духаше вятър, заваля дъжд.

— Ще се спре — помисли си той и 
вървеше с едри крачки — ще ме чака.

Но на началната трамвайна спирка, 
нея я нямаше.

— Ще ме потърси по телефона — 
пробпгна 
както

свежи и бодри. Слънцето сияше в очи
те им. Колко съм им се радвал тогава! 
А случваше се и да ти съжелявам. Пла
нината не всякога ли посрещаше уомих- 
ната. слънчева. Начумерваше се и зава
ляваше дъжд. Ама какъв дъжд! И на
ли аз не бях павиран и от страни се 
свличаха камънаци и пръст, ставах ка
лен и плъзган. И колко мъчно се изкач
ваха момчетата с камионите! Понякога 
■идваха влекачи да ги изтеглят. Но мом
четата бяха млади, аз съща и лошото 
бързо се забравяше.. .

— Е да — промълви Йоан.
— А ти помниш ли. обичахте да ся

дате е нея й на онова пресечено дърво. 
Къде е I и сега?

— Няма я тук
— Така си и мислех, щом като не ид

вате вече. Хубаво мсмиче беше. Много 
ми харесваха косите и очите й. Веднъж 
тя вървеш» и От плувналите й очи се 
отронваха сълзи. Обикновенно кафявите 
очи са много хубави, но нейните, макар 
и сини. имаха неизразима красота. Мно
го пъти съм виждал да вървят по мене 
девойки и да плачат, но като видях нея

ва.
тър и
бяхте хванати за ръце и тичахте. Ко- 

й се развяваха. Бяхте много весе
ли. Аз ви се радвах и си мислех: дали 
през целият си живот тези хора ще вър
вят -редом, хванати за ръце? Но вие хо
рата, много бързо се разделяте. Защо?

— По много причини.
— Но с нея защо?
— Може би защото пре много ме <>- 

бичаше.
— Виж ти, каже и за това. Може би 

те ограничаваше?
— Не. не.

сите

оиаз, ако зьгая, че там 
кьдето е, е радостна, бих се чувствувал 
щастлив.

— Но аз съм човек!
— Е да, вие сте съвсем различно ус

троени от нас. Но ти не тъгувай, 
хората, можете Да се движите и един 
ден пак може Да я видиш.

— О, ти, стари приятелю! — 
се Йоан.

— И зная. че ти минаваш 
мо заради нея, нали? Изживяваш 
малко илюзията, че сте пак заедно.

— А м>оже би и горчивината,

вие

усмихна с твоята
оттук, са-— Наистина вие човеците сте стра

нни същества.
Старият Път замълча. Йоан гледаше 

замислен някакъв цветец. поникнал и 
цъфнал между камъните, незасегнат 
още от осента.

— Знаеш ли-чу след малко той, през 
мене са минавали неизброимо много 
влюбени двойки, обещаващи си щастие 
и слънчеви, безоблачни дни. Но ничия 
съдба -не ми е била така близка, както 
на девойката, която идваше с тебе

— Защото сигурно ои бил влюбен в

за

че не
сме.

— А аз обратното Винаги, когато те 
виждам, се радвам, защото в съзнани
ето ми възкръсват спомените, когато 
съм ви виждал прегърнати или хванати 
за ръце да минавате от тук. . особенно, 
когато новият път беше вече направен 
и по мене минаваха рядка хора.

— Ще се опитам да мисля като тебе 
— замислено каза Йоан.

— И ще видиш, че ще ти стане по- 
леко. А сега виждаш ли, слънцето заля
зва.' Само върховете на дърветата са 
пше огпяии. Аз съм стар и сънната дря
мка ме обхваща А ти, някога я видиш, 
кажи и, че никога няма да забраня мига, 
кгтатц тя веднъж ти каза: Този е най- 
хубавият и най-обичният ми път. По
гледни. колко е красив“! Винаги, ко
гото се унасям в дрямка и заспивам, то- 

нейни думи, като иай-нежиа мелодии 
проникват все 'по-дълбоко в душата ми.

I

тази мисъл в съзнанието му, 
това бе правила винаги. Но тя не 

го потърси яито вечерта, шито на след
ващия ден. Тя ои >отиде.

Бе -я видял съвсем случайно, 
години на гарата 

чужбина Бещ» по-хубава

след ня- 
изяращана заколкостана много тежко. Ти вървеше след 

нея и й извика: Ето нашето дърво, ня
ма ли да седнем?

Тя се спря. Ти дойде и

ми

от всякога, но. 
далечна, съвсем далечна. И!ли не. Тя се 
усмихваше, в очите й имаше

нея.
— Колкото повече минава времето

от както не съм ,я виждал, толкова по
вече разбирам, че съм я обичал много. 

— Като мене — лрошушна Йоан.

