
МАИСКИ СРЕЩИ 

В ДИМИТРОВГРАД
П-о случай излизането на 500-ия брой 

вестник „Братство" честитим ви юбилея и по
желавам успех в бъдещата работа.

ВЛАДИМИР СТОИЧКОВ, 
председател на Общинската 

скупщина в Босилеград

на

По повод 500 брой на вестник „Братство'' 
честитим юбилея като ви пожелаваме успехи в 
по-нататъшната работа.

Пред около три хиляди граждани, гости от албан
ската, унгарска, словашка, румънска, русинска, турска 
народност и на сръбската националност,

По повод 79-рожден ден 
на другаря Тито бе изпра
тена приветствена телеграма 
След речта на другаря Сла- 
вински на тържествено ук
расената сцена започна ве
чер на поезията. Свои стихо 
ве и откъси от проза проче
тоха: Михайло Ковач, Азен
Шкриня, Тоно Йото, Лаело
Вегел, Корци Балика, Павел

седател на организационния комитет Симеон Костов, ко- медии Мумчиу^'"вустен" Берн 
- „ ша, Димитрие Миленкович,
ито след това даде думата на члена на Изпълнителния Вера Благоевич, Петар Цвет 

О Я , КОВИЧ, Миодраг Станисавле-
отбор на Републиканската конференция на ССРНС Тодор вич, Любимка Анич, Стойне

Янков и Снежана И.
Славински. Видановнч.

Общински синдикален съвет 
Бабушницакакто и гости

от съседните комуни, на 22 май вечерта тържествено бя

ха открити вторите майски срещи. С кратко 
жествата откри председателят на ОК на СЮМ

По повод 500 брой — приемете най-сърдечни 
честиткислово тър-

. ТОДОР СЛАВИНСКИ 
Белград

По повод излизането на юбилярния брой 
пожелавам ви уопех в бъдещата работа.

Слободан РАНГЕЛОВ, Сараево

и пред-

Излизането на 500 брой на „Братство" е 
радост за всички читатели и сътрудници на 
вестника. От все сърце желая на редакцията 
още по-големи успехи в работата. Вашата отго
ворна работа Ви задължава да вложите твор
ческите си сили за обогатяването на нашия ку
лтурен напредък.

лиева —
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Слободан ВАСИЛЕВ, БелградШтсШо Възползвам се от случая да честитя на сът
рудниците на „Братство", „Мост" и „Другарче“ 
юбилейния брой като ви желая по-голям успех 
в издателската дейност в полза на българската 
народност, което очаква от 1Вас социалистичес
кото ни отечество.

Д-р Джордже ИГНЯТОВИЧ 
Белград

• В€СТПМК МА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В Сс*>р ЮГОСЛАВИЯ *

Толкоз пъти, с днешния брой, нашия вестник е бил 
в ръцете, пред очите, на оценка и съд пред нашите чита
тели и нашето обществено мнение. През това време са 
прочетени над милион и двеста хиляди егземпляра. Из
писани са 6 хиляди страници с около 30 хиляди разни до
писки от всички области на обществено-политическия, 
стопански и културен живот както о тобщините, в които 
живее нашата народност, така и ат всички краища, за 
всички народи и народности в нашата социалистическа 
само управители а страна. Това е една част от съдържа
нието и на вестника и на работата на всички ония, кои
то го пълнеха по професионална длъжност и на ония, 
които, покрай другата си работа, намираха време чрез 
публична реч да дадат свой принос към развитието на 
нашето общество.

От първия си брой „Братство" настояваше, преди

РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

Никога не забравяйте да 

пазите и укрепвате един 

ството на нашите народи
На 25 май президента Ти

то посетиха най-изтъкнати 
съюзни и републикански фу 

■ нкционери и група пионери 
I и младежи. Те честитаха на 
| другаря Тито 79-тия рожден 

Р- ден. Другарят Тито най-нап- 
1 ред прие функционери на 

Ш съюзните органи, ма полити- 
V ческите и други оргаииза- 
\ ции и представители ма ре- 

публиките. Между първите 
рождения ден му честитаха: 
Едвард Кардел, Велко Вла- 
хович, д-р Марян Брсцсл, 
Митя Рибичич, Душаи Пет-

рович. След това президен
тът Тито се срещна с група 
от 44 пионери и 36 девойки

с всич
или по

и младежи от цялата стра
на.

Председателят на Съюза 
на младежта Владимир Мак
симович пренесе ' желанията 

Тито 
начело

на младите другарят 
да бъде още дълго 
на страната и на Партията. 
Макснмович каза, че те ще 
направят всичко Югославия 
да се развива в оная посо
ка, която означи Тито 
своите идеи.

ве|е устехи, вече 500 седмици вестникът, т.е. ония кои’ 
•авеха, отразяваха чудесния ца^Ш|ШШИИ|И1го

те отношения, на самоуправителната отговорност 
всички области.

Не винаги и не всички, па и ние които го нравехме,

във

със
Нсзмня Яневабили доволни от вестника. Много пъти вестникът с 

да бъде по-добър, много дописки са могли да бъдат 
по-обстойни, по-добре проверени. Някои дописки, може 
би, не е трябвало да се намерят във вестника. Ред е това 

сегашния юбилей и да се опитаме в бъдеще

сме
могъл

АСЕН ЛАЗАРОВ

Да отворим всички врата 
и да премахнем възможните 
огради
МИЛЕ НИКОЛОВ

Поглед върху изминатия
МАТЕЯ АНДОНОВ

От 1 — до 500
ДИМИТЪР ЙОТОВ
»Комарица« и нейния директор

да кажем на 
по-малко да грешим. $$ жсуъи/ 

брой/:
обаче без лъжескромност, трябва да 
вестникът успешно е изпълнявал задачата 

само на ония, които

ка-Ведиага,
жем и това, че
си. Разбира се, че това не се дължи 
непосредствено правеха вестника, но и на всички, които 
активно се отнасяха към него, които със съвети »Р™орт;' 
кн доброжелателни критики, настояваха той да бъде по- 
информатипеи, по-близък до проблемите и читателите. 
Но все пак, най-голямото бреме за успешно изпълнение 

носеха ония които бяха в редакцията на „Бра 
тство”. И в бъдеще сигурно това бреме няма да пада вър
ху други и даже то ще е по-голямо, по-отговорно. И тък
мо затова искаме да кажем на днешния ден, че на вест
ника са нужни нови, млади сили, които не липсват в 
нашата народност. Но тая необходимост търси и новеч^ 
финансови средства, което в бъдете ще трябва да се има 
предвид.

Стр. 4

на задачата □ Стр. 3

И още нещо. „Братство", въпреки десетогодишната 
си възраст, е още млад вестник. Значи и в бъдеще ще му 
е необходима отговорна, делова и градивна помощ. Ис
кам да кажем, че за него трябва да се грижим всички, 
доброжелателно и дейно. Само по такъв начин следващи 
ят юбилей „Братство" ще посрещне с още по-добри ре
зултати, което е от интерес на всички, които строят со
циалистически самоуправителни отношения у нас.

Стр. 10



СюК получи силна и пълна 
подкрепа от всички наши 
трудещи се и граждани, на- 
поли и народности. И свобо 
дмо можем да кажем, че и то 
чи го»т, както и безбрри го» ги 
досега ще се провалят падеж 
лите па всички ония „душе- 
спасители", както в нашата 

и в чужбина,

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ДЪЛБОКО ВЯРВА В СИЛАТА 

НА НОВИТЕ ПРОМЕНИ И ИМ ДАВА ПЪЛНА ПОДКРЕПА
- КАЗА ТОДОР СЛАВИНСКИ така

които плачат над нашата съд 
ч.гствеио-политически и ико 0а< за онова, което ще бъде 
мимически въпроси в сегаш- угре които се опитват да ю 
“омеиг, който се карак- %„ :(а някаква голяма юго 
тепизира с крупни постиже- слаВска криза, за хаос и де 
пия в общото развитие на зиитеграция на югославска 
нашето общество, с бързо и та общност, като спекулират 
динамично развитие па де- с пашите най-нови промени, 
мпкпатизащпгга на общест- за иас тези промени означа- 
пото с ТШ.РАС 6'<>Р3« развИ' ват "опа крачка "о-посока тне на индустриализацията иа собствена човешка, класо 
техника и технологията, но и ва и национална емаиципа-

зависимост'” "“'развгг Гна пашите революционни 
тис по-бързо да сс развива и преустройства, ?»зна-
приспособява към нововъз-. тслно предприеме за лае 
никналото положение и цели нем още по-силни и по-раз- 
ят обществено - политически вити. 
механизъм и система. В резу Българската 
лтат па тази активност дои- дълбоко вярва в силата на 
лоха и конституционните а- новите промени и им дава 
мапдмани, за които през пое- пълна подкрепа. За нас и за 

1 месеци се води ши- всички народности в стра- 
роко публично разискване „ата то означават по-нататъ- 
Рсволюционното съдържание ШНо задълбочаване на наци- 

копетитуциопиите аманд- оналното равноправие и още 
представлява основа по-последователно осъществя 

ване на демократизма в от
ношението между народите 
и народностите, републиките 
и покрайнините и възможно 
ст още по-силно равноправ
но да осъществяваме суве
ренни права във федерация
та, републиките, покрайни- 

общините и в сдруже-

(ОТ 1 СТР) Цялата ислория на нашите че и да произвеждаме, по-бъ

час? ^ибГбодЖГа Гн^ГГнай^^“
^ -рГо^ся^кГГд^Г ЖН:

Алексанрровац с фолклор и зи борба дадохме несметни курентно способни иаI меж- 
нзпълнители ча народни ■ и жертви. Само през последна думароднмя пазар, 1 А‘
забавни песни и Словашко- та народоосвободителиа бо- изнасяме евтини и ка гсс 
то културно художествено рба, в народната Революция, пи стоки, да разширяваме об 
дружество '
Вачки Петровац. От Димит- ствуваме тази година, дадох- 
юовград в програмата уча- ме около 2 милиона жертви, 
ствуваха Пионерската фол- И благодарение на тази ве 
клорна група на Основното ковиа, безпощадна и безком 

„Моша Пняде” и промисна борба, която пай- 
бла на Културния често беше борба на живот 

и в която дадохме

от Пнвиице, край чиято тридесетгодишнина че
нова фаза в континуите

училище 
два ансам
център. Освен за гражданст- и смърт

ансамблите се прелета- безброй свидим жертви, ста- 
подобрана програма нахме свои, свободни, само- 

к пред граничарите. стоятелни, станахме господа
В речта си на митинга дру ри па собствената си съдба 

гарят Славински/ между дру и бъдеще, 
гото каза: 25-тн май

народност

щквото 
виха с

дедите
рожденият

Позволете ми преди всич- ден на другаря Тнто — за 
да изразя удоволствието всички наши народи е праз

ен, че имам възможност вси пик на свободата, празник 
чки вас и началото на ваши- на новото, прогресивното, па 
те тържества да прнветству- всичко най-хумано, и най- 
вам от името на Република- благородно в човешкото об- 
нската конференция на Со- щество, празник на братство 
циалистическия съюз на тру- то и единството на нашите 
дещите се от Социалистиче- народи и народности, 
ска република Сърбия.

Тазгодишното чествуване 
Деня на младостта и Праз
ника на нашата народност 
има особено значение, защо

нако мапи
на широката подкрепа, коя
то те получиха от всички ма
ши трудещи се и граждани 
от всички паши народи и на1111 I1

1 родности.
Тодор Славинени КОНСТИТУЦИОННИТЕ 

ПРОМЕНИ — МОСТ НА 
РАВНОПРАВИЕТО

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ УСПЕ
ХИ НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ

мела на стоки с други стра
ни. Топа беше и си остава 
наша първостепенна задача 
и необходимост. В гази об- 

постигиахме забележи

мите, 
ния труд.

Ние се гордеем, че нашите 
Майски тържества все пове 
че стават символ на братст
вото и единството между на 
радите и народностите, кои
то живеят в СР Сърбия и 
сме изпълнени с радост, че 
на този ден, на този наш 
празник, тук, заедно с нас 
са представители на сръбс
ката, албанска, унгарска, ру 
мънска, русинска, словашка 
и турска народност.
Това потвърждава безмерно 
то желание и занапред още

Конституционните проме
ни, които ще последват във 
основа на конституционните 
амандмани, са в същност твъ 
рде дълбоки промени на про 
гресивна, самоуправителна и 
демократическа основа, на 
основата за подготовка на 
Йялня обществено-политичес
ки механизъм, за по-ефикас
но и по-динамично решава
не. Касае се до крупни жиз 
неин въпроси, които дълбоко 
проникват в позицията на 
трудещия се човек и граЖда 
нина, на всеки народ и на
родност в нашата страна. Тя 
хното оживотворяване още 
повече ще допринесе за пра
вилното и по-бързо развитие 
па нашето самоуправително 
социалистическо общество. 
Те ще представляват мощно 
оръжие в ръцете на нашите 
трудещи се и гражданите, в 
борбата против чуждите на 
социализма и на нас тенден
ции, ще станат основа за ус
пешно разрешаване на про- 
тивуречията, които обременя 
ват нашето икономическо 
обществено и политическо 
развитие в сегашния истори
чески момент, в полза на на-

През изтеклия период са 
забележителни

то се провежда по време, ко 
гато чествуваме и 30-годиш- постигнати 
нината на въоръженото въ- резултати и на територията, 
стание и на Народната рево на която живее българската 
люция. Тази година е и зоби- народност, 
дейна, защото днес се навър Днес само на територията 
шват 20 години от деня, ко- на Димитровградска община 

25-ти работят осем производствени

ласт
телни резултати. Производ
ството се увеличи с над 40, 
а износните мощности на иа 
шето стопанство, с почти 50 
процента. И сами сме свиде
тели до какви промени се 
стигна през последните го
дини. Благодарение на това 
и на интеграционните проце 
си, които придвижи рефор
мата, ние създадохме такива 
гиганти в нашето стопанст
во, които са способни да се 
явяват, както на домашния

гато взехме решение 
май, рожденият ден на дру- трудови организации и чети 
гаря Тито, същевременно да ри занаятчийско - промишле 
бъде и ден и празник на бъл ни работилници, в които ра- 

прег- ботяг около две хиляди ду
ши. От 1957 година насам на 
ционалният доход на глава 

вина- от населението се е увели- 
ги са били извънредно обсто чил с повече от десет пъти. 
ятелство да се съберем, да Фактът че почти сто на сто 
си припомним за изминатия от децата редовно учат в о- 
път и да разговаряме за на- семгодишните училища, че 
шите задачи.

