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чува срещу онези, които посягат върху югослав-оловии столетие ЮКП се бори под знаме- 
лснинизма за социа- 

всички0 ската независима политика. Тази реч се чува и 
когато империализмът върлува в света порица
вайки неговите хищни опити в Азия, Африка 
и навсякъде в света. Днес тази реч слави про
греса и порицава назадничавото. Освободена и 

. творческа тази реч днес отеква в училищата, 
културните домове, по улиците и по селата, къ 
дето живее българската народност в Югосла
вия. Вече двадесет години в ръцете на българи
те в Югославия печата и книгата изписани с 
родна реч дават своя принос за развитието на 
културата и просветата. Млади български поети 
в Югославия с тая реч'пеят песни, пишат раз
кази, романи, есеи, научни трудове. По този на
чин тя е съставна част на културата на социа
листическа Югославия. И днес, когато това от
белязваме, нашата гордост не е нескромност.

Гордеем се, че и със скромните си сили, бла 
годарение на ЮКП и сега на СЮК, и ние като 
българи в югославската общност дадохме и ще 
даваме свой принос ръка под ръка с другите

то на марксизма 
лизъм и национална свобода на 
югославски народи — за тяхното свобод

но стопанско и културно развитие. В тая борба 
паднаха стотици хиляди свидни жертви.

Срещу монархо-фашисткия гнет на Кралст
во Югославия, срещу мракобесието на фаши- 
зъма, югославските народи под ръководството 
на ЮКП начело с другаря Тито извоюваха сво
бодата си 1944 година.

В единно отчество, жадно час по-скоро побе- 
длта да увенчае с грандиозно социалистическо 
строителство, сбратимените югославски народи 
днес са на широк път към щастливо утре. В 

братска общност и българската народност 
има свое достойно място защото, благодарение 
на правилната национална политика на ЮКП, 
равноправно участвува в борбата срещу фашиз
ма и сега в борбата за изграждане на социали- 

самоуправителио общество.
Малко по брой, но велика по своите стре- народи и народности.

Щастливи сме, че и този малък юбилей, 
койпго сега отбелязваме, е част от великия юби
лей на ЮКП и че не принадлежи само на на
шата народност, но на всички югославски наро-
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межи да даде колкото може по-голям принос 
българската народност раз-към социализма, 

бра, че едно от основните средства за тази бор
ба е свободната родна реч.

Л вече двадест години тая и такава реч се Д".



Звоиска баня пред туристическия сезон

С МИНАЛОГОДИШНИТЕ ЦЕНИ И ПО-ДОБРА П0ДТ0Т01КА
е; изключение за месец юли и 
август са на равнището от ми 
палата година т.е. от 18 до 22 
динара. През споменатите ме
сеци цената на пансиона ,се 
увеличава само с два динара. 
И останалите цени са почти 
на миналогодишното равнище 
— билет за еднодневно къпа
не струва 1,20 динара, а такса 
та за пребиваване 0,60 дина-

Нас обаче интересуваше с 
какво ново Звонска баня по
среща разгара на туристичес
кият сезон, относно предстоя 
щите два месеца. И трябва с 
радост да констатираме, чс 
новините не са малко.

Преди всичко значително 
са се подобрили съобщител- 

връзки на Зоанска баня

Когато в началото на месе
ца посетихме Звонска 
имаше само двадесетина пос
тоянни гости и четиридесети
на ссминаристи — книговоди
тели от Пирот, Димитровград 
и Бабушлица. Времето беше 
дъждовно и може би това е 
една от причините, че броят 
па гостите бе сравнително ма
лък.

баня

ните
с останалите градове във въ
трешността, Днес Звонска ба
ня има постоянни връзки с 
Пирот, Ниш, Лесковац, дори 
постоянна рейсова връзка сс 
поддържа с Белград, а днев
но четири автобуса пристиг
нат и толкова отидат, което е 
двойно повече в сравнение с 
миналата година.

От друга страна, тазгодиш
ните цени на пансиона ( в не
го са зачислени закуска, обед 
и вечеря, както и нощуване)

ра.Месеците на годишните по- 
и август. Очаква се обаче, чувствите

лно да сс подобри снабдяване 
то с хранителни продукти. Ос 
вен собствения магазин, кой- 

започне с работа 
в средата на месеца, понасто
ящем земеделската коопера
ция „Ерма“ строи свои поме
щения, където ще се прода
ват месо, месни изделия и 
мляко и млечни изделия. В ко 

'Операцията разчитат и на от- 
' криване на скара бира.

Безспорно заслужва внима
ние и по-добрата уреденост 
на банята. Тази година са по- 
строешш бетонни пътечки за 
почти всяка вила, а също та
ка построена е и тераса с об
що 40 места. Същевременно 
са набавени повече хладилни
ци и разхладителни уреди, 
което в горещите летни 
трябва да осигури достатъч
но хладни напитки понеже в 
предишните години почти е- 
жедневно недостигаха.

Общо впечатление е, че таз 
годишната туристическа сезо
на Звонска баня дочаква по- 
подготвена (със стари цени), 
но че все още остават нераз
решени важните проблеми — 
хубави пътища и разнообра
зен културно-забавен живот 
за развлечение на гостите и 
посетителите й. Но за това са 
нужни по-големи калиталовло 
жения, а засега средства не 
могат да се обезпечат.

мивки, обаче, юли 
за Звонска баня, както за 
вече курортни места в стра
ната изобщо, са главните „ту 
риетически“ месеци. Тогава и 
броят па посетителите чувст
вително нараства, така че 
отделни седмици пс може да

ло

то ще

в
На 5 юни н Москиа аипочпи с работа сът-щнши-то па комуни- 

етическите и работнически партии, В съис.щаинсго участвуват, иред- 
75 комунистически и работнически партии.

КПСС Леонид Нрежнеп п речта сй,

сс получи легло пс само в 
Звонска баня, но и но частни 
те домове в Звомци.

ставнтелн на
Генералният секретар на 

въпреки намесата на Чаушеску след речта на нарш нпйскнн делегат 
да но се отправят наидкг. срещу партиите които не участвуват п сьве
щан пето, отправи остра критика към политиката на Китайската кому
нистическа партии.

Всички делегации, конто досега участвуваха в разискванията 
поддържаха „основния документ’’ „Задачите и борбата против импе
риализма на съвременния стан и единството в акциите ни комунисти
ческите партии и на всички антиимпериалистически сили , с изклю
чение на -австралийската делегация, която каза, че документът и се
гашната.'форма е неприемлив за Австралийската комунистическа пар
тии.

БОСИЛЕГРАД
ЗАСИЛВА СЕ ДЕЙНОСТТА 

НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТнар шиГейералпият секретар на Румънската комунистическа 
Нйколае Чаушеску в речта си косвено, но но съвсем разоираем начин, 
порица 'изстъпленията против Съюза на югославските комунисти на
правени на. предишното московско съвещание през 1Ш>0 година и за
яви, чс такива постъпки никак не. трябва да се повтарят 
една партия,'Съвещанието трябва да приеме още три документа: въз- 
ванне за мир, за Виетнам и документ посветен на |Оо-год||Н1нината от 
рождението на Ленин.

Местната общност в Боси
леград работи успешно. С из
бирането на ново ръководство, 
в което е председател Минко 
Наков, а секретар Васил Стан

чев, се стигна до организиране 
на конкретни акции. В пробле 
ма-гиката на местната общност 
дейно е включен и нейния съ 
вет. На няколко последовател 
ни събрания е направен 

дългосрочен план на работа.
Плодотворната дейност на 

тази организация вече се чув 
ствува. Неотдавна бяха постро 
ени два малки, но необходими 
мостове на добродолска река. 
Тя също организира акция за 
почистване на вадата, която 
напоява босилеградските лива 
ди и градини.

Наскоро тя ще проведе още 
референдум. Касае се за взи
мане на решение местното са 
мооблагане да се заплаща в 
пари, с помощта на които да 
се решават бройните комунал 
ни въпроси в града. На първо 
място това е въпроса с водо- 
снадбяването.

ПИТО към
ДНИ

БЕЛЕЖКА

Лошото време ли се чака?
Пътят от Клисура и Босиле

град през Власина е в много 
лошо състояние и когато е 
дъждовно става непроходим и

Босилеград
Анализ на избор

ната дейност в. в. Ст. н.
На 9 юни в Босилеград се 

проведе заседание на Общин
ската конференция на Съюза

се-

Бабушница
ТЕЛЕВИЗИОНЕН ПРЕПРЕДАВАТЕЛ 

НА „АСЕНОВО КАЛЕ“
на комунистите на което 
кретарят на Общинския коми ЩШ 
тет Симеон Захариев изнесе 
отчет за дейността на кому- 1™, 
ниститие в Босилеградско във жкЩг 
връзка с последните избори Ж* 
за представителни тела. щШ*4

Заседанието разгледа и про 
грама за дейността на общия 
ската организация на СК за 
провеждане в дело решения- 
та на Деветия конгрес на 11 
СЮК.

В разискванията по отчета ш 
за дейността на комунистите Щ 
въ-в връзка е последните избо 
ри се стигна и до ■ разногла
сия, което говори за лошите 
отношения между отделни ко 
мунисти след изборите.

Обширни материали за ра
ботата на Общинската конфе 
ренция, отчета и разисквания 
та ще поместим в следващия 
брой.

Броят на телевизорите в 
Бабушнишка община постоя
нно

ди, както редица други въпро 
ои в сътрудничеството между 
двете комуни.

Монтажът на уредите се о- 
чаква -да стане до октомври

Йосиф Александров

се увеличава. В Бабупгни- 
ца например всяко трето се
мейство притежава телевизор.
Препредавателят на Бердуй- т г 
ски връх, построен през 1965 
година, ооигурява солидно при Сурдчлииа 
смане на предаванията на ю- -У^ 'У Ч 
гославската телевизия, обаче 
не в цялата община.

За да се осигури 
навсякъде в скоро време ще
се построи още един препре- В половината от подружни- 
давател и то на връх „Асено- ц-ите на Социалистическия съ 
во кале отвъд Звонска баня. юз в Сурдулишка община из- 
\ ака и на населението от Зво борите са почти 
ицм, Звонска баня Ракита, Бе 
рин извор. Ясенов дел, Вучи 
дел и Пресека, както и 
ги села
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Изглед от Клисура

приключе
ни. На конференциите присъ- 
ствуваха мнозинството члено- 

на дру ве и проявиха голям интерес 
се за разрешаване на редица про 

те- блеми които 
И редица селища 

ня-

преди много па движещите се 
по него моторни коли. Пред
приятията, собственици па во 
зилата, търпят големи загуби, 
а в значителна степен търпят 
загуби и производителите и 
консуматорите на стоки, за- 
щото цените на транспорти
рането не могат да бъдат ни
ски именно зарад износените 
пътища.

Въпреки че предприятието 
сите, които измъчват просвет за пътища във Враня взе вре- 
ното дело. Бе изслушана ин- мешш мерки да подобри 
формация за образователно- пътя, нужно е повече
възпитателната работа, обсъди инициатива.. Име- 
ха се въпросите за издръжка нно сдруженото предприя- 
на училищита, финансиране тие за строеж на пътшца е 
на новите строежи в тази об-

иоддържат тази година, а в 
следващата да се пристъпи 
към строеж иа асфалтови шо
сета и в тези посоки.

Въпреки че средства са пре 
двидени предприятието още 
не е започнало работата, ма
кар да се знае, че доброто вре 
ме малко трае в тези предели 
и всяко закъснение ще пре
дизвика бърз строеж, който 
сигурно няма да е качествен 
или спиране м отлагане рабо
тата за догодина.

Тъй като се дават много па 
ри, време е предприятието цт 
Враня да започне работите. 
А ако то е забравило, компе
тентните от Сурдулишка об
щина би трябвало да ги под
сетят, че са задължени да 
сторят това.

Заседание на ОС 

в Сурдулица
■от общината ще 

осигури добър прием на 
левизионните предавания, 
ие само на тях, но и на 
кои селища в Димитровград
ската община. Разходите 
строежа ще заплати Бабушни 
шката община, но се 
че част от разходите би тря
бвало да понесе и Димитров
градската община и се очак
ва, че този въпрос ще’ се уре-

са актуални за 
в комуната. 

На първо място тук са въ
просите за електрифициране, 
н аселата, пътищата, поправ
ките на училищните сгради и 
снабдяването на населението 
е промишлени и други стоки.