й прошепна 
„прост ми", а тя ти се усмихна през 

-сълзи Аз питах дъх. Толкова

много свет
лина. но наверно тя беше за' тоаи, който 
стоеше до нея и когото тя му представисветлина

— Само че, обичта на вас хората е 
много егоистична. Аз й се радвах, кога
то ходеше по мене и когато тя, вървей
ки до тебе. беше щастлива. Помниш ли 
когато ти я, целуна ей там, до онова дъ
рво? Тя цяла сияше, а аз бях 
защото тя бе неизказано радостна.

е усмивката и в плачущите сини очи не 
бях виждал. За какво я беше огорчил?

— Не помня. Много пъти съм я о-

«атг» -съпруг,
Когато се връщаше от грата, той се 

чувствуваш» страшно сам, 
никому недужен.

— Колко добре разбирам Старият 
път — помисли си И-оан.

изоставен,
горчавал..

— И тя все ти-прощаваше? 
— Обикноветгйо.

щастлив, ои
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СТАРИ ЗАПИСКИ ЗА НАШИТЕ КРАИЩАСпас СотировI
I НИШ 
22 ДЕКЕМВРИ 

СТР. 8

: Истори)а Срба, 1911 (II издаде 1952, Београд)А к. »)иречек:
едв.ч към 1361—1362 година. 
Чрез ок тнц л легенди тоаи Пе в Пирдоп

на нопата тъмница за тюлити- 
ттровинилите се"; .I 1010 година по- 

КоНстднтин 
потекло, но е-

I, На 10 януари
д-р професор чески

В една допълнителна 
Иречвк добавя чР

забеле-
някои

ритор е пренесен 
всред Балкана, в Пирот, в Пир- 

в Черна Гора, с идао
чина
Иречек, чех по 
дин от най-прочутиге културни 
дейци всред южнославяските 
народи — сърби, бьлгари. хъ 
рвати, черногорци, бссапци и 

Няколко страници от ного- 
многобройми трудове са по

жка
извори „означават 
Момчил единствено в бород оре 
щу турци (Кантакузен не се 
споменава) при „Перитор и то

Лафмоабет с Михаил Любенов-Миха ЛИТЪР
нататъшно локализиране пора
ди външна сходност на назва-

смъргта на

нията.
др.
»ИТР
светени и на близкото и далеч
но минало, както и на особено
стите на природата на нашите 
краища. По случай 50-годишни- 

от неговата смърт в тази 
рубрика те поместим няколко 
извадки от неговите 
статии, които се отнасят за на
шите предели.

Войнишки хумор
ната

книги и

В този брой поместваме 
падка от капиталното дело на 
Иричек „Историка Срба". в кл
ето се говори за Момчил Вой
вода, същият оня прочут хайду
тин, за иойто са и днес запазе- 

сред населението

из-

МИХО, о

КЪДЕ ни легенди 
около Пирот и Димитровград, а 
както е известно и цариброд- 
ският партизански отряд носе
ше името „Момчил Войвода":СИ „Кта-аго Кантакузеп покори 
вътрешността на Родопите, той 
там за заповедник постави Мо
мчил, — надалеч прочутият хай 
дутски войвода по това време. 
Според Грегори, този Момчил е 
произхождал някъде от между 
граничния край помежду сър
би и българи, поради което е 
още като дете живял като хай
дутин и обитавал пустите кра
ища на иизантийско-българска- 

граница, след това той е бил 
нает на служба във византий
ската войска, така че, в края 
ма краищата, след като напус
нал и избягал слугуването си 
като подчинен на Стефан ДУ~ 
шан, постъпил на служба при 
Кантакузен. Сега той се закре
пил в 'планината Родопи, об
кръжен с варна и послушна раз 
бойничеека войска състояща се 
■ г българи, сърби и друга на
роди, която е числела към 300 
конници и около 500 пехотин
ци Но за Да пловдивско и ця
лата тави провинция с градо
вете от северна страна на Ро
допите не попаднат в ръцете 
на Кантакузен и неговите при
върженици гарица Ана я от
стъпва (1344 година) и подаря
ва на българския цар Алексан
дър. като в замяна за това той 
оказал известна малка помощ 
на табора на Палеолог. Визан
тийците никога повече не успя
ха да възвърнат пловдийската 
покрайнина. Когато флотилията 
на латинския съюз превзе Смир 
на (1344 през октомври). Канта
кузен изгуби и драгоценната 
подкрепа на Омар лаша откъм 
морето Тогава Мохгчил напус
на и Кантакузен и се провъз
гласи за самостоятелен и неза
висим княз, въпреки че Канта
кузен му подари титлата сева- 
стократор, а на царицата Ана ти 
тлата деспод За своя столица 
столица Момчил избра Ксантия, 
намираща се на южния край на 
Родопите и се превърна в твър 
де строг владател — той наказ
ваше и малките, и големите 
провинения винаги със смърт! 
Но. наскоро. Момчил в юнашка 
битка срещу Пантакузен и не
говия приятел Омербеог. изгу
би и войната, и главата си в 
подножието на страните на пои 
морския трад Перитеория. Че- 
тиои дена след смъртта на Мо
мчил който оттогава прерасна 
в легендапна личност в .южно
славянския народен епос, беш-, 
убит Апокавя в Цариград (на 
11 юни 1345 година), по време 
на едно посещение на строежа

ПОРЪЧА 

КОСТЮМ 

ЗА НОВА 

ГОДИНА?
Михаил Любенов-Миха от неотдавна е на нова : 

дължност — директор на конфекция „Свобода“ в Ди- ’ 
митровград. Обаче той запази и старото си задълже- „ 
ние — председател на синдикалния съвет. Потърсих- ; 
ме го да каже Няколко лафа за тези промени.

По дяволите, пак пристига жена ми в посещение
в „Свобода“— Михо, напусна учителст

вото за да Се усавършенству- 
ваш като социален работник, 
а стана директор. Как обясня
ваш това?

поръчал дрехи — 
или при Владко?

— За Михо, директора лоръ- 
чих дрехи в „Свобода", а за Ми 
хо. синдикален ръкводител при 
Владко. Няма смисъл да не 
подпомагаме личния труд.

— Сега последен въпрос за 
работата на „Свобода“. Какви 
костюми предвиждате за след
ващия сезон?

— Все още шием костюми с 
дълбоки и плитки джобове и 
без джобове.

— Добре, знаем че костюми
те с дълбоки джобове са за 
работниците от гумарата. ,.Сво 
бода“, администрацята и др. 
Но за кого са костюмите без 
джобове?
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се види колко всестранно тряб 
ва Да бъдат образовани директо 
ри те. Стига сте писали за нег 
рамотни директори. Нека бъде 
и един учител.
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ръководител много говореше за 
работата на директорите. Какви 
са сега отношенията между Ми 
хо-директор и Михо-председа- 
тел на синдикалния съвет.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА КАНА
ЛИЗАЦИЯ, ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ВОДОПРО
ВОДИ.

НАШЕТО СПЕЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТРОИ НОВИ СЕПТИЧНИ ЯМИ (СЕНКРУП) ОТ 
СПЕЦИАЛЕН МАТЕРИАЛ.
— ПРЕДЛАГАМЕ ПО-ЕВТИНО СТРОЕНЕ ОТ 
КЛАСИЧЕСКОТО С 30 НА СТО.
— ПРИ ДЪЛГОГОДИШНА ПИСМЕНА ГАРАН
ЦИЯ ВЪРШИМ ПОПРАВКА НА СЪЩЕСТВУВА
ЩИТЕ СЕПТИЧНИ ЯМИ ПРИ МИНИМАЛНИ ЦЕ
НИ И РАЗХОДИ.

— Това съвсем не е трудно 
да се отговори. Михо като ди
ректор работи преди обед, а 
Михо. като синдикален ръково 
дител след обед и никога те 
зи две личности нР се срещат.

— А предвижда ли се те да 
се срещат?

— Това ще бъда първа сеща 
между синдиката и директор 
на предприятие.

— Сега един по-интимен въ
прос. За Нова година къде си

— За ония, които са на бю
рото за работна ръка.

— Блатодарим на отговорите. 
Честита нова година 
на тебе и предприятието много 
трудови победи през идната го 
дина. Нека във въшите плано 
ве бъдат все повече костюми 
с дълбоки джобове, а в града 
директори, които мислят за сич 
дикатя и синдикалисти, които 
мислят за предприятията.

Богдан Николов

Желаем

— ОТКРИВАМЕ ЗДРАВА И ИНДУСТРИАЛНА 
ВОДА КАТО ГАРАНТИРАМЕ КОЛИЧЕСТВОТО 
НА ВОДАТА, ПОСРЕДСТВОМ ДЪЛБАЕНЕ НА 
МЕХАНИЧЕСКИ КЛАДЕНЦИ — АРТЕЗИАНСКИ 
БУНАРИ И ПОД.
— ЗА ИНФОРМАЦИИ И СЪВЕТИ СЕ ОТНЕСЕТЕ 
ДО ПОСОЧЕНАТА ФИРМА. СЪВЕТИТЕ 
ПЛАЩАТ.

СКРЪБНА ВЕСТ
Съобщаваме на приятели и познати, че на 18 декември т.г. 

в Димитровград почина на 83-годишна възраст Алекасндър 
темврийско-го възстание 1923 година — Стефан ДимиГров.

Опечалени сестри Йорданка и Тодорка, братенички и бра- 
тенци, внучки и внуци и други роднини.
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БРАТСТВО

НеразделниВестник на българската 
народност в СФР Югославия. 
Излиза всеки петък ★ Уре
жда редакционна колегия ★ 
Директор, главен и отгово
рен редактор Асен Лазаров 
★ Технически редактор Ди
митър Йотов -Д- Издава 
„Братство“ — Ниш Вождова 
11. телеАон 22-063 ★ Годи
шен абонамент 10, а полуго
дишен 5 нови динара.
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