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ВЕСТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО—ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА ЦЕНА 10 ДИНАРАБЪЛГАРСКОТО -МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПЪРВИ ЗАСЕДАНИЯ НА 

ОБЩИНСКИТЕ СКУПЩИНИ
СТО БРОЯ 

БРАТСТВО“1»
Малък юбилей! Сто броя 

„Братство"’!
Появило се като двуседми 

чен вестник с малък тираж, 
то се разви в седмичник с 
над 3.700 екземпляра.

Задочна дилет1антски. а 
сега отзивите на признати 
общественици и журналис
ти, и на многобройни чита
тели потвърждават, че се 
реди между по-автсритетнп 
те вестници у нас.

През четирите години ©Т 
съществуването си „Брат
ство1’ устоя на обещанието: 
да информира читателя за 
живота у нас и по света; да 
следи и съдействува за раз
витието на нашите народи 
и нашата народност; да бъ- 
Де на преден пост в общия

# Избрани са представители за Сьюзната и Републиканската скупщина 

ф Нови отбориици за околийските скушциии 
ф Кон са новите председатели на общансквте скупщина

ито на 3 юни бяха избрани от 
отборниците на Общинската ску 
гнцина ще трябва да бъдат пот-. 
Еърдени с пряко гласуване на 
избирателите, което ще се про
веде на 16 юни тази година.

Па 3 юни в Бабушница, Власинска Округлица, Босилеград 
и Димитровград се състояха първите заседания на повоизбра 
ните общински скупщини. Общинските отбориици се събраха 
Да изберат председатели на скупЩинкте си, околийски отбор- 
ници и представители за кантарите на Съюзната и Републикан 
ската скупщина.

Както съобщваат нашите коресподенти, отборниците на по- 
менатите скупщини са проявили пълно единодушие при изби
ране на представители за скупщинските камар и и за 
борници на околийските окупщшги. Резултатите от произведе 
ните избори на заседанията са извънредни. Изтъкнатите 
дидати са били избрани без пито е^ин невалиден глас.

от ВЪВ ВЛАСИНСКА 
ОКРУГЛИЦА:

Председател па скупщи
ната Десимир Николвч

кап

ни устрем към социализма.
На страшщите му непре

къснато 'стоеше ЧОВЕКЪТ, 
управляващ и строител на 
по-хубавия живот — работ
никът от завода, селският 
труженик от нивата или св 
чарника, 
честен интелигент, саможерт 
веният обществен деятел, 
съвестният служител, онеп
равданият. жертвата ля егг 
живелото и чуждото в на
шия живот.

Израстващият завод, овце 
ферма, високите добиви, и- 
засставането, напорът — си- 
чко бе отразено по съотве
тен начин.

„Братство” стана действи 
телна и могъща трибуна на 
нашия читател.

Не всякога, обаче излиза
ше навреме, понякога чита
телят оставаше недсволеря. 
Че не намира тема за себе 
си; имаше изоставане зад 
събитията^... — оправдано и 
неоправдано.

В стотия брой обаче да

В БАБУШНИЦА:

Председател иа общин
ската скупщина 

Велимир Джурджевич

Покрай избирането на нов 
председател — Стойне Иванов, 
Общинската скупщина избра но 
ви общински комисии, които по 
своя характер се различават от 
предишните отборнически ко

мисии, каквито са комисията за 
кадрова политика, която в бъде 
Ще се занимава с кадровата по 
литика на комуната и комиси 
ята за обществен надзор.

Новата Общинска скупщина 
е избрала за председател ДЕСИ 
МИР НИКОЛИЧ, досегашен 
председател на Общинския на 
роден отбор във Власинска Ок 
рутлица.

безксрисният и

Отборниците са избрали 
представители в Съюзната ску 
пщина и Републиканската скуп 
щина. За съюзен представител 

избран СТОШИЧ СТОЯДИН, 
а за представител в Републи- 

АСЕН ЛА

иНа първото заседание на Ба- 
бушничката общинска скупщн 
на отборниците са избрали за 
председател на скупщината БЕ 
ЛИМИР ДЖУРДЖЕВИЧ. На 
проведените след това избори 
за представители на Съюзната 
и Републиканската, скупщина) са 
били избрани: ЙОВАН ВАЦИЧ 
за представител в Съюзната ка 
мара на Скупщината и ТОДОР 
СЛАВИНСКИ за представцтел 
в Републиканската камара на 
Сръбската скупщина.

Стойне Иванов

За представители в Околийс
ката скупщина са избрани: 

Околийското вече:
1 .Стойне Иванов
2. Вене Манов
3. Харалампи Сотиров

Стоядин Стошич — „Дича’’ 
Ор.гатщационнсполитичсското 
вече:

Сотир Радивоевич.
Стопанското вече:

е

канската скупщина 
ЗАРОВ.

ВСИЧКИ скупщини са реши- 
ли да се съберат в скоро време 
на ново заседание и да започ
нат работа по текущите въпро 
си от обществения живот на ко 
муните си.

Влайко Стоянович 
Обаче представителите за Ре 

публнканското вече на Републи 
скупщина и Съюзното

Вечето на трудовите общности:
1. Верка Илиева
2. Асен Мйтов
3. Васил Захариев
За представители на Републи 

канската скупщина са избрани 
Републиканското вече:

Асен Лазаров.
Организационо-политическото

канска
вече на Съюзната скупщина, ко

В БОСИЛЕГРАД: В ДИМИТРОВГРАД:

Председател на общинската скупщина е 
€теяп Наков, секретар Кирил Илиев

Председател иа общин
ската скупщина 
Стойне Иванов

призовем сШе веднаж чита
теля към сътрудничество. 
Зашото малко интелигенти 
и обществени дейци се вест 

на страниците му

вече:
Бранимир Стоянович. 

Стопанското вече:
Чедомир Трайкович. 

Културцо-просвстно вече:
Перса Младенович 

Социално-здравното вече: 
Владимир Милутинович.,
И за представители на Съюз 

пата скупщина са избрани: 
Съюзното вече:

След приемане на празилни- 
ка за вътрешния ред Скупщина 
та избра за председател на Об 
щинската скупщина СТОЯН НА 
КОВ, гимназиален учител и де 
сегашен председател на Общин 
ския параден отбор, а за секре 
тар КИРИЛ ИЛИЕВ, началник 
на Клона на управлението зз 
социално осигуряване.

На това първо заседание 
произведоха избори за предста 
внтели на Съюзната и Републи 
канската скупщина и на отбор 
ници за Околийската скупщи-

Петдесетте новоизбрани отбор 
ници се събраха в понеделник 

първо заседание. Най-нап
ред на (Отделни заседания на 
Общинската камара и Камарата 
на трудовйте общности, 
бяха открити от най-възрастии- 
те отбориици —Аврам Игов от 
В. Одоровци и Петър Цветков 
от Гоии дол, отборниците дадо 
ха тържествено обещание за 
съвестно и усърдно щзпълнебше 

длъжността отборите и 
браха председатели на камари 
тс.

Съвместното заседание на две 
те камари откри най-възрастни* 
ят отборник Петър Цветков.

На пьрЕото заедание на но
вата Общинска скупщина в Бо 
силеград, проведено на 3 юни 
т. г. бяха избрани: нов пред
седател, членове на комисии и 
съвети на Общинската скупщи 
на, както и представители за 

/ Околийската, Републиканската 
' и Съюзна скупщини.

наяваха 
със свои работи.

„Братство’г чака тяхното 
сътрудничество. А читател- конто
ят — думата им.

Редакцията
V

СР

иг,на

на.

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪЮЗНАТА 
СКУПЩИНА СА ИЗБРАНИ:

ЙОВАН ВАЦИЧ — в Съюзната камара 
АЛЕКСАНДЪР МАНИЧ — в Стопанската камара 
ЙОВАН МАНИЧ — в Културцо-просвеггната камара 
ЕЛЕНКО КОСТИЧ — в Соцналнс-здравната камара 
КИРИЛ ТАШКОВ — в Организационно-политическата камара

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА 
СКУПЩИНА СА ИЗБРАНИ:

ТОДОР СЛАВИНСКИ — в Републиканската камара 
РДДМИЛО МАРИИКОВИЧ — в Стопанската камара 
ДРАГОСЛАВ ВОЙЧИЧ — в Културио-проспетната камара 
МИХАИЛ ЛЮБЕНОВ — в Соцц|ално-здравната камара 
ЛЮБИНКА ЖИВКОВИЧ — в Оргаиизациошш-политичсската 

камара

ЗА ОТБОРИИЦИ В ОКОЛИЙСКАТА СКУПЩИНА В НИШ 
СА ИЗБРАНИ:

ДИМИТЪР СЛАВОВ II СТОЯН НАКОВ — в Околийската 
ьЯмара

ДИМИТЪР ПЕТРОВ и ЖИВКО ВИДЕНОВ — в Камарата оа 
трудовите общности.

N .

Накрая Скупщината избра но 
ви комисии и съвети.

Очаква се следващото засед 
ите на Общинската скупщина 
да се състои към 15 юни.

Повечето представители са не 
лучили 100 на сто от гласовете 
Изключение от това са Михаил 
Любенов, който получи 49 от 50 
гласа и Любимка Живковнч, ко 
ято получи 36 гласа.

Единадесетият фестивал на българската народност от Димитровградско бо възторжена мани 
Фестация на младостта, културната и стопанска дейност в Димитровградско.

Четете на етр. 3 и 8.
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Слс§ изборшшв зя новата общинска екуищмяаРеч на Велко Влахович в Свитлен, НРБ
Разнообразен състав 

на ошборницишеСЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ 

ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ Е В 

ИНТЕРЕС НА ДВАТА НАРОДА В течение ма повече от един 1 сил Захариев. Серафим Томич.
Йордан Джорджов, Никола Сла 
вков, Вене Дончов, Захари Раи 
гелов.-Драган Стоянов. Димко 
Радулов, Стоянка Николова, Бо 
янка Раденкова.

2. Група просвета и култура: 
Василка Йованчова. Раде Кон
стантинов и Вера Илиева.

3. Социално—здравната група: 
Анани Стоянов.

4. Групата на явни служби; 
Любен Манов. Павле Йелисав- 
чич.

месец жива политическа актив 
пост на всички организации и 
всестранно залягане на общес
твените дейци и партийни ръ
ководители и избирателите ус
пешно се избраха ония пред
ставители, които по своите мо
рално-политически качества съ
вещания и разбирания са най-

На 2 юни в Свитлен, в Народ 
на република България, е бил 
открит паметник на българския 
революционер, участник в Ис
панската гражданска война Сто 
ян Димитров Палаузов. На от- 

, криването е прнсъствувал чле
нът на Изпълнителния комитет 
на ЦК на СЮК другарят1 Велко 
Влахович, близък другар на Па 
лаузов от студенскпте години в 
Прага н от испанската война.

Другарят Влахович е пронзне 
съл реч, която поместваме в 
откъси.

Като благодари за поканата 
да участвува на почитане памет 
та на Палаузов и предаде поз
дравите от всички негови друга 
ри, организирани в Сдружение 
то на бившите югославските доб 
дроволци от Испанската републи 
щанска войска, той каза:

„Желая моето присъствие ме 
:жду вас, пред паметника на 
. другаря Стоян ,да бъде още е- 
. дин. макар ц скромен принос 
за развитие на сътрудничество 

-то и дружбата между вашия на 
-род и югославските народи.

Нека това да бъде още една 
^манифестация, която ще напом 

■ ня на нашите млади поколения, 
-че нашите народни борци за сво 
-бода и социализъм в миналото 
-са работили заедно и са били 
^закърмени от същите мисли, 
„стремежи и идеали. Да си спом 
:ним за дейността на Христо Бо 
-тев, Георги Раковски. Любен 
Каравелов. Да сн спомним за 
:пребиваването след 1923 година 
на другаря Димитров в Югосла 

:вия. за посещенията на другаря 
'Тито в България и на другаря 
.Димитров в Югославия след ос 
вобождението, когато нашите 
■сГрани тръгнаха по пътя към 
„социализъм.

На линията на тази борба за 
общи идеали бяха моето и Сто 
яновото другаруване и приятел 
ство. както ц. приятелството ме 
жду стотиците югославски и 
български бойци от батальон 
.„Димитров” и от другите еди
ници в окопите на републиканс 
ка Испания.

Това беше при.ятелство, осво 
бодено от всякъкъв шовинизъм 
и тесногръд национализъм, из 
раснало върху общи интереси, 
обща борба, обща пролетарска 
идеология”...

Говорейки за другаруването 
си със Стоян Палаузов, той из 
тъкна, че с цего се е запознал 
в Прага и че от есента 1941 го 
дина техните пътища не са се 
разделяли.

.,Заедно, в една рота от батал 
ьон Димитров”, се борехме за 
щищавайки от пристъпите на 
международния фашизъм Мад 
рид. Заедно бяхме и ранени. На 
пускахме Испания лятото 1938 
година с няколко стотин ране
ни”. ..

съседи п па всички народи, ко 
за мир и дружба

..Заедно прекараните в Париж 
месеци в навечерието ма Втора 
та светвона война бяха изпълие 
нн с непрестанна работа. Под 
ботуша ма фашизма падаха ед 
на след друга страните Стотици 
хиляди бежанци от Гер.мания, 
Испания, Австрия и Чехоелова 
кия минаваха през Париж. Ев 
ропа се превъРщаше полека в 
огромен концентрационен лагер, 
а нейните пътища бяха непро
гледни и мъчни. Предстояха по 
ви, още по-труднм борби.

През лятото 1939 година се 
готвеше за по-нататъшии завла 
дявания .,най-голямата за всич 
км времена машина”. По също 
то време обаче се ковеше най- 
силната в историята човешка 
съпротива, която беше по-могъ 
та и по-голяма от Хитлеровата 
.най-силна военна машина’. 

Другарят Стоян Димитров Пала 
узев вгради в тази величаистве 
на човешка съпротива своя жи 
вот. Неговият пример, както и 
примерът на толкова десетки и 
стотици други борци показва 
колкава е силата на идеите на

нто радеят 
между народите.

Фактът .че нашите две стра 
ни строят социализъм създава 
условия за продълбочване на 
сътрудничеството в полза 
нашите народи и в полза на 
мира и социализма.

Благоприятната атмосфера, ко 
ято все повече се създава в на 
шите отношения, вече е откри 
ла големи възможности за съ- 

във всички облас

високо.
Новият състав на Общинска

та скупщина дава надежда да 
со Еярва, че голям брой нераз
решени въпроси ще бъдат раз
решени, а комуната измъкне от 
пасивното положение, което е 
наследно от преди войната и 
което значително беше подобре 
но през годилите след войната.

па

ОБЩИНСКОТО ВЕЧЕ:

Иван Стоев, Александър Ми 
ленков, Стойне Иванов. Влади
мир Величков. Стоичко Андо
нов, Никола Манов. Кирил Ма- 
насиев, Огоичко Ангелов, Ма
рин Илиев, Филип Зарков, Ве- 
ие Манов. Захари Сотиров, Ев_ 

Димитров. Доситей Спасов,

трудничествр 
ти иа обществения, гюлитичес 

стопанския живот. Нашкуя и
дълг е. да използваме тези въз 
мсжности по-добре и по-правкл 
но. за да укрепват 
върху конто почива това сътруд

Ето защо за предстоящото за
скуп-седаиие на Общинската 

щипа съществува особен инте
рес между гражданите, още по 
вече, че иа това заседание тря 
бва да се избере нов председа-

основите,

тим
Стамен Петков, Милан Дочев, 
Крум Петров, Харалампи Соти

Стоичко

ничество.
Реалното съглеждане на об-. 

пнтереси, ' насочванетощите
към здрав процес, който да се 
развива непрестанно, е залог за 
стабилността иа отношенията и 
за пълното съдържание на съ_

тел.
ров, Кроне Станков,
Стойов. Кирил Стоянов, 
Дойчинов, Крум Митов, Драган 
Георгиев, Лазар Стаменков. И- 
ван Митрев Георги Караджи- 
нов, Миле Иванов. Стаииша Ста 
менов. Захари Господинов.

Накрая да изтъкнеме, че Об
щинската изборна комисия, ко 

имаше нелека задача благо

Ние вече отчетохме, че изтъ
кнатите представители за отбор 
цици на новата общинска скуп 
шина са избрани вече във всич 
ки избирателни единици.

Ето съставът на Общинската 
скупщина по вечетата:

Вене

трудничеството.
Нашите загинали другари по

коеложиха животи за окова, 
то щеше да дойде утре. В наша 
та работа също така трябва да 

повече напред към бъ

комунизма и как тези идеи мо 
гат да разгорят в човека всич 
к0 онова, което е най-благород 
н0 и най-човечно у него.”

Много другари също са заги 
нали. Мнозина в Испания, мно 
зина през Втората световна вой 
на. ,От нашата студентска група 
която дойде от Прага в Испа
ния половината загинаха през 
героичната Народоосвободител- 
на борба в Югославия”, 
спомена известните командири 
Бранко Кръсмановнч. Мирко 
Ковачевич, Ратко Павлович, И- 
лия Еигел. Ахмед Фетахагич ка 
то 1добави; че|46 иапански бойци 
югославяни са полу чили най-ви 
сокото признаеше Орден иа на 
родния герой, а 
бойци от Испанска война са про 
изведени в чин генерал.

Като подчерта, че испанската 
.макар да бе окончана

гледаме
дещето и да разберем повелите 
и нуждите на утрешния 
По такъв начин най-добре Ще 
се отплатим на нашите загина-

ВЕЧЕТО НА ТРУДОВИТЕ 
ОБЩНОСТИ

1. В групата стопанство: Бу- 
димир Пенев, Васил Велинов, 
Иван Трайков и Драган Мицев.

б) подгрупа селскостопанство: 
Любомир Станимиров, Асен Ми 
тов, Стоичко Андонов. -Марина 
Станкова, Евстатие Иванчов, Ва

ято
дарение на самопрегорност на
време и твърде рано завърши 
длъжността си, с което се обез 
печава време са нова подготов 
ка за изборите на представите 
ли в Републиканската и Съюз 
на скупщина.

ден.

ли другари.
Велко Влахович се срещна с 

60 бивши доброволци от Испанс. 
гражданска война, кегито 

присъствувахаката
също така 
откривнето на паметника.

наТой Ст. Н.

СЪВЕЩАНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ 

ПА САМОДЕЙНОСТТА30 югославски

борба
трагично е събуждала и ковала 
твърда увереност, ясни възгле
ди и най-благородни стремежи, 
създавайки от тях нови личшг 
и обществени стойности той про

какви дотации. Уверих се съш.6 
така, че не разполага и с най- 
основен театрален инвентар. От 
говорните фактори в града тряб 
ва да намерят начини и сред 
ства да съоръжат театъра с не 
обходи мия инвентар. Ние видях 
ме стопанския напредък на то 
зи град, усилията да се превъР 
не в промишлен център на то 
зи район, но можем свободно 
да кажем, че стопански напре
дък без развиване на духовна 
култура Не е напредък. Това 
трябва да върви успоредно. Пре 
длагам на моите колеги от Ди
митровград да установим по-те 
сни връзки и ние сме готови 
да ви помогнем, доколкото ни 
позволяват силите.

в присъствието 
и секретаря

ще трябва да се ориентираме по 
вече към работническата мла
деж от града.

На 2 гони
на председателя

Културно-просветната общ
ност на Нишка околия друга
рите Мича Госпавнч и ’ Мия 
Виденович, управителя на те- 

в Прокупие Радомир 
управителя ка 

дом на миньорите

на

ЛЮБОМИР ГОЛУБОВИЧ:
дължи:

.,Ст войната се измина доста 
Ереме. Има хора, които биха ис 
кали опитите и поуките от ми
налата война Да бъдат предаде 
ни на забравата. Шесдесетте ми 

миналата вой

— Чухме какво е положение 
то в града. Струва ми се, че съ 
щнте проблеми съществуват и 
при самодейните колективи на 
село и там се работи несистем 
но. От друга страна досега 
сме успели да установим по-те 
сен контакт със самодейните ко 
лективи на село.

атъра 
Глигорневич.
културния 
в Алексинац ПетЪр Анджелич 
представителя на Културно-про 
евтната общност в Димитров
град Любомир Голубович, упра 
Еители на основните учитища 
ст Димитровградската комуна, 
театрални и културни дейци 
от града, 
проведе 
мите на 
щаиието откри и се ръководе- 

от председателя на Култур 
но-просветната общност в Ди
митровград Любомир Голубо-

нелиона мъртви от 
на несъбуждат у някои хора спо 
мени, не ги карат на размншле 

на теориятаИдеолозитение.
,,на забравата” вече започват да 
повтарят Хитлеровите думи: ,,3а 
творете сърцето си пред съжа 
лението”.

Човечеството ие може да поз 
воли за употребата на атомни 

за масовно унищо-

в Димитровград се 
съвещание за пробле- 

самодейността.. СъвеВ
АЛЕКСАНДЪР КАМЕНОВ, 
УПРАВИТЕЛ НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИЩЕ В С. СМИЛОВЦИ

ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ Е 
ОСКЪДИЦАТА В ПОДБРАНИ 
ПИЕСИ

ше
те средства 
жение да решават хора. които 
нищо не Са наумили от минало 
то. Онези, които са заинтересу 
вани от продължаване на нап- 

в света и на студена-

МИЧА ГОСПОВИЧ;

ПРЕДПРИЯТИЯТА СА ДЛЪЖ 
НИ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА КУЛ 
ТУРНОТО ИЗДИГАНЕ НА СВО 
ИТЕ РАБОТНИЦИ

вич.

МЕТА ПЕТРОВ: — Тетралната дейност в ра
йон Забърдие се развива глав 
но чрез училищата. Театрални 
те ансамбли се ръководят от у- 
чители. обаче в състава им вли 
зат и членове на-ССРН и селе 
ката
Се постигат още по-добри резул 
тати. Обаче най-належащ проб 
лем, който ние сами не ще мо 
жем да разрешим, е оскъдицата 
в театрална литература.

МИЯ ВИДЕНОВИЧ:

—-- Интересува ме на кой език 
се дават пиесите и какво е съ 
трудничеството ви с издателст 
всто „Братство”?

ЛЮБОМИР ГОЛУБОВИЧ:

режеието 
та. война, които създават усло
вия, ..пушечен изстрел да може 
да предизвика ядрена експлози 
я”, трябва да срещнат 
на народа в своята страна и на 
народите от цялия свят.

Борбата за мир и социализъм, 
борбата за мирно съществуване 
между държавите и народите 
сега е задача на всички онези, 
на които народните интереси

ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ НИТО 
ДИНАР ДОТАЦИИ„БРАТСТВО“

Бр. 100
РЕДАКЦИЯ

— От досега казаното се виж 
да. че съществуват много проб 
леми, които в най-близко вре
ме всички сме длъжни да Раз' 
решим. Предлагам да се органи 
зира ново съвещание на крето 
да участвуват директори на пре 
дприятията. представители 
обществено-политическите орга
низации от града, представите
ли на кооперациите от селата 
на което квалифицирано и кон 
кретно ще разискваме за подо 
бряване работата на'самодейния 
театър и самодейоността в грЗДа 
изобщо. Както се вижда финан 
сиранет0 е един от най-голем1‘

отпора — Вярно е, че Димитровград 
ският самодеен театър „Хри
сто Ботев” има хубави тради
ции, но факт е също така, че 
през последните няколко годи 
ни като резултат на една неси 
стемна работа се стигна до 
стагниране. Нашите опити през 
1961 и 1962 година 
да поставим театъра на крака 
на основата на стария ансам
бъл дадоха добри резултати, 
което показва и фактът, че 
през този период подготовихме 
7 премиерни представления. 
Обаче към края на 1962 и та
зи година досега успяхме ' да 
подготвим само 3 пиеси. При
чините за това лежат в недо
стига от кадри1, финансови сре 
дства и необходимите техниче 
ски съоръжения. Трябва да 
се подчертае, че за четири го
дини самодейнияй тетъР „Хри
сто Ботев” не е получил нито 
динар дотации. Това е причи
на, че не можем да правим по
сещения й размяна с други са 
модейни колективи. От друга 
страна в самодейния колектив 
не се въвеждат нови хора. Пра 
вихме опити с ученици от гим 
назията и подготовихме добри 
кадри, но след свършване на 
гимназия те отиват. За разреша 
ване на този проблем в бъдеще

младеж. Има условия да

ЖУРНАЛИСТИ:
на

ДИМИТЪР ЙОТОВ 
МАТЕЯ АНДОНОВ 
МИЛЕ НИКОЛОВ 
СТЕФАН НИКОЛОВ

Са присърце.
В тази борба не може Да се 

бъде пасивен. Осоебно днес ко 
гато силите на човечеството са 
способни да наложат 
политика, защото са много по- 
силни и по-организирани. 
колкото когато и да било по- 
рано.

За нас борбата за нови побе 
ди На социализма, трябва да бъ 
де най тясно свързана с борба 
та за мир.

На нашите загинали другари 
ще се отплатим ,ако продъл
жим оше но решително 
сплотено тяхната борба за мир 
и социализъм, за по_добър жи 
вот на трудовия човек. Това е 
обща задача на нашите народи.

По този път се развиват и на 
шите взаимни отношения. Раз 
говорите между другарите Тито 
и Живков откриха големи въз 
можности за сътрудничество ме 
жду Югославия и България, а 
това сътрудничество е в инте 
рее на нашите народи н.ашите

отново

мирната
*

от-
Тех. редактор'

БОГДАН НИКОЛОВ
— Съвременни български 

стове трудно се намират. Само, 
дейният театър в града се ори 
ентира главно към българските 
класици. Превеждането на 
ратура е свързано с големи 
териални расходи и засега не 
съществуват никакви уйловия 
за превеждане от сръбски на 
български.

ГАДОМИР ГЛИГОРИЕВИЧ;

СТОПАНСКИ НАПРЕДЪК 
ДУХОВНА КУЛТУРА 
НАПРЕДЪК

— Учудвам г: ме, 
градския театър не

обтек те проблеми. Трябва да се 
мисли въпроса в съществуват11 
я фонд за култура при ОбШ-11а 
ския народен отбор да участЮ

град3-

★
Редактор — уредник

МИХАИЛ НЕЙКОВ лите
маи по- ват и предприятията от 

(защото и те самит1е са длъжни Да
цзд>[- 
Яеоб

★
Директор и главен 
и отговорен редактор 
ТОДОР СЛАВИНСКИ

се грижат за културното 
гане на своите работници, 
ходимо е' също така да се
нови по-тясно сътрудничество

чий- 
тряб

уста

★ Издателството.. „Братство”,БЕЗ
НЕ Е то представители също ше 

ва да присътсвуват на това 
вещание.

Печатница
» ГРАФ ИКА « —- ПИРОТ

/цуу*и*1*- — »^^^***а*^ че димитрегв- 
получава ни Йото»Дим
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XI Фестимд на българската народност

ИЗВЪНРЕДНА МАНИФЕСТАЦИЯ 

НА ЕДИН БОГАТ ТВОРЧЕСКИ
ЖИВОТ

лавия смело подема сътрудниче 
ството с всички социалистичес 

страни и комунистически 
партии като разчита на рецип
рочно задължение на ръковод
ството в тези

РДтгаТлЕОГтм г?Р>пес’1а Па 3 юни завърши традицион

чай рождения ден на другаря Тито и Деня на младостта. Тъп 
жествата започнаха на 1 юни с физкултурни състезания в 
които за разлика от миналите години участвуваха и отбори от 
Пирот и Ниш. Същия ден вечерта се състоя факелно шествие 
и културно-художествена програма в която участвуваха госту 
ващи самодейни театри от Прокупие, Алексинац и Ниш. На 
2 юни преди обед се проведе величествена манифестация 
младежта и трудещите се от цялата комуна и митинг на кой
то произнесоха речи кандидатът за Съюзното вече на Съюзна 
та скупщина Йован Вацич и кандидатът за Републиканското 
вече на Републиканската скупщина Тодор Славииски. По
край тях на трибуната бяха, представителните кандидати Ко- 
Стич Еленко, Йован Манич и Гоша Анджелинович, организа
ционният секретар на Околийския комитет на СКС Кърста 
Михаилович, гости от Вабушничка, Прокупачка, Алексиначка и 
други комуни от Нишка околия, обществено-политически дей
ци от града и други.

След митинга бе изпратена приветствена

ки

страни и те от 
своя страна Да допринесат 
отстраняването на -пречките в 
развитието на нашите социалис 
тическн отношения.

Кандидатът за Републиканско 
то вече на Републиканската ску 
пщина Тодор Славянски

за

на

в реч
та си обърна по-специално вни 
*'ание на' значението Портретите на г.еликкте революционери бяха начело

слвия равноправно са застъпе
ни във всички наши политичес . дсто е нужно е въведена или 
ки. ръководци и самоуправител 
ни тела, от трудовите общности 
до Федерацията. Съществува 
дневен и периодически печат, 
списания и отделни радиостан
ции, които предават на езиците

на неот 
давна проведените избори, ка- 
кто и на правата на различните 
народности, произлизащи от

на народностите. Навсякъне, къ

се въвежда адмиистрация и дву 
езично обучение в училищата. 
Нашата нова Конституция дава 
основа за по-нататъшно разви
тие на правата на народности
те.-” Димитър ЙОТОВ

г

V;)
телеграма до

другаря Тито и Централния комитет на Съюза на югославски
те комунисти. в

Въпреки проливния дъжд. ко 
йто валеше почти през целия 
ден, участвуващите във фести
вала с нетърпение чакаха запо 
чването на тържествената мани

тична република и други стра
ни. - ^ След фестивала в Босилеград

Ето я още една надежда на 
нашия град — столарското пред 
приятие ,.Васил Иванов — Ци- 
ле”, което тази година се ори
ентира към производство на ку 
тии за радиоапарати за елек- 
тронската промишленост РР от 
Ниш.

Наближават стройните реди
ци на работници от предприя
тието за готови дрехи ,,.Свобо
да” и металното 
.,Механик”, които на голяма таб

Чесшвуванешо на иразнпка 

можеше да бъде още йо-богашо
фестация на младостта.

Точно в 10 часа под звуците 
на тържествен марш започна ве 
личесгвената манифестация и 
преглед на постиженията на 
българската народност в стопан 
ското и културно развитие на 
този някога най-изостанал край 
в Югославия .

Към почетната- трибуна на 
ближава челото на парада. Ви
соко се издигат амблемите на 
СЮК. Съюза на младите и спор 
тистите. На голям транспарент 
носен от членовете на Дружест 
вегго За телесно възпитание „Па 
ртизан” се четат великите думи 
на другаря Тито: Човекът е на 

най-голямо

Изминаха фестивалните дни 
в Босилеградско. Изминаха, но 
с това не стихват гласовете за 
тазгодишното чествуване Деня 
на младостта. Сякаш искат хо
рата да дадат равносметка за 
чествуването.

Ние не искаме да отречеше 
богатството и разнообразието в 
тазгодишното чествуване. За- 
щото проведените спортни съ
стезания в Босилеград и райо-

да не прояви всестранен инте
рес за частвуването. Предложе
нието за посещение на една 
група от Димитровград не беше 
подкрепено. А с това псюеощеи 
ние, не само че програмата ще 
ше да бъде обогатена, интере
сът у гражданите подбуден, но 
д(| шитровградчани 
ползват и усвоят хубавите не 
ща а пък от слабите Ще си взе 
мат поука и ще се стараят да ги 
отстранят при своето чествува 
нс което се провежда наскоро.

От друга страна взаимопосе- 
щението щеше да допринесе и 
до сътрудничеството в други 
области, ксето е от особено зна 
чение за двата края намиращи 
се в рамките на българската 
народност.

От всичко досега казано мо
же да извлечем отговора — та 
згодишното чествуване Деня на 
младостта в Босилеградско мо
же да бъде и по-богато и по- 
разнообразно стига да бяха от 
странени навреме сУбективните 
грешки.

Тогава щеше в Босилеград да 
се устрои и физкултурен слет 
и парад, които в по-раншни го 
дини са провеждани с голям 
успех и които създавали инте
рес у гражданите на само в Бо 
енлеград, но и в околността.

Накрая да посочим, че таз- 
годшшште пропуски трябва да 
ни бъдат поука за идните тър
жества, за тяхното организира
не и провеждане.

Крайните думи и всичко до
сега посочено като отрицателно, 
нямат намерение да отричат бо 
гатото тържество и разнообра 
зие в тазгодишното чествуване, 
а имаха цел да посочат на също 
•ствуващия резерв, който тази 
година не беше достатъчно из
ползван, а също да предупред
ят за в бъдеще.

предприятие

ла носят отчети за своите успе 
хи. щяха даНакрая под бурните аплодис 
менти на гражданите премина
ха трактори и комбайни на зе 
мелел ската кооперация „Ниша
ва” окичени с отчети, че на те 
риторията на общината са засС 
ти 4.000 хектара с пшеница.

1

Тодор Славииски говори ните, представените вечеринки, 
колективни излети и Увеселе
ния, физкултурни упражнения 
в Любата

новата Конституция на СФРЮ.
„Нашата Конституция, каза 

той, и нашата съвременна поли 
тическа обстановка изобщо, от 
деля особено внимание на народ 
ностите и националните малцин 
ства. Това е и разбираемо, за- 
щото ЮКП безкомпромисно се 
бореше за национална свобода 
и равноправие на всички югос
лавски народи числящи се към 
националните малцинства, като 
свързваше борбата си за иконо 
мически’стопански прогрес 
борбата на правно и икономичес 
ки угнетените народи и за тях
ното пълно равноправие”. Пра
вото на народност у нас никак 
не зависи от това да ли народ 
ностите се намират на терито 
рията, която по определени при 
чини в рамките на републиката 
има статус на автономна поли
тическо-териториална единица, 
но преди всичко от нашите по 
литически и обществено-иконо
мически отношения. Например 
на българската народност и на 
другите, които живеят извън ав 
тономните единици напълно са 
осигурени същите права кактои 
на всички останали народнос
ти”.

богатство.шето не са за подценя
ване.

Но. все пак, се питаме — да 
ли наистина не можехме да на 
правим чествуването да бъде 
по-разнообразно и по-богато?

Преди да отговорим на въпро 
са да изключим обективните 
трудности и пречки, които не 
позволиха разгърщане и задъл 
бочено организиране на разли
чни тържества. Липсата на ма 

с териални средства и голямата 
преокупираност на голям брой 
активности са основната причи 
на за ограничено чествуване.

Ще се спрем върху субектив
ните грешки и пропуски, които 
до голяма степен повлияха вър 
,ху неизползванета на същес
твуващите сили и възможнос- 

■ ти.
Най-напред оформения отбор 

за чествуване на 25 май не ус
пя да изпълни плана си и да 
се справи Успешно с поставена 
та задача. Той не съумя да ан 
гажира и правилно разпредели 
силите, така че тържеството бе 
обеднено, особено 
турночзабавни програми и тър 
жества. Предвидените вечерин
ки, които трябваха да представ 
ят самодейните театрални гру
пи от територията не се устро 
иха.

И младежкият комитет в гра

откъм кул-

Йопаи Вацич говори на митинга
„Днес мие с удоволствие мо

жем да говорим, каза 
Славииски, за големите успехи 
на нашата национална полити
ка Рзличпите народности в Юго

накраяСлед тях пионерки в бели рок
лички физкултурни партийни 
и държавни знамена, ликовете 
на другаря Тито, Ленин, Маркс, 
Енгелс и Георги Димитров. На
стъпват пионери и пионерки от 
Димитровград, Смиловци. Каме 
ница, Поганово, Трънско Одо- 
ровци. Долна Невля... Днес 0 
техен празник, празник на най 
младото поколение, което отраз 
ява жизнеността на нашата мла 
Да Югославия.

2.250 хектара от които с високо 
добивни сортвое. че броят на 
овцете в общината възлиза на
61.000 итн. ,

След манифестацията на над
3.000 участвуващи във фестива 
ла се състоя митинг на който го 
вориха представителните канди 
дати Йован Вацич и Тодор Сла 
вински.

Ст. П.

В речта си Йован Вацич се 
спря върху проблемите изнесе 
ни от другарят Тито на Петия 
пленум на ЦК на СЮК по въп

външна
Веднага след тях са членове

съюзте на Социалистическия 
от Димитровград, район Смилов 
ци, район Поганово, Висок, Дол 
на Невля, Трънско Одоровци...

роса за югославската 
политика и за нашето отноше
ние и сътрудничество с комунис 
тическите рботнически и други 
прогресивни движения в света 
и партии.Минават работниците от Ком 

вината за гумени нишки, кой
то носи името на града в който 
Се намира. МииаЕа една от най- 
големите надежди иа Димитров 
трад, която макар и млада има 
своя история: започна се с ня 
колко машини получени от пи 
Ротската фабрика „Тигар”, а 
Днсб този комбинат наброява 
350 работници и технически пер 
сонал, които осъществяват зачи 
телни
зи вид промишленост за което 
чай-добре говори цифрата от 
почти милиард и половина дина 
ра. бруто продукт, заплануван в 
тазгодишното производство. За 
техните произведения вече се 
интересуват България, Съветс
кия съюз, Германската демокра

„Както знаете, подчерта меж 
ДУ другото Йован Вацич на,ша 
та страна активно се залагаше 
и се залага и бори за мир, за 
мирно съвместно съществуване, 
за сътрудничество с всички па 
роди. без оглед на разликите в 
общетвените системи и то иа ба 
зата на равноправието и иевме 
шателството във вътрешните ра 
боти на други народи. Тя разви 
ваше тази активност и тогава, 
когато беше в най-трудно поло 
жение. Поради това тя получи 
най-широка подкрепа както в 
страиатта, така и в чужбина.

Говорейки за отношенията 'с 
другите социалистически страни 
Йован Вацич изтъкна че Юг,ос

стопански задачи в то

Физкултурни упражпе.лип
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ЕДНА ХУБАВО УРЕДЕНА комуните
ИЗЛОЖБА и седемгодишния план

тото ще се утвърдят в съюзни ра 
мки първите решение за мето. 
дология на планирането, пред 
варително решение за стопан
ската система, ко,ицепциите на 
развитието в общи размери, ко 
ето ще бъде основа за по-ната
тъшна разработка на планове
те на комуните и
организации.

Седемгодишният план трябва 
да внесе стабилностт и подълго 
срочна перспектива в работата 

организации и
сбщесГгвено-политическите об
щности. Зтова седемгодишният 

голяма необходимост на

изготвянето на се- , 
план е схванатобър, защото

демгодишния
кат0 благоприятен случай да се 
проучи своето и общо положе
ние. да се утвърнят дисхармо 
иията и слабостите, по-добре Да 
се видят възможностите за раз 
витието през предстоящия пе
риод, по-реално да се изготви 
плана за развитието, различни
те програми и проекти.

Това са работи с които 
со занимават или трябва да се 
занимават ония, които изготвят 
седемгодишните планове в ко
муните и стопанските организа 
ции. По-нататъшна крачка Ще 
бъде по-подробната разработка 

стопанското развитие в пред 
стоящия седемгодишен период. 
Към това ще се пристъпи веро 
ятно в началото на есента. за_ 

дотогава Ще бъдат реше- 
НЯКОИ въпроси, които ше да 
възможност за по-нататъш- 

- изготвяне на 
план на всички

на обществения 
ра витие

Изготвянето
за стопанскотоплан

през периода 1964—1970 година 
същевремено от Федера- 

предприятнята. Кактостава
цнята до 
неотдавна установи Комитетът 
иа Съюзния изпълнителен съ
вет по обществеия план, подго
товката на седмогодиштшя

план върви добре. Органи- 
зациоиата фаза от работата е 
приключена и сега се в рамките 

образуваните професионал- 
проучават

стопанските
съю

зен
сега

на стопанскитена
ии делови групи 
отделни въпроси. Към края иа 
тази година трябва д асе прие 
ме основната концепция за сто 
папското развитие в предстоя
щия седмогодишеи период, а 
през половината иа идната годи 
па седмогодишиият 
бъде внесен 
Съюзната скупщина.

Сега най-интезивио се работи 
върху седемгодишния план на 
съюзно и републиканско равни 
ще, па също така вече со започ 
ва с подготовките в някои ко
муни, стопански и други орга
низации. Един от основните из 
водоЛ при вземането на решения 
за изготвяване на седмогодиш- 

е във всички фази 
на работата върху плана да се 
установи пс-прякс сътрудиичест 
вц с политическо-териториални
те общности и стопански орга
низации. Всъщност се изхожда 
от това, че носител на плана и 
осъществяването му е произво
дителят-ръководител. Това едно 
временно означава, че същевре 
менно се запланува на всички 
равници: от стошанската органи 
зация до федерацията.

В много комуни и стопански 
течение

план е
стопанството и оттам и стреме
жът да сс изработи в най-кра
тък срок от време. На тази ли
ния е и решението Обществени 

_ стопанското разви. 
Югославия за 1964 годи

График 
за бъдещата
обединена
овцеферма

на

плаи ще 
за разискване в ят план по 

ти е на
на да се изготви още през окто 
мври тази година, т. е. планове 
те за идната година 
равнища да сс изготвят до кроя 
на тази година.

1ЦОТО
ни
дат
но едновременно 
седемгодишния 
равнища. Именно, вече през ля

на всички

Става дума за вече традици пата стопанска изложба ко
ято ежегодно в дните на фестивала на българската Народност 
устройват в Димитровград предприятията и земеделските ко
операции от комуната.

Тази година обаче тя надминава предишните изложби. Не по 
. общ изглед или по графиците, на които преди се отделяше ед 

ва ли не цялото внимание. Нап.:отпв, по нещо друго — по раз 
нообразие.на артикулите и сьобразеността й с начертаните сто 
папски перспективи на комуната.

Такава, тя беше удобен случай за нагледно осведомяване 
на посетителя какво ще се иап аси в стопанството в близките 
години. А тъкмо това е и по-вакио и по-необходимо.

Откъм нагледност на бъдещето стопанско развитие щандът 
на Деловото сдружение на кооперациите бе най-хубаво уреден. 
Изложени бяха животински продукти (в оригинална опаковка), 
които минават Атлантика или Средиземното море, за да отидат 
до потребителите в Америка и ти Арабските страни.

Също така нагледно бе посочена преднината на породисти 
те овце. Табелки край вълната сочеха настрига от една овца 
— домашна порода н мерино-чнета проба — 1,5 кг срещу цели 
'12 кг.

ния план

организации вече е о 
организирана работа върху из-

на седемгодишнияготвянето 
план. Тези подготовки . засега 
се състоят в съглеждането на 
досегашното развитие, в утвър 
ждаването на резервите,, в из
готвянето на документационна 
база за изработка на плана итн. 
За тази цел се организират раз 
исквания, съвещания и обмен 
на мнения. Този път е най-ДО-

А успешно изработеният график за бъдещия развой на леи 
вотновъдството просто ни съобщваа, че е необходимо обедине 
ние на дребното кооперативно овцевъдство в една ферма, защо 
то вместо сегашните 7-000 овце само за три-четирн години обе
днената овцеферма би имала 20 хиляди, производяство за 
пазара 400 милиона динара, и по изгодни условия за увеличе
ние на фуражната база.

И другите щандове бяха подредени така. Качествени сто
ки. които проникват в чужбина и имат сигурно място на вът- Експопати на кежара „Братств о”

е,

т0 уча[стие тази година Се е уве 
личило с 29°/о. Тяяи голяма за
дача в текстилната промишле
ност само за трите изминали ме 
сецн (янурй, февруари и март) 
преизпълни с 39°/о като осигури 
пласмент на стоки над стойност 
от 4 милиарди нинара. За този 
делов успех в значителна сте
пен допринесоха „Експорттек- 
стил” от Лебане след това Лес 
ковашката вълнена промишле
ност ,.Летекс” индустрията и0 
памучни и 
,,3еле Велкович” 
за вълнени тъкъни във Вучие 
и Гърделица.

Селкото стопанство е осъщест 
с 80%, но

УВЕЛИЧЕНИЕ НА ИЗНОСА 

ОТ ЛЕСКОВАШКА ОКОЛИЯ
(

че са в течение много договори
някои чуждестрани фирми и 

че с преговорите са създадени 
възможности за износ на стоки 
на стойност на още един мили 
ард, тогава със сигурност може 
да се каже, че резултатите в у- 
силията да се осигури пласмент 
на стоки изван нашата страна 
не изостават.

Характерно е, че в структура 
та на износа се ,е стигнало до 
значителни промени. Докато ми 
налата година производителите 
на текстил и трикотааж са уча 
ствували в износа с 12%. тяхно

Стопанските организации от 
Лесковашката околия се полз
вате добра репутация на чуж
дестранна пазар. До такъв из
вод ни довеждат резултатите 
от договорите и реализацията 
на износа през периода от 1 яну 
ари до края на април тая годи- конопени тъкъни 

и фабрикатаиа.
Чрез износните предприятия, 

стопанските оргнизации до се
га са сключили договор за из
нос ма стоки ма стойност от над 
осем милиарди данара. което 
представяне 90% от запланува
нето. Ако към това сее добави

вило плана за износ 
се счита че все още не са изпол 
звани всички възможности 33

произволпласмент на неговото 
ство. До сега са изнесени доби-

останалитеБОСИЛЕГРАД БЕЗ 

ЗЕЛЕНЧУК
тък и месо, докато 
хранителни продукти, макар 40

изкупя3-
,,Циле” радио и звучни кутии за износ

между чуждестранитерешения пазар Качуковият комбинат „Димитровград’.’ бе из
ложил към 70 артикула, на първо място нишките, които само 
той произвежда в цялата страна.

Предприятие ,.Циле” предлагаше на посетителя да се за
познае, че старото производство на мебели угасва полека и сега 
произвеждат радиокутии за вътрешния пазар и за чужбина. 
Качествота пък им е осигурило да бъдат ползвани от РР за
водите в Ниш, в Америка и западните страни.

Да Не редим щандовете. Уредбата им беше подобна. А имен 
но тази новина в уреждането и привлече многобройни посети
тели, защото за разлика от миналите изложби . сега научиха 
много неща за успехите на стопанството ни, и видяха стоки, 
които не им бодат очите от всяка градска витрина. М. Н. Н.

ош0тели съществува интерес 
не са реализирани'.

Трябва да се подчертае, че 
стопанство-

околия се

, И тази пролет Босилеград ня къдицата и липсата на зеленчу- 
ма зеленчук,- Върви се постару [ кови произведения много затру 
му. Въпреки обещанията на зе_ дняват домакините и непозволя 
меделска кооперация „Напре-. ват сразнообразяване на всеки 
дък” да снабдява гражданите с девната прехрана 
зеленчук, положението е непро Преди година две в Босилег 
менено. Няколкото частни зеле рад имаше два частни 
нчукопродавници по един или 
друг начин са закрити, макар 
че те бяха поревностни. в сна
бдяването на граждаите.

Гражданите, особено домаки-

произведенията на
то от Лесковашка 
изпраща в много страни на ' 
вропа, Азия, Африка, АмеР1 
и други континенти. В СУД,
и Боливия се изнасят плуг°в3

метал

зеленчу- 
кови магазина, обаче те бяха 
закрити а днешни^ магазин на 
кооперацията вместо да снабдя 

"ва гРада със зеленчук продава 
алкохолни питиета и 
изделия. В него има 
ци обаче консервирани.

Домакините обач 
що липсват ранни

и други произведения на 
ната промишленост, 
мебели в страните на 
Европа, червеният пипер ? 
мерил пазар в САЩ, тексп(лъ^ 
в Азиатските, Африканск#^ 
Европейски страни, след 
тютюн, произведения на

столНД“ " 
ЗалаД513 

е на'

захарни 
и зеленчуните негодуват. Отговорните не 

предприемат нищо и хората са 
принудни да се хранят с консер 
вирани зеленчуци - и с храни, 
коитр не са сезонни.

Една неофициална анкета с 
няколко домакини потвържда
ва казаното:

Домакинята Р. казва, че мно
зина са принудени да се снаб
дяват от Враня. Сурдулица, Ле 
сковец.-Там купуват и такива 
зеленчуци, които могат да бъ
дат произвеждани в оклоността 
на Босилеград. Също 
оплаква от високата цена на на 
миращите се в града зеленчуци.

Домакинята К. се оплаква, че 
в Босилеград е прескъпо и та
кива произведения които в дру 
гите места вече ■ изминават. Ос

Изучаване на културните памет
ници в Димитровградско,

е се питат за 
, марули, зе

лен лек фасул, млади картофи 
зеле, моркови и лук. Ние обаче 
към тези искания добавяме.че
решите, ягодите ц други ово. 

, щия коит0 днес се намират 
всички градове.

Околийският отбор в Ниш 
тая година е отпуснал 800.000 
динара за евединтиране и изу
чаване на историческате и ку 
лтурни паметници на територи 
ята на Димитровградската об
щина. В тая акция ще участву 
ват десет специалисти — музе 
олози от Ниш и Пирот, които 
през следващия месец ще изу
чат цялата територия и евиде 
н^гират различните паметници. 
Особено Ще бъдат изучени: По 
уановският манастир, .Асеново 
кале, Звонска баня, Селище,

Нишор, следите ой строежи на 
подземни коридори в Драгови- 
та, черквата св. Йовак в Трън 
ско Одоровци и др.

Това е първа акция от този 
род в Димитровградската общи 

сравнително

та промишленост и тн. 
Едновременно вносът на

СТ0КИ>сЯ 
ЯО03

във
яз-

ки от чуждестрани 
мален с 2,6%. Това °еЯвно е, че с тези въпрос тря 

овада се позанимаят управител ните органи на кооперацията 
която се е наела да сйабЦша 
гражданството. Но когото ^п 
росът не се разрешава от тнх 
следва с този въпрос мг.™1

с. н.

главно До намаляването за
на репродукционен матеР1 
промишлеността, което ® 
жителен знак, че стопан

повече

на, където 
Много исторически паметници, 
които не са изучени от специа 
листи. След това Ще бъде сис 
Тематизнран целият материал!,

има

така се
от тази околия все

документиран с конкретни да
нни/ коет0 Ще подпомогне изу 
чаването на този край.

орентира към 
суровини произведени 
та страна.

в

Н. Чирич
овВ4В, Велв



фГАТСТВО К
СРЕЩИ С ВАШЕНЦИ Много по-широни перспективи за ония, 

които следват български език в НишДокато рейсът пътува
Пътувате ли често, всекидне

вно, в различни посоки то с вре 
ме постояните промени и дина 
мичния жувот ви стават норме 
лно, обикновено явление. В е- 

.дин момент вие 
че и срещи с- нашенци в места, 
отдалечени
са ..цяло събитие”, но едно при 
ятно стечение , на обстоятелства 
та. Обаче, дали е така просъ- 
дете сами...

Спря веднъж рейсът в село 
Стайчево. недалеч от Зренянин.

та в училищата. Освен добавъч 
ните, които се дават на всички 
Преподаватели* които препода
ват на български език, учили- 

снабдени с прочетна 
новите учебни-

През 1960/61 учебна година 
при ВП1П в Ниш бе открита 
катедра за български език и 
литература с цел да се подгото 
вят преподаватели по българ
ски език за основните училища. 
Това преставяваше едно голямо 
събитие в развитието на култур 
кия живот на българската на
родност, а отделно в развитие
то на нейното учебно дело. От 
тогава катедрата постигна голе 
ми резултати в своята работа. 
Първият випуск имаше осем ре 
довни студенти и един задочен; 
вторият випуск имаше 4 редов
ни студенти и 5 задочни. Пона 
стоящем в училищата вече ра 
ботят 6 предаватели, завърши
ли образованието си на катед
рата по български език в Ниш.

В разговор с Марин Младе
нов. ръководител на катедрата 
по български език узнахме за 
известни трудности в' работата 
на катедрата, а особено по от, 
иошение на записването на но 
е и студенти.

— Най-толеми трудности сме 
имали във връзка със записва 
не на нови студенти — каза 
другарят Младенов. — Отзивът 
е бил сравнително слаб, а при
чините за това са били следни
те: образователният профил е 
такъв, че дава възможност на 
студентите след завършване на 
групата да работят само в учи 
лнщата в Димитровградско и 
ОБосилеградсксс За -следващата 
учебна година се очаква по-го- 
лям интерес, защото е взето ре 
шение да се въведе сърбохръ- 
ватски език и литература и ка 
тдрата по тоя начин става дву- 
предметна. С това се дава въз 
можност на завършилите . сту
денти да работят и във вътреш 
нсстта на страната.
I Общинските народни отбори , 
от своя страна също така доста 
направиха за създаване на по- 
благоприятни условия за рабо-

от н°в1*; Сад до Сремси Карлов 
ци. Те бяха търгнали с група 
колеги да посетят института по 
виноделие в Сремски Карловци 
Бошуваха най-големи г 
от последната зима. Трасето бе 
ше напълно заледено и 
реки извънредно внимателното 
каране към прочутия завой при 
черквата „Текия”, рейсът се за 
несе хлъзна в ендека и леко се 
наклони; Пътниците се смутиха 
създаде се паника. Хората се 
трупаха на вратата. Всеобщия

нини активен студентски стаж 
(Гошко е зетгисал факултета 
1948 година).

— Е, Гошко. докъде стигнах
ме. можем ли да -честитим?

— Само още един изпит и 
край на следването. Тия дни по 
легам съдебна медицина, после 
ден предмет.

— Как се чувствуваш по тоя 
случай?

щата ра 
литература, а 
ци, които се появиха през ми
налата година дават гаранция 
за по-успешна работа в учили-

студовеУстановявате,
въп-от родния край не

щага.
Новия випуск ще има 
още по-добри условия 
за работа

. Катедрата за български език 
при ВПШ в Ниш, която тая у- 
чебна година Ще има повече сту 
денти ще има много по-добри у 
еловия за работа и уйене на 
.студентите. Библиотеката ще 
бъде снабдена с повеоче лите
ратура, а очаКЕат се първите 
учебници и помагала за препо
давателите.

За да могат да бъдат оправда 
ни тези Грижи и старания от 
страна на нашата общност в об 
Нщшгге трябва също така да 
се води по-голяма грижа за пре 
подавателите, които идват там 
на работа. Те трябва да заемат 
места, които им принадлежат. 
По този начин се откриват мно 
го по-широки перспективи пред 
ония, които следват български 
език на ВПП1 в Ниш. Липсата 
на кадрите, специалисти по бъл 
гарски език се чувствува поч
ти навсякъде. За тях училище 
то наистина е главен, но и е- 
динствен иеходен позив. Би 
блиотеките, за които общността 
отпуска значителни средстгва, 
'културните институции, преве 
ждането на учебниците и други 
книги на български език съще
ствуващото Вестникарско-изда
телско заведение ,.Братство” — 
се нуждаят от образовани кад
ри. подготевени идеологически 
и езиково ;а съответна работа.

Б. Н.

— Нищо особено 
млад. Търся заместник — доаен

вечно

Ш||Щ.ц

а/ --

ш

Тледам през прозореца — позна 
Няма; съмнение.

метеж засили хиетеричгшя рев 
на трупесто момиче, което сце
пено стоеше навън и гледаше 
втренчено ярко червенееща се 
в снега челюст със зъби. Момче 
тата. които първи се притекоха 
на помощ, бяха нашенци. За 
да гс успокоят и му помогнат 
да се съвземе, накараха чичо- 
то. койт0 в блъсканицата беше 
еизтървал изкуствената си чел 
юет. да си сложи пред очите 
на момичето изгубената челюст. 
Но ефектът беше поразителен- 
гледката, когат0 старецът погъ 
лна челюста, подействува като 
допълнителен удар и момичето 
отмаля. Бяха принудени да го 
отведат настрана. Така благоро 
дната постъпка на нашите кава 
лери —- студенти не успя.

Месец или два преди това в 
рейса Суботица — Белград. съ
беседник! ми беше скромно обле 
чен работник. Оказахме се на 
шенци — той краищенец от Бо 
селегредско. Заселил се в Банат 
но постаром лятно време тръг
ва на печалба като майстор — 
зидар. Сега се връщаше у дома 
си, ползувайки синдикалното 
намаление. В разговора ненасто 
йчиво ми се оплака, че предпри 
ятйето им дало извънредно ма
лък аван с, колкото за път ка
то останалитепари щели да по
лучат по поща. Страшното е. че 
поради недостиг на пари в Бел 
град ще изгуби цяла нощ до 
следващия влак. защото ие му 
стигали за трамвай от рейсова 
та спирка до гара Дунав за пър 
вия удобен влак. Обяснението 
не ми се стори твърде убедител 
но/но щом. макар и с увивки. 
загатва, бъркнах в джоба и без 
да отброявам предложих му 
сварилата се дребна пара. Лиц
ето на тоя човек така се озари с 
радост и благодарност, че прос
то ми досрамя зарад съмнение
то .Но когато краищеиецът от 
дребосъка отброи само седемна 
десет динара, а останалото ми 
върна безапелационно., бях сли 
сан. .

но малко съм загрижен — сега 
мъчно се намира текъв.то лице 

пред мене е стаРият ми учили
щен другар, нашенецът Георги 
Младенов Токунски. ветерина- Спас Сотиров
рей легеер.

— Здравей Гого. сега тука ли 
■службуваш?

— Да и полека се прибирам 
към Белград. _

— Чувам, че си простроил со 
ботвена къща на Баново бърдо 
И че семейството ти: е вече там.

— Е. кой иска къща в Бел
град нека дойде във Войводина 
нека запрегне ръкави и ще епе 
чели... Недоумяваш? Свине, 
брат. свине угояваш всекидне
вно, упорито, съвременно. Коо
перациите ги изкупуват и ти 
годишно, ако си надвил мързе
ла, ,за награда получаваш 400- 
500 хиляди динара. Ето тайна- 

бизниса

КЪДЕ Е КУЛТУРАТА
Ако се случваше това за пръв 

път в кинозалата в Босилеград, 
щяхме да отминем мълком. Но 
това се повтаря на всяко пред
ставление, на всяка програма, 
сякаш по предвиден план.

Изгасне електричеството и на 
стъпи мрак. Сякаш с това не 
се дава сигнал за започване на 
представлението и прекъсване 
на разговорите, а сигнал за за
почване с гласно коментиране, 
още по-шумен разговор, дохвър 
ляния, кикотене. смях, па до
ри и ругания...

Значи, ония които са дошли 
да наблюдават представление, 
които между другото са плати
ли да се развлечат трябва да 
слушат онези, които в тъмната 
кинозала си намират ^развле
чение” и забава с непрекъснат 
разговор и шумно изказване ма 
личните си схващания.

И . зрителите протестират. Но 
за съжалеиио’ гласовете им ос 
тават беззвучни в общия шум.

А За още по-голямо съжале
ние, тези които дигат тоя шум 
И врява, които пречат при из
пълнехте на програмата са У- 
ЧЕНИЦИ.

Бяхме свидетели на такива 
неприятни неща. Но тора. което 
се случи на представлението, 
което беше организирано от фи 
зкултуриото дружество .,Парти- 
зан", а се ’ пгедставлваше в 
чест Празника на младостта — 
25 май, надмина всички остаиа-

прекъсне с тази игра. ще пре
късне програмата.

Да не говорим за нервите на 
зрителите, за младежко съзна
ние хх култура, защото всичко 
се свежда под общ знаменател 
— не ученици, а 
постъпки, които нарушават ав 
торитета на младежката' орга
низация. И нека преди всичко 
за това да поразисква младеж
кия комитет и младежката ор
ганизация.

ствехго връчване на дипломи на 
най-заслужилите. в дружество
то. азпочаха гласно да коменти 
рат и дохвърлят.

По-късно когато започна про 
грамата същите продължиха 
шумните си разправии и комен 
тари. Една друга пък групичка, 
която се намираше в кабината 
и палеше електричеството запо 
чна да се играе със същото. Из 
пълняващите на програмата бя 
ха принудени няколко пъти да 
предупреждават, че ако не се

неотговорни

ден —
нощ — между свинете, постоя- 
ни грижи гудките да натрупат
та на

Ст. Н.сало.
Друг път минавам през сели 

щето Перлез. когато като тлас
ната отзад скокна чорлава же
на и през прозореца изкряска 
с цяло г-ьрло на каруцаря, кого 
то нашият автобус тъкмо отми 
наваше:

— Хей, Андраш, майка ти, 
Андраш! Тъй ли. Андраш. а..?

Дълбоко възбудена, пъргава
та панонска циганка се обърна 
към шофьора и сепнатите паса

Най-стари хора в снеха

Съвременници на Ботев/ Пушкин, 

Виктор Юго, Балзак и Хайне
Един старец на име Фарзали 

Огли МуслимСВ, който 
в едно село високо в планини
те на Азербайджан неотдавна е 

158 рожден ден. Той ня- 
понякога

ва, в грантщите на която са би 
ли балканските страни и голя
ма част от Азия и Африка. Тя 
е била свидетел на пропадане
то на това огромно отоманско 
царство, обаче есичкп тия про

живее
жери:

— Видяхте ли каква фукла е 
насадил до него? А на мене

съпруга —
имал
ма няколко зъба и 
недовижда, обаче може да хо
ди много добре. Неговата сега
шна длъжност обаче е да пази 
своите пара-пара внучета и да 
стои в къщи.

законнанеговата 
одеве ми каза:: „ти върви с рей 
са в каруцата няма място за два
ма”. Няма ли място? А за друга 
Цм!а! Шофьор но спирай вече ни 
къде. но: ме откарей право пред 
ресторант ,,Анкер”. в Тител. 
Пра-во! Три ноиш ще пия и бе- 
сувам. в къщи няма да му оти
да. Другарю съдия — обръна 
се тя към един от съпътниците 
— вие сега видяхте провинение 
то и друг път не защищавайте 
моя мъж. Запомнете моите ду-

Излиза че той е роден през 
1804 година. Това значи в годи 
пата на Първото сръбско въ
стание, вдигнато от Карагеор- 
ги Петрович. Той е по-стар ст 
Христо Ботев цели 44 години. 
През българското Априлско въ 
стание 1876 година вече е бил 
па 72 години, ,по време на Ок 
томврийската революция в Ру
сия 1917 година о имал 113 го
дини, по време на Втората све- 
тгрна войс-га, например през 
1941 година — 137 години.

* вли.
Именно, група ученици, нами 

гащи се под балкона, след запо 
чвано на програмата с търже-ми и тая случка.

Съдията, към когото се обьр 
на мургавата огън — дъщеря на 
равна Панония. беше пак наше 
нец — другарят Б. Л. от непос
редствено съседство на Димит
ровград.

Твърде необикновени бяха и 
обстоятелства, при които тази 
зима стана сРеЩата ми с група, 
нашенци студенти 
мия. Заедно пътувахме с рейса

— На мене фактически ми 
трябва само седемнадесет дина 
ра до 25. колкото струва билета 
защото осбм динара вече си и- 
мам — обясни ми той. защо не 
взема всичките пари.

ДИМИТРОВГРАД—БАСКЕТ
БОЛЕН ПЪРВЕНЕЦ 
НА НИШКА ОКОЛИЯ

В баскетболните състезания 
между градските отбори на гра 

Нишка околия: Ниш, 
Пирот, Прокупие, Димитров
град димитровградският отбор 
успя да-извоюва първото мяс
то.

Званието първенец на околи 
ята той спечели на 2 гони вечер 
та,. когато на Градския стадион 
в Димитровград надигра Пирот 
ския баскетболен отбоо с 25:20

довете в
В Турция, край Съветско-тур 

ската границца. в село Сарпа 
живее старицата Хатидже Нина 
която е още по-стара от азерд- 
бейджанеца Муслимов. Тя е ра 
дена през 1795 година, девет го 
дини преди него. Излиза, че е 
по-стара от известния поет Пу 
шкин, роден през 1799 година, 
от Виктор Иго (1802. от Балзак 
Хайне и много други световно 
■.нзвесТтш хора. косато отдавна 
вече са мъртви. В нейно време 
Турция е била огромна държа-

поагроно
Последното ми ..знаменито” 

свиждане с нашенци стана неот 
давна в Белград, в зеления 
рейс № 33. Влизам при ..Мос- 
тар”, когато някой ме тупнна 
по гръба. Беше лично доаенът 
настудснтите — нашенци в Бел 
град а може би и на всички на 
ши студенти в страната — апсо 
лвонтът по медицина, другарят 
Георги Симов (Гошко Дяволче- 
то). на когото тази учебна годи 
на е юубилейна; петнадесет го-

■*- V» ... : 1

Старицата Хатидже
точки.

Този успех на мъжкия отбор
игра

мени едва ли са стигали до ней 
иото село. Най-добре е запом
нила Кримската война, когато 
загинал синът и.

обаче намалява слабата 
на женския баскетболен отбор, 
койт0 същия ден игра срещу 
Пирот и загуби с 18:1-



БРАТСТВО
6

ПРЕГЛЕД НА 

САМОДЕЙЦИТЕ
По случай 87-годншвиаата от смъртта яш Христо Ботев

ДАЛЕЧЕ ПРЕД СВОИТЕ СЪВРЕМЕННИЦИ кажат ония особен хумор иа 
Лираигели. Мисля, че към ду 
мите на режисьора Иван Шнауц, 
пасионирак театрален работник, 
не би имало какво да се доба
ви. Няма съмнение че върху ка 
чеството на играта отрицателно 
се отрази и това, че артистите 
бяха уморени от път.

Драматичната секция на минь 
орите от Алексинац показа гол 
ям ентусиазъм и дисциплинира 

оживяването на образи

Тазгодишният фестивал в Ди 
митровград премина в знак на 
преглед на по-известните само
дейни театрални ансамбли в Ни 
шка околия. Пред Димитровград 
ските зрители се Представиха 
три самодейни колектива: ,,Стаи 

Пауиовиъ“ от Ниш; с комеди 
ята „Човек, животни и доброде 
тел”.' самодейците от Алексинац 
с комедията „Обикновен човек’ 
и самодейният театър от Проку 
пие с „Зона Замфирова”. Пок
рай тях ако гостуоаше и ниш
ката камерна сцена .,М”, може 

по-голяма сигурност да се 
нашите самодей 

какво става в тези колек-

реилсто „Майци си”, всяка по
нататъшна 
творческата му дейност предста 
вява подвиг към по-внеша взи 
скателност и към вечна художе 
стпена стойност.

Поезията му не е обемна, не- 
се състои от томове, по все още 
та е ненадмината 
ската литература и представля 
ваа част от онези достижения, 
конто красят българската лите 
ратура.

Известният куплет в стихотво 
реиисто му „Хаджи Димитър”.

Тоз, който падне в бой за сво
бода,

той не умира; него жалеят
земя и небо, звяр и природа
н певци песни за него пеят”, 

съдржа една вечна истина, ка'1 
квито срещаме у Негош в „Гор 
ски венец”.

Заслужава да обърнем виима 
ние и на Ботев-журналиста и 
фейлетониста, където неговото 
величие също така е завидно. 
В томовете му от статии и фей 
летомц и днес намираме мисли 
и становища, които след толко 
ва години все още са актуални. 
Изказвайки се по различни по 
лмтнчески въпроси, отнасящи 
се до балканските народи, той 
не веднъж изрази своето стано 
вище и идеи за единството им, 
за тяхното обединение, но при 
услови дан не „се поглъщат Це 
ли народности, отделени една 
от друга с. история, литература 
нрави, обичаи”... „тъй щото ни 
то една от народностите да не 
бъде онеправдана”. Тези стано
вища на Ботев Се осъществяват 
след време повече от половин 
век подир смъртта му и са теж 
пение и становище на най-про 
греспвнит© сили не само на бал 
канските народи, но и в света 
изобщо.

Именно затова на Ботев — по 
ета, революционера — демократ 
отдаваме заслуженото призвана 
ние и почит, за великото му де

на и издържана поезия, винаги 
актуална. нова и пленяваща чи 
тателя с дълбоката емоционал-

Балкаиските народи през те
чение на своята бурна история 
са давали и дават личности, ка 
пта с прогресивния си 
съл са далече пред своите Съв 
ременннци, чийто взор е бил иа 
сочен към по-светли дни. Едип 
от тях е Христо Ботев, от пла
нинското градче Калофер, къде 
то още през детските години по- 
дълбоко се съживил с народ
ния дух на свободолюбне, бил 
свидетел на турските насилия 
и предателската роля ма бълга 
реките чорбаджи.

Поел робското бреме, Ботев 
узрява като революционер-демо 
крат в Одеса, къдет0 възприе
ма революционните идеи <уг 60- 
те години на миналия век. В то 
ва отношение той се издига над 
становищата и разбиранията на 
своите съвременници в чужбина 
и в поробената страна, а се 
доближава до идеите на Свето
зар Маркович, твореца на соци 
алисгическите идеи в Сърбия.

Ботев е една от най-комплект 
ните личности в историята и 
литературата на българския на 
род, чието дело има не само на 
ционално значение, но предста 
вля в а ценност и голям принос 
в съкровищницата на южносла 
вянските народи изобщо.

Малцина са поетите в светов 
ната литература, които за късо 
време създадоха толкова изящ

Ботева крачка в

сми-

ко
в българ-

ност в
те от „Обикновен човек” от Ну 
шич, комедия за която често се 
говори, че се изтъква между про 
изведенията на известния 
комедиограф. Обаче мотивът за 

политически бе

ше с 
каже нещо за ни
ци и
тиви какво ги характеризира. Преследвания 

жанец с онези завръзки, е изие 
квал по-инвентивна разработка. 
Алексинските самодейци не са 
имали достатъчно по-инвентив 
на разработка. Алексинските са, 
модейци не са могли достатъч
но да
чното решение, което е изисква, 
ла комедията.

Въпреки това може да се кон 
статира ,че много хора все още 
нямат изградени становища за 
репертоарната политика които 
ие би могли да се полажат на 
критика. Това потвърждават и 
мненията ,че самодейците, тряб 
ва да се придържат към кла- 
сичиия репертоар. Това тежне 
ние към текстовете, които са 
изпълнявани с особено големи 
успехи в миналото не би тряб
вало да станат доминантни в 
живота на самодейните колек
тиви. Публиката, коята живее 
под закрилата на свой театър, 
която от време на време има 
гостувания на добър професио 
налей театър, знае за Пиранге 
ли, Нушич и Сремац, та затова 
има и определени искания за 
интерпретацията на техните те 
кстове и нужди, които разби
ват рамките на класичния ре
пертоар. Значи публиката не е 
глуха за осъвременяването на 
известни стари пиеси, както и 
за съвременни пиеси.

На първото представление ни 
шките самодейци от .„Станко 
Паунович” настъпиха с комеди 
ята „Човек, животни и добро 
детел“ от Луиджи Пирангели, 
чиято комедия „Шест лица тър 
сят писател” твърде често се 
намира на сцената на нашите 
театри. Гостите не успяха да по

се доближат до сцени

Най-голям интерес прояви пу 
бликата към „Зона Замфирова” 
от Стеван Сремац в изпълне- 

самодейците от Проку - 
Идеализацията на старин

ни ето на 
пие.
ния, ориентален живот в Ниш. 

пълен с цветя, гълъби, за
ХРИСТО БОТЕВ

хубостта на Зона, карикирането, 
на Манолач — всичко това бя
ха елементи, които привлекоха 
вниманието на публиката. В ре 
алистичния декор самодейците 
от ПрокУпи е показаха всички 
елементи, които са, резултат на) 
дълготрайни подготовки: добре- 
изучени роли и вживяването в ■ 

Режисьорът Радомир Глиго

ност, искреност, непосредстве
ност и правдивост, какъвто е 
Ботев. Появил се във в. „Гай
да” на Славейков със стихотво

ЮБИЛЕЙНИ ПРОБЛЕМИ
тях.
риевич е разбрал че, Сремац по
казва своя хумор чрез патриар, 
жалните възгледи и чрез ниш: 
лийския диалект.

Няма съмнение, че този прег 
лед Ще има голямо значение за, 
сближаването на самодейците и. 
за засилването на техния енту 
сиазъм в преодоляването 
трудностите, които изпъкват В: 
работата им.

на

ло.
Любиша Джорджевич-М. Николов

* КОГАТО 

МРАВКИТЕ СЕ ДИГНАТ

л

път безпомощно цвилеха мрав
ките. Обаче никой не искаше да 
ги изслуша, а не ли да им от
стъпи макар и една педя от ве
че заетото пространство.

Най-сетне като видяха, че вся 
ка е напразна, мравките реши- 
ха да потърсят някоя друга 
джунгла.

Събрали се животните да раз 
делят джунглата.

— Поляните са мои! 
нал Лъвът.

— Моравите край реките са 
мои!—затърбял Слонът, като у 
дари с крак в земята.

— Шубраките са мои! — фър 
кнал Лепардът, острейки нокти"

изворите са мои! — засъска зми 
ята като изтърси дългия си о- 
тровен зъб.

— Ние ще се качим на дърво
то! — яросно крещяха майму
ните.

— И ние Ще ое качим на дър 
вото! — страхотно крещяха па
пагалите.

рев-

И от вси страни потече река 
от мравки: От прогнилите дьне 
ри, под сухите листя, от скри
тите. подземни мравуняци... Ко 
гато всички се събраха затош 
ка _се земята от единия / край на 
кръгозора до другия.

Тогава се случи чудо: всички 
големи животни изведнъж мъл- 
кнаха, обезпокоено предчуеву- 
вайки някакво голямо зло. Ко 
гато тъжните мравки най-сетне 
търгнаха в дълга и широка ко
лона Слонът след като внима
телно подуши въздуха, пръв 

се втурна в бяг. Нечакайки ни
какъв друг знак след него се 
втурнаха и другите животни.

Като видяха /това мравките 
отначало ое учудиха, но кога- 
то схванаха че това е някъкъ» 
неминуем природен закон те Ре 
шително продължиха своя път-

Между бягащите великани 
паниката настигна кулминация 
тогава когато. обърщайки се. 
видяха, че разсърдените мра®' 
ки за миг до кости оглодвахз 
един огромен питон на когего 
Слонът в общия метеж беше 
случайхо нагазил гръбначния 
стчлб. Това беше сигнал за °~ 
ще безогледен бяг. Никой нико 
го вече не пазеше, а вечните 
противници, като Носорогът И 
Лъвът, се бълскаха рамо до Р3жи-

те. И така всички жители на 
джунглата един след друг зае
мат свое жизнено пространство. 
Когато най-сетне дойде ред на 
мравките, място вече нямате.

— А ние къде? — по стоти

— Мочурищата и плитчините 
са мои! —загрухтял крокодилът 
и застрашително отворил челю 
стите си.

— Тревата и пределите окол^.
— Ако може, поне още един, 

— Моля. нищо се не чува!?
не стига...

(Б. Николов)

ХРИСТО БОТЕВ: Въстанието в Херцеговина
народът си в границите на неу 
трално1стта, но мнозина непо
слушни юнаци са преминали 
вече тази граници и се нами
рат в редовете на въстаналите.

... Въстанието расте от ден 
на ден и известията, които ни 
донесе последната поща, са ра 
достни за всеки южен славя
нин. Комисията, която Порта
та е изпроводила да издири 
причините на въстанието и да 
употреби съвети за умирение, 
тези дни е телеграфирала в 
Цариград, че не е могла нищо 
да извърши. Бунтовниците са 
сполучили да повдигнат всич- 
котп народоселение между Мо 
стар и австрийската граница... 
Явяват че напразно турското 
правителство, после едно сблъ
скване при Невесине, се е опи
твало да накара християнско
то население да положи оръ
жието си.

... Нито писма нито телегра 
ми се приемат вече из Херце
говина; така щото е невъзмож 
но да се дадат никакви поло
жителни известия... Пътниците 
из Далмация 
въстаниците се е изпроводило 
оръжие из Катаро. Вестниците

Новините, коитд ни донасят 
някои от европейските и от 
сръбските вестници, искат да 
ни уверят, че бунтът в Херцего
вина няма никакъв политичес
ки характер, а бил просто един 
протест проЕгив притесненията 
и злоупотребленията, които 

тираните извършват над неща
стната рая... Ние не можеем да 
си представим защо официал
ната европейска журналистика 
се плаши така от думата бунт 
или въстание и защо се старае 
да смали значението на проля 
ната християнска кръв. Или 
протест с нож и с пушка в ръ
ка, протест окървавен от сто
тина жертви не е още бунт, не 
е въстание?

от Северна Словения настойчи граничи сам0 в няколко про
винции, то нашите Сили вся
кога Ще да бъдат 
и ние сяце дълго време ще да 
проливаме кръвта с(и напраз
но. В Белград се е съставил 
вече комитет, който ще да по
мага на въстаниците било с 
хора, било с оръжие... черного 
рците са направили едно наро 
дно присъединение в Завала и 
са се решили да противостоят 
на Изпратените вече 
войски из Манастир,- От 
чко това Се види, че нито срь 
бският, нито 
род ще Да останат равнодуш
ни, зрители на кървавата 
ма. Когато споменуваме 
ние неможем да се не обърнем 
към нашата революционна пар 
тия и да й наумиме, че тя е дл 
ъжна да последва примерът на 
нашите братя, сърби и черно
горци. Сега е време да присъ
единим© и ние своите 
да пристъпиме до разсичанието 
на гордиевът възел... Сега е 
време да извикаме народът на 
въстание и като раздел име си 
лите на общия враг да помог- 
неме и на себе си. и на своите 
братя!...

во уверяват, че в едно сблъсва 
не при селото Кракаро са па
днали 60 души турци. Говори 
се, че Селим паша е ранен.

Тиа

разединени

са изветията, на 
ние трябва да дадем по-голяма

които

важност, като вземем във вни
мание това, че както Европа, 
така и нейната журналистика 
се стараят сега за сега „да не 
допуснат никакво въстание и 

- никакъв революционен опън 
на Балканския полуостров” и 
затова смаляват важността на 
християнската борба за свобо- 
Да... Цо, разбира се, че ако бун 
тът премине границата на 
юначна страна, то дипломация
та Ще да напусне своите пали 
ативни
притече на помощ на отчетни
те, т0 Ще Да признае барем бо
рбата и ще да остави поробени 
те народи в Турция сами да ре 
шат своята съдба и бъдеще. В 
такъв случай всеки южен слав 
янин трябва да си стегне цар- 
вулите и всяка една минута 
да бъде готов за общия пир. 
Ако се пропусне и тоя случай 
т. е- ако се остави Херцегови 
на сам0 и въстанието да се о

турски
вси-

черногорският на

дра-
това,тая... Но стига сме говорили за 

кожите натурските зверства: 
нашите гърбове са запознати с средства и ако се не
тях. Работата е, че въстанието 
и в Херцеговина успява и че

мо само 
ва глава:

През това време, високо п°^ 
облаците, един орел -едешояД> 
който също беше избягал пре^ 
мравките неразположено

да извлекът

то твърде скоро ще да заме 
широки размери, ако само чер
ногорците и далматинците 
притекнат на помощ на своите 
братя херцеговинци. А че чер
ногорците са решени да им по
могнат, то показва следующият 
факт: княз Никола употребява 
големи у^силия1, за да възпре

сили и
се

грача
ше:говорят, ч© на

— Така е когато се дигйаТ 
мравките!...

„Знаме” бр. 22 1875 г. Федор ШЕШУЯ



ШГАТСТ»# 7

ПО ПОВОД СТОТНИЯ БРОИ РАДИО НИШКУЛТУРНАТА МИСИЯ НА НАШИЯ
ВЕСТНИК

Програма на иредаванеШо
ПЕТЪК 7 ЮНИТози скромен юбилей дава по 

вод да си спомним за 
дни на 59 година, когато, при на 
личие на скромни кадри и го
лям ентусиазъм, в условията на 
минимални

по реодица важни въпроси на 
нашето малцинствено дело (но
ви планове, нови програми, ука 
зания и въпроси, които ражда 
практиката), къде са критиките 

. за уредените художествени из
ложби, за публикуваните про
изведения, рисунки, карикату
ри и други? Къде са бележки
те за проявилите се в тези об

ласти? Вестникът регистрира 
редица не така важни събития, 
а пропуска много културно-про 
светни събития, съвещания и 
други!? Повече е писано за про 
давачите по селските магазини 
и за шофьорите от различните 
комуни и предприятия, а по- 
малко за изтъкнати Учители, 
художници, артисти; музикан» 
ти, поети или разказвачи, за те 
хните произведения или чпроЧ 
яв! Нима тук може да се наме 
ри оправдание, нима това съот
ношение е допустимо?

По случай .стотия брой на 
..Братство”, като негов бивш у 
редник и днешен читател и съ 
трудник. пожелавам на редак
ционната колегия, укрепнала 
днес като изкусно професионал 
но журналистическо тяло. нови 
уопехи в работата и нови чита 
цели и изразявам Надежда че тя 
ще смогне да преодолее допус 
натите елабости.които са естес 
твени за всяко пионирско начи 
нание. С едно по-здраво обля- 
гане върху широкия фронт на 
днешните малцинствени дейци 
в областта на просветата и из
куството и при голямо разбира 
не на техните нужди и въжде
ления, нашият вестник ще мо
же да изпълни докрай благород 
ната си и отговорна културна 
мисия. I:

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград 
14.30' — Новини и Днес в Ниш
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език 
15.30 — Народни песни и хора
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — Приятен подиробед
16.40 — Из репертоара на аноамбла на Р. Аатана-

сиевич.
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

онези

ято по едно време едва ли не бе 
ше изгаснала) не се увеличава, 
а от друга страна расте число 
то на обещаващи работници от 
тази област, за което особено я 
сно говори широкият кръг от 
сътрудници на Завода за изда 
ване учебници в Белград. Оскъ 
ден е и списъкът на лицата-съ 
трудшщи от другите народности 
и народи на. нашата страна. От 
едно такова по-широко сътруд
ничество нашият вестник би и- 
мал голяма полза и би изпъл
нил, покрай другото, и идеоло
гическо-политическия и култу
рен императив на социалистиче 
ската ш-г действителност.

технически 
ства и максимална упоритост 
на (малцинствените

сред-

любители- 
журналисти, що напускаха кла 
-сните си стаи и канцеларии и 
се заловиха с една нова, оттово 
рна и благородна задача, 
зе първият брой на „Братство’’. 
Името можеш© да бъде и друго 
(имаше предложения за „Дума” 
„Слово”, Глас”, „Искра” и дру.1 
ги), но след обстойни разисква 
ния вестникът пол у Ни 
което и днес носи върху черве 
ния си фон и което име съвсем 
състветствува на неговото пред 
надзначение, защото в него се

изле-
СЪБОТА 8 ЮНИ

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Пеят за вас
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16Т5 — Свири симфоничният оркестър на Холивуд
16.30 — Краища и хора
17.00—22.15 Програма на Радио Белград и ЮРТВ

името

съдържа както символиката на 
нашите идеи и въжделения, та 
ка и практиката на нашата дей 
ствителност. С досегашната си 
ориентация, с досегашният си 
•съдържателно—технически про
фил, изобщо взето вестникът е 
изпълнил своята задача на об
ществено—политически и кул
турен орган на нашата народ
ност. Числото на читателите, те 
риторията. коят0 той покрива, 
оказаното въздействие! върху 

читателите и общественото мне 
ние, говорят, че той вече се е 
наложил като решающ фактор 
-в нашия обществено-политнчес 
ки и културен живот.

- Необясним е също така фак
тът, че и до днес не сме изда
ли нито едно оригинално худо 
жествеяо произведение на мал
цинствен поет или разказвач, 
че нито един път досега не е 
обявен сериозен 
конкурс, който би 
творците към по-сериозна рабо 
та. Точно е и за хвала е, че 
„Братство” дава място върху 
страниците си на малцинствени 
те писатели, но в момента, кога 
то имаме дейци, които годиш!

НЕДЕЛЯ 9 ЮНИ
5.00—7.00 — Утринна програма на Радио Белград
7.00 — Избрали сме за начало
7.30
7.35 — Ведри звуци
8.00 — Предаване за селскостопанските нроизвод. 
8.40 — Реклами
9.00 — Весели радио-вести
9.30 — Ревю от мелодии и ритми

10.00 ‘— Предаване на български език
11.00 — Поздрави и желания на слушателите
12.30 — Младост пред микрофона
13.00 — Седмичен радио-магазин 
13.20 — Избрали сме за вае
14.00 — От нашите предприятия
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Забавпа музика ____
15.45—22.15 — Програма на Радио Белград и ЮРТВ

СТОП — Сигурност в съобщенията

литературен
подтикнал

наред пишат и които даже из 
вън малцинствените трибуни по 
стигат относителни резултати, 

публикуване и такаватакова
афирмация никак не са доста-В областта на културата, про 

светата и изкуството вестникът 
(в смисъл: цялото вестникарско 
—издателско управление „Брат 
•ство”) направи сериозна крач
ка и, очертавайки пътя на ед
на сериозна продукция (следе
не на културния живот, издава 
не на оригинални и преводни 
произведения), изтъргна наша
та културна, просветна и худо 
жествена дейност из водите на 
дилетанството и местното само- 

Пътят е ясно и

ПОНЕДЕЛНИК 10 ЮНИтъчни.
Има още такива въпроси: Къ 

Де са по-сериозните отзиви за 
йзпълненита на нашите само< 
дейни театри, разисквания за 
техния репертоар, къде са ре
цензиите за нашите новоизлез- 
ли учебници, за 
книги, къде еа

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Новини и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Народни песни и хора
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 
16.15 — ,,Петнадесет ,минути с

драг Кръстич”
Физическа, култура и спорт

-квартета (на Пре-преведените
обсъжданията Марин МЛАДЕНОВ

16.30
16.45 — Пее корът па РТВ Любляна
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград в ЮРТВ

задоволство, 
правилно очертан, първите ре
зултати са завидни, но-когато 
става дума за малцинствената 
култура (разбирай: като интег
рална част на югославската) — 
не би трябвала да бъдем самоза 
доволни с постигнатото, защото 
в-тоя сектор сме още при. пър 
вата крачка, а тя, колкото и да 
е сериозна, пионерска и обеща 
ваша, все още не е онова, което 
редица дейци от 
области с право 
„Братство” и „Другарче”, а за 
която дейност нашата общност 
отделя и завидни 
средства. Ако искаме да се в- 
ключим -в югославската култур 
ка съкровищница (а това е и 
трябва да бъде нашата цел), то 
тогава трябва да се освободим 

на по-нисшата

»СВЯТ« В ЗЕМЯТА
ВТОРНИК 11 ЮНИ

на мястото кгьдето учените са 
сложили 
Дата обаче липсва. Предполага 
се че тази птица е долетяла от 
Московските предели през ми
налата зима, която беше твър 
де сурова и дълга.

Отдавно вече е известно, че 
в почвата живеят бактерии, о- 
бече отскоро се знае, колко чи 
слени са те. Порано се 
ше. че в един грам земя има » 
коло 10 милиона бактерии, а 
днес вече е установено, че в 
един грам земя живеят към 3 
милиард-е, а понякога и повече. 
Бактериологът Пейн, казва, че 
в пространство, което е голямо 
колкото точка, могат да се на
мерят и към 250 хиляди бакте
рии.

В почвате обаче живеят не 
само бактерии, но и 
други животинки. Така напри
мер в една тясна бразда могат 
де се намерят милиони глисти, 
червеи и ларви на инсектп. Съ 
що така в земята живеят мно
го къртици и други подобни жи 
вотни. които именно се хранят 
с тези червеи и ларви.

4.00— 8.02 — Утринна програма на Радио Белград
14.30 — Ношши и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Звучни бюлетин па гораните

пръстена — Москва.

счита- 1

15.40 — Свиряй за вас 
16.00

споменатите
ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН 

16.15 — Поздрави н желания иа слушателите 
17.00—22.15 — Програма ви Радио Белград и ЮРТВ

очакват от НаиАоляма междунаро
дна организацияфинансови

СРЯДА 12 ЮНИТова не е ОУН или нейният 
УНЕСКО. Това е метеорологиче 
ската служба в която са зачле 
нени 120 страни в света. Метео
рологическите наблюдения днес 
се извършват от Арлингтон^до 
Гвама и от Рио де жанейро до 
Вледивосток.

4.00— 8.02 — Утршта програма на Радио Белград
14.30 — Ноштн и Днес в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език
15.30 — Поморавски песни и хора
16.00 — ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН
16.15 — Пеят: Габи Новак, Душан ЯкшИч и Мари

яна Держай
16.30 — Наша трибуна
16.45 — Б. Трудич: „Лирични сцени”
17.00—22.15 — Програма па Радио Белград и ЮРТВ

ЧЕТВЪРТЪК 13 ЮНИ

безброй

от комплекса 
стойност, да отхвърлим конфор 
мизма като начало, да разши
рим до крайна степен кръга иа 
културно-литературните сътруд
ници (за неуспеха на което до
някъде е виновна 
на професионалния 
на вестника!).да не 
лица или малки грутги да пре
вземат ролята на ментор по вси 
чки въпроси, че и по най-тън- 
киге из областта на просвета
та и културата, защото в такъв 
случай културната дейност, мо 
же би без да искаме, връщаме 
отново към дилетанството и 
към онези методи, които отре
че нашата действителност, на
шето обществено управление и 
самоуправление. Прави впечат
ление, че кръгът на сътрудни
ците в културната рубрика (ко

★
политиката

ансамбъл един
неизброим свят ,за който ние 
не знаем много от всекидневна
та ни практика.

ДУМАТА „брой” е старос
лавянска дума, която произи 
лази от думата „бриям” (бръ 
сиа, сека). Думата брой следо 
вателно би значила резка, че 
рта, нещо засечено, врязано. 
Произходът на тези думи е 
свързан с някогашното старо 
преброяване на добитъка. В 
стари времена добитъкът пре 
броявали като за всяко доби 
че пастирите правели резка 
на своята тояга.

Така в почвата живее
позволим

4.00— 8.02 — Утршта програма на Радио Белград 
14.30 — Новини и Дпсо в Ниш 
14.40 — Реклами
15.00 — Предаване на български език

Врана от Москва 
в Крушевац 15.30 — Звучни бюлетин на гораните 

15.40 Оперетна музика 
ОСВЕДОМИТЕЛЕН БЮЛЕТИН

През месец април в Крутнева 
чко един ловец е убил една вра 
на с пръстен на крака й. Пръ
стенът носи номер 483177 и знак

16.00
16.15 — Поздраавн и желалия па слушателите 
17.00—22.15 — Програма на Радио Белград н ЮРТВI

БАИ онзи ТЕКСТ И РИСУНКИ 
М. ПЕТРОВНай-голяма награда

/7,4?с Е т/ ОТ'БОР&г //А с.р/1 -) 
'/ЧЕВИЦА ТЮАУЧи НА1Й-ВИСО -У 
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ДЕВОЙКИ В НАРОД
НА НОСИЯ, КОЯТО Е НА
ИЗЧЕЗВАНЕ, МИНАХА С
ТВЪРДА СТЪПКА ПРЕД
ТРИБУНАТА.

ЧЕЛОТО (НА КОЛОН 
АТА С ОГРОМЕН АМБЛЕМ 
И МНОГО ЗНАМЕНА, С ЛИ 
КОВЕТЕ ИА ДР. ТИТО, 
ЛЕНИН, МАРКС И ЕНГЕЛС, 
ПРЕДИЗВИКА БУРЯ ОТ 

ВЪЗТОРГ У ВСИЧКИ ЗРИ
ТЕЛИ.

ФЕСТИВАЛНА
ФОТОМРОНИКА

..ДИМИТРОВГРАД” СЕКАУЧУКОВИЯТ КОМБИНАТ
ПОКАЗВА-БЕШЕ ХУБАВО ПРИГОТВИЛ, МНОГО ТАБЛА

ХА КАКВО ПРОИЗВЕЖДАТ И КАКВИ УСПЕХИ ПОСТИ-
ГРАФИКЪТ ЗА ПРОИЗ-

НА СТОПАНСКАТА (ИЗЛОЖБА КОМБИНАТ „ДИМИ• , ''ТРУДОВИЯТ КОЛЕК
ПРОИЗВЕДЕ-ТИВ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРОВГРАД” БЕ ИЗЛОЖИЛ НАД 70 СВОИ 

НИД. КОИТО ВЕЧЕ МИНАВАТ ГРАНИЦИТЕ НА НАШАТА„ЦИЛЕ” НОСЕШЕ НАЧЕ-
РОДИИА.ЛО НА КОЛОНАТА СИ ГО

ЛЯМ АМБЛЕМ НА ПРЕД
ПРИЯТИЕТО.

1;-.\

НАЙ-МАЛКИТЕ БЯ
ХА НАЙ-ВЕСЕЛИ НА МА
НИФЕСТАЦИЯТА ПРЕД^ 
ВОЖДАНИ ОТ СВОИТЕ У-
ЧИТЕЛИ ТЕ ПЕЕХА ПЕС"
НИ ЗА ТИТО, ЗА ПИОНЕРИ
ТЕ, ЗАТОВА НИКОЙ НЕ НА
ПРАВИ ЗАБЕЛЕЖКА ЗА
ТЯХНАТА НЕСТРОЙНА
СТЪПКА.

ФИЗКУЛТУРНИТЕ УПРАЖНЕНИЯ БЯХА 
ДОБРЕ ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ВСИЧКИ ГРУПИ. &

ВРЕМЕТО ОБАЧЕ ПОПРЕЧИ СПЕКТАКЪЛЪТ ДЛ

1ВИДИ ОТ ЦЯЛАТА ПУБЛИКА