В нашата свободна социа- дължават образованието си 
листическа страна ние това в средните' и професионално 
вече правим 26 години, -технически училища, че 80 
И от година на годи- на сто от учениците, които 
на, пред всеки 25-ти май ние завършат средно училище 
с гордост констатираме, че продължават образованието 
сме станали по-големи, по- си във висшите и полувисши 
мощни и по-развити, че на- те училища, най-добре пот- 
шите резултати в работата върждава мощното развитие 
са по-големи, отношенията на просветата и образовани- 
все по-развити, че с мощно- то в тази община. Днес огро 
то развитие' на самоуправле- мна маса висококвалифици 
нието все повече ставаме го- рани професионални кадри 
сподари на собствената си и специалисти от тази тери- 
съдба, че нашият престиж в тория работят в различни об 
международния живот расте ласти из цяла Югославия, 
че сме по-ценни като борци През предстоящия петгоди- 
за истински социалистичес- шен период се създават но- 
ки отношения, за свобода, ви възможности и перспек- 
независимост и равноправие тиви за развитие на тази об- 
между народите, че сме в щина. 
първите редици на борбата 
за мир в света.

гарската народност и 
лед на нашите успехи и пос
тижения.

Майските празници по-здраво и по-силно да раз 
виваме взаимното братство 
и единство и да укрепваме 
нашата социалистическа и 
самоуправителна общност.

И днес, както винаги досе 
га, нашите мисли са отпра
вени към човека, с чиито 
дела и историческа роля са 
свързани всички наши побе 
ди и успехи, към вдъхнови
теля на нашето революцион
но движение в предвоенния 
период, към организатора на 
нашата народна революция 
инициатора на самоуправи- 
телното развитие на наше
то общество, съзидателя на 
националното равноправие и 
великия борец за мир в све 
та — другаря ТИТО.

Всички ние в своите сре
ди носим името на другаря 
Тито като самоотвержен бо
рец за най-хуманни и най- 
благородни идеали на чове- 
чествотто за мир, свобода 
независимост и равноправие 
между народите.

Неговата мисъл стана със 
тавна част на нашата борба 
за по-хубавото, по-човешко-

така и на чуждестеранния 
пазар, да вървят в крак със 
съвременното световно сто
панство, със съвременната 
ност.80 на сто от тези деца про-
технология и производител-

Обаче крупните промени 
които наложи стопанската 
реформа изискваха и широ
ка обществена реформа, пре 
ди всичко нова позиция и 
роля на трудещия се човек в 
трудовата организация, мест: 
на общност, в общината, по: 
крайнината, републиката и 
федерацията. Имено за това, 
че обществената реформа въ 
рвеше значително по-бавно 
от реформата в стопанство
то, все по-често се проявява
ха противуречия в отношени 
ето между републиките, то 
ест, между републиките и 
покрайнините, от една, и фе
дерацията от друга страна. 
Това предизвика 
застой и 
ния в нашето общество и осо 
бено противуречия в интере
сите между републиките и 
покрайнините. През послед- 
ясно, че по-бързото осъщест- 
иите години ставаше все по
вяваме на обществената ре
форма става основно усло
вие за по-нататъшно стопан
ско, политическо и обществе 
но развитие на цялата наша 
страна, както и за осъщест^ 
вяване на пълно национално 
равноправие между народи
те и нардностите.

Затова починът

ционалното равноправие и 
самоуправлението, на демо
крацията и социализма. Мис 
ля, че не е нужно да говоря 
за всички тези промени.

Новото Председателство 
на СФРЮ, което ще се обра
зува във основа на равнопра 
вно представителство на ре 
публиките и на

Обаче, празнувайки победи 
те и постиженията ние съще 
временно отчитаме и пробле 
мите, пред които сме изпра
вени й се договаряме за на
чина на тяхното разрешава
не. А проблеми има и ще ги 
има в бъдеще. Това е съвсем 
разбираемо.

През последните години на 
шето социалистическо разви 
тие характеризират множес
тво крупни и революционни 
стопанската и обществена 
променни. С въвеждането на 
реформа имахме за цел да 
се включим в световното ра 
зделение на труда, да се пре 
строим и да модернизираме 
стопанството, за да може то 
да стане интегрална, състав
на част на световното стопа
нство.

Ние от ден на ден искаме 
да живеем по-добре, ежедне 
вно да имаме повече. А за 
да имаме това трябва пове-

определен 
кризисни положе-

съответно 
представителство на автоно
мните покрайнини, ще бъде 
призвано и по своя състав 
трябва да бъде способно да 
дава инициативи и предло
жения за разрешаване 
крупните проблеми- от общ 
интерес за трудещите се, на
родите и

БРАТСТВО 
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ
Излжм всеки петък 

Урежда редакционна колели 
Директор,

главен ■ отговорен редактор 
АСЕН ЛАЗАРОВ

Издава „Братство" — Нжш 
От. Пауномгч 72, телефон 

25-444 | 25-410.
Годишен абонамент 15 а по- 

лртодаипек 7,5 н. динара

то.
Мисля, че отразявам мисли 

те на всички хора от българ 
ската народност, както и ми 
елите и желанията на всич- 

народностите, за ки народности, чиито пред- 
съгласуване на интересите ставители са тук, със нас. 
на републиките и покрайни- ако кажа, че наше единно 
ните, за по-бързото превъзмо желание и изискване 
гване на противуречията в гарят Тито 
нашето общество.

на

е дру- 
да бъде пръв 

Председател на Председател 
А такива противуречия ството на СФРю и доживо- 

има доста. Решимостта, с ко ^ен президент на Република- 
ято се пристъпва към тяхно-

на другаря 
1 ито и иа Председателство
то на СЮК за та.изменение в 
политическата система опра
вдано предизвика г 
интерес сред нашите

то разрешаване, изразена в По ПОВОА неговия рожден 
речите на другаря Тито в Ла- ?оплгГ ИК ^а 
°ин и на Втория конгрес на нълголетие, за щастието и 
самоуправителите в Сараево благ°Аенствието на нашите 
след седемнадесетото заседа наР°АИ и народности, 
ние на Председателството на

Т| анш 121-3-78 Служба 
Д«»о огромен 

труде
щи се и граждани. Този по
чин разви широка и твърде 
значителна дейност за разгле 
ждане на най-актуалните об-

друшгаеао 
Нар. б Наш

Пппаца „Вуж Караджм'

Д. Йотов
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РОЖДЕНИЯТ ДЕН НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО

Никога не забравяйте да пазите и укре 

пвате единството на нашите народи
Честитка на младежта 

и народа до Тито
Заедно с щафетната палка, която завчера 

на заключителното тържество по повод Деня 
на младостта, предаде на президента Тито по 
гговод рождения му ден Незмия Янева, бе пре
дадена и честитка от младежите и честитка от 
младежите и югославските народи, чийто те
кст гласи:

Драги наш другарю Тито,
Ние, младите на социалистическа Югосла

вия Ти изразяваме най-добри благопожелания.
Носиме Ти поздрави от всички наши на

роди и народности, които в. Теб и в Твоята по
литика виждат олицетворение на свободолю
бивия и независим път на нашата страна, сим- 
вол на самоуправителното освобождаване на 
работническата класа и на всички трудеши се» 
гаранция на единството и на по-щастливото 
бъдеще на младото поколение.

Твоят рожден ден е наш ден, ден на мла
дите. В този ден ние съединяваме щастието и - 
разцвета на младостта с доверието в револю
ционната политика на Съюза ца комунистите 
под Твое ръководство. В този ден ние съедин
яваме веселбата и безгрижието с отговорното 
разбиране и възприемане на задачите, които 
ни поставяш.

Твоята идея и политика на Съюза на 
комунистите са наше вдъхновение — те са на
ше съзнателно и здраво определение.

Щафетната палка на нашите поздрави и 
най-добри благопожелания мина през цялата 
наша страна, вървеше по пътищата на брат
ството и единството, по пътищата на доверие
то и любовта.

Минаваше през сърцата на младите хора. 
Мислите и желанията на стотици хиляди мла
ди се сляха в една — дълго ни живей й дълго 
ни води, драги наш другарю Тито.

(От 1 стр.)

Реч на президента Тито

Обръшайки се към гости
те, другарят Тито каза:

„Драги мои пионери 
нерки, младежи и девойки 

Най-сърдечно ви благода
ря за тази честитка, която 
тук ми отправи председате
лят на младежта. Всяка го
дина. когато 'дойде Деня 
младостта, деня на 
радост, деня на нашите мла 
лежи и пионери — на мен 
ми е мило да ви вйдя радо
стни и доволни.

Драги мои пионери и пи
онерки, вие сте сега на пътя 
в живота. Вие учите. Вие у- 
чите за тежката история на 
нашата страна. Почитайте 
нашите светли традиции и 
настоявайте да следите пъти 
щата на вашите по-възраст 
ни — които са създавали о-

и пио

: | а
нашата

нова, което имате днес, ко
ето имаме всички ние. 

Нашата социалистическа 
общност е съставена от по
вече народи и народности.
Те някога са били разедине 
ни и са живеели .при разни 
условия. Нашата освободи
телна борба им даде възмо
жност да се обединят в ед
на единствена държава, Ю- 
гославия, в която всяка нг* 
ционалност има пълна сво
бода и възможност да само
управлява със себе си.

Вие сега виждате, че има
ме пред себе си нови кон
ституционни амандмани, спс ЮНА се състоя заклгочител- 
ред които всяка републик; 
ще има повече права, но у 
ония задължения, които до
сега имаше федерацията. Та от младежи и девойки 
ка нашите народи, по дър
жавна линия, в икономика
та и във всичко, напълно сво 
бодно ще самоуправляват 
Вие младежите и пионерите 
ще живеете в тези ваши ре
публики, помагайки на по- 
старите. Затова Vчете добре 
Но никога не забравяйте да 
пазите и укрепвате единство 
то на нашите народи, да та
чите нашите традиции и по- 
нататък да развивате онова 
което сме създали в течение 
на войната и след нея.

Мило ми е когато виждам 
как всяка година младежи и

цялата страна. Незмия Яне
ва, девойка от Прищнна връ 
чи на президента Тито ща
фетната палка с честитките 
на всички народи и народно 

от сти на Югославия.

ьечерта на стадиона

Младежта, народите и народности на Югоно .тържество с гимнастиче
ски упражнения изпълнени славия”.

4 ното осъществяване, освен 
материални средства, бяха 
нужни и много усилия. и 
труд. Целта един вестник да 
стане „огледало на целоку
пен живот” е голям залък, 
които не се гьлтя така ле
ко. За това бяха нужни кад 
ри със знания, умение и о- 
пит. А при старта българска

Поглед върху изминатия път
ОЯВЯВАНЕТО НА вест
ник „Братство” е ре
зултат на Мартовски- 

те решения на Изълнител- 
ния комитет на ЦК на СЮК 
от 1959 година за провежда-

п ген при оскъдни технически 
условия и без журналисти
чески опит. Повечето от до
писките в него не можеха 
да се включат в нито един 
от известните журналисти
чески родове. Ио въпреки 
тези начални слабости ясно 
личеше, че стартът с добър 
и че българската народност 
започва с една нова дей
ност, чисто начало беше пре 
сечено след като прекъсна 
да излиза първият ни вест
ник „Глас на българите в 
Югославия”.

Основната платформа на 
вестника беше изложена в 
кратката уводна статия, в 
която между другото се каз-

шето държавно ръководство 
към националните малцинст та народност нямаше кадри, 
в лицето на „Братство” — 
ва тази нужда се реализира 
вестник за обществено - по- ЩО друго 
лнтически и културни въпро конто с усилен труд, с пог

лъщане опита на дългогоди
шни професионални журна
листи ще успеят да се спра
вят с трудностите до осъще- 
ствяванета цел. Наблюдава-

които да съчетават всички 
тези качества. Но имаше не

ентусиазисти,

си на българското малцин
ство”.

не конституционните права 
в СФРЮ,

пионери отиват на разни ек
скурзии по нашите републи на народностите 
ки. Правете това и в бъде- Благодарение на тях и на о- 
ще. Вижте как живеят и ра- безпечените материални срс

дства от Републиката, на 15 
републики юни 1959 година излезе пър

вият брой на „Братство” А

Както сс вижда, в уводна
та статия дотук сс говори за 
наличността на благоприят
ни условия във всяко отно
шение за появяването на ве
стник на български език. По 
-нататък накратко е нзложе 
на основната програма на 
вестника, която се състои в 
следното:

ботят младежите и пиоиер- но от тази гледна точка в пъ 
рвнте крачки на „Братство” 
има нещо романтично, при
също само на големия енту
сиазъм. Журналистите, кон
то списват и уреждат пър
вия брой, п не само него ид
ват от учителската катедра 
и общинското управление: 
Марии Младенов, оставя у- 
чигелския дневник и поема

ите в другите 
Вие виждате, че аз постоян-

посещавам отделни край- българската народност нуж 
ща в цялата страна, винаги 
когато имам време. А 
може и трябва да се наме
ри. Това е необходимо за да сигурни следи на възходящ 
може да се опознае живота развой, 
и за да може да се ръково
ди страната, особено наша
та, с повече народи и народ 
ности, които толкова много 
се стремят към създаване 
на по-добро и по-светло бъ- формативно средство, което 
деще ще осведомява населението

Желая ви, драги мои пи от българската народност по 
онерки и пионери, младежи обществените, стопанските, 
и девойки, да бъдете и по- политическите, културните и 
нататък лобри, както досс- други въпроси в нашето об- 
га. Учете добре, подготвяйте щество. С появяването на 
се за утре — когато ще прев „Братство” започна и иай- 
/земете задълженията към дългата и най-плодотворна

дейност на българската па

но
да от такъв вестник чувст
вуваше дълго. Самоуправле
нието оставяше зад себе си

време

в което участието 
на. всеки гражданин става
ше все повече безусловна не 
обходимост. Но тази необхо

„Братство ще информира 
пашите читатели за нап-ва- 
жиите международни съби
тия, за политическите и дру- задача на журналист—уред
их събития в нашата страна, пик; Мики Нейков напуска 
за политическите и култур- службата си в селска общи
ни манифестации на малцн- ,ш край Тръстеник, че и той 
нетното, ще третира въпро- съвместно с Марин да епн- 
сите на нашето село, стопан 
ските постижения и пробле
ми, с една дума вестникът 
що бъде огледало па нашия

ва:
„Българското малцинство, 

както и останалите народи 
в Югославия, в годините 
след освобождението, пости
гна значителни резултати на 
гюлето на материалната и 
духовна култура. Всички те
зи успехи доведоха до същи 
нско възраждане на малцик 
ството, до набивал подем 
във всички области на об
ществено - политическия жи 
вот. Този и такъв живот изи 
еква и една трибуна на бъл
гарски език, която би реги
стрирала успехите и давала 
стимул за постигане на но
ви. Благодарение на нараст- 
нилата материална основа н 
благодарение на правилна
та политика на СЮК и на-

димост трудно можеше да 
се осъществява без едно ин-

сва и урежда „Братство”. Не 
по-малко трудна работа сто
еше н пред главния и отго
ворен редактор на „Брат
ство” — Тодор Славянски. 

„Братство” особено ще се Освен грижата за съдържа- 
занимава с просветните 
проси, ще спомогне за афнр за актуалността (макар че 
мании на нашите лнтератур- излиза петнадесетодневно) 
ни ,научни и други дейци”. беше и проблемът как да 

От посочения цитат на у- обезпечи. още кадри т.с. да 
водната статия ясно се виж- оформи цялостна редакция 
да, че „Братство” е поело Ш| вестника не само от урс- 
върху себе си твърде отгово
рна и тежка задача. За ней-

целокупен живот.

нието на един н друг брой,въ-своята страна и своите на
роди — бъдете достойни па- родност в областта на жур

налистиката.зители на онова за което в 
освободителната война дало 
ха своите животи стотици Първият брой правеше две 
най-добри синове и дъщери основни впечатления: първо 
на нашата страна. Още с- — добре намерена платфор- 
дин път ви пожелавам мно
го успехи”.

ДШ1ЦН, НО II СЪТРУДНИЦИ 11
(На стр. 4)ма по отношение на съдър

жанието; второ, че е рабо-
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та, но това е ИАьЛГ към по- турата
Антиката иа СКЖ, към ис цял всички действително, 
торцческита изисквания на ™ «то става дума за усили-
социалистическото раз ко^ Издателство „Брат-
тис иа тази иаща оамоупр я заПознае своите чи-
витслиа социалистическа об ство ла ■> ,юго ХВо-
щност на народите и народ 'а'<^0с')(а „бродите в Юхо 
постите. Това, зиа вг, с Славия и останалите народ-
аориост към сегашното и бъ слави* *н“шата страна, ия- 
дещето време. Затуй ие мо нос в н^ иескромно ако 
тат да се приемат като ю м да издатслството ви
ни мненията, например, чс кал , ва ^ даде пано- 
средствата, които се отделя! пап творчество
за Издателската дейност за ^ ^ „а «и-лгар-
нашата народност, относно пр А односх: и чрез кии 
Издателство „Ьратство , мо- ската «аР°Асписание и чрез 
гат да се използват ,,за дру "Б и^чр^ коит оиздаваме. 
ти по-умни неща • Напр , е едНопосочна деи-
отношеиието към издател мо г га' ОПОСочио движение 

създават своя култура, на скат“ Аейтюст тряб и^енно на .гворчеството между на- 
свои езици със собствени де сгимулативно. полите и народностите. Счи-
творчески сили. В това име- нашите издан^д таме, че творчеството на &ъ-
ино е и величието, силата и “”сг° а ^в всички ни- лгарската народност може
значението на югославската ки, училища, във намери място в издателкултура. За културата зна- ституции, и разбира се при да народнос-
чителен принос дадоха и все по-голям брои читате ^ При ^ разбира се 
творците от нашата народ- Второ: за афирмиране съзнаваме, че сме далеч от 
пост. Факт с, чс този култу- на културното творчеств кади6ъра на литературните 
рей принос, наблюдаван фи- на народностите, в: тези Р творци на югославските на- 
нансово, с значително скъп, ки и на нашата народ , оди> но големината, относ
но културният принос за бо- твърде значително е до ко числеността на нашата
гатата югославска култура степен това творчество е д 
съкровищница ие може да стъпно на другите народи 
се измерва чрез динара, по- народности. Гряова да 
неже трайните богатства не жем, че в гази насока е на- 
могат да се измерват с пре- правено малко. Именно, л 
ходиа стопанска цена. тературното творчество

За културата иа народно- малките народности у 
стите изобщо, както и за малко е намирало място в из 
султурата на нашата народ- дателствата на езиците 
пост, за нейното по-нататъш народите и по-числените па
но разцъфтяване, са същест- родности. Това особено 
вени две неща. отнася до литературното тво

Първо: правилно отноше- рчество иа нашата народ-
В това отношение па

на СЮК

оАмш сАщаро'!?
Културата на народността и ние

м отворим вшни врата в да
ПРЕМАХНЕМ ВЪЗМОЖНИТЕ ОГРАДИ

значително допринесе за 
на културата.•ш ултурата на българска- 

К та народност никога развитието 
* • не доживя такъв раз- Трябва да отбележим, че за- 
цвет какъвто получи през почнахме добре, че имаме 
последните десетина години, сили по-нататък още по-успс 
В този период, всъщност за шно да вървим. Съвсем е ра 
почна да се създава автенти збираемо, чо резултатите мо 
чна култура на българската жеха да бъдат и по-големи, 
народност в Югославия. Раз ако бяха решени доста въ- 
бира се, че пътищата на тоя проси и проблеми, които са 
творчески полет бяха труд- общи за цялата култура, ка
ни че има много проблеми, квнто са финансирането, от
не'само от материално есте- ношението към културата и 
ство. Започна се, така да се културното творчестпо, огио 

тенията в самата култура и

па следователнонародност, 
и изборът на автори, не мо

да бъдат, както при ос- 
Това от друга

ка- гагкаже, от нищо. Сега вече мо 
же да кажем, че нашата на- т.н.
родност има художници, ко Безспорно, че нашето 
ито са известни не само в циалистическо общество дя
натата страна, но и* в цяла де всички възможности, ко- 
Европа. Имаме учени, про- ито на определена степен в 
фесори на факултети, изтък развитието можеше да ооез- 
нати музиканти, литератори печи и че в същата степен 
численна хуманистическа и на обществото културното 
техническа интелигенция, ко творчество се отплати. Отде 

създава нашир из стра- лното изтъкване на това и-
цел да посочи факта,

таналите.
страна обаче не значи, 

полесо- н а иа литературнотонас

па

сс

ято ние към това творчество в пост. 
машата собствена среда. То истина политиката 
ва значи, трябва да надделя е ясна, 
ва схващането, че културно
то творчество на нашата на 
родност на майчин език 
дълг не само за развитие на 
самобитността на народност на другите, за да стане кул-

пет ма за
че цената на културата е 
твърде висока. Особено, ко- 
гато става въпрос за култу-

ната. През последните 
години публикувахме 26 
книги, а вече няколко годи
ни и едно десетилетие има
ме списание и детски вест- рата в нашата страна, къде-

живеят голям брои наро
ди и народности, съгласно с

пратика
таза политика все още не се 
потвърждава. Трябва, значи 

е да се мени отношението на 
всички ни към творчеството

но на

ник. „Братство 
информативен седмичник, 
чийто юбилей отбелязваме правата си и равноправието,

нашият то

ЛААААААААА^»ЛЛА^АААААААЛ 'ЛАЛАЛАЛ>

СИнето на съдържанието 
та и в стремежа му да сле
ди хода на събитията — да 
стане техен съратник и про
пагандатор. Един от тъй да ка 
жа преломните моменти 

това

Поглед върху изминатия път
залото на „Братство” — вме- формляваха вестника и вър

шеха финансово - админис- „Братство” в 
тративната работа. Работе- ние представлява Пренасяне-

Редакцията в Ниш, с 
все пак се доближи 

възможности

(От 3 стр.)
ди това, последваха и писме 
ни покани до някои интелек 

да се приключат

отноше-сто него за главен и отгово
рен редактор дойде Асен Ла 
заров, който разполагаше с 
най - голяма журналистичес
ки опит не само в редакци
ята, но изобщо в народнос
тта.

ше се по цял ден — до къс- то на 
но вечер. И най-радостна на което тя 
града за нас беше всеки нов до основните 
брой. Първо гледахме дали да следи живота и в Боси- 
има много грешки в загла- леградско. Това улеснение 
вията и текста. Като конста дойде след пускането на рей 
тирахме кой от нас ги е про совата линия Босилеград — 
пуснал, казвахме — с други- Ниш, а което 
ят брой няма да бъде така, материалите да идват бързо, 
от другият брой започваме както и от Димитровград, и 
да правим сериозен вестник, вестникът също така бързо 
но за съжаление и в следва- да стигне в Димитровград и 
щия се промъкнеше една и- Босилеград, 
ли друга грешка.

туалцн
към редакцията на „Братст
во”. И резултатът не изоста
на. Редакцията се разшири. 
Първи дойде в нея Спас Со
тиров, но наскоро я напус
ка, поради свои други плано 
ве — да се посвети на нау
ката, а не на журналистика
та. След него постъпихме аз 
и Димитър Йотов, после Бо 
гдан Николов, Стефан Нико 
лов, Матея Андонов, Милош 
Бакич, Вене Велинов, Мето
ди Петров, т.е. онези хора, 
които днес съчиняват редак
цията. Не по-малко важна 
журналистическа роля вър
шеха външните сътрудници, 
особено в началото, когато 
броят на журналистите бе
ше съвсем малък. През 1965 
година, поради заетостта на 
Славински в ОК на ССРН, 
дойде до промена на корми-

Списването и редактиране 
то на вестника през първи
те години изобщо се отли
чава с един небивал ентуси
азъм. Тогава цялата работа 
не се наблюдаваше изключи 
телно през огледалото на 
динара. Хората се задоволя
ваха с онова, което има, но 
затова работеха безмерно 
много. Двама-трима души 
пишеха статии, информации, 
вести, репортажи, обработ
ваха материалите на външ
ни сътрудници, превеждаха 
от сърбохърватски, урежда-

позволяваше

Никола Антов — Фигурина

Няма съмнение, че „Брат- 
Що се късае до съдържа- Ство” успешно изпълнява ед 

още на твърде важна задача ка- 
първите му броеве се харак то основно информативно 
теризираха с голямо разно- средство на български в 
образие. А това говори, че СФРЮ. То осведомява за 
редакцията е държала смет- най-важните събития, подпо-

младите автори на тази на
ша среща не са дали произ
ведения, които могат да бъ
дат достойно приложени 
към богатството на югослав-

нието на вестника

ското литературно творчест
во. Промените, за които се 

ка — покрай първостепенна- мага афирмацията на, поло- претендира тук, са обоснова 
та задача вестникът да осве жителните резултати в само 
домява за обществено - по- управителните отношения 
литическите, стопанските и във всички области на по- 
културните събития в стра- литическия, обществения, 
пата и в краищата, където стопанския, образователно- 

от бъл- възпитателния и културния 
— да то и единството между на-

ха и езиково редактираха 
вестника, вършеха коректу
ра на набора, технически о-

ии както с желанието за а- 
фирмация, така и с убежде
ние, че това представлява 
обогатяване на културата у 
нас. В случая не трябва да 
изтъкваме колко би било 
това стимул за още по-бога
то, по-качествено творчест-

живее население
гарската народност
има и материали, които ще роди н народности в страна 
задоволят по-широко интере та и пр. и по този начин до- 
са на читателите. Този из- принася за провеждане в де- 
вод следва от присъствието ло политиката на Съюза на 
на постоялите рубрики във югославските комунисти. Ос
вестника, каквито са: външ- вен това „Братство" съумява е тази комуникативност да 
на политика, актуалио, на- зрело и навреме да реагира ускорим ох нейният път да 
ши села, портрети на произ- и разобличава велйкобълга- премахваме езиковите бари- 
водители, светът през седми реките и шовинистични тен ери да отворим всички вра. 
цата, у нас и по света, писма денции в България, които не та „ премахнем възможни- 

™тат“ите' тема на Аеня. са в полза на добросъсед- те оградИ| за да могат вси. 
сигнали, фейлетон, малка ре ските отношения между две чки навсякъде ток м нас з 
плика, дребосъдци, Манчин те съседни социалистически „ова и твИ гааншгате
рабуш и др. Обаче през пя- страни. на нулата с?рана Рда се за
лото време в досегашните п . р А
петстотин броя, а сигурно и Предиставаики досегашни- 
занапред, най-много четена те 499 броя, човек остава с 
и най-постоянна рубрика е впечатление, че въпреки ела

Баи-Онзи, кой- бостите, които се явяват в то погали с бастуна си тоя

во.
Културата по своята при

рода е комуникативна. За
туй сегашна и бъдна задача

познаят с красотите на твор 
чеството, с усилията и при
носите, които се правят, 
да се изпълни със съдържа
ние политиката на Съюза на

за

едно или друго отношение, 
„Братство” успешно е изпъл

и оня...
През изминалия комунистите и още повече 

обогати културата на тази 
наша братска общност.