В Клисуроки район избори
те са приключени.

6 тоЗначителна част от врем
на неотдавнашната сесия на 
общинската скупщина в Сур
дулица бе пооветена

по
счита.на въпро

М. Величков

БРАТСТВО вестник на българската народност в СФР Югославия, 
злиза всеки петък * Урежда редакционна колегия * Директор.

72 телефон 25-444 н 25-480 * Годишен абонамент 15 а полугодишен 
нови динара. Тек. сметка 625-3-78 Нар. Банка Ниш — Печатница 

..Вук Караджии" — Ниш

предвидело сума от 4.900.000 
динара за изграждане на ас- 

Сесията от 9 юни т.г. също фалтов път от Промая до Пе 
обсъди и прие документи, рипа барака и то през тази 
свързани с работата на новия година. Останалите участъци 
отборничеоки състав на сеси- към Стрезимировци и Босиле

М. В. град е трябвало само да се

ласт и кадровото положение.

ите. М. Величков
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В края на една анкета I Кой е заслужил за откриването на »Попова печ«

Кан да се направи 

«преломната крачка«
РАЗГОВОР С ГИГОВ И ПЕТРОВИЧ

I

Дчр. ГИГОВ: Нй-важното е 
при писането да се залази до 
стойноство и сериозен стил ц 
винаги да се имат напредвид 
интереоитс на комуната. — 
Мишич: Искал бих лично да 
се срещна със студента Тоц- 
ко и Димитровградските лю
бители. — Д-р. Петрович: Не 
е най-важното кой пръв е от 
крил и кои от подземните га 
лерии
Петърлашките пещери са из
ключително природно явле
ние, което трябва 
научно да бъде изследовано. 
— Наскоро ТВ камери в Попо 
ва дупка?

но. За мен е — повдигам аларл) ви забележка, че Ви е изпра- 
— най-опешно и най-важно об тил обнародваните материали 
щината в Димитровград да вне в „Братство“, но Вие мълчите, 
се сумата около 2 милиона ста Защо? 
ри динара, които тя е вече е 
определила за по-нататъшно 
изследване и уреждане на пе
щерата. За похвала е, че пе-; 
щерата е вече защитена и кон 
сервирана. От внасянето на по 
сочената сума зависи и влага
нето на инвестиции от страна 
на Завода за защита на ггриро 
дата в Белград, който може да 
одобри значително по-голям 
сума от тази на общината в 
Димитровград единствено, ко- 
гато димитровградчани внесат 
парите. Всички други про
блеми в този момент са стра
нични. Ако не се вплати сума- Другарят др. Петрович едва 
та ще се разпръсне голямата успяхме да получим на 7 т.м. 
и хетерогенна екипа, която е вечерта, когато малката му дъ 
вече организирана в Белград щеря обади, че баща й се за- 
и която се състои от геогра- върнал от Нови Сад, където 
фи, археолози, биолози, алпи- изпитвал своите студенти-, 
кисти, юристи и пр. В нея из- Въпрос: Другарю профеоор, 
глежда ще участвуват и жур- Вие сте били в Петърлаш още 
налисти от различни вестници 1966. година, но тогава „Попо- 
и телевизийта. Нейната зада- ва дупка“ е била все още не- 
ча е най-обстойно по-нататъ- проходима. Как и от кого уз

нахте, че в нея може да се 
проникне и по-дълбоко от о- 
ния леко достъпни петдесети
на метра?

Отговор: Др. Гигов минало
то лято ми разказа, че в Ди
митровград разглеждал кера
мика и кости донесени от „По 
пова дупка“. Кой на него раз 
правял за тия открития аз не 
зная. Не ми е познато нищо 
и за студента от Петерлаш. За 
мен най-важното е, не кой е 
пръв проникнал във вътреш-, 
ността на подземието, но наме 
реното колкото е възможно 
по-скоро да бъде изследвано. 
Още през посещението ми 1966 
година чрез обагряне на Одо 
ровския подземен поток утоц 
вихме, че водите му излизат 
при оело Градище (Загамица). 
Тогава ми беше ясно, че под
земният лавиринт е построен 
от няколко ката и е дълъг ня 
колко километри. За всестран
ното проучване на пещерите 
не са достатъчни усилията на 
любители — трябват специа
листи и големи съоръжения. 
Тази природна знаменитост е 
извънредна и заслужава се- 
могнат и пиротчани.
Мисля, че изследванията тряб 
ва да помогнат и пиротчани.

Въпрос: Научаваме, че ще 
дойдете отново в началото на 
юли?

Отговор: Да. Ще се разде
лим на три групи. Едни ще се 
опитат да провикнат до под
земното езеро, други да изпи 
тат околните пропасти и цеп- 
натшги а трети да проникнат 
от врелата при Градище в под 
земието. Галериите на подзем 
пата река са дълги най-малко 
10 км. Питате дали ще прие- 
меме представители от „Брат
ство" и на димитровградските 
любители? Как да не! И едни 
те и другите са добре дошли 
— има работа за всички, само 
се търси дисциплина. Вероят
но ще дойдат и представите-- 
лите на ТВ Белград. В следва
щия брой: Повторен диалог с 
любителите от Димитровград.

След десетината и повече изказвалия па културни, об
ществено-политически и стопански дейци в анкетата за съ-

Отговор: Вярно е, че полу
чих писмо и отрязци от пуб
ликуваните статии. Но аз — 
понеже нашата професия е от 

бих искал лично

стоянието на културата в Димитровградско, задължени 
да направим известно „резюме" на посоченото и да кажем 
па нашите читатели „резултатите" от тази

сме

наша анкета.
говорна
да говоря със студента Тоцко 
и любителите от Димитров
град. Преди полученото пис
мо не ми е било известно да
ли и кой е посещавал пещера 
та. Въпрочем и в нашите ста
тии в „Политика“ никъде не. 
се казва, че Др-. Петрович да 
е пръв открил голямата зала 
в Одоровската пещера.

Накратко: чаква много: преди всичко, да 
намери постоянни извори на 
приходи за културата и да фи. 
нансира 
която ще бъде резултат на 
общото желание на работни
ци, граждани, ученици. Но, за 
да бъде уопешно началото, тр 
ябва да ускори собствената си 
дейност, защото, поне по отно 
шение на конкретни

* всички участници в анке
тата са съгласни, че сегашно
то състояние на културата в 
Димитровградско е на незавид 
но равнище. .Причините са по 
вече, но ооновната е, че сред
ствата, които се отделят за 
културния живот са твърде 
малко и че не са намерени 
съответни форми за развитие 
на културната дейност.

* самодейността от година

най-значимото е, че

културна програма.
по-окоро

В миналия брой дадохме 
кратък' хронологически прег
лед на събитията и лицата, у- 
частвувалм досега в открива
нето и изследването на про
чулата се петърлашка пещера 
„Попова печ". В желание да 
уточним някои още неясни мо 
менти от тази предистория и, 
особенно, в намерение да раз 
лъчим заслугите на всички ак 
тъори в направените открития 
обърнахме се по телефон към 
другарите А. Гигов, доктор по 
биологическите науки, А. Ми
шич, всеизвестен журналист 
на „Политика" и Й. Петро
вич, доктор по географските 
науки, виден сръбски спелео- 
лог, всички живущи в Белград.

акции,
нейната дейност за сега не се
чувствува достатъчно.

Тук може да отбележим, че 
избирането на управител и са

на година е в постоянен упа
дък, така че днес почти не се 
чувствува. Общата пасивиза- моуправителни органи в кул

турно-забавния център, самоция е резултат на повишено 
благосъстояние на граждани- !Де допринесе за ускорено ре- 
те, техническия прогрес (радио шаване на много наболели ку 
телевизия и пр.), но и на това. лтурни въпроси. Обратно: про

такането още по-зле ще се от 
рази върху и без това лошо
то състояние на културата в 
общината.

че не са намерени съответни 
форми на съвременна са.модей 
ност, които ще задоволят се
гашния

шно изследване и рекламираш} 
на пещерата, за да може тя да 
се уреди и стане достъпна на 
туристи. Не забравяйте, че ос
вен научното ои тя може и ще 
има голямо стопанско-туристи 
ческо значение. Показващия 
се шанс не бива да се изпусне, 
защото койзнае кога повтор
но ще могат да се съберат съ 
гласувано толкова авторитети 
и реномирани изследователи 
вкулом.

Въпрос: Димитровградските 
любители са били напълно съ 
знателни каква стойност, приг 
тежава димитровградско, кое
то личи и от статиите на Со
тиров в „Братство", „Другар
че“ и „Мост“. Там е предаде
на и историята на откриване
то и дадени са основните опи 
сания на пещерния възел „По 
пова печ“, т.е. на всичко оно
ва, което по-късно „откри" и 
екипажат на Др. Петрович. 
Смятате ли, че е нужно да се 
вземат под внимание и усили 
ята на димитровградските лю
бители? В едно писмо до „Бра 
тство“ вие предлагате Др. Пет 
рович да бъде провъзгласен 
като почетен гражданин на Ди 
митровпрад, както са направи 
ли и деопотовчани за изслед
ванията му в Ресаваките пе- 

• щери.
Отговор: За съжаление е, че 

статиите и материалите не са 
обнародвани и в централните 
ежедневни или периодически 
издания. Изследванията на „Пр 
нова дупка“ никога нямаше 
да получат пълен замах да не 
бяха другарите от Белград. 
Пред очите ои имам преди 
всичко интересите на димит
ровградската комуна, и в това 
направление съм волжил труд 
да заинтересувам отговорони 
институции в Белград. Освен 
това аз мисля, че по време на 
посещението ои в Петерлаш 
през март т.г. Др. Петрович 
е отишел поне стъпка повече 
от димитровградските любите 
ли и е открил някои непозна- 

, та помещения. Желанието ми 
е в началото на юули пред Одо 
ровената пещера да се съберат 
пе само учените от Белград, 
но и димитровградските люби
тели на природата, както ц 
ръководителите от комуната.

С журналиста А. Мишич, съ 
трудник на „Политика“ се е 
допитал Б. Николов, журналист 
на „Братство":

Въпрос: Един другар, който 
е посещавал и писал за пеще
рата още миналата година т.е. 
пр еди Вие да пишете в „Поли 
тика“ малко сърдито Ви пра-

степен на изискване 
на зрителя, читателя и пр.

* в общински рамки не се 
знае кой трябва да провежда 
културна политика. Културно-) 
просветната общност бездей- 
ствува, културната общност е 
още в зародиша си ,а култур
но-забавният център (впрочем 
единствено учреждение, което 
се грижи за културата!) нито 
материално, нито организацио 
нно, може да „покрие“ тере
на.

СЪВЕЩАНИЕ НА КУЛТУРНИ 
ТЕ ДЕЙЦИ — НАЛЕЖАЩА 

НЕОБХОДИМОСТ Въпрос: През авугет мина- 
Едно съвещание на култур- лата 1968 под-ина Вие и про- 

ннте дейци, на което съвеща- Фссор Др. Богданович от Агро 
ние биха присъствували и об- комическия факултет в Земун 
ществено-политическите и сто имахте възможност да се за
палените дейци, безспорно мно познаете с материалите и- от-) 
го би допринесло върху разяс критията на любителската ек 
няването проблемите на кул- следилия от Димитровград са- 
турата, определянето на осно в мо ден-два от завръщането и 
ките рамки на културната по от петерлашката пещера „По
литика, и най-сетне, за наддел I пова печ . Вероятно сте ие 
яване на някои сегашни недо- : 1<ато Д°бър познат на Др. Пе 
разумения, от които често за , рович, по-къано на него раз 
виси провеждането на една | казали за тези открития, защо 

* и накрая: ония, които се или друга културна акция. то ДР- Петрович, както и дру-
изказаха по въпроса дали е Разб„ра се .че едно такова ™ Г^ентТадо “от Пе?ер 
правилно слагането на култур съвещание би подпомогнало лаш и^дса знаелЦи какво се 
но-заоавния център под при- „ на нашата анкета, за да чу- ' в утробието на „Попова 
нудително управление, бяха ра ем и ония, които нямаха въз- < * „ 
зделени: едните, че това е кра МОжност писмено да се изка- ! 
чко „в празно“, а другите, че е жаТ/ на първо място, да чуем ; Отговор: За мен в този мот 
„моментално решение“, обаче, повече стопански дейци, а осо ! меит иай-основният и същин- 
бсички са съгласни, че това не дено гражданите, защото в , ски проблем не е кой и колко 
решава проблема за култура- крайна сметка, именно тяхна 1 е заслужен за откриването на

та дума трябва да има реша I нашата, димитровградска, при
! родна забележителност. Да ос 
тавим тоза въпрос за по къс-

* изходът е в ангажирането 
на стопанството чрез капита
ловложения, ангажиране на 
всички, установяване на обща 
културна програма.