период
„Братство” вървя по възходя нило начертаните задачи 
ща линия както в обогатява

в
М. Петров уводника на първия брой.
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Днес когато„ чествуваме
юбилеиния брой на в „Брат
ство”, важна дата в култур
ната история на нашата 
родност, искам да си припо
мня за ония дни преди де
сетина години в Пирот (то
гава

да тръгне: даде ни кола на периода на войната. Липсва- 
разполагане, за мене извою- ха ни нови названия, нова 
ва отпуска от Учителската терминология. Изреченията 
школа, наложи на местния ни приличаха по строеж на 
художник Ристич да напра- Сръбските, идиомите, фразе- 
ви глава за вестника (старо-

на-

ологическите съчетания пре- 
то заглавие на Братство) и веждахме буквално. Както и 
изобщо вече се чувствуваше да е, приготвихме материа- 
като главен и отговорен ре- ла, приготвихме фотографи- 
дактор на бъдещия вестник, ите. В печатницата ни очак- 
От Белград идеха насърчи- ваха нови мъки: несвикнали 
телни писма от пок. Иван те печатари правеха много 
Караиванов: „На работа! Оп грешки, а някои (които уж 
равдайте доверието! Това е знаели български от война- 
твърде важно за културни та) вмъкваха диалектни ду- 
развои на българскато мал- ми, своя диалектен изговор, 
цинство”. И започнахме тре Когато направих коректура 
скава денонощна работа в на първата шпалта, директо 
истинския смисъл на думата, рът на печатницата, шегови 
Очертахме рубриките. На- то забеляза, че прилича на 

"правихме общо уводната ста „пиротски килим”. Шпалта- 
тия

център* на околията), 
здравата се развъл 

нувахме и намъчихме около 
издаването на първия брой. 
Това бяха истински родилни 
мъки.

когато

тщ шт нищ шштттт

«е 6Г8»:

От момента, когато Тодор 
Славянски се беше завърнал 

. от Белград с решението на 
републиканските фактори за 
издаване на вестника, до из 
даването на първи брой ми
наха само две седмици. Сла
вянски, с присъщия си енту
сиазъм, повтаряше: „Ще из
даваме истински вестник! 
Добър вестник! Това ще бъ
де истинското начало на бъл 
гарската журналистика в 
Югославия!” С такива малко 
патетични думи той се обръ
щаше към мен и другарите 
Дала Йеремич, Душко Панич 
и други сътрудници на в. 
„Свобода” в Пирют, в рамки 
те на който и преди това из
давахме подлистници (перио 
дични) на български език. С 
часове тия дни разисквахме 
за физиономията на вестни
ка, прелиствахме другите 
югославски и малцинствени 
вестници, чертаехме състава 
на бъдещата редакция (да 
извикаме веднага Мики Ней 
ков от Дренова, да покани- 
ме Миле Николов да работи 
във вестника, да ангажира
ме художниците Методи Пе 
тров и Богдан Николов, да 
мобилизираме с една дума 
всички наши хора, които 
имат опит в тая област или 
пък имат смисъл за писане 
— Спас Сотиров, Милорад 
Геров и други. Лале и Душ
ко от „Свобода” бяха готови 
да ни окажат всяка техниче 
ска помощ — дадоха ни ве/з 
нага канцеларийка, дадоха 
ни стари вестникарски кли
шета. Печатарите от „Графи 
ка” също изразиха готвност 
да ни помогнат и дори да 
развалят някои сръбски бук 
ви (шрифт), за да правим бт 
лгарски заглгвия. Не по-ма
лък интерес проявиха и дру 
гите ни приятели — ръково
дители от Пирот като Луж- 
нички, Гоша Ангелинович, 
Миле Костич, Илия Лазаре- 
вич и други. Славински нас
тояваше вестникът веднага

|Щ1.8 Т
— обръщение към чита- та се шаренееше от поправ- 

телите. Лале Йеремич, който ки. В един ред — по някол- 
като журналист познаваше ко грешки. Славински обеща 
този регион (а беше и желю на печатарите черпушка и 
шки зет), ни снабди с доста те оставаха и нощно време 
текстове из областта на сто- да поправят набора. А пък 
панството. По телефонен път заглавията на статиите — то 
насъбрахме новини от Ди- ва бяха истински ребуси. Пе 
митровград и Босилеград, чатарите искаха заглавия, къ 
но... дойдоха и първите тру дето да няма български бук 
дности: няма българска ма- ви! Стараех се да правя та- 
шина, няма български реч- кива заглавия, но на места 
ници. Лале пишеше на сръ- това беше невъзможно. И 
бски и всичко трябваше да какво разваляхме сръбската 
се превежда, в печатницата буква Л> или Н>, за да пра- 
липсват оловни букви за за- вим ер голям и ер малък, а 
главнята, че дори и обикно- когато ни трябваше Ю тога- 
веният шрифт недостига. И ва прибавяхме нови елемен- 
какво: с колата и текстове- ти. В това отношение майс- 
те, та в Димитровград при торите Дудо, Басарац, Деско 
Лиляна Нейкова, тогава пре и други от печатницата из- 
подавателка. Тя добре пише- лезоха много духовити. Пра 
ше на машина, а гимназия- вихме отпечатъци и поправя 
та имаше една солидна бъл хме ония букви, с които не 
гарска „адлерка” още от вре бяхме доволни. И така цяла 
мето на войната. Аз се бях седмица: тичане, грижи, блъ 
отдалечил от българския скане, че и смях и шеги. За 
език, тъй като пет-шест го- първи брой, че и за следва- 
дини преподавах вече сърбо щите писал съм и на култур 
хърватски. И сега, за едно
денонощие дето има дума, политически и спортни, 
трябваше да изнамеря терми годарение на предишния о- 
ни за понятия като „покупа пит и на голямото другарст- 

мощ", „себестохшост”. во манифестирано от печа- 
пшеница”, тарите. Когато вестникът на 

влезе в заключителната си

Факсимиле на първа страна на първия брой на 
„Братство”

ни и на стопански теми, на 
Бла-

телна
„високолобивна 
„Капиталовложения” 
го, много други. Разбира се, фаза (страниците фяха вече

формирани и правехме су- 
ерревизия, а беше към полу 
нощ) пристигна Мики Ней
ков (по-точно казано бяха го 

гахме, не ни помогнаха мно- докарали Славински и Кос- 
го. По известни причини не тич) и веднага грабна молив 
разполагахме тогава със съв 
ременна българска периоди- ха> Нямахме време да се пи
ка и литература, а особено 
ни липсваше политическа и 
стопанска литература. И за
това нашият тогавашен език 
приличаше на българския от ри.

и мно-

имаше много езикови импро 
визации, защото старите мал 
ки речници с които разпола-

чето и се включи в работа-

тамс за здраве н друго, ма
кар че не бяхме се виждали 
години наред. И така до зо-

На другия ден, 16 юни 1959 
година, рано сутринта, кога 
то ние (Славински, Лале, Ми 
ки, аз и други) изпивахме 
горчивото си кафе в ресто
рант „Стара Сърбия” и вече 
разказвахме за перипетиите 
през които минахме само за

От изложбата на „Брааство’ през 1969 година

го, като разбира се, съзна
вахме, че това само едно 
скромно начало. Славински 

една седмица, по пиротската вече категорично заявяваше: 
чаршия и в Димитровград (с „От утре напускайте своята 

брой) Работа! Ставате професиона 
р лни журналисти!” и малко 

на шега, в стила на отец 
— вестник на българското Паисий, добавяше — „От 
малцинство в ФНРЮ с типи днес нататък българският

род в ФНРЮ има истински 
вестник и става равноправ
на народност!”

Така се роди първият брой. 
През следващите дни полу 

чихме и първите похвали и 
първите критики. По начало 
всички ни даваха комплпмен

издържим повече от десети
на броя. Караиванов ни из
прати едно дълго писмо, в 
което ни критикуваше за 
многото езикови пропуски...
Радвам се днес, че „Братст

во” демантира скептиците, 
че чествува своя десети рож 
ден ден като оформено вест 
ннкарско и издателско учре 
жденне, като силен полити
чески и културен факторна 
нашата народност, като го
лям колектив от професио
нални журналисти и сътруд
ници от всички селища на 
нашата народност. Като чес 
тия юбилярнпя им брой, по
желавам им много нови ус
пехи.

кола закархме първия 
вече се продавше „Братство

чното си (сега вече подмене 
но) голямо червено заглавие.
Ние всички, които всеки на 
свой начин участвувахме в 
описването и уреждането му 
като деца се радвхаме на пъ 
рвия брой и не знам по кой 
път прочитахме части от не- то пророкуваха, че нима да

ти, но имаше и такива, кон»
Т. Славински и М. Младенов след първия брои
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с> гкл земя никога не е лока-

гарите, то те трябва да ио ДО““шле|}ини преследваха 
сят народното си °^л^.1а Вука, Русия го награди за не 
локато не се освобод ят и ста ВУ ^ уолезии за народа съ 
пат толкова силни, що го А ия които служат та
могат да се противопоставя чи * слава на сръбския па
па домогванията на Запада и ' макар че са без ерове- 
да отхвърлят стрелите, р А'Споменатият трудолюбив
то сега под формата на про |^сатед Вук и „еговите пос-
света и блестящо бьл 1 и ледователи, въпреки че ог-
пад е почнал да х Р хвърлят старите букви, все
срещу българите, пак са добри христиани ка-Едва тогава ЩС мога^и па. русите и гър.

През септември 1850 годи- и съобщенията за живота на е "^павшхис"коетоносеха тествения" Правопис. Разби- диге.
на във Виена излязъл пър- славяните в Австрия. В ста- кня прав р'к*° б°орократи ра сс, ако се съди по сгано- Стотици родолюбиви бъл-
вият орай на българското спи ТИята „Народите австриисю Ресал° тявлени против- вището на критика, това би заключава Добровски
сание „Мирозрение , редак- Добровски храни надежда дъбения реформа- станало в далечно бъдеще „.Дсмичния си отговор, чер-
тйрано от Иван Добрович- българският въпрос ще бъд ници на Р 0 ? пис. тоест никога. Затова бъ‘'гарз световни лица, са
Добровски (1812-1896),-недна решен както е Решено ^ .тор и език°“^елю „Аа Миро- те трябва да се придържат и ободрили поява-
интересна личност на Иьлгар ложението на славяните в мо исанието" К1М правописа на православ одоор списание, издаваноскохо възраждане. Добрович Австрия. За събитията в Бъл- зрението за правописа.™ ^ към а не към „ес- «ето ■« описа^ , ^
се възпитавал под влияние- гария има малко съобщения, (без ' и I редакто- тествения", както мислят А° »а ^ а че и българскиятто на гръцкото просветно и няколко данни за въстанието мия Добровск -Иь) редак тествен вият допие- св вижда, че и иь ^
културно движение. Схванал във Видинско (1849-1850) и рт навидашето^упрвк бровски ^ щ е спасят народ в доста прос ^
значението на печатното сло две неверни вести из загреб- пат, защо в оОявленис1о и ■ ата чума". „Мирозрение щ ^
ГатГс^ГГ^л Д^ ^ЯзГ=0^^н^ » т“ГупоКтРрИебИиК ^Гдокато V. ’

АПрВез а^49° г^Г^ Гле^а ЙЖ йЖЙЙЬ." , Все

'ТГИЬ-1: ултеж* =°пи?мГЖ,-Г| ^сла.Дили^
списанието си, на което дал щял да бъде назначен Сте- що издава списанието по ^,сс Вук Кар л изправе„. с престанало да излиза . На
името „Мирозрение", по обра фан Богориди, българин. Иде тественото "ра“°"и!;®,?и®е пУ"в"кИ чс „допуска" всеки -важната пР г̂чви',аг®, °а “ ето
френски издания. Да^сГизда ~ Т ГиГло=^а=%
^ТваВжение,апонЛежеавГре- ~ -а, обаче и пере - =ка^^ = “ "те^ГГо

Го,Лму ГпГоГаГнаГТГТГс? ГГоГн  ̂е|ка
тора от либералите и мад- ковно-славянският език тря- кият литературен език Да оъ да ад“а л| у печатат зала влияние и анонимната 
жарите". бва да стане бъдещия общо- де възможно пай много раз- к«»а абонатите^ да^ п^, ^ критика в „Српске новиие .

Въпреки че нямал събрани славянски литературен език бираем за народа к°“ут° отделно и с ^ ЧИТа- все пак орган на едно пра-
абонати, първият брой изля- му извикали симпатиите на ще говорят неговите учени а това то ( ал а енне„ ня. вителство. А българските тър
зъл, по съвета на „любители- славянските учени и общесх гоя език може да има извън телите „ нш(акви говци във Виена са поддър-

славяно-българската веннци, които сърдечно при- редно добри граматични Р ения за ВЪВеждане жали. делови връзки със Сър
книжнина", благодарение на ветствували появяването на вила и правилно да се гово- Размишле стествеНия" право- бия. Обвинението, че деиству
материалната подкрепа на воторото българско списа- ри. Когаго бългаРв' ' в У ™ българския език РТук ва срещу православието, про
Андон Киряков-Цанков, бъл- ние, след Фотиновото „Любо ни определят според народ ™с®5авяи последната за- тив Русия, че злоупотребява
гарски комисионер в австрн словне". Между малкия брои пия говор за всеки звук <=А- “ прибавящ парите на. абонатите, тогава
йската столица. абонати, покрай Вук Кара- на буква, а за всяка буква ^ахж засега толкова от не ^ ^ било неви„На работа.

„Мирозрение” е първият ор джич, Йосип Юрай Щросма- само едно произношение го го, мни Р се Вук Караджич също е изпи
тан на славянската мисъл у йер, Джуро Даничич, епис- школуваните хора ще го р Р - литература ще тал на собствения си гьрб 
българите. Списаниехо най- коп Мирко Ожегович, редак ят както пишат, така езикът занимав р Р какво значат подобни обви-
много се занимавало с ези- цията на „Словенска пчела ще бъде еднакво добър и в ПО')У™ налага се въ- пения. Нс има и една при
кови въпроси и от тая гледна в Целовец и други южни ела книгите и в народния говор. този б”гга. чин?, от политическо естест
точка то е най-интересно за вяни, намираме имената и на Затова той пръв започва да прос Т? I,’-: ве„оя во• Добровски се разочаро
нас. Добровски възприел Ву мнозина западни и неточни пише по нов начин. рин Видинац. Най вероя во А Р р полита
новите идеи за фонетичен, славяни-Срезневски, Ханка Аргументите на Добровски тно Лазнч не само ва,. р Ряните в '1шперИ
„естествен" (както го нари- Щафарик, Иречек, М. И. Ра- и днес могат да импонират. поради.съвпадението_ на ини ^ак^а^ата на които по^т
чат неговите последователи евски, Бодянски и други. Ме Той твърде красноречиво о- циалите. * янно бивали накърнявани в
у българите) правопис и ли- жду тях има и лични при.- босновава и защищава де- лов е цензор на официалния янно оивали накърнявани
тературен език въз основа тели и привърженици на Вук мократичните си възгледи за правителствен орган „Сртю - р
на народните говори. Добров Караджич, които се абони- литературен език и правопис ке новине , иначе още и се-
ски отхвърля ъ на края наду рали, както пише самият До и изобщо за обществото и кретартаа^ар™^рц“^™ е претърпял поражение. За-
лште (пише го само там дето бровски, не защото описани- народа. конзистория, цензор и на пра н нНКПля Ппнянор ше
се произнася, например бя- ето им е необходимо, а за да Редакторът на „Мирозре- вителствената печатница (и “Г ..леите на Добоов
хъ, несъ), замества редица шолкрепят. ние" не е изключителен, той на българските книги, печа- ®“"риР““ на^но^а
стари букви, непотребни и не - допуска българските писате- танц в нея), член на Друш- , вчкпвгка поа-
произносими като някога, с|Й Белградските официални ли да възприемат друг право тво српске словесности. Ва- пеЛппма на йългап
нови и по-удобни. "фактори също привествували пис; в тоя случай и той ще силиие Лазнч по същото вре вописна реформа на българ

Добровски почти сам писал новото българско списание, го приеме, Дотогава обаче ме отправя жалъчни напад- ския език правопис Кои е
и превеждал материала за „Српске новиие" поместили ще издава списанието си по ки срещу Вук Караджич и зн оси ™ва от съвреме
списанието си; частично му бележка от своя пражки ко- „естествения” правопис, а ще в други статии. Това прави нниците_ за цензора Аазич.
помагал Константин Огняно- респондент С. 3.: „Недавно изработи според него и бъл- и сега, косвено, като крити- Шепа оюрократи и власто-
вич, сърбин, просветен работ те прва свеска новог бугар- гарекг. граматика. кува Добровски, който въз- люоци, които преследвали
ник в България и автор на скот часописа из штампе Ме Именно това решение от- приема прогресивните идеи Вук Караджич и последова-
няколко български книги, с хитариста у Бечу на свет изи носно правописа извикало * на сръбския езиков и право- телите му от каргюристични
коректура или преводи (пре- шла. Уредник 1ован Добро- яростта на един аног&гмен писен реформатор. подбуди. А Вук Караджич
вел е от немски биографията виЪ. вей. од више година за- сътрудник на „Српске нови- е оил уважавайки от съвре-
на бан Йелачич). Списанието нимао се с том иде]ом, док не”, скрит зад псевдонима Дооровски не останал длъ мен.ниците му оългари. Съ-
на Добровски се стремяло да ни)е помойу бечког трговца А. Видинац (Српске новине. жен; той отговорил в пое- щата година, когато „Миро-
събуди родолюбието на чи- г. Антони]‘а Кир]акова, ро- бр. 54, 1851). Според крити- ледния, пети брой на списа- зрение прества да излиза,
гателите си с примери, из ис- дом Бугарина, исти) часопис ка, учените, занимаващи се нието. А че не е повярва<\. в „Цариградски вестник“ (бр.
торията и съвременния жи- на свет изишао. Он Йе изла- с литературата и филология- автентичността на мнимия 62, 1851) ще съобщи, че „
вот. Статиите „За славено- зити под именом „Мирозре- та на образованите народи- земляк. А. Видинац се вижда дателят на славянските пес-
българската повестност”, ние” сваког месеца на два твърде добре познават право и от заглавието на отговора ни и народен писател сръб-
„Болгария, * держава между табака. Садржа] часописа ^е писа на санскритския език, му („Любезни мой приятелю ско-илирски Вук Стефано-
Дунав и Волга” (отломци из врло важан и у правом ела- който е „естествен”, т.е. прост безимени — де да те търс- вич” готви ново издание на
Венелиновата книга „Крити- венском духу. У политичком ц съвършен. Известена е и ят^' Мирозрение, кн. 5, 1851) „Српски р]ечник“, което от-
ческите изследвания об исто прегледу доказу^е се, да су правописната система на Вук ^ато решил да пише както давна се очаква, а ще има
рии Болгар”) и. други допри- Бугари аустрищким Славе- Караджич, „за която би мо- говоРят неговите истински 30 хиляди думи повече от
насят за събуждането на на- нима премного благодариш рло да се каже, че е добра”. сънаРОАници и оставил са- старото издание (1818 годи-
ционалното съзнание и чув- дужни, )ер су ови у оно вре- Все пак никой/ по мнението мо там ^ето наистина се про на). „Тридесет години този
ство на славянска солидар- ме, кад Бугари никаква ли- на анонимния критик, няма изнася» той не е ни подози- мъж — пише „Цариградски
ност, и биографските бележ- ста не имадоше, да )авно сво да одобри и у българите (нс- рал> че е направил страшен вестник” — който знае по-
ки за Петър Берон, автора. тужбе из)аве, сво] глас на известния критик говори ся- грях- Критикът с право спо- Добре от всеки друг сръб
на „Рибния буквар” или за ползу Бугара подигли. У пр- Каш е българин), по желани менава великият дявол, кой- ско-илирския език, с ревност
подпомагането на родната во] свезки налазимо грама- ето на Добровски и безиме- то насочил по кривия път и и постоянно трудолюбие се
просвета от богатия търговец тичка и историщка прим)е: ния му дописник, да се въве- сръбския писател Вук Сте- * занимава със събиране на

чаньа, описиваше садаип-ьег де „естествения” правопис фанович и последователите всички думи в Сърбия и
стан>а Бугара итд. Сваки] йе и да се върви по следите на м^' а СЪ1Дият дявол по всяка Илирия (Хърватско-Иг.Х, за

Никои преди Добровс1си не родол>убиви Славенин радо- неколицина сръбски писате- веР°ятност е излъгал и него Аа излезе второто издание
свързвал българския народ с сно ово предзейе поздрави- ли, които се стремят да на- А°бРов<жи. Но понеже нито най-съвършено”.
цялото славянско семейство, ти, ко^е ]е определено, да на ложат тоя правопис на сръб Вук' нито
нито проповядал близко об- дал>н>ем Балкану славенску ския народ, както желае и му не са МУ говорили за еро По-сетне, едно друго спи-
щуване и взаимност, необхо- свест пробуди и просвеште- Добровски да го натрапи на вете> то дяволът го е съблаз- сание, „Български книжици”
дима на славянския просве- н,е распростре...” (Српске но своя. Последният твърде, че нил на сън- Добровски иро- (кн. 5, 1858), ще нареди ме
тен, дори и политически жи вине, бр. 113, 1850). * това прави заради простия низира мнимото знание на ЖАУ ония, които са „заели
вот. В това отношение допри народ. Българите, възразява сакскритския език и евро- сано от най-почетните места
насят не само филологичес- Обаче в скоро време спи- критикът, още живеят под пеиските езици и литератури между европейските учени',
к^течяИПртъпаВеликиИГс°кпГ санието ще предизвика една агарянско иго и тяхната ли от страна на анонимния кри — между Яков и Вилхелм
сива3агравюраЕ ^биографията анонимна крцхика в с.щия херахура едва се е възроди- ^сия^ко^ГГ^^хо? в ЙГ- и ^X* В^го-'
на хървахския бан йелачич веехник, а главнаха причина ла, а ако се има предвид, че еровехе, защохо хази славян фанович Караджич.

а-р Итягокй/
Из историята на сръбско-българските журналистически 

връзки

»Мирозрвние« и српске новине

на

те на

И все пак. Василийе Аазич

из-

Иваи Денкоглу.

привържениците
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електропредприятие „Кама- 
рица” стана самостоятелно 
са вложени 75 милиона ста
ри динара собствени средст
ва за изграждане на далеко- 
водите в комуната.

За по-нататъшните плано
ве^ на електропредприятие 
„Комарица” което в истори
ята на своето 13-годишно съ
ществуване като самостояте
лно предприятие с 20 постоя
нно заети работници постиг
на наистина единствен успех 
с какъвто могат да се похва
лят малко предприятия, раз
говаряхме с директора Доб- 
ривое Николич.

случайно сте го намерили Димитровград. Убеден 
в тази скромна, какъвто е и 
самият той, канцелария. И- 
нак ежедневно можете да го 
заварите там където са и не
говите работници. Ще го ви
дите как тегли кабели заед
но с тях или поставя стълбо
ве. За всеки, който не го поз
нава, той е обикновен работ Априятие ще разреши този 
ник, а не директор. За съжа- въпрос. В Звонски район е 
ление, редки са такива хора.

съм.
че твърде скоро ще се инте
грираме. В такъв случай ще 
можем ^,а построим в Звон- 
ци 35 кйловатна

»К 0 М А Р ИI] А«
И НЕЙНИЯ ДИРЕКТОР

станция, за- 
щото в противен случай би 
се намалило напрежението 
Вярвам, че обединеното пре-

останало само едно село не-
— Аз съм преди всичко ра- електрифицирано — Ясенов 

ботник — усмихна се дирек- дел. Обаче и то ще получи 
тора Николич. Дойдох днес 
да подпиша някакви непод
писани документи. От утре 
ме чака работа на Врело. Е- 
лектрически ток трябва да 
обезпечим за 25 май. Такова 
е нашето обещание и ще го 
изпълним.

електрически ток най-късно 
след един месец.

И така електропредприя
тие „Комарица” завършва 
своето съществуване като са 
мостоятелно предприятие на
истина славно. С докрай за
вършена работа. Заслугите 
за успеха в електрификация
та на Бабушнишко принадле 
жат, както заяви срекрета- 

комитет 
на СКС Будимир Величко- 
вич, на малкия колектив и

— Предстои интеграция 
предприятията от Пирот, Бабушница 

и Димитровград
През този и следващи ме

сец в Бабушнишка община 
ще бъдат електрифицирани 
последните три села — Вре
ло, Богдановац и Щърбовац.
Между тях Врело има щас
тието да чествува Деня на 
младостта и същевременно 
тържественото пускане 
тока. Щърбовац и Богдано-

на електро
За този скромен, но твър

де амбициозен и трудолю
бив човек, читателите навяр
но си спомнят, писа покой
ният наш сътрудник Камен 
Гюров. Впрочем, когото и да 
попитате в Бабушница за не
го, всички ще ви отговарят, 
че това е рядка трудова ене
ргия и самоотверженост.
В канцеларията му заварих 

представител на дирекцията 
от Ниш.

— Научихме, че и някои
села от Димитровградска об 
щипа искат чрез вас да се е- 
лек грифицират.

вац, където далеководите са 
готови, ще чакат още един 
месец.

По този начин от 1953 го
дина, началото на електри
фикацията в Бабушнишко. 
са електрифицирани общо 
51 село, между които и едно 
село от Димитровградска об 
щина. От 1959 година когато

— Да, такова желание из
рази населението от Трънско рят на Общинския 
Одоровци. Обаче изпълнени
ето на тяхното желание зави 
си от бъдещата интеграция 
на трите електропредприя- 
тия — Пирот, Бабушница и Добривое Николич.

на — Напишете свободно — 
че днес съвсем

неговия скромен директор
каза той

'^^^ХХХХХХХХХХХ-чХЧХХХ«*ХЧ*ХХХХХЧ.-\ХХХХЧХЧ.ХХЧ ^\\>\\>^\\\\\\\\\\>М№ЮМ«М ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХЧЧХХХХХХХХХХЧЧХХЧХХХХХ

Юбилея на основното училище »25 м а й« в Божица

610 УЧЕНИКА 

ЗАВЪРШИЛИ 

ОСНОВНО 

ОБРАЗОВАНИЕ
Никола БАДЕВ и Васка ИЛИ шевления. Това същевремен- 
ЕВА със свой канцерт. Наро но бе пръв концерт на мзве- училището в Божица завър

ши с народно увеселение.
Б. Николов

Чествуване на юбилея на* 20 години от основаването на училището
* Къде са бившите ученици на Божица дните певци от Македония стни художници на народно 

бяха приети с бурии въоду- то творчество в селото.
Патронният празник на училището „25 май'' в 

Божица тая година е юбилеен — навършиха се 20 
години от основаването на училището. В присъстви- 

• ето на гости от общината и останалите основни учи

лища бе изпълнена богата програма и даде отчет 
за 20 годишното съществуване на училището.

Драгиша Кръстев 

два пъти ВуковацДеня на младостта и рож- по-хубавг. и богата за гости- 
дения ден на другаря Тито те и учениците бе изпълнен 
е отдавна вече празник в сценарИО Из живота па дру- 
Божица, празник които с ' ...
най-много радост се честву- гаРя Тито- Участвуваха уче- 
ва. Така беше и тая година, ниците от 5. и 7. клас на учи Грозиатовци като ученик на 
Хубавото село Божица беше лището. След това настъпи
домакин на много гости от фолклориия ансамбъл, който Хан тая ГОА,|,,а завъРшн ос‘ 
комуната и съседния села. изпълии сръбски, български ми клас с отличен успех и

със званието Вуковац. Кръ
стев е завършил основното 
училище в Клисура като от
личник и „Вуковац”.

Гимназия (природно - ма-

Драгища Кръстев от с. то, което има отдавна — да 
стане лекар.

Б. Ник.

Тържеството започна в 10 
часа когато директорът

ЛЮБЕН ВЕЛИЧ- ЗЕМЕДЕЛСКАТА
КООПЕРАЦИЯ

македонски и местни народ 
ни хора. Ръководител на фол 
клорния ансамбъл и сцсна- 

илището за^ из- риого за другаря Тито е пре 
години. Той из ПОдаваТелката по френски 

език Данна Стоименова. 
Гимнастическите упражне

на
училището 
КОВ говори за живота и ра
ботата на 2Гминатите
тъкна, че за тоя период 
построена нова учебна сгра 
да и същата обзаведена ст»с
съвременни учебни помага- ^ иия бяха изпълнени в двора 
ла. С радост узнаха божича 
ни, чс тяхното училище за 
20 години са завършили 610
ученика, а според един пре- След това се проведоха фи 
глед направен от страна на зкултурни състезания в кои- 
училището над 80»/» от уче- „частВиваха учениците пс 
ниците. са завършили виеше У У У ,
и средно образование и сега бедители, а сградата па учи то гимназист той показа го- 
работят във всички социали лището бе открита ученичес 
етически републики на стра
ната.

ИЗКУПУВА ТРАВЕРСИтематически отдел) учи във 
на училището. Ръководител ‘ Владичия Ха„ кахо 
Симеон РангбЛов.

ЗЕМЕДЕЛСКАТА коопера 
ция в Долно Тлъмино започ 
на с износа на траверси. Це 
мата им средно е по 50 ди
нара н производителите са 
доволни. В момента горска
та секция п коперацнята се 
„състезават” кой повече тра

пълен
отличник и получи Букова 
награда и по този начин 
стана двоен Вуковац. — Ка

лям интерес към математи
ката и физиката, а покрай 
това интересува го спорт и 
изкуство. Няколко пъти е 
получавал награди.

От есента той ще бъде ету

ка изложба, която остава ка 
то постоянна, изложба ма 
училището.

Като гости на учичлището

верен ще изкупи.
Не толкова обаче се гри* 

възобновяването

Д. Кръстев

деит на медицинския факул 
тет в Ниш и по този начин 
що му се изпълни желание-

И.шьлнение на програма
След доклала на директора 

започна изпълнение на про и селото в програмата учас- 
грамата, която тая година бе твува

жат и за 
на горите, а както е извест
но, горите на растат бързо...македонските певци
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п о миналата година дет- 
II ската градина в Дими- 
"" тровград бо самостоя
телно заведение, със свой ре 
жим и програма на работа. 
Тогава все още си пробива
ше път за съществувание с 
пълен капацитет. И когато 
намери своето място в гра
да, когато родителите все по

&умл1га/ <М(аиь{гр6я/

В посещение 

на детената 

градина
в Димитровград

От 1 -до 500
вече се интересуват децата 
им да бъдат възпитавани в 

когато капа юни 1959 година
ОСИОМ„ТкиНейко^ГмаТрин Жлденов под шефство 

Славянски. Както и на пред-
колективен дух, 
цитетите започнаха да се из поставиха

ставител на българската народност Иван Караиванов. 
На страниците на „Братство" между първите се наме
риха и имената на Спас Сотиров и Богдан Николов от 
Димитровград и Евтим Рангелов от Босилеград. Веднага 
след тях във вестника започнаха да печатат и свои лите
ратурни трудове Марин Младенов, Мил е Николов-При- 
сойски, Харалампи Иванов, Прокопи Попов, Александър 
Дънков, Стефан Николов и други. Това бяха и основите 
на малцинствената ни литература, която в днешно време 
доживява пълен разцвет.

пълват, стана така, че в съ
щото заведение да провеж
дат своето обучение и деца-, 
та от забавачницата. Те оба
че работят по съвсем друга 
програма от тези от детска
та градина. Не веднъж се 
случва при работа децата да 
си пречат едни на други, не
съзнателно, разбйра се, за-
щото децата си знаят свое- но на издръжка на Фонда за __
то. Те искат и да пеят и да детска защита и Образовате- зи на джуджетата от прик 
скачат, да не мируват точно лната общност. Средствата зката „Снежанка и седемте

джуджета", но в тази стая 
те са няколко пъти повече. 
На стената, над креватчета- 
та, същия художник е олице
творил приказката „Червена 
шапчица", но така пластич
но, удивително вярно, с така 
ва дивна симфония на коло
рита, сякаш Червената шап
чица е действително жива 
или все още някъде живее. 
Всичко това дразни и разви 
ва въображението и фанта
зията при децата.

Само играчките се малко. 
Куклите са „остарели", с из- 
скубани коси и развинтени 
ръце и крака. Предприемат 
се мерки за набавка на но
ви и повече играчки.

През тези хубави пролетни 
дни на двора е най-живо. От 
едната страна на сградата се 
намират люлките и другите

на

наш

Спалнята е също така го
ляма стая с подредени едно 
до друго креватчета, като те

та? А интересът за детската 
градина расте от ден на ден. 

Детската градина е предим

Дописник във всеки район

От първите дни на съществуването си „Братство" 
се облягаше върху сутрудничеството на дописниците от 
терена. За тази цел още през 1960 година във всички рай
они в Димитровградско и Босилеградско имаше допис
ници. От Бесна кобила до Стара планина, през планини, 
реки и долини се заточиха дописки за „Братство”...

В Долно Тлъмино — Лазар Стойнев, в Бистър Рай
ко Каранфилов, в Горна Лисина Борис Костадинов, от 
Босилеград Стоян Евтимов, Стоян Станков, Боян Алексов, 
Вене Велинов и др. „бомбардираха" вестника с материа
ли. От Звонци — Камен Гюров, Петър Рангелов, Йордан 
Миланов, Богдан Васов, от Куса врана Видойко Петров, 
от Поганово Матея Андонов, от Д. Невля Денко Младе
нов и Давид Герасимов, от Скървеница Любомир Димит
ров, от Каменица Васил Гъргов, от Смиловци Кирил Пе
тров, Борис Марков и др. а от Димитровград: Кирил 
Трайков, Цветан Еленков, Момчило Андреевич, Власти- 
мир Вацев, Йордан Маринков, Младен Димов и др. На 
страниците на „Братство" печатаха свои творби и мно
жество ученици и младежи от Димитровградско, Боси
леградско, Бабушнишко и Сурдулишко.

Може и по-добре  —-г-.; --па; д |м

тогава, когато децата от дет 
ската градина, например, 
трябва да спят. Но по този 
въпрос трябва да се замис
лят надлежните, защото дет 
ската градина сега посеща
ват 36 деца, а забавачница
та 60. Капацитетът по този 
начин е попълнен. Но какво 
ще се прави наесен, когато 
забавачницата отново ще ра
боти с две отделения или с 
60 деца, а в детската гради
на ще трябва да останат са
мо 36 деца. Кои ще са ща
стливите родители или деца, 
които ще заемат тези мес-

са редовни и навременни.
Храната е изобилна и се при 
готвя всекидневно. Цялото 
заведение е особено чисто, 
което е за всяка похвала. Де 
цата се хранят в просторна 
трапезария, с масички и сто
лчета, а по стените худож
никът Методи Петров е пре- УРеДИ за игра, а от другата

страна се прави парк и то
Ред е да се каже нещо и за сътрудничеството на 

обществено-политическите дейци. Следца да отчетем, че 
наи-голяма помощ на вестника и днес оказва основопол- 
жника на нашата малцинствена журналистика и пръв 
редактор на вестника — Тодор Славянски. Освен 
страниците на вестника

създал сцени от животинско 
то и птичие царство, живо 
пластично, които сякаш под 
канват децата на добър апе
тит.

предимно с помощта на де- 
к чата Отделни групички Ц 

мат своя леха, за която се 
грижат: 
пазят тревата, окопават дръ
вчетата. По този начин деца 
та се учат на трудолюбие, 
да пазят и ценят обществено 
то имущество, на колектив- 
ност, другарство, взаимопо
мощ, естетика.

Кои деца от есен ще бъдат 
щастливи да посещават дет
ската градина?

него на
свои статии още печатаха 

председателя на ОС в Димитровград Димитър Славов, 
Симеон Захариев от Босилеград, останалите предимно 
даваха изявления или пък вестника поместваше техни ра
зисквания или изказвания по отделни

посипват цветята.

въпроси.
Считаме за необходимо 

пред да се задълбочи./ това сътрудничество зана-т Очакваме поголямо съдействие
вестника от секретарите на Общинските комитети, ССРН 
председателите на общинските скупщини и др. обществе-

цателТ,еЛРЯВаНе борба Трещу отри-цателните явления и др. и у

ЛЕСЙОВАй^.' '
------------- —* ? /оА

ш щ И/:щкл
с

ЛЩШ'- ^*ЛЕ'БАНЕ-;«- >■ • '4Л*ЩшЯШ“РРЩГ
приема спестовни влогове..съсГааплашан 

Вс11чки;спестрвнй^/с6в^6т|веН-отС1О000 „

вече носи динара са застр4;овайк от последс:, 
та на злополуки.

гйезнвЬг.ъ':.\,

Р. Ташкова
Без четирима...

тство^досегТ3 ™ Н“",реВИОСТНИТе сътрудници на „Бра- 
днна почиигГ РаИш КГ Т 
ки отнесоха животите на трима наши другари: Давид 
Герасимов, ох Д Невля, Камен Гк-.ров от Звонци „ Цвех 

Боянич от Димитровград.
Редакцията

Подобрение 

на породите 

на добитъка
ко

„„„„ предприема акции за разширяване на

д^ГтГвет4а„ттарГвргер*:- иосвн0ги*са под~
ННИ "«“И дописници в 1абушн^’иКасК^д”ОЯ'В последно време в тлъ- 

минската кооперация се об- 
ръща все по-сериозно внима 
ние на подобрението на по- 
родистия състав на добитъ
ка. Набавила е породисти би 
кове и свине, които е изка
рала на пасбищата в Назъри 
Ди и Голеш.

Освен това

с на го

ни.

коперацията 
строи и път от Караманица 
до Голеш на разтояние с, 
Ь километра, който трябва 
да бъде готов до края 
дината. Потози начин 
телно ще се подобрят съоб- 
щеният с центъра на района 
— Д. Тлъмино.

НИ ЛМ1Т.Ч

на. го- 
значи

часа

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

е ^екс

Р. Каранфилов
Страница 10
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Босилеград

56 абитуриенти 

завършиха 

гимназията с успех
Тая година в гимназия „И- 

ван Караиванов" в Босилег
рад от 85 записани се в 4. 
клас завършиха с успех 56 
ученици. Общия успех на у- 
чениците е добър. Седем уче 
ници са отличници и това: 
Павлина Методиева от Боси 
леград, Светлана Антоновска 
от Скопие, Зора Стоичкова 
от Бранковци, Анка Методи
ева от Топли Дол, Васил За
хариев от Груинци, Анка Ди 
митрова от Райчиловци и 
Надежда Стоянова от Боси
леград.

Ученичката Павлина Мето 
отличничка.

иха

ЧУДОМИР

— Аз не съм те намерил, а законът го казва. 
Ако ти не харесва, иди в Заара и стани владика, 
санким, или пък омитай седенките из село, дорде 
ти се повлечат мустаците по земята, пък майка ти 
да ходи немила и недрага като сянка из село. Об
разование, образование — на ти тебе образование! 
За .тая служба се предвижда човек, учен като те
бе. Ако не беше тъй, хич нямаше да те потърся, 
санким...

Излязъл Гунчо из канцеларията, тръснал глава 
и хайде пак на скамбил при Марина.

диева е пълна 
Тя получи дипломата „М 
ило Петрович — Алас" за 
физика. Същата диплома по 
лучиха Светлана Антонов
ска за математика и Васил 
Захариев за химия.

Б. К.

Двама учени
ци получиха 

Букова 

награда

Като се минали десетина деня, свършило се 
брашното и майка му почнала да се заключва в 
зимнина и да проплаква като на умряло. Видял се 
в чудо пак. Въртял насам, въртял натам, най-сетне 
се решил и приел службата. „Ще изкарам зимата 
криво-ляво, си мислел, а напролет ще я напусна и 

града чиновник. Аз, дорде имам това

С
образование ще ида в 

образование...
— Кротко се отнасяй с добичетата, момче — 

напътвал го чичо му Васил. — Ауди работи тук 
не ще. Сутрин ще ги кърмиш, преди да е окнал 
говедарят още. Два пъти през деня вода от чеш- 

ще им носиш, ще ги чешеш, ще им подрин- 
чисто и сеното ще го скубеш с кука

та наред от копата, а не да го мъкнеш с ръце все 
от едно място. И пази се от черния бик — му ду- 

г — че замахва с рога понякога, сенким! Легал
но стъпвай, когатб си около тях, че бикове са то- 

овце. Луда кръв ври у тях. Не знае човек 
ги наскачат дяволите. И селска стока е.

—хумористичен разказ- Тази година 8. клас на ос
новното училище завършиха 
27 ученика с успех. Това съ
щевременно е 20 генерация 
на училището. От тях трима 
са отличници и двама пълни 
отличници, които получиха 
„Букова грамота”.

мата 
ваш да им е

ма

Откога е свършил училище Карабойкин Гун
чо, ама развява перчем из село и работа не хва
ща.

ва, не са 
кога ще
От всички е видяно. Дядо ти Тотьо като деца ги 
гледаше и коткаше. Очите си отваряй, санким! Б. Ник.

— Аз — казва, — дорде имам това образова- 
Моята е лесна — казва. — Ка- Почнал работа Гунчо, ама все сърдит, все на

мусен. Не му е по сърце. Пък му се и подиграват 
другарите. Един ден, както оправял омотания по
вод на черния, не знам как се навел над главата 
му и нали е с образование, троснал му се, напсу
вал го и той изфучал, махнал с глава, наврял си 
левия рог в устата му и му разпрал бузата до ухо
то, та и кътните зъби му се лъснали чак.

Бре, ами сега? Притекли се писарят, кметът, 
селяни, заливали с ракия, посипвали със сол и чер 
пипер, най-сетне чичо му рекъл:

— Не става — рекъл — тъй, ами скоро при

ние, не се плаша, 
квато служба поискам, ще ми я дадат.

Върти хората, синът майчин, обикаля седенки- 
те и пердаши скамбиля в Мариновата бозаджий- 
ница, а майка му нека да скубе троскот и да се 
задява като мъглишко магаре с чували.

Д. Любиа

Екскурзия до 

Скопие
Мина зима тъй, втора мина и трета подхвана. 

Не остана парица във възел скътана и къщата им 
оголя като бежанска. Че и брашното взе да се 
привършва.

— Ей го — дума узрижена майка му. — Това, 
дето виждаш, е всичкото. Да има, да има до Бо
городица и като го изядем, какво ще правим — 
и аз не зная.

— Не бой се — вика Гунчо, — аз дорде имам 
това образование...

— Да ти се не види и образованието, и намя- 
рата, майка, кога от три години все това чувам, а 
работа не захващаш. За какво ти е пущината? Ей 
чичо ти Васил може да те настани някъде, кол- 
кото за хляба, ама отиваш ли да му се примолиш? 
Вчера ме срещна при моста и ми рече да наминеш 
край общината. Иди, попитай, погрижи се! _

Позамисли се Гунчо, наведе глава и право при 
кметския наместник.

— Тъй и тъй — рекъл, — чичо Василе, станало 
приказка с мама вчера за мене. Дано — рекъл — 
се намери някаква работица, че и брашно нямаме 
вече в къщи.

__ Има — рекъл, — чичовото. По закона —
рекъл, — санким, трябва да изчислим от служба 
дяда ти Тотя, дето гледа биковете, и да назначим 
човек с третокласно образование. Умее си от ра
ботата старикът и не ми е за изчисление, ама 
като е такава наредбата, няма какво да се прави. 
Та мислих, мислих, бсвен тебе няма друг да е свър 
шил трети клас. Ще те назначим, рекъл, ама да си 
отваряш очите, работата ще си гледаш и няма 
много-много да хойкаш по хора и седенки, че аз 
не си поплювам, заиким! Щом нещо кръшнеш, и 
ще те уволня моментално.

— А бе, чичо — рекъл наскърбен Гунчо, — за 
намери достоен бе? Дотам ли я дока

рахме? Аз, с такова образование човек, с такъв 
ценз и толкова години наука да уча...

УЧЕНИЦИТЕ от Основно
то училище Д. Любата про
ведоха екскурзия до Скопие 
и бяха гости на свои близки, 
преселници от Босилеград- 
ско в Скопие в квартала Бу- 
тел. Учениците бяха добре 
приети.

На път за Скопие ученици
те посетиха във Враня паму
чния комбинат, фабриката 
за обуща „Кощана" а в Ско
пие исторически паметници 
Зологическата градина и дру 
ги културни и стопански о- 
бекти.

баба Дена!
Завели го при старата, подвалила го па пруста 

като вол, кога го коват, и едната му ръка държи 
чичо му, другата писарят, а на краката му седна
ли дядо Коста и Иван Маймунът. Сложила баба 
Дена очилата, вдянала памучен конец, намазен с 
чист восък, и почнала операцията.

Корава жена, брей! Като го подхванала, йол- 
дашим, прибрала му двете страни на бузата и ръга 
с губерката, сякаш шие разпран джоб.

Мушка, ти казвам, и окото й не мига, а той 
грухти като нерез отдолу и пот тече но слепите му 
очи. Като го зашила, вързала възела, намазала го 
отгоре със сладкия мехлем и туйто!

Какви бяха тия златни ръце бабини Деишш, 
бе, брате! За една неделя залепна оная ми ти буза, 
гаче ли не е било, и му мина като на куче... Мал
ко накривичко го зашила и горната част отишла 
малко по-навътре, та му се вижда кучешкият зъб, 
ама и толкова ли да не е! Инак един белег му ос
тана само, една драскотина и повече нищо.

Напусна службата Карабойкин Гунчо, вирна 
глава отново, развя перчем, пак из село и де два- 

ой трети.
— Не става тъй, момче!... Не бива тъй, сан

ким — кори го чичо му в дюкяна. — Майка ти по 
чужди къщи изметува, а ти мотаеш крака от дю
кян. Не може тъй...

и тма

* -■ ^

А Лъжлив Съби, изправен зад него, гледа върха 
на левия си цъ/рвул, смига и мърмори под нос:

— А, нищо му не е на момчето, той е с обра
зование... и ценз има. Хайде, сега пък като му 
лепна и бикът още една диплома на бузата... Не 
се грижете. Тя иеговита е лесна! ...

това ли ме
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изкуство ♦ култура ♦ просвета ♦ изкуствокултура ♦ просвета

Срещи Н( писатели на народи и 
народности в Сърбия

Творчеството 

народностите 

е регионално

на
не

ш н щ 2Я МАЙ т.г. общност. Подчерта се, че ни 
в рамките „а „Майските сре "^"усГди фаГ”- 
ЩИ"’ “В0°Р= "Я - син ?аАнаНл,об„тедство (особенодателство „Братст албанската „ унгарската), а
сание ..Мост и Ц Р примки останали бслс-
култура в Димитровград се и « “Х"ш вече се
ПРОшГс0атаелиПтеРГнароРдп'н приобщава и най-младата
ЗГГнров"дохаРбно”- X ^Вс^Гт^^нте^ 
ната програма-; литературна турц имат свои издателства
ВеЧСР НГ, ™ор.°на0бтема “ГеГвГна" ”нн "писа” което най-успешно може да 
дение и р днтРРАТУ трлрки слоужения (с нзклю- се постигне чрез
Пиото ТМРЧЕСТВО НЛ ченнТ на българската). Те- превеждане на по-зиачител-

НА НАРОДНОС- зн народностни литератури, ните произведения на сърбо-
ГЪРБИЯ. в сре- като съставки на югослав- хърватски, да се формира

ТИТЕ В СР „„те екзта литература, сътрудни- фонд за подпомагане на то-щите участвуваха следните^ ската ДИ^ур^ Ц ревежданс.
шгсатели и поети. атури чрез различни фор- Между другото имаше и

БЕРИША и ХА ми. конто особено са бога. предложение за формиране
ГАс71шТмемлЖИУ _ ОТ ти, когато става дума за ал- на съюз на народностните
МЕДИН МУМДЖИУ ■ г,я1,цигарената и ру- писатели, за формиране на
албанската н;?Р°АНост, О МЪНСката литература. Мно- литературни клубове по об- 
ТОЛНАИ и ЛАСЛОа ВЕГЕЛ ч” народно- щини иди региони. Всички
^.^ЛГкРдлиКА - от РУ: стните писатели и превода- бяха съгласни, че учредени- КОРНЕЛ БЛАНКА от^ру са стаиади исхински ам- те в Димитровград „Маиски
иннКа МЛАДЕНОВ МИЛЕ басадори на съответните ли-' срещи" на писателите от ра 
ииспл^ПРОКОПИ ПО- тератури от матнчните стра зличните народности в СР 
ппн КЛЛГТИМИР ВАЦБВ, ни (Албания, Румъния, Чехо- Сърбия, трябва да станат 
?5?жл^д ИЛИЕВА - МК Словакия, Унгария, СССР) традиция, защото имат годя 
СНЕЖАНА ИЛИЕВА “И з това отноше„ие, по реди- мо не само литературно, нс
ДАНОВИЧ И » Обективни и субективни и политическо значение

ГГ ДОБРИВОЕ ЙЕФ- причини (че и междудържа представляват още една .ма- 
Ж .7'чоРАН МИЛИЧ ка- вни отношения) изключение нифестацня на братство и 
ТИЧ и зигАп ПГ,япи пяк йългапската лите единство на народностите
то представите/ш на Р«А - а за коятоРникакъв ин от Републиката със сръбския
на”адИМИТРИЕ МИЛЕН- тсрес не се проявява от стра народ. След като се обезпе- 
КПН1М1 ВЕРА БЛАГОЕВИЧ на на литературните среди чат постоянни средства, пре 
петъРЦВЕТКСЖИЧ и ми! в НР България. Аложи се тия срещи да се
ОДРАГ СТАНИСАВЛЕВИЧ 
_ от сръбската национал

на

Методи Петров — Строшена чешма

Формирана Културно- 

просветна общност
ПО-ГОЛЯМО

На 24 май г.г. в Босилег- ■ културната общност — стату
протокол за раоота.та и

За председател културна 
- общност бе избран Лю
бен Богословов, а за под
председател Костадин Дими 
тров. За председател на_ Из
пълнителния отбор е избран 
Вене Велинов, журналист.

рад се състоя първото засе
дание на новоформиранага 
Общинската културно - про- та 
светна общност.

Културно - просветната об 
щгюст бе формирана по ед
но решение на Общинската 
скупщина. Заседанието прие 
два допумента за работа на Б. Костадинов

Открита художествена 

изложба на Богдан Нико
лов в Босилеград

организират култур- 
центрове на на

родностите (Приштина, Ба-

в
По случай 25 май — Деня СТОЯН СТАНКОВ, а група 

на младостта и- рождения ученици от литерарната се- 
ден на другаря Тито под по- кция при гимназията проче- 
кровителство на Културно- тоха свои стихове. В програ 
просветната общност от Бо- мата участвуваха Милка 
силеград е открита художе- Христова, Ацка Арсова, Ван

че Евстатиев, Стефан Мана- 
сиев.

В проведените разговори 1Н^,те 
се изтъкнаха и някои проб
леми във връзка с народно-

На разговорите като гости стните литератури. Подчер- чки Петровац, Кръстур и 
присъствуваха ВИТА СУДА-' та се, че няма място вече за др.), при което всяка годи- 
РСКИ, член на секретариата названия от типа „малцинст- 
на Републиканската КПЗ, вена литература”, което наз 
ДИМИТЪР СЛАВОВ, пред- вание по начало, поне в ня- 
седател на Общинското съб- кои среди, носи и едно под-

И- ценяване на съответните ли- бските писатели от Белград 
Особен интерес и Ниш.

на Изпълнителния комитет събуди въпроса за място на 
на ССРН и представител в народностните литератури в 
Републиканската скупщина рамките на югославската ли 
на СР Сърбия, ЛЮБОМИР тература, в рамките на по- 
ГОЛУБОВИЧ, председател големите литератури (глав
на Общинската образовател- но сръбската и хърватската, 
на общност, учители от гим- черногорската и босненска- 
назия „Йосип Броз Тито” и та). Спомена се, че носители 
основно училище "Моша Пи те на литературата в сърбо

хърватската езикова област
Срещата бе открита с при все още недостатъчно сле- МАКАР че в официалната 

ветствено слово на СИНИ- дят народностните литерату програма .на тазгодишните 
ША НЕЙКОВ, директор на ри и техните прояви, че все „Майски срещи” в Димитро 
Центъра за култура, а встъ- още няма по-солидни осно- 

изложение изнесе ви и форми за едно продъл
жително сътрудничество жество

ност.

на една народност ще бъде
ствена изложба на Богдан 
Николов.

Изложбата откри съюзния 
народен преставител в Кул
турно-просветната камара

домакин на срещите. Тая и-
дея топло подкрепиха и сръ- Изложбата ще бъде откри 

та до 30 май.рание в Димитровград,
ЛИя ПЕТРОВ, председател тератури. Б. Костадинов

Интересно гостуване

Поетично - музикално представление
яде,,.

делюнстрира пред около сто 
тйна димитровградски 
тели и гимназисти изтъчне- 
носг за пространството и ха 
рмоничност. Рециталът успе 
шпо бе съпровождан на пи
ано от Миша Киров.

Доста успешно бе пред
ставянето и на певческата 
група
под диригенството на Бойка 
Рачич изпълни няколко кла
сически песни от Бетховен 
Керубин, Сметана и Шуберт 
С нещо по-слаб успех се пре 
дстави и училищния орке
стър под диригенството на 
Тодор Петрович.

Това представление, както 
изпъкнаха организаторите, 
трябва да открехне вратата 
на сътрудничество между 
пиротското и димитровград
ското средни училища.

Първата крачка в това от 
ношение е успешна.

изпълнения и изпълнения на 
оркестъра при училището.

Безспорно, най-високо при 
знание заслужава изпълне
нието на поетичния рецитал 
чийто сценарист и постаног 
чик бе Любиша Джордже- 
внч. Същевременно, той е 
съставителят и на рецитати- 
ва, така че повече от поло
вин час любителите на пое
тичното слово можаха да 
слушат лирично - камерно 
изпълнение за Пирот и него 
вото минало. Изпълнител-

учи-
вград гостуването на култу
рно - художественото

„Иваи Костаднно- 
вич” при Учителската шко- 

кои произведения на сърбо- л& в Пирот не беше
но, онова, което любителите 
на поетично

пително
МИЛЕ НИКОЛОВ, редактор 
на списание „Мост” и изда- (главно превеждане на 
телската дейност на „Брат
ство”.

ЛРУ-
ня-

внесе-
хърватски език, взаимни го-

музи калното 
изкуство чуха в хола на ди
митровградската

делови стувания, взаимно запозна 
ване и пр.). Представители
те на

момичета, коятоСрещата имаш:: 
характер, естество на съве
щание и целеше творците 
от различните нации по-доб
ре да се запознаят и взаим
но да обменят мисли интере литератури само по език се 
сни за всички. Всички пред- отличават от писаната на съ 
ставители (от Нови Сад,
Прищтина, Бач. Петровац,
Димитровград и др.) изт-ьк- Р*. » » "Аеите, темите, ге- пр а

безспорния напредък роите, поръченията са едни Програмата се 
на народностните литерату- и същи, сиреч — югослав- от рецитала , Цветенце 
ри, който се дължи преди ски. Творците на различни цветенце” 
всичко на югославската по- м »
литнка на национално рав- народностни езици се задо- 
ноправие и на голямата ма- жихр- за по-голямо навлиза

не в тая обща

гимназия
народностните литера- е значителен принос в бога- 

тури изтъкнаха, че техните та двадесето - петимайска 
програма.

Именно, на 21 май 
та, в димитровградската ги- 

рбохърватски език литерату мназия бе изпълнена 
ресна

вечер- ските възможности на 
пата момичета - декламато- 
ри напълно осъществиха за
мисъла на автора „Цветен- 
след цветенце”. Особено

гру-

инте-
поетично-музикална

тро
гателна бе онази част посве
тена на пиротските килима- 
рки.

От друга страна, макар че 
всичко ставаше в един хол. 
с чувство на пределна уясне 
ност какво търси от своите 
изпълнители Джорджевич

наха състоеше 
след

съставен върху
поетични текстове на поети
те. Димитър Ранчич, Слобо- 

литература дан Джунич, Кира Ранчич 
югославските народи

териална подкрепа, оказана 
от нашата социалистическа на югославскитите народи на

Ст. Н.
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тежкиятР^япН;\,УТНО беше’ може би. най- тежкият удар. Загубихме храбростта да се йо-
Лзтоще™УАзЛа„ТеайБЯХМе АУХОВ“° и Физически 
ставя две ми3 , г 8 съст°»ние дори да съ-
нствена болест ЕолеАупа“’е от някаква тай- нствена болест, която се явяваше периодиче
ски. Това продължи около един месец и тога 
ва почти постоянно спяхме и бълнувахме Ве- 
че не бяхме съзнателни човещки същества но 
като диви животни. Очите и ушите ни говоре 
"™ПаСН°СТИТе И беше Достатъчно да почувствуваме миризмата на тютюн за да знаем 
че някои се приближава. Станахме, просто к^ 
зано плъхове с изострени сетива, зк които вси 
чки останали хора бяха котки и зверове.

Едва успях нещо да промрморя, изплашен 
и изненадан същевременно. Тримата америка
нци, които нарочно останаха озад, не прого
вориха нито думичка. И едвам когато аз Ми- 
накава се срещнахме, единият от тях предпаз
ливо се доближи:.

— Всичко ли е в ред? — попита той.
— Знаеш, аз бях във въртолета. Следехме 

те отгоре, каза той развълнувано.
Мълчех и гледах Минакава.
Заведоха ни до един камион. Нито за мо

мент’ не можех да се освободят от мисълта, че 
ще ни разстрелят. Качихме се в камиона и 
така ЗАВЪШИХА ШЕСТНАДЕСЕТ ГОДИНИ 
НА НАШАТА ГОЛГОТА.

Минакава ми разказа какво се е случило 
с него. Както и предполагах, той тръгнал да 
хване пиле, което се изкачило на една палма. 
Туземците го забелязали и тръгнали към него. 
Той почнал да бяга, но наскоро го заловили. 
След това го закарали в американската болни
ца в Агана. По време на разпита, той им раз
казал и за мене.

ПОСЛЕДНИТЕ 

ВОЙНИЦИ 

НА МИКАДО В болницата най-напред ме заведоха в ба
нята. Топлата вода сваляше пластове мърсо
тия. Тогава ми дадоха чисто бельо. Един вое
нен лекар ме прегледа най-щателно. Не наме
ри нищо сериозно и затова веднага ме изпра
ти при бръснаря, който ми свали 60 см дълга 
коса като я хвърли на масата. Пожелах да я 
взема за спомен и той ми я даде.

Първия обед ми приличаше на сън. Не 
вярвах, че хлебът може да бъде толкова бял. 
Минакава седна с мен. Американците се сме
еха. Аз все още съм убеден, че зад това се 
крие някаква клопка.

Тогава ни оставиха в една стая където мо
жехме спокойно да разговаряме.

— Не вярвам, че ще ни върнат в Япония.
— И аз, отговорих.

Разговаряхме шепнешком и се разходах- 
ме гледайки навсякъде подозрително, както 
бяхме и свикнали.

3.
В течение на продължителните дъждове 

през 1957 година инстинктът ме издаде. Не 
бях далеч от смърта. Двамата направихме все
ки за себе си някакъв вид палатка. Между 
нас имаше примитивна печка. Валеше проли
вен дъжд, а ние седяхме един срещу друг, с 
някакви стари американски легени на глави
те и се греехме край печката. Изведнъж Ми
накава ми каза:

— Имам впечатление, че войната вече е 
завършила__

Защо тогава туземците би се опитвали да 
ни убият.

— Не зная. Може би американците са раз 
писали награда за нашите глави? ...

— В такъв случай, ще бъдем принудени да 
умрем тук, отговорих с плачлив тон.

Юни 1944: Американците нахлуват на 
остров Гуам

чили в самолета само да ни изхвърлят някъде 
над океана. Ние двамата бяхме единствените 
японци в самолета, което беше повод за още 
по-голямо съмнение. За последен път гледах 
през прозореца на самолета остров Гуам и 
неговите джунгли и всичките ужаси, които 
преживях отново се появиха пред очите ми 
като калейдоскоп.

Не зная колко дълго сме пътували, но из- 
веднаж самолетът започна да се спуска. Ко
гато се показахме на вратата, чухме възклица 
ния:-

След обед ни снемаха журналисти и кино 
репортьори. Бомбардираха ни с толкова въп
роси, че мислехме че главата ни ще пукне. Ви
наги ни питаха за една и съща работа:

— Какво правехте без храна? Кога узнах
те, че войната е свършила? Искате ли ведна
га да видите Япония?

„ТРИЪГЪЛНАТА ДОЛИНА”

Сега патраулите бяха все по-редки. Това 
би трябвало да ни улесни живота, но ние вече 
нямахме сили. Една вечер между дърветата 
забелязахме пиле. Сутринта Минакава се опи
та да го хване. Аз не можех да го съпровож
дам. Изминаха повече от три часа а той не се 
връщаще. Към пладне тръгнах да го търся. 
Обхвана ме паника. Може би е отишъл на оно 
ва място, което добре познавахме и където 
имаше какосови орехи в изобилие. Прегледах 
всяко дърво поотделно и при едно от тях на
мерих неговите обувки и раница. Силно изпла 
шен започнах да го търся по околността. В 
този момент чух изстрел. Помислих за най- 
лошото. Постоянно мислех за неговите диму: 
„американците убиват всички военнопленни
ци”.

Ние давахме само кратки и обобщени от
говори.

Банзай! Банзай!
Бях смутен. Огромна маса народ се беше 

събрала да ни посрещне и поздрави. Един 
транспарент носеше моето име. Не знаех да 
ли трябва да се смея или да плача.

Щом като докоснахме земята бяхме вече 
обкържени от народ. Образът на майка ми, из
чезна като сянка. С голяма мъка успях да сти
гна до нея и да я прегърна. Заплаках, а след 
това прегърнах сестра ми.

Когато се завърнал Ито Мазашн 
споя надгробен паметник, който отдавна бил 
издигнат.

Ето, такъв е епилогът на тази наистина е- 
динствена човешка драма.

(КРАЙ)

След това ни позволиха да разговаряме по 
телефона със своите семейства. Бях силно раз 
вълнуван за да позная гласа на сестра ми. Ми 
накава също съмняваше, че е разговарял със 
сестра си.

— Да ... Това съм аз, Минакава___Ти ли
си Цуру. Можеш ли да ми кажеш колко 

хектара земя имаме зад къщата? ... Точно е .. 
А как се казва дядо?. Слушай, трябва да дой
да и да проверя.

Сутринта заминахме за Токио. Минакава 
никак не можеше да повярва, че ще видим 
своята родина. Впрочем, той беше по-спокоен 
отколкото аз, защото аз мислех, че са ни ка-

вндял

Потокът от мисли прекъсна звука на вър- 
толет, който летеше над дърветата. Застана 
точно над главата ми и след това се спусна 
толкова низко, че аз ясно разпознавах фигу
ри на хора. Избягах в близкия храсталак. Ос
таваше ми да изчакам момента когато ще се 
срещна с американците очи в очи.

На бърза ръка зарових своя дневник, кой
то носеше последната дата 16 май 1960 годи- 

Мъглата се дигна и се появиха грубите 
върхове на скалите. Когато дигнах глава гле
даха ме четирима американци. Сърцето прес
тана да бие. Единият от тях се приближи. То
зи човек чисто облечен и хубаво избръснат 
беше Манакава.

ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА БАНКА 

Лесновац
на.

— Сполай на бога, че те намерих — спо
койно каза той.

с клоновете си във Власотиици, Лебане, Вучйс, 
Гърделица, Босилеград, Владичин Хан, Сур- 
дулица, Буяповац, и в пощите па територията 
на Лесковац и Враня

ОРГАНИЗИРА ИЗВЪНРЕДНО ЛОТАРИЙНО 
ТЕГЛЕНЕ ЗА СПЕСТОВНИЦИТЕ СИ.

н собственици на средства, осрочени на 13 
месеца.ЙП1ШН1ПШП11ПШЙ1111111Ш1Н1ПППШ1Ш11ШШ11111111111111Н01И11

СПЕСТОВНИЦИ! Използвайте единстве
ния случай спестеното да оставите на сигурно 
място в Обединената банка в Лесковац, която 
плаща най-високи лихви до 7,5%.

ЗАПОМНЕТЕ, че само за вас е организи
рано извънредно теглене на спестовната ло
тария.

ЛОТАРИЯТА ИМА СТОКОВО-ПАРИЧЕН 
ХАРАКТЕР СЪС СЛЕДНИЯ ПЛАН ПРЕМИИ: 

— Автомобил ,Застава 750 19 000 динара 
— Мини-трактор „Адриа”

ГЛАВНИТЕ ПЕЧЕЛИВШИ 
— Мотопед „Мини”
— Помпа за напояване

9 000 динара Покрай високата лихва от 7,5%, 
участвуването в лотарийното теглене на би
лети, вие които разполагате със спестовна 
книжка с влог от 1 000 динара, сте застрахо
вани при ЗАСТРАХОВАТЕЛНИЯ ЗАВОД „ЮГО 
СЛАВИЯ”.

ПОБЪРЗАЙТЕ, 
чсио за 15 май 1971 
Башсата в 9 часа.

ГИШЕТАТА по спестяването работят всеки 
ден от 7 до 19 часа, както и гишетата в по
щите в Югоизточна Онрбпя.

както и

2000 динара 
1818 динара 
1490 динара— Хладилник 

Печелят още:
— 50 билета от по 300 динара и 15 000 динара
— 50 билета от по 200 динара по 10 000 динара
— 100 билета от по 100 динара по 10 000 динара
— 300 билета от по 50 динара по 15 000 динара

Право да участвуват имат всички спес
товници с влог от 1000 динара на 13 месеца

защото тегленето е насро- 
годнна в помещенията на

' - . V , , - -
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Комшийска хроника

„Братство” покану да 
пестотии броя 

Ниш,
децата отИ зпратила ми

тГ,БраИгАство"а.ГВану возат, стиго до 
добре ама у градат никои не «оже да ми каже ку

- * -в=и
— по-арно не може да буде. Прими

_ йедна недра убава мужага.
платим борчо- 

при медно девои-

славе

продаваш 
Дочекашс ме 
ме лично директорат 
Йеднумо, пинумо, па реши я да си 

„Братство". Одведоше ми 
че, оно ми даде рачунат - за целу годину

— А девойче, кажем я, имаш голему грешку. 
Първо ми да одбийеш за бедете страиице що съм 
добивал у Димитровград, па тъгаи че видимо колко 
СЪМ борч.

За вечерту директорат ми рече да 
най-големият хотел у Ниш — тамо че буде изоичат. 
Наместише ме та седо мецу новинарите оди „Ьрат- 
ство" и од друЬи весиици. Ли сам и я парче нови-

всте за

дойдем УБез думи

Милс Николов, автор на книга-
„В различни посоки" даде следнота нар.то обяснение: ,,Когато се определих — Бай Манчо — каже йедън до мене — ти мло- 

прослави у последн»е време. Сви те траже, ка- 
да писуйеш, биете парата. Изгледа че

предвиднямахза такова заглавие. го се
зую ти кво 
оста и ш земеделието.

състоянието в издателството. . .

— одговори му я. По-арно за 
бил тез туя славу. Йедън ме

сам им ба-

♦ — Слушай сине 
мене йе да сам си '
ли, а тройица ме гледаш попреко, кока 
щу заклал. Омързо си с човеци. Све се неща мис
лим да зарежем я туя работу. Ту в а онядън ме сре- 
те йедън, па ка поче да ока по мене, ка налиже 
да ме утепа. За мене си писувал у рабушат, позна
вам я, па познавам. Бре човече, казуйем му я, на 
тебе ич несъм мислил, не спомен»уйем никога лич
но, ама он ич нече да чуйе.

А йоще по-страшно йе, деца, кита им некой го-
нападнем некои

ва-

Центърът за култура и забава в 
Димитровград заплати добре на опе
рните певци от Белград за гостува
нето им. Защо направи това когато 
Мето Петров им пее всеки месец — 
безплатно ...

Стефан Николов два пъти в 
слиза на земята (когато семесеца

печата „Другарче"). През останали
те дни е в облаците — пише поезия.

★
Паисий Хилендарски, когато по-

нал* лучил „Мост" два пъти се обър 
в гроба и съобщил на Мики Нейков: 
„Защо ме погреба в Рибарци? По- 
добре щеше да бъде това да сториш 
в Славиня — по-често щеше да ид
ваш при мене... и

лемъц каже да напишем неща, да 
наш батислък, а друг, па големъц, ми па дава съвет 
ич с това да се не играм. А са: кога я да послу
шам? Ако послушам йеднотога, ония че се расърди, 
па може негде и да ме припне у Ноше, ако съм мло- 
го сгрешил. Я седнем дома па меркам: кой е по-го- 
лем од н»и, кой над кога йе. Първо почнем откико 
су се родили, кой на кикъв пое йе бил, па после уз- 
нем та размисли: кой кикъв ютре може да стане.

Откико сам узел плавезат да писуйем видел сам 
дека ич нема глава да те заболи ако нападнеш не-

Хората се питат: защо закъсня из
граждането на телевизионното реле 
на Асеново кале. Тези дни узнахме, 
че причината е Асен (Лазаров), кой
то не дал съгласието, си за локация. *

Когато Матея Андонов напише 
нещо във вестника, никой не възраз
ява; дори и директорите. Те казват:

*
кога келнера, чувара, селяка, занаятчию — тека тия 
по-ситните. Тъгай може да те тупне некой по рамо 
и да те повали. Ама ка закачиш некога с плитку ма- 
терицу а с дълбоку вотел>у — държ се и тражи по- 
дебелу гьрбину.

Тека се поизаротимо са новинарете, попреказа- 
мо си муБете, ожалимо се, найедомо се, напимо, 
поиграмо и оро, па од ютре — Йово наново.

А със здравийе, 
Манча с.р.

Йотов: ,.Много хубаво, че „по
криваме" четири общини. Ако „сгре „Това е по Матей . 
ша'' в една — мога да си избирам *
от останалите три за едномесечна 
командировка. .." За да пише „по-тежко" Богдан 

Николов остави перото, а взе палит
рата.*
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