та.
От създаващата се понасто- ващо значение, 

ятцем културна общност се о- Ст. И.

една монтинуираиост, защото за фестивали
те не трябва само да говорим в навечерието, 

а и след като са проведени.
На снимката: танцовият състав на 

училище в Звошци с художсст- 
ръкоиодитсл Ивад! Колев. Не само по 

численост, но и с качественото си изпълне
ние танцовият състав опечели симпатиите на 
зрителите.

Не винаги в статиите за фестивали
всичко да кажем, главно зарад 

достиг на място. Ето защо откриваме нова 
поместваме фестивална

не-те може

рубрика, в която ще 
фотография, която е заслужила да намери 

вестника, но именно зарад място
ооновното 

веймясто във
не с влезла. Разбира сс, на това място ще 

обнародваме и фотографии от по-раншни 
фестивали. 1Хо тоя начин искаме да запазим Ст. Н.
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ко бих знаел, че си будна, 
когато и вятърът почива, 
или, че заспиваш трудно, 

копнежа ти при мен отива, 
ги късаш своите нерви.

а
или
че няма път назад,

прегъваш като червей
и чакаш образа познат.
А след туй будилникът означи,
че нощта си победила пак
и с неразрешената задача

или се

ще търсиш последния влак. 
Или да зная, че моето име 
го мъчиш в изпукани уста: 
да каже кога ще бъдем трима, 
колко ще обичаме света ... 
Заспивал бих и аз спокойно 
след трудния вчерашен ход 
и заобичал бих те двойно 
затуй, че даваш ми живот.Стоян Евтимов

РАДИЧЕВЦИ СТОЙНЕ ЯНКОВ

бапата гора край Райчшговци. освобождението било откупе- 
Днешните горски през 1963 го но. В книгата на Йордан заха 
дина с обществени средства риев на страница 244 е пско- 
са направили насаждения на чен списък на селяни, които 
повърхнина от 10 ха с бор, дължат на „господарските и

слабо се чифлички зелиТ. През 1885 
това село е било дължио на

На четири километра юж- а от Долни Радичевци в Млс- ''^тдаотглеждат тютюн, 
но от Босилеград на пътя Бо коминци. От това село има Земеделското 
силеград — Кюстендил се на- много стари хора, които са за с скстеп^шно 
\чгт село Радичевци вършили средно, виеше и ви- край Драговищица е равно и

Това е найТато село в со.со образование, но по-голс- най-много се отглежда цареви 
Босилеградска община. Него- ма част ставали учители. Дру ца. Нивите по бреговете

2 га.К0Же“^Г?Г„ар“:
лото са градини и овощни чат „клепачи”,те клепат се- крушите хората трудно прода 

Селото има 43 дома- кири, мотики, поправят стари ват. Затова интересът намаля 
Ради- плугове. Хората за други за- ва. От 43 домакинства само 

махали на от- наятчийскм услуги отиват в 25 имат плугове.
500 метра, някога Босилеград. Днес в селото има В Радичевци местността 

се наричали Село, а днес Гор две продаяници и един тене- „Кремиково" през 1961/2 го
ло Радичевци. кеджия. Има условия да се дина е засадено с орехи, а ме

Основател на селото е Ради развива занаятчийството пора стнюстта е засета и с трева. Та
ди това че селото се намира зи местност поради нерешени

юридически въпроси около 
собственост на имотите е на- 

заостава в пусната. Сега тази местност 
отново служи за пасбище.

Горите са предимно храсто
ви. Има нещо магрен и око
ло 50 ари бор. През 1911 и 

жи- 1913 година селяните не са 
позволили на горските власти 
да залесяват землището кра'й 
Радичевци. Затова сега много 
души със завист гледат на ху

производство
Землището

но тези насаждения 
подържат и повече от 60 на 
сто тези гори са унищожени, българската банка 650 лева и

с този дълг останало до 1310 
година. Този дълг не е 
жал да се отплати защото ка 
матите винаги нараствали. О- 
собено много се 
ония селяни, които са купу
вали земя ст турците. Още то 
гава се появили социални раз

Има

Животновъдството е скромно. 
Всички домакинства нямат 
овце. Крави имат почти всич
ки домакинства. Коне няма 
селото. Обаче някои селани 
се занимават с риболов в Дра 
говищица и минават за доб
ри риболовци.

мо-

задължилиградини, 
кинства с 183 жители.
чевци има две 
стояние от

личия. Затова много хора на
пускали селото и отивали на 

в България, Маке-
След освобождението много 

младежи с-т Радичевци се шко печелба
заминали на работа дония. Влашко, Сърбия, а нячко, брат на оскователа на се 

ло Райчиловци. По неговото 
име селото получило названи

лували и 
в Македония. Тук са остана
ли само стари хора. Има и до 

планинските

на кръстопътът.
Това село въпреки това, че 

си Радичевци. След това е до Босилеград
в комуналното си уреждане. Къ 

щите са предимно 
всички не са белосани отвън.

е електрифицирано. 
Дванадесет домакинства 
веят цигани, безимотни, и тех 
ния стандард е твърде низък, 

училище. Мъжете се занимават с музи-

кои дори в Америка.
Радичсвчанм днес имат спо 

имат по-добри 
условия за живот отколкото 
в миналото, но имат още 
свои проблеми и възможно
сти да ги решават.

ето селени хора от 
райони като от селата Горна коен живот, 
Любата и Дукат. Едни отиват, 
а други идват в селото.

Миналото на селото е твър

хората построявали къщи 
Селската долина за да избег
нат близлната на пътя и то
ва място сега се нарича Се- Селото 
лище. И днес се познават ме
стата където са били селски
те колиби.

плетени.

де интересно.
По време на турците земли 

щето е било на турци, а следРадичевци няма 
Децата се учат в Райчиловци ка, а жените едвам сега запо Стоян ЕВТИМОВ

тика, читалищно дело, прево- не да бъде преподаватели по езиковедението и литературоз 
дачи и др.). П.рез тези първи български език, то поне да нанието, изразена в дейността 
години Институтът, т.е. група станат преводачи от българс- на проф. м-р Марин Младенов 
та по български език, изигра ки и приятели на българския („Увод в художествената литера 
ролята си: всички вакантни език и литература. Мнозина тура" за първи гимназиален 
места за специалисти по бъл- от тях работиха семинарни ра клас, „Българска литература" 
гарски език в нашите учили- боти в които конпаративно раз I книга. Любен Каравелов в 
ща бяха попълнени. Трябва глеждаха югославокии българ сръбската литературна крити- 
да подчертаем, че първите сту ски писатели (Христо Ботев — ка, научна статия за поезията 
денти бяха стимулирани със Джура Якшич, Алеко Кон стан на Елисавета Багряна, за дей- 
съостветни стипендии, които тинов — Радбйе Доманович и ността на Климент Охридски и

др.): няколко читанки за основ

Български език на 

педагогическа катедра
тие: Първият, от 1960 до 1904
година, е етап, когато българ- заделиха Димитровградска и др.). 
ски се изучаваше като първа Босилеградска общини. Мнози 
специалност и вторият, от 
1964 до днес, когато българ
ски език започна да се изуча те квалификации, завършиха разви и по-широка дейност в ЗИк; изследването на метафо-

областта на учебното дело и

нези дни, кагато започ
на да излиза в „Братст
во“ в Пирот, се заговори 
за откриване на катед

ра по български език на Педа 
готическия институт в Ниш. 
Подготовките (1959 год.) мина 
ха бързо и вече през 1960 го
дина ое записаха първите сту 
денти от българската народ
ност. Това беше още една ва
жна и омела крачка към пъл
ната културна еманципация 
на българската народност в 
Югославия, а и значителен при 
нос към развитието на бълга
ристиката в Югославия. Име
нно, това е първа катедра по 
български език в страната ни, 
защото български език като 
предмет на Филологическия 
факултет в Белград се въведе 
три години по-късно.

Катедрата, кратко казано, ми 
на през два етапа на разви-

В
Покрай ооновната си обра- ните училища, рецензии за ре 

зователна задача. Катедрата дица издания на български е-
на учители, които преподава
ха български език без нужни-

Института задочно.ва като втора специалност в 
рамките на катедрата за сър
бохърватски език и литерату

рата в сръбската и българска
та народна поезия,- „Бугарско- 
српскохрватски речник“, „Бу- 
гарско-македоноки речник" итн

подготвяне на учебници по, Вторият етап се характери
зира с това, че на модифицира литература за малцинствените 
ната група за сърбохърватски 

■През първия етап българс- и български език се записва
ли език следваха и завършиха - ха, главно младежи и девойки, 
главно младежи и девойки от 
Босилеградоко и Димитровгрц 
доко. Те се подготвиха за про
гимназиални учители по бъл
гарски език в малцинствените ги средни училища от разни 
основни училища. Института краища на страната ни —
завършиха около 30 души, ед- гоизточна Сърбия, Войводина твянето на новите учебни про 
на част от които и днес рабо- и Черна гора. С други думи, грами в основните училища и

гимназиите.

в
ра.

училища. Катедрата се яви ка
то организатор на различни

Д. Йотовкоито нямаха предварителна съвещания свързани с препо- 
подготовка по български език. даването на български език _ 
Те идваха от гимназии и дру- като с това допринесе за по

добрение на
Тя взе дейно участие в изгот

преподаването.
го

ти в основните ни училища, а през последните четири годи-
друга част продължи образо- ни около 80 югославяни (глав За отбелязване е, че Катед- 
ванието си или намери работа но сърби и черногорци) след рата даде всички условия за 
в други области на културно- ваха български като втора спе развитие на научно-изследова- 
просветния живот (журналис- циалност и се подготвяха ако телоката работа в областта на
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Николов

Ролята и мястото на систематиката
ФУТБОЛИСТИна живите ^Щества в преподаването

по биология
ТРИМА БРАТЯ

категории, зависи как ще ра 
зберат и . уроците по еколо
гия, която се учи в трети ги
мназиален клас и повече е по

индивидуалните планове на 
отделни гимназиални препо
даватели.

_ „„„„„ „ „ Може би причината за то-
е намерение да пре ва че свършилите биология

1!^д*раме ВЪРХУ откри- студенти имат слаба практи- 
т на значението и ка и трудно могат да опреде- 

ролята на систематиката на на пример, в околността
живите същества в биология ка Бел Р к^и видове хра- 
та, които са познати отдавна, СТове се срещат. да „е споме- 
- нашето намерение е да из навам за фаМ1Илии жи-
тъкнем някои аспекти на то- вотн,и или растения, на при- 
зи проблем. помпозните и пр.

Когато се разглежда програ 0т страна, струва ми
мата по биология за основно- се че в биологическите каби 
о училище, средните учили- иите са срещат малко матери 

ща и факултетите дохожда се али. препарирани растения и 
до закюлчение. че уроците по животии колекции, рядко сре 
систематика, както и другите се в ве и ^ на кои
предмети, са разпределени ехо т0 се об отделно вни- 
дно принципа на концентрич- Мание
ните кръгове. Това означава, ' ‘Воичко това довежда до п0 
че съдържанието на уроците мисъл> че небрежното 0та0Ше 
се проширява и задълбочава и.ие към систематиката отри- 
все повече колкото се отива цателно се отразява и върху 
към факултетите. Но всеки обучението по биология. За 
кръг отделно «се пак пред- пример ще вземем урока за 
ставлява целина в обем съгла МЪХОвете от I гимназиален 
суван сходно целите за отдел клас сЪС сигурност твърдя, 
пит-е ооразователни степени.. че незначителен процент пре 
Самият обем предназначен за подаватеЛи показва на учени- 
разлинни възрасти бива опре- ците си и Ш1Ия Най-обикновс- 
делян от редица фактори, пре ни вид,0Ве мъхове (Маршан- 
ди-мно от официалната про- циа политрихум, Сфагнум и 
грама, съществуващите учеб- пр)_ без които е немислимо 
иици, а отделно влияние вър- овладяването на урока, 
ху този обем оказват равни Оовеи това факт е, че наши 
щето на развитие, актуално- те п!редприятия, които се за- 
стта и активността на занима Нимават с обработката и пла
ващите се учени с тази науч- Смента на учебните помагала 
на дисциплина клон на би НЯ1Мат в ОВОите лагери колек- 
ологията. ции и въобще материали съ-

С това не искаме да се схва д:ирани според определени си 
не, че ние желаем да дадем ст-ематически критерии. В Па 
преценка на състоянието по риж> на пример, могат да се 
отношение посоченото състоя КуПяТ не Само колекции на 
ние в един или дуг вид. То се обикновените растения, но и 
отразява и в самото препода екземпляри от редките карни 
ване и обучение по биология ворш1 билки, на алги и пр., 
в училищата. което до голяма степен облек

По мое мнение оистематика чава преподаването по биоло 
та на растенията и животни- ГИя п0 систематика. У нас в 
те е азбуката на биологията, Сърбия ръководител на най- 
тя съчинява основата за опоз ГОлямото предприятие за уче 
наванс на самите растения и Вин помагала е способен ръ- 
животии. Но все пак количес КОВОД|ИТел, но .. . юрист, 
твото на трудовете по система втори пример, може да се 
тика които се обнародват у взсме урока от П гимназиа- 
нас несравнимо е по-малък от лен клас за плодовете. Как 
броя на статиите в които се могат да Се обяснат плодове- 
разглеждат останалите пробле те а да се използват пости 
ми из областта на биология- жеН1Ията на систематиката ос-

.*! вен ако съзнателно уроците 
за съцветията .корен, стъбло
то, листовете и пр. Смятаме, 
че най-подходящо средство за 
нагледно обучение на плодо
вете е тематичеоката колек
ция — хербарий под назва
ние плод, който може да се 
разглежда и в класната стая. 
Там, след дефиницията на 
плода, се разглеждат видове 
те различни плодове като вся 
ка разновидност се илюстрира 
с естествен обект.

От тота доколко учениците

И по-рано в отбора на „Асен 
Балкански“ навреме намира 

играч.
ГЛИГОР ПЕЙЧЕВ е

младият брат, но същевреме
нно засега и най-добрият. Ро 
ден е едва през 1952 година, 
а в отбора на „А. Балкански“. 
Понастоящем играе ляво кри 
ло, а преди играеше и полуза 
щитиик.

свободнияе имало да игра
ят същевременно 
братя.

по двама 
Досега обаче никога най- светена на растителната еко

логия (понеже автора на уче
бника е ботаник). Същото се 
отнася и до предмета еволю
ция в IV гимназиален клас, 
където примерите са повече 
от животинският овят, поне
же автора на учебника е зоо
лог. Нито екологията, нито 
еволюцията не могат, следо
вателно, да бъдат овладян и 
без систематика на живите съ 

както казах

едновременно 
трима братя. Братята Пейче
ви ,може би, именно по това 
ще влезат в историята на ди
митровградския футбол, 
освен по това, братята Алек-

не са играли

Но

-

щества, която 
ме — неотговорно се пренеб
регва в I гимназиален клас.

На' пример, по екология 
преподавател е дължен с уче 
ниците да наблюдава ксеро- 
фитни растения. Но това не 
е възможно без знания по си 
стематика. В книгата се споме
нават кактусите и щастие е, 
че учениците гледат ковбой- 
ски филми, където като де
кор се виждат кактуси. Оба
че, за съжаление нито един 
от преподавателите не показ
ва на учениците ковилът, ти
пично степно ксерофитно ра
стение, които жените прода
ват изкуствено оцветено по 
белградоките пазари.

В моята практика имах слу 
чай да ученици пристигнали 
от другите белградски гимна
зии при мен ми разказват ка
кво че в I клас учели по бе
лежки диктувани от страна 
на преподавателя. Книгата на 
професор Станкович не са ни 
видяли. За мене по-добър уче 
бник от тази книга не съще
ствува. Темата за членестоно
гите обработвах за четири ча 
са използвайки текстовете от 
учебника, както и някои дру
ги помагала, диафилми и пр. 
Получавал съм пълен успех, 
защото основата, която уче
ниците получават, запознавай 
ки чрез систематичен преглед 
насекомите е точна и дава въ 
зможност по-добре да се схва 
не тяхното голямо стопанско 
значение.

Дълбоко сме убедени, че 
систематика на живите съще
ства трябва да се актуализи
ра в нашите средни училища, 
трябва да се предава привле
кателно и акционно, никак 
чрез изтъкване на сухи фак
ти, които действително не са 
съвременни. Привлекателност 
никак не означава и намаля
ване на научната стойност на 
уроците. Основното е обработ 
ката на уроците да бъде до
стъпна на гимназиалните уче
ници, да ги заинтересува а 
като последствие ще се обле
кчи и запознаването на оста
налите области на биология-

Братята футболисти

сандър, Ангел и Глигор, са и 
добри футболисти, дори често 
са между най-добритие.

Поотделно футболните им 
портрети би били: 
АЛЕКСАНДЪР ПЕЙЧЕВ, най- 
старият, роден през 1948 годи 
на, във футболния отбор „А- 
сен Балкански“ започва да иг 
рае през 1964 година на мя
стото
минава на полузащитник и ка 
то такъв често се озовава 
нападателната линия.

Отличава се с висока физи-

Неговата игра е технически 
докарана и без оглед, чс наг
лед е тромав, се движи твър 
де бързо, прониква 
когато пазачите му най- мал
ко се надяват. Той е в състоя 
ние, а често пъти и сам, да 
реши изхода на целия мач. В 
пролетния дял на тазгодишно

тогава,

то първенство почти на всеки 
мач е най-добрия играч в от 
бора на „Асен Балкански“.

Инак, неговият удар е 
лен, прецизен и което е най-

Той

защитник. По-късно

си-в

важно умело отправен, 
също обича мъжествената иг 
ра, играе доста остро, но в ра 
зумни граници.

ческа издръжливост, сравни
телно добра техника и пожер 
твувателност. На терена се 
движи доста бързо и постоя
нно преминава в линията на 
нападателите, като при 
точно забелязва кой играч къ 
да се намира. Стартува остро, 
но не и грубо. Ударът му е 
силен, но и технически.

Общо казано: обича мъж- 
игра, каквато е именно

*
това

Тримата братя Пейчеви 
днес са поели различни посо
ки в живота. Александър тря 
бва наскоро да дипломира тъ 
рговски техникум. Ангел вече 
е почти дипломиран техник — 
по гумопластика, а най-млади 
я! Глигор след завършено ос 
новно училище наскоро ще 
избере своя професия в жи- 

И тримата обаче засега

ката 
футболът.

АНГЕЛ ПЕЙЧЕВ, средният, 
роден е една година по-къс
но, през 1949 година, а в от
бора на „А. Балкански“ също 
започва да играе една годи
на по-късно — през 1965 го

та. Обаче теоретическото 
практическото значение на си 
стематиката на живите съще 
стла е многократно 
дена нс 'недиаж. Като пример, 
на страни, в които се обръща 
дължимото внимание са Ун
гария и Румъния, където по
стоянно се публикуват огро
мен брой трудове по система 
тика.

Докато следващите биоло
гия на университета у нас в 
реални рамки биват обучава- 

систематика през I и П 
година на студиите си, получа 

впечатление, чс систсма-

вота.
са незаети, което зле се отра
зява и върху възможностите 
им да се подготовяват за спо-

потвър-

дина.
За него е характерно ,че иг 

рае полузащитник, но често 
се намира на помощ на отбра 
ната, а с бързо придвижване 
дейно сътрудничи и на свои
те нападатели.

Той също разполага със си 
удар, но много по-техни- 

докаран, което предста 
сериозна 

вратите без бърз рефлекс. Но 
което е съществено за 

че той е градителя в 
точно дава топката и

ртни състезания.
Футболинят отбор „А. Бал

кански“ в тазгодишното със, 
тезанис се бори за високо кла 
сиране, макар.чс много не му 
провървя. Заслуга обаче, е чс 
е сравнително високо 
рал имат тримата братя Пей
чеви, които с гюжертвуватсл- 
ност и
допринесоха щото 
бол да бъде сравнително ви- 
тът на димитровградския фут 
бол.

класи-
лен 
чески 
влява

пи повсестранно залягане 
авторите-

заплаха за са схшанали систематическите
вам
тиката и пренебрегната в сре 

като биоложонова, 
него е, 
играта,

дните училища,
клон, който понастоящем 

пе е в мода. Същото се отна
ся и до учебниците с изклю
чение на учебника на акадс- 

С. Станкович за I 
гимназиите. Но на практи 
и тази книга се използува 

окърмено чрез индивидуални
те планове на отделни прспо- 

съв се м свобо

ки

ЗИМНА МИЛУВКА класм.ик
па
ка

До шейничката се бе подпряла 
и гледаше засмяна как летят 

от пълна кошница се разпилели 
цветчета бели... Валеше сняг!

дапатели, които 
дно и незадължително трети
рат тази материя. Тъкмо та- 

квигата на С. Стан 
посветена на оистемати 

„забравя“, 
преминава.

зи част от* кович 
ката се предимно

Една снежинка нежно се полепна 
па малки устнички червенки, 
тогаз от радост Лидка трепна — 
и тя в миг се разтопи.

бегло 
или жертнува, би- 

нови

прескача, 
съкращава
ло при обработката на 
уроци, било 
на старите. Тези заключения 
НС са произволни, те се потвъ 
рждапат при разглеждане

при повтаряне

РУСАЛКА ТАШКОВА
на
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Вестник за общестиеночю литичсски и КУЛ^УР' 

п,и въпроси на българската народност в Югосла
вия. Лърнинт брои изяезнал иа 15 ювдн 1959 годи
на в Пирот, точно преди ДЕСЕТ-ЮДИНИ. веел 
пикът с уреждан от редакционна колегия, а ир^ьв 
редактор е бил Тодор Слаииисго*. От 1966 година 
главен редактор на вестника е Асен Лазаров.

Издателство „Братство“ разви през последните 
години богата издателска дейност. Има свои само- 
управителни органи и оказа огромно влияние въ- 

културното развитие на българската народност

1:
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1* ЩгШШ
У,ши»■Я с.« и рху

значителни резултати на полето на мате
успехи

штеуШр
етия 1»!..М писто — 

постигна

; у;:
«■

духовна култура. Всички тези 
социално възраждане на малцинство-

={'?^'/^1НтаННз5 =
Ои регистрирала успехите и давала стимул за по
стигане на нови

За десетгодишното си 
оправда поставените му задачи от

рпалната и 
доведоха дошЛ

■

Залез над Вндлнч
поуспо-пскрснг разговор, сс 

кои.
първите любовни походи и па 

чо- домия.
Училището завършил е от

личие.
Тук, за да се издържа, ста

на вал боксьор.
Излизал е не един път иа 

Войводина и

съществуване „Братство* 
нашата общест-

РЕШИХ да напиша някол
ко реда за обикновения 
век. Отиде си.

След две седмици пак 
посети.

Беше весела, бодра.

ни неиост.Често го споменаваме по 
статискитс, говорим в негово 
име, по все пак го няма 
страниците на нашия вестник.

Казва се Милс Георгиев. От ринговете във 
.Мъзгош. Двадесстдеветгрди- 
шен. БНАФРА Е НЕГОВОТО 

ЖЕААНИЕ
Сърбия.

Доживявал успехи и пора-
дни жсашя.Още от ранни детски 

го залюляла бедняшката люл
ка край границата. Макар и 
да е единствената мъжка ро- рзо отлетялн. 
жба на Александър и Трена Отбил военната си повиност 
Георгиеви, бил принуден сам и се настанил на работа в 
да си проб1гва път в живота. Ниш.
По-точно: сам да се бори с

Като истински спортист.
Но тези хубави, години, бъ-

• • •

Защото той най-добре знае 
— какво значи „нямане“ ...

Посетих го в Нишка баня.
Работеше, както и обикнове

но. Облечен в бяла блуза.
Изчаках го да завърши 

работа и после поговорихме.
Скромен, както и 

не искаше да дава изявления 
в печата, защото му поставях 
и.„неудобни въпроси“, 
после склони да каже най-гол 
ямото си желание.

— Искам да отида в Биаф- 
ра. Искам да помогна на стра 
дащите и гладни хора. Искам 
да помогна на тези, които ня 
мат нищо . . . защото те зна-

Години наред вече работи и 
Ниш. Нишка бамя.
Къдсто се окаже нужда. 

Винаги е готов да помогне

Тогава ми каза:
— Вашите искреии съвети 

са най-доброто лекарство за 
мене.

Това е и наградата за тру
да на Георгиев.

Малча.живота.
Основно училище завършил 

в родното ои село.
Тук, в полите на 

„избутал“ четирите 
после, както и не един 
шенец — отишъл далеч от ро 
дния край — да се учи.

Пътят го нанесъл в

Видлич, 
класа, а

на хората.
— Такава е нашата профе-

Чове-
с

*казва Мил е.на спя
кът трябва да бъде човек. То 
ва най-ярко проличава в на
шата професия. Хората идват

повече,

От един студент от нашия 
край съм чувал само похвал-

— Има безброй примери за 
тока.

Така неотдавна в нашето 
здравно заведение дойде же
на на преклонна възраст. Ма 
ггн думи за него.

Всички го познават.

винаги.

Сом-
Най-бор. при нас уплашени 

отколкото болни. И ако за 
всектго сс намери добра ду
ма — половин работата е го
това.

Добрата дума е най-добрият 
цяр . ..
кар и малограмотна, и обмко 
лила всички специалисти в 
Ниш, след един по-дълъг и

Тук, всред равна и питомна 
Еойводина, опиянен от жела
ния за знания и наука — про 
дължил да учи средно меди
цинско училище.

Сред вълните на Войводи- 
иа, житницата на нашата стра 
на, почувствузал първите тре
пети на сърцето си, доживял

И ако се намерят „на тяс- 
знаят че от него щспо“

намерят помощ и разбирател 
ство.

ят да ценят.
Матея АНДОНОВ
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Записано в Църнощица защото не може да се справя 
вече с него, за селскостопан
ските специалисти, на които 
той особено е огорчен, че не 
идат в селото да кажат ня
коя дума, да подучат ...

Докато вечеряхме бялото

ная, на която младите се къл 
чите, не я знам 
ли хапливо за туиста — а на
ше кое искате...
Прокарва два три пъти и не 

дочакал нашето желание, за
почна :

„А бре Кольо, мамин 
льо,
мамина ко.мито, 
не наоди ли се Кольо 
по Рила планина..."

подхвър-

ГЪДУЛКАТА НА БАИ СИМО котленце отново отшъта до 
зимника и отново зафуча на 
печката. Вареше се ракия.

А тя изби по лицата, зажа- 
рм ги... Бляскаха черните 
очи на Бай Симо и той про
дължи още по-жтево: Гласът му храпав, съпрово-

пред нас — Ти знаеш ли как беше ждаше тъжното плачене на
беше наредено и сирене, чуш едно време. Букаци наоколо, гъдулката. Пред очите му из
ки, и какво ли не. Пийнахме, страхотия! И вълци убивах плава неизвестният Кольо,
а бай Симо продължаваше: тогава. Спомням си как хваща бродник из Рила. Имаше ли

хме една вълчица жива, но ... тоя Кольо нещо с бай Симо.
Отмахна с ръка. Веднага се Може би красотата, с която

пленявал момите, или с мъж 
ествеността, със сабята, с дру 

за жината ... Бай Симо нямаше 
неговия изглед. Той е среден 

за на ръст, с опушени мустаци, 
живи очи, с храпав но прия-

Кз-

ътят до Църнощица из- Седнахме. Вечерният здрач ракия. Пък зиме от варена ра
лишахме пеша. Студеният беше навлякъл на прозорците кйя, какво е по-хубаво ... Ба

вятър, смесен с хапли- тъмно синьо перде, през кое бо, обърна се той'към баба
та снежинки, които като игли то едва се мяркаха очертани- та, я дай мезе ...
удряха в лицето, щипеха бу- ята на околните бърда и чу- 
зите и отнемаха дъх, ни бе- кари ... 
ше единствен съпътник.

п
Още неиздумал

*Тоя път издигнатите 
ри, бели като яйца,
зловещо. Вятърът бучеше из Ле за дълго 
голите клони на оцелелите бу пристигна. В ръката 
ки и свиреше съвсем' тъжно бяло котленце, в което 
в младите борови гори. Мър- Дядо му носил ракия. Сложи

1о на печката и подзе:

чука- 
стон ех а — Ще ви изненади. За ве

черя имаме заек. Няма да вя 
рвате, но оня ден убих два 
заека и една лисица... Днес 
убих още едно зайче (тук не
говия глас не даваше умали
телно значение на заека, а га 
льовно) .. . Истина няколко 
пъти се връщах с празни ръ
це, но . . .

И усмивката му изчезна в 
пожълтелите от тютготн мус
таци. Той сръкна още 
три пъти ракия и подзе:

— Ха-де, разказвайте, как
во има по света. Слушах и аз, 
убили оня американецо . .. 
преселнико де,' после взели да 
се трепат като моите зайци .

и бай-Си.мо 
носеше 

още досетих, че не са успели да я 
хванат ... После за снеговете, 
които стигали до гърди,
отиване до Босилеград, което 
траело и по половин ден, 
това как селото имало всека 
вечер седенки, хора, как сега тен глас, с искрено сърце, ши 
къщите пустеят, защото мла
дите напускали и отивали

кваше се ...
Къщата на бай-Симо е от 

дясната страна на планинския 
поток, който селяните нари
чат река, в една затулена па
дина. Димът, .щом се издигне 
ше по-високо се улавяше 
вятъра, който го носеше по 
воички посоки.

— Интересно, как се осме
лихте да тръгнете по тая вие 
лица. Но хубаво е, че сте до
шли, ще пийнем, ще похап7 
нем, ще си поразговаряме. 
Скучаемс ние тука, далече от 
света ... Истина, имаме тран
зистор, но това не е жив чо
век ... Той ти говори, ама ти 

Бай-Симо не беше в къщи му не можеш дума продума, 
когато влязохме. Той хране
ше овцете, туряше на крави
те. Щом ни забележи, махна 
с ръка да влезем и току — 
що седнахме той застана в ра котленцето с канче, не по-мг» 
мките на вратата.

рока душа. Спомних си за е- 
във дни поет, който казал, че в 

вътрешността, за това как се- гюлето има толкова безиме- 
га автобуси и през зимата и- нни треви, които тъй хубавец 
дат, как започнали път през миришат. Бай Оимо беше ед- 
селото за Скопие и как първи на от тия треви... 
те изкопи личат като бпт- ^да °Раз След песента засвири кръш

на българска ръченица. Стар 
чеоките му пръсти отскачат 
по жиците, сякаш пристъпват 
като стъпки на итрохорец.

цва-

Разшъта се и бабата ...
Когато и третото котленце 

завря той стана, отиде в дру 
• гата стая и се върна с гъдул- 

Оттук пътят ни поведе през ка- която още от вратата за- 
различпи страни и събития, наглася ... Разляха се 

Да Бай—Симо слушаше внимател нове ,които дразнеха ушите... 
говорехме ние, о- Но бай Симо не ни 
или съмнително внимание само се извърна на 

клатеше глава. Цялата вечеря другата страна и когато завъ 
измина в оживен разговор за рши рече: 

дядо ми правил, така го пра- политически събития, за до- 
МУ- вя и аз... Гостите срещаме с битъка, който той

Завря и ракията. Наточи 
филджаяите, като черпеше от

лко от половия литър Разпяхме се и ние. Изреди, 
хме много песни.

А навън дългата, бяла, зи
мна нощ беше отвързала вет 
рищата...

полуто— Ха, пийнете си ... 
дг.йте .''.. Трябва да се.върна.да сме живи и здрави... (докос- по, когато 
наредя добитъка, пък с вас е нахме филджаните и залепих добряваше 
леко

— Ха, добре дошли и ся-
обърна

устни) . . .ме помръзналите 
Така си е при нас... Така еИ изчезна, сякаш преди ма 

.око не слушахме гласа — Ха, да чуем сега моя тра 
намалил, нзистор ... .Коя искате?... О-

Стефан НИКОЛОВ 
„Братство“ 16 януари 1964 г.,|
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Първият брой на вее 
ттника е излезнал на 17 
януари 1949 година по 
инициатива на Централ 
■ния комитет- на КПС. 
Пръв редактор е бил 
Дойчинов, след това А- 
сен Лазаров и Иван Ка
раиванов. Вестникът из
лизал до края на 1954 
година. Разпространявал 
ое в Димитровградско и 
Босилеградоко. В подли 
етика „Младежки глас“ 
са печатани първи твор 
би на младите литерато 
ри от бълградоката на
родност.

През няколкогодишно 
то ои съществуване обе 
ктивно е разглеждал мно 
го въпроси из областта 
на общественото устрой 
ство на страната, ръста 
на българската народ
ност, отношенията меж 
ду България и Югосла
вия и положението в ра 
боткичеокото движение 
след резолюцията на Ин 
формбюро.

««фяцивАсен
Лазаров

ИОСИП БРОЗ
тито

ъзпитан в редовете на 
Партията, другарят Ти 
то водеше през време 
ме на мрачните и реак 

ционни режими в бивша Юго 
славил, когато нашата Пар
тия живееше в нелегалност, 
непримирима борба против 
неприятелите на страната ни 
и Партията. Като закален па
ртиен ръководител, той рабо
ти неуморно за изхвърлянето 
на неприятелските агенти и 
провокатори от партийните ре 
дове, той работи върху свър
зването на Партията с народ
ните маси в борбата им за 
демократични свободи и рав
ноправие за сваляне на реак
ционните, противонародни ре 
жими. Често прогонван и зат
варян другарят Тито държи 
високо знамето на Партията 
през всички изпитания и по
беди.

В лен в тази борба другарят Ти 
то застана начело на освобо
дителната борба на нашите 
народи, стана техен вожд — 
светъл образ в борбата за 
свобода на всички поробени 
народи в Европа. Името "Ти
то стана символ на борбата 
на поробените народи, оби
чан от всички прогресивни 
хора в света, обет на всички 
родолюбци в нашата страна. 
Трудовият народ в Югосла
вия, всички честни граждани 
откриха в лицето на маршал 
Тито, големия военачал

ник и го признаха за свой вър 
ховен комендант в борбата зг? 
свобода — против агресори
те, в борбата за сваляне пре- 
дателските капиталистически 
клики в стара Югославия и 
всички народни неприятели, 
за осъществяване на народна 
та революция. В периода 
тежката борба против фаши
стките агресори другарят Ти
то стана истински организа
тор и вожд на Освободителна 
та борба на югославоките на
роди. В тази неравна борба, 
когато Съветския съюз пона
сяше пълния удар на война-1 
та, само народите на Югосла
вия от цяла поробена Евро
па, под ръководството на дру 
гаря Тито, некористолюбиво 
и мощно подпомогнаха бор
бата на съветските народи и 
по този начин изпълниха дъл 
га ои. спрямо СССР и цялата 
освободителна борба на про
гресивното човечество...

Йосип Броз Тито

кога нашите народи в Наро- ализма, за благоденствие на 
доосвободителната борба, нашите, народи. Заслуга, е на 

под ръководството на Югос- маршал Тито, задето, направи 
ланската комунистическа пар- нашия Народен фронт общч 
тия, начело с другаря Тито, народна организация, готова 
те строят днес прогресивната да изпълнява големите зада- 
социалистическа страна. От чи на социалистическото стро 
изостанала някога страна, за- ителство. 
висима от капиталистите и по 
-късно опустошена от война
та, под ръководството на дру 
гаря Тито се създаде нова 
Югославия. Големите усилия 
правени всекидневно от на
шите трудещи се за благоден 
ствието и разцвета на страната, 
служат като отговор на преч
ките за осуетяване на социа
листическото строителство, ид 
ващи от СССР и народнодемо към построяване на социали- 
кратичните страни, те говорт зма, за щастието и добрува- 
ят за огромно доверие в дру 
гаря Тито, за доверието, съз 
дадено в предвоенните усло
вия, във военния и следвоенни 
я период, в победите, извою
вани под негово ръководство.

Другарят Тито е ръково
дител на нашия Народен гославия. 
фронт, общонародна единна
организация на нашите труде Откъс от статията 
щи се, броещи днес от около 
8 милиона членове и предста 
вляваща огромна сила за из
пълнение на петгодишния 

план, за изграждане на соци- лавия“, I, бр. 19, 23 май 1949

равноправни народи, всичкц 
това говори за Тито, като за 
човек с голямо политическо 
разбиране, за същността и 
смисъла на събитията, под чи 
сто ръководство бе така ус
пешно и победоносно извър
шена народната революция и 
създадени условия за социали 
етическо строителство в стра
ната.

Днес под ръководството на. 
другаря Тито се провежда ус 
пешно изграждане на страна
та, нейната индустриализация 
електрификация. Днес в на
шата страна, въпреки всички 
непредвидени пречки, с уско 
рен темп се строи социали
зъм, днес цялата страна се е 
превърнала в един огромен 
строеж, на който са мобили
зирани всички творчеоки си
ли в нашата страна. Другар
ят Тито, инициатор на петго
дишния план, въпреки всич
ки трудности и пречки, които 
ни се правят особено след об 
явяването на враждебната и 
контрареволюционна Резо

люция на Информбюрото, ре 
шава воички въпроси, от кои 
то зависи напредъка и изгра
ждането на страната ни. Със 

Националните малцинства в същото доверие й голям ен- 
нова Югославия получиха за тусиазъм, с които влязоха ня 
пръв път вдички права за без 
препятствено стопанско, кул
турно и политическо разви
тие. Националните малцин
ства сс ползуват напълно

Благодарение на правилната по 
литика на нашата Партия, на 
чело с другаря Тито, тя можа 
да изпълни досега 
всички задачи, поставени пред 
нея. Поздрава и едниняа от ко 
гато и да било преди, наша
та Партия, под ръководство
то на другаря Тито, води на
родите ни към нови победи.

успешно

През време на петоколонни 
те режими в бивша Югосла
вия дргарят Тито стои наче
ло на борбата против въвли
чането на страната в хорото 
на фашистките агресори, раз 
обличавайки плановете на мра 
чните

нето на нашите трудови хора.
Пожелаваме ти, другарю Ти 

то, наш вожд и учител, дъл- 
годенстве за щастието на на
родите в социалистическа Ю-

реакционни сили в 
страната и в чужбина, посоч
вайки на нашите народи пътя 
за обединение на прогресивни 
те сили в страната за запаз
ване независимостта й.

Заставайки начело на Пар-
„Да живее още дълги години 
нашият учител и вожд“,
„Глас на българите в Югос-

тията, по време на тежката и- 
дейно-политическа криза в не 
йните върхове, другарят Ти
то създава от нашата Партия 
авангард, готов да застане на 
чело на борбата на нашите 
народи в тежките и съдбоно
сни за страната ни дни. Голя
ма е заслугата на маршал Ти
то, задето направи нашата Па 
ртия единна и сплотена, очи
ствайки я от неприятелските 
и фракционерските елементи.
Заслуга е на маршал Тито, за 
дето направи Партията цре- добър живот и прочистват пъ 
данна на народа ни, задето Тя към социализма, 
нашите народи придобиха го
лямо доверие в нея и в труд
ните и единствени условия в 
историята тръгнаха под ней- та за изграждане яа нашата 
но ръководство във великата 
освободителна борба. А да за 
почне такава борба и да изво 
юва в нея победа, 
само една такава партия, на- създаване на Антифашистко-

такъв

от тези прадц и заедно с ос
таналите народи на Югосла
вия строят за себе ои по-

Велико е делото на маршал
Тито за създаване на основа-

страна. Създаване на народ
ните съвети, още в началото 

освободителната война.можеше на

то вече на народното освобо-чело на която стоеше 
един човек, който познаваше ждение (АВНОЮ), на единен 
извънредно добре условията народоосвободителси фронт
в страната ни, който ги раз
бираше дълбоко и тъкмо за-1 
това знаеше да даде преспек-

с което бе извършено обеди
няването на всички народни 
сили, образуване на Национа- 

33 лиия комитет за освобожде
ние на Югославия, като пър

тината на пътя и начина 
правилното решение на 
борба.

тази
вовременно правителство, ре-

Благодарение на огромната щението от Второто заседа
ние на АВНОЮ през 1943 го- 

и дина, Югославия да б>де ор-
си даровитост, умение и зака 
леност в дългогодишната 
неравна борба за правата на ганизирана катр демократич- 
работническата класа, зака- на федеративна държава на
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.БРАТСТВО“

наСписание на български език, издание 
Братство“. Първият брой се появи през 1966 

година. В първата редакция влизаха: Асен Ла
заров, Богдан Николов, Боян Алексов, Димитър 
Йотов (секретар), Иван Георгиев, Любомир Го- 
лубович, Марин Младенов (гл. редактор), Миле 
Николов, Петър Козич, Любен Арсов и Тодор 
Славянски.

За четири години списанието постигна за
видни успехи. На страниците на „Мост са пе
чатани много статии из обществено-тюлитичес- 

живот на страната и българската народност, 
научни и публицистични трудове и творби на 
младите поети на българската народност.

„В условията на всестранно развитие на со
циалистическо изграждане на Югославия — се 
казва в уводната статия на първия брой и 
българската народност доживя пълен разцвет. 
Макар и малочислена, тя, съставна част на рав
ноправна и братска и социалистическа общност, 
за пръв път в своята история получи възмож
ност да разгърне творчески сили, да прояви сво 
ята способност и трудулюбие, да създаде и свои 
стойности като прилог на общото дело ...

Ръководейки се от нуждите на развиващо
то сс художествено, научно-популярно и публи- 
цистическо творчество, група ентусиазирани об
ществени и културни дейци повдигна въпроса 
за издаване на периодична публикация в рам- 

издателската дейност на „Братство . 
излезнали 10 броя „Мост”.

кия

10, ките иа
До сега са

ми Историческа загадка
Портрет па момичеМ. Петров:М ЛЙ!),б иов

Марин Младенов КОЙ Е УБИЕЦЪТ
НЕПЪРВИЯТ БРОИ МО Б01ЕВ

именнопредаванията не се споменаваха 
изразите, които ни трябваха.

Обаче връщане назад нямаше. След 
няколко безсънни нощи имахме нужните 
шпалти за вестника, разбира се, изпълне
ни с много граматични, стилови, лексикал 
ни и фразеологически грешки. Нови мъ
ки ни очакваха в печатницата. Пиротскм- 
те печатари бяха отлични другари (Дуда, 
Басарац, Неша, Деско и други) и 
стари познати, но техническата база беше 
минимална. Само един тип букви за наби
ране и никакви букви за заглавия. Загла
вията приспособявахме така, че да няма 
нужда от специфични български букви, а 
там където не помагаха приспособления, 
българските букви ъ, ь, я, й, ю, щ пра
вехме от оръбежи подобни, като развалях 
ме последните. Когато стигнахме до реви
зията пристигна от Тръстеник и Мики Не
йков. Славянски през предишните дни го 
беше вече кандардисал да напусне служ
бата си там и да стане журналист. Въпре
ки воички посочени трудности (а споме
нах само найчзажните!) на 15 юни 
година излезе първият брой на „Братство“ 
с червено заглавие. Външният му изглед 
вдъхваше доверие .решенията бяха съврс 
метни, рубриките порядъчно пъстри. Ко
легите от Пирот, някои от ръководители ■

Само десетина дена след взетото ре
шение, новият вестник на български език 
трябваше да започне да излиза. Тодор 
Славянски, новоназначеният главен и от
говорен редактор, просто казано, ме взе 
от учителската школа в Пирот, очерта ми 
бегло физиономията на бъдещия вестник 
и съобщи, че първия брой трябва да из
лезе след десетина дена. Около името на 
вестника нямаше много дилеми, макар че 
имаше няколко предложения за името му 
— „Братство“, „Дума“, „Глас", „Мост“ и 
други. Отговорните другари в Белград 
настояха да бъде „Братство“, та затова 
приехме това име и задължихме Пая Ри- 
стич, художник от Пирот, да направи два- 
три варианта на заглавие. Приетото загла 
вие, с малки видоизменения, носи и днес 
вестникът ни. Аз и Лале Йеремич, тога
ва журналист на в. Свобода, се наехме да 
направим първия брой. Следващите дни 
минаха под знака на трескава работа и 
голям ентусиазъм. Редакцията на „Свобо
да“ ни отстъпи една канцелария и запаси 
от стари клишета. И работата започна: 
писане на уводна статия, създаване на ру
брики, обезпечаване на нови фотогра
фии, подбиране на югославоки материа
ли от ежедневния печат и други. Трудно
сти имаше на всяка крачка. Нямахме още 
пишеща машина с българоки букви — 
прехвърлихме се с кола в Димитровград и 
там Лиляна Нейкова доброволно ни пре
писа на машина материалите. Другарите 
от „Овобода“ ни поонабдиха с нови фото
графии от Димитровград. Превеждането 
на материалите от сърбохърватски на бъл 
гарски не вървеше гладко. Аз, като пре
подавател по сърбохърватски език, вече 
няколко години не бях се занимавал с бъ 
лгарокия език. Липсваха ни речници, гра 
матики, помагала, български вестници. Ра 
згеле имахме един малък правописен ре
чник на българския език. Много трудно 
беше, без съответна езикова практика и 
без следете на новия българоки журнали
стически език, да се прави вестник на бъ
лгарски с най-различни рубрики от вси
чки области на политическия, стопански 
и културен живот. Каква мъка имахме то 
гава при превеждане на редица специфи
чни изрази и обрати, не е за разправяне. 
На своя ръка ковахме думи за изрази ка
то „покупателна мощ“, „себестойност“, 
„високи добиви“, „капиталовложения" и 
други. Тези дни пускахме и слушахме вси 
чки емисии на Радио София, но, уви, в

тори юни е денят, в кой
то през 1876 година въз 
Врачанския
убит знаменитият бъл

гарски революционер и поет 
Христо Ботев. Следяна от тур
ски аскер още след слизането 
на българска земя при Козло
дуй, Ботевата чета бе. разбита 
от турците във Врачанския бал 
кай. ,

В балкан бе

Една съвременница на съби 
тията, Йонка Ценова, съобщи 
ла пред комисия при Врачан
ското читалище през 40-те го
дини:

„Глашатаят съобщи в маха
лата да идем на мегдана н да 
видим главите на комитите.... 
На мегдана откъм „Паволче" 
пристигаха аскерите. Отпреде 
пристъпяха осем османлия и 
носеха набучени на колове гла 
ви нз комити. След тях карз- 
ха магаре с шест навързани 
глави. Мустафето сочеше гла
вата на хубав ,млад човек с 
брада и викаше: „Това е гла
вата на бинбашията на коми
тите, убихме го горе на балка- 
на. След три месеца чухме пак 
Мустафето да се хвали пред 
българи и османлии, че той е 
застрелял бимбашията..."

Този Джамбаз Мустафе — 
Мустафето, турчин от Враца 
бил търговец със собствен дю 
кян в града. След освобожде
нието на България не успял да 
избяга в Турция и продължил 
да си живее във Враца. Из у ли 
ците стари хора го сочели и 
хулели: „Ти, ти уби Ботев, чи 
тако". Но Мустафето тогава 
се оправдавал, че не той, а ня
кой си черкезин е убил вой

на ши

За убиеца на Ботев има ре
дица изказвания, но кой е у- 
биецът, не е уяснено напълно. 
Всички автори посочват, че V- 
биецът е черкезин, като някон 
споменават и името му — 
Джамбулет. Захари Стоянов на 
пример съобщава, че овчари 
чули как черкезите съобщили 
на военачалника, че войводата 
е улучен. Стоян Заимов също 
съобщава, че убиецът бил „бе 
лобрад черкезин".

Съществува и друго твърде
ние, основаващо се върху из
казвания на съвременници от 
Враца и врачанските села, спо 
ред което убиецът на Ботев е 
турчинът Джамбаз Мустафет, 
наричан Мустафето. Това твър 
дение даже изглежда по-убе- 
дително.

В записките на Иванчо Че- 
решаров, доверено лице на тур 
ците и техен преводач, сре
щаме следното:

„На другия ден след боеве
те при „Вола", „Купена", „Ка
марата" и „Селището" в общи 
нското управление във Враца 
дойде Мустафето и разказа по 
дробно как е убил Ботев. От
делил се с малка група и за
обиколил комитите 
„Камарата'. Вечерта, когато се 
прибирали след боя, 
на едно място неколцина ко
мити, които спорели помеж
ду си. Мустафето, като най-до
бър стрелец пропълзял набли 
зо до комитите. Видял, че по 
един от тях имало повече ши
рити и бил по-различен отдру 
гите. Това го подсетило,, че то
зи може би е войводата на вси 
чки комити, затова се преме
рил в него и с едно гръмванс 
го убил ..

1959

те също, ни наградиха с комплименти.
След няколко дни обаче пристигна пи 

смо от Белпрад — Иван Караиванов здра
вата ни критикуваше. „Какъв е това език? 
— пишеше той. — Какви са тия ваши но
ви изрази? Това е за в ал ен език. Вед- 

,нага да се снабдите с речници и грамати
ки!“ Така и постъпихме. Чрез нашите ди
пломати в Оофия поснабдихме се с вест
ници и речници, купихме една българска 
машина и започнахме като гимназисти да 
учим новия българоки език, а и журнали
стическия занаят, защото през тези дни 
ние трябваше да бъдем универсални спе
циалисти и да пишем по всички въпроси: 
от земеделие до физкултура и от външно
политически коментари, през 
прооветнм теми, до деликатните статии за 
нашия стопански живот. И за нас и за ве
стника това наистина бяха родилни мъ
ки!

водата.
Макар всички да са били уве

рени във вината му, Мустафе
то не бил съден. Някои съврс 

съобщават, че тойна юг от менници 
бил закрилян от градските чор 
баджии, защото имал добри 
връзки с Цариград, които пол 
звали на чорбаджиите в тър
говията им.

виделикултурно-

Така човекът, който сам се 
хвалил, че е убил Ботев, отря 
зал главата му и я забил па 
прът умрял ненаказан, от при 
родна сърт. И то в град близо 
до балкана, в който загинал 
Ботев, изглежда по вина име 
нно на Мустафето.

От днешна перспектива, когато „Брат
ство“ е учреждение с 16 души журнали
сти и служещи, този период на първите 
броеве ми прилича на благородна донюи- 
хотовска авантюра. М. н. н.
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М. Бакич

По повод двадесетгодишния 
юбилей на печата на българс
ки език. Редакцията на „Браг- налагат от единки или групц 
ство предлага на своите чита- Кора. От Друга страна, отдел7 
тели колоните на вестника, за 
да отговорят на следните въ
проси :

— В каква степен вестникът

как решават тези органи. Слу
чва се някои решения да ср

ни хора в самоуправителните
органи считат, че тези орга
ни могат да взимат решения, 
които са противни на закона.

е станал всекидневна лектира Тъй като тези явления вред в Димитровград, би трябвало Откако съм читател на „Брат Използвам случая по повод
ят на самоуправлението нуж Да бъДат наистина сериозни, ство“ мога да кажа, че доста юбилея да кажа, че е необхо- 
но е журналистът да присъст Нашият репортоар е под вся- се пише за село. Но за да мо димо по-студиозно разглежда 
вува за да може да оцени до ка ^критика и затова „Брате- же вестникът ооце по-добре да не на всички аспекти за кои 
брото и лошото в самоуправи тв0 трябва да се занимава и отразява живота на село, тряб го говорих. Откъслечени оцен 
телната практика. Искам да с Репертоарната политика, ко- ва повече да сътрудничим и ки «е би били от полза на Реда 
кажа, че „Братство" трябва ято ни сервира безвкусица в ние, от терена. кцията. Считам, че в бъдеще
да обърне по-голямо внима- естетическо-художествено от- Отправяйки най-добри бла- трябва да ангажираме разли-
ние на самоуправлението, ка ношеиие. Защо например вест гопожелания по повод юбилея чните специалисти за сътруд- 
то отразява отрицателните пикът няма постоянна рубри- предлагам на Редакцията в бъ ничество. Накрая да изтъкна, 
явления и обработва стопан- ка за нашия репертоар. Вест- дещеда пише за историята на че вестн'икът е заслужил за 
ските проблеми. Също така д никът трябва да ни осведоми отделни села в Димитровград утвърждаването на малцин- 
необходимо по-широко да се кои висши и полувисши учили ско. Такава рубрика съществу ствената култура. Неговите сц 
обхванат проблемите на кул- Щ3 съществуват в по-близки- ва за босилеградските села и ремежи да се включим като 
турния и политическия живот, те и по-отдалечени места. Мно няма причини същата да не се интегрална част на югослав- 
специално проблемите за въз- зина от нас, които искаме да въведе и за димитровградски- ските културни течения са 
питанието на учащата и ра- следваме български език и ли те. Такава материя би била от значителни, 
ботничеоката младеж. тература не знаем, че при ка- голяма полза за нашите уче- ДАНИЦА ГЛИГОРОВА, слу

КАТАРИНА НАКОВА, аби- тедрата за славистика в Бел- ници. Друго желание е „Брат- жещ в Босилеград: 
туриентка от Димитровград: гРа'Д съществува и катедра за ство да има повече илюстра- — Чета го и от време навре

Най-напред да кажа, че е ху български език. Може би „Бра ции. ме сътруднича. Чета го от на-
баво, че имаме печат на май- тств0 ' трябва да пише за ет- ВЛАСТИМИР ВАЦЕВ, гим- чал0то до края. Най-напред 
чин език, който разглежда ак- нографоките и фолклорни ком назиален учител от Димитров- първата страница, но с инте- 
туални проблеми от живота и поненти на народността в на- град: рее чета „Съвети на лекаря“
развитието на българската на- шия край, а ведно с това и за Във всеки случай вестни- и _Бай Онзи“. Нямам големи
родност в Югославия, В това проблемите на еманципацията кът оправда своето съществу- забележки Статиите би тряб- 
има доста успехи и не е чудо, на жената и модата като се пане. За 20 години много пъти вал0 да бъдат по-обширни, за 
че е най-четеният вестник в Държи сметка за условията в е променял концепциите си. В щ0ТО понякога се стига до най 
комуната. Но мисля, че ще бъ к°ито тя живее. началото се работеше повече интересното и прекъсва. Тряб
де по-полезно по-малко да го- Всичко това казвам, защото стихиино, без автохтона кон- ва да се ПИше повече за жени
р.ооим за положителните чер- искам по повод юбилея да по- цепция. С време ставаше все те Б нашите краища те са по
ти на вестника. По-добре е да желая на „Братство“ още по- по-добър, така че днес, от ин- изостанали и трябва да ги у-
кажа нещо какво по мое мне Добри успехи. формативно становище, дава чим на по-съвременно облича
ние трябва да се направи вест. МИЛУТИН РАНЧЕВ, учител по-дълбоки и по-аналитични не_ на мода и държание. Те
никът да бъде още по-добър. БаРйе: възгледи. Имам впечатление, не идват в допир с по-култур-

Макар че вестникът се зани в „Братство' солидно се че вестникът и сега нжма дос ня среди и се учат от това,
мава с наши проблеми и кри поставят всички проблеми от татъчно издиференцирани руб КОето им предлага вестникът, 
тически ги разглежда, често не живота на народността, обаче брики. Иначе вестникът е при другите публикации учат ония 
казва всичко докрай, а най- малко се пише за международ способен към към по-широ- с по-високо състояние, които 
голям недостатък му е, че не ните събития. Онова, което се кия кръг читатели, което, по могатдаси позволят купуване 
достатъчно се занимава с про ггише, е кратко, но актуално. моем мнение, е съвоем оправ на по_модерно и по-скъпо. На 
блемите на младите. Мисля, че Ва тези въпроси трябва по- дано с оглед на неговото пред ,нашите жени това не е достъ 
рубриката за нас не прилича вече да се пише, защото „Бра назначение. Считам, че повече пно и тази празнота би тряб- 
на Младежка страница“. Фо тство' е най-разпространяван място трябва да се даде на вал,0 да запълНя „Братство“, 
тографиите са до тая степен вестник в нашите села. Иначе международните събития. Ако По пов6д юбилея желая на 
глухонеми“ че приличат по- нямам никакви по-сериозни за не може да-се даде по-обши- „Братство“ нови успехи и ре- 

вече на поп-арт техника. бележки. Наистина понякога рен преглед във всеки бр и, Зултати и да №И предлага доб
Боатство“ би трябвало пове се явяват вулгарни изрази, кои то тогава това трябва да с притурки, фейлетони и ста

че" ла пише за красотите на то децата веднага започват да прави петнадесетдневно като се тии за проблемите на Босиле 
нашите краища и това да илю употребяват и ние, прооветни- дша кратък яРеслеД^а меж градската комуна.

хубави фотографии, те работници, имаме големи думародните и вътрешни ак АНТОН БОРИСОВ, ученик 
У 4 ТУ™ събития. от Босилеград:

Доколисото не ме лъже впе- _ Като вестник на „арс>дно- 
чатлеиието вест.шкът настоя ^ _Братсга0.. СъДържа реди 
ваше и настоява да се постави ра интересни рубрики, младе 
некомформно изхождайки жка страница, обхцествено-по-
една общоюгославока, маркси литичюоки, стопански и други 
стка платформа. Като такъ статии Винаги е осведомявал 
той играе важна роля в пр - за което става в света и
гресинното изменение и■ Фор- народността и това е полезно, 
миране на хората, техните ра Зарадва ме младежката рубри 
бирания и идеологическа ори каРсдк0ЯТ0 ни се дава възм0- 
онтация. Все пак нужно е Дд жост и Ние младите да сътру- 
регистрира някои събития на даП1Ч,им и се 1Пр0явим. Бих пре 
временно понякога се • ДЛ0Ж!ИЛ да се увеличи броят на 
кълняща и статията губи от дътрудаиците' в такъв случай 
своя ефект. Иначе с о щ е |ВъзМ0>кно оразнообразяване 
1вен-о ангажиран и мисля, че би имало п^вече мнения, а 
не е имало някакви отелоне- ^ е по_добре с оглед че

нашият край е слабо развит и 
откъонат от центровете тряб
ва да >се ангажират повече хо
ра да пишат за проблемите;
от областта на културата и

Властимир Вацев, Даница Глигорова, Милутин Ранчев

на читателите?
— Кои са положителните и 

отрицателните страни във ве
стника?

— Какво предлагат да се 
направи „Братство" да стане 
още по-оолиден вестник на на
родността?

Зарад ограничено простран 
ство-сме принудени да сведем 
отговорите до най-съществено 
то. Затова се извиняваме, че не 
сме печатали изказванията из 
цяло.

СЛАВЧО БОШКОВИЧ, работ 
ник в Комбината /.Димитров
град"

— През изтеклите двадесет 
години вестниците на българ
ската народност изиграха гол
яма роля в нейния живот. В 
началото имаше известни сла
бости, но откак те бяха пре
махнати, вестникът стана по- 
привлекателен. Като следеше 
обществено-политическия жи 
вот изцяло, „Братство" успя 
да намери най-прекия път до 
читателя, който днес го чете 
с голям интерес. Но имам за
бележки. Стопанските проблей 
ми все още се обработват ед
ностранчиво като се пише по
вече за нашите успехи, а по- 
малко за слабостите. Смятам, 
че успехите ще бъдат по-го- 
леми ако отчитаме и грешки
те. Затова има хора, които ечи 
тат, че някои дописки се пи
шат според мнението на отдел 
ни хора. Също така бие на 
очи, че чрез вестника се сти
га до лична разплата. Съгла
сен съм, че такива въпроси 
трябва да се обработват във 
вестника, но само в случай, 
когато проблемите за тези кон 
фликти са свързани с пробле 
ми от обществен интерес. Счи 
там, че заседанията на орга
ните на самоуправлението нс 
бива да се обработват по ма 
териали от протоколите, но ка 
то присъствува журналиститът 
и непосредствено

стрира с
При това бих предложила да главоболия в борбата против 
публикува записки от извест
ни пътеписци отнасящи сс до 

край. Критиките за фил
тази зараза, защото децата ви 
паги казват, че така пише в 
„Братство“.нашия

мовете, които сс прожектиратпреценява

ния.
Що се касае до техническа 

та страна, вестникът има не
достатъци. Ако се мисли за не 
говата дистрибуция, той тря
бва и от тази формална стра
на по-добре да изглежда.

Покрай многото технически 5Н0 
грешки, вестникът има и гру 
би езикови и стилистични не- 
правилности. В такъв вестник 
това не може да се толерира, тословка“, „Приложения" и ста 
Не винаги са оправдани забе ва 
лежкитс на хора, които недо
статъчна познават езика, а го 
ворят за такива недостъци.
И други вестници имат подо- разни, 
бии слабости.

просветата, изкуството и подо

„Братство“ дава нови рубри- 
— „Блиц интервю", „Кръс-ми

по-интересен и разнообра
зен. Предлагам дописките да 
бъдат пожъои и по-разнооб-

Катарина Накова, Славчо Бошкович и Антон Борисов
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Постникът започна да 
притуркаизлиза като 

към ниротска „Свобода* 
Главен редактор на „Сло 
бода“, който издаваше 
Околийския отрор нз 
ССРН в Пирот беше То- 

Славински. Бсстии-Дор
кът сс печаташе .само за 
народността от Пиротс- 

ТоЙ започна1 ка околия, 
да излиза през 1955 го
дина. Излезнаха всичко > 
седем броя, шест на ма 
лък формат, а един. брой 
на голям формат.

Излизайки в периода

I

Мнения
на въвеждането на са
моуправлението в наша
та страна, вестникът лро 
дължи нашата следвое
нна журналистика.

УПазар в ЗвонциБ. Николов

СЛАБО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

През месец май представи- продукция на двете комуни Естествено, има отрасли, в шлени стоки. Големите запла- ровградските предприятия без 
телиР на общсстнено-лолитиче дават основа за широко сътру които Босилеградско има и ти на строителните работници препятствено биха ™ Д
ския живот от Димитровград дничество в областта на селско традиции и по-добри резулта от тези предели в по-голямата пласират своите качестве из

НЕе1С2=Ча
ва група от Босилеград която преработването и пласмента ващите години Димитровград- мебели от средата на минала- „Свобода , мебелното предпри
в края на миналата година по на животинската продукция. ско щс има условия да прие- та година досега е в постоя- ятие „Циле‘, „Фабрад и час-
сети Димитровград. Това сътрудничество би мо- тъпи към още по-решително нен растеж, а стойностно изра тично комбинат „Димитров-

Макар че още няма оконча гло да има няколко насоки. Ир райониране на селскостопанс- зено възлиза на десетки ми- град“, зарад гумените обукви.
телна програма, не е трудно като сс изхожда от състояние ката продукция и помощта на лиона динара само в града. Тези връзки биха допринес
ла се отгатне, че основната те • то на тези отрасли в едната и босилсградските овощари ще Потреблението на готови дре ли за по-всестранно упознава-

разговорите щс бъде другата комуни и от трудното с от огромна полза на. Дими- хи също расте, .макар че кон не между населението от две-
сътрудничеството между тези положение на селскостопански тровград. фекционните изделия, кои-
общини на българската народ те организации най-подходя- малък ПАЗАР ЗА ДИМИТ- то имат босилеградските ма-

ща форма с размяната на'о- газини, не са особено качество.
РОВГРАДСКАТА^ ПРОМИШ- Всичко това открива нова
Босилеградско изцяло е зна 

чителен потребител на проми

!

ма на
те комуни, които имат. много 
общи задачи за разрешавано^

ност.
Откак съществуват комуните пит в производството и органи 

не е имало особени контакти зацията му, оказване на по- 
в нито една област на живота мощ от страна на специалисти 
и тези взаимни посещения и по прсработван-е на млякото, 
разговори са първата стъпка съвместно търсене на пазари 
към организиране на съгрудни за пласмент на нроизведенето 
чество. Каква насока ще все- и в 'зависимост от ширината ,

(„Братство" 237 от 14 4. 1966)
възможност. При условията на 
сътруднически връзки димит- Мики Нейков

V •*: .

мат сътрудническите връзки на сътрудничеството съместно 
не можем да предполагаме, но планиране па видовете млечни 
е ясно, че те са необходими, продукти. ПортретРазбира се, сътруднически

те връзки са възможни и в ово 
щарството, в търговията и др.

МАЛКО СЕ ПОЗНАВАМЕ

Ценковите влеченияКато изключим редките и не отрасли, 
особено масови срещи на про
светни работници по изготвяне ПОМОЩ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ , 
на учебници, планове и про
грами, в областа на взаимните 
контакти, не остава нищо. IIа-

НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАНЕ
ТО

В Бооилсградската общинаселението, въпреки еднаквата
народност, стремежи и географ има над 52.000 овце и няколко
ско-икономически условия, ос хиляди крави. Това е значите-
тава непознато едно на друго, лен животновъден фонд в ръ-

Години вече се организират цете на частни земеделски сто
фестивали на народността — нани, който се използва срав-
отделно. Години се разисква и
действува за културния и про липса на кооперативни пунк-,
светсн възход нз тшродносттз товс зз прерзботвзне нз мляко стрззтлчки написани с мзшиня, 
— отделно. Дори и някои уче- всяко домакинство преработва чисто и прилежно,
бници, които трябва да слу- своята продукция и я употреб много чертежи на калеми; жи

ява. главно за себе си, като Чи и формули...

... ето например тази рабо
та — каза директорът на гим обичал математиката, 
назията в Димитровград и ми 
подаде бяла папка.

ко ми разказа, че от малък

Най-заслужил за това — ка
за той — е моят учител в от- 

Зачетох. „Електромагнитна деленията Стоян Стояанов. Пре 
иително нерентабилно. Зарад индукция — домашна рабога подаваше ни как то най-добре

на Ценко Михайлов". Много можеше. В гимназията продъл
жи да развива моите увлече- 

А в нея ния
гарят Стратко Джуров, а за 
физиката много

към математиката дру-
Ценко Михайловжат на цялата народност са 

едностранчиви, не я обхващат остатъка, пропада. Босилеград
ски млечни продукти няма да

ми е помог-
В канцеларията влезе ‘слаби нал учителят Чедо Николов, 

чък, висок чернок младеж с Хубаво ни обясняваше всичко, 
гъсти вежди над тъмно-зеле- Сега най-много обичам 
пите очи. Лицето интелигент- тротехниката и атомната фи- 

Димитровградоко, напротив, ,г0> движенията отмерни и въз зика. Откак узнах за електри-
. Но ето в областта на култу има вече десетилетни тради- държани. Той седна и скръсти чество постоянно ме интере-

рата имаме що годе от връз- Чии 13 тази област. Организи- Ръце и остана така през цяло сува, р^а Ценко желаем успех а
ки. В областта на стопанския рана полупромишлена прера- т° време. Побеседвах с този Не .пропусна да ни каже и също и на всички лпуги кои-
живот нямаме ш!що и остава- ботка на млякото в кашкавал, абитуриент от Димитровград- следното: то възприемат науката' като
ме съвсем чужди едни и а дру ■ сирене, масло, извара прави жи ската гимназия на тема за не — В трети гимназиален клас себеотрицание като ияпаства-
ги. В. Босилеград например още вотновъдството значително по- говите досегашни .и бъдещи, станах член на физическата не на личността поез величи-
не е внесено в магазините ни- изгодно за частния стопанин, занимания. Вече знаех, че е секция и постоянно правех о- сто на знанията гпптПтгт
то .едно конфекционно изде-~а пласментът,на тези произве , сътрудник на математжсо-фи- пити в добре обзаведения Фи- и скромността М Б
лие на димитровградска „Сво- Д°ния по чуждестранните па- зическия вестник на средните чм,.„„а, _ ^бода“, макар че Словения е до зари осигурява немалки дохо- училища който се и‘ ^ в 3ичеоки кабинет- Проучвах 
волна бт качеството и моде- • Ди. *поведението на тока и провер
лите им, а в Димитровград При развити сътруднически аГ1ре ' . явах теорията. Затова и избрах
през' зимата са продавани вно връзки между Димитровград- — Ти ои получил награда, за абитуриентска работа елек
сни гръцки ябълки, докато в ската обединена кооперация с нали? . тромагнитната инлллсттия
Босилеградско и сега имат зна кооперцаиите в Босилеградско _ РП„1ПЯП,М „ ДУкц я.
чителен запис качествени я- * не би имало никакви трудно- ^ Р ^ Като*го, попитахме
бълки. сти за пълноценна помбщ при

ча. Да «е ои помислите, че тук 
е надделял материалният въ
прос. Не, надделя желанието 
и отколешната мисъл да пое 
тъпя във военно училище.

в достатъчна степен като цяло 
и създават погрешни предста- намерите- на нито един пазар 
ви за разпространението и жи в страната, 
вотд !й.

елек-

какво ми 
да прави в бъдеще, тойте от вестника и за математи- 

организацията Д обзвеждане- ческата кръстословица ми да-ж&ййжвда: тнаграла - отго*ори цен -отла,ла *— ». - • ЧЕСТВО ■ - -тбри-специалисти заг производ въ® военната академия. Сега
ство -на. сирене и кашкавал и Защо е този интерес към съм приет като стипендиант

Планинският характер и стру ■ - за съвме'стнб плаоиране 'на1 го математиката? и ще проучвам минната тех-
ктурата на селскостопанската товата продукция.

сли
ни каза:

щ
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Богдан
Николов

Полковник Боян Бълга- 
ранов и Живоин Нико- 
лич-Бърко в Димитров

град на 1 октомври 1944 
год.

ОБЩ ЩАБ
В края на юли започнаха съвме

стните бойни действия на Пирот- 
ския, Царибродския и Фердинад- 
ския отряди. Във Висок и към Пи- 
ротско неприятелят бе съсредото
чил силни войскови части и на вся
ка цена искаше да парализира ак
цията на партизаните на този ва
жен сектор. Затова щабовете на от
рядите предприеха решителни 
ции отвъд Стара планина.

Първата акция стана в село Дъл
ги дел. На няколко километра от 
него, в село Говежда, неприятелят 
бе съсредоточил много войски, кои
то след минаването на партизанския 
батальон „Христо Ботев" бяха на
щрек. На 14 юли 1944 година една 
част партизани от трите отряда се 
отправи към селото. Това 
през една тъмна и мъглива нощ. 
Според плана партизанската група 
трябваше да устрои масово събра- 
пие със селяните, да им говори за 
целите на народноосвободителната 
борба, а същевременно да говори и 
с войниците—отпускари, мобилизи
рани в редовете на българската фа
шистка армия. Според сведения от 
местното население войници — от
пускари е имало много. Те били до 
шли тук без оръжие, но във вой
нишки дрехи. За ръководител на 
партизанската група бе избрая ко
мандирът на Пиротския отряд Бо- 
ро. Той запозна партизаните с пла
на, даде паролата за тази вечер и 
сборен пункт на Стара планина, а 
след това партизаните влязоха в сс-

селото има партизани. Трябваше да се 
предприемат спешни мерки, защото само 
след няколко минути след разговора в 
пощата по шосето откъм Михайловград 
се зададе фашистка сила и червени раке
ти изпълниха небето. А пътят от Михай
ловград за Дълги дел беше хубав и това 
улесняваше на партизаните, конто на гру 
пи от по двама-трима бяха се разположи 
ли по къщите на вечеря. Мнозина от тях 
не познаваха селото, а тъмната и гъста 
мъгла бяха съюзници на фашистките вой 
ски, конто наближаваха.

За случилото се в пощата първо 
бс съобщено на командира Боро, 
който с още неколицина партизани 
стоеше на пост на края на селото. 
Той даде знак за тревога, но гърме 
жът едвам едва достигна до всички 
къщи. Двамата дежурни партизани 1 
в пощата и още няколко намерили 
се наблизу селяни започнаха да съ
бират партизаните. Неприятелят 
пристигна в селото и се завърза 
лют бой. С картечницата команди
рът Боро не даваше на неприятеля 
да сложи в действие минохвъргач
ките.

Разноцветни ракети покриха небе 
то. Предприемаха се светкавични де 
йствия за изтегляне на партизаните 
от селото. Никой обаче не можеше 
правилно да се ориентира. В един 
момент на селския мегдан пристиг
на бай Нако, партизанин от Михай
ловградския окръг, учасник в Сеп
темврийското въстание. Той добре 
познаваше този край. Бай Нако за
стана начело на партизанската ко
лона и докато една група партиза
ни с големи усилия задържаше не
приятеля край селото, партизаните 
без паника се изтегляха към Бал
кана.

В този момент започнаха да дей
ствуват и неприятелските минохвър 
гачки.

йи. Неприятелят даде човешки жер 
тви, защото той нападна.

Една седмица след нападението на 
село Дълги дел сдружените отряди 
нападнаха село Чипровци. Историчес 
ското революционно Чипровци 
рещо посрещна партизаните - 
победители. В момента, когато пар
тизаните влизаха в Чипровци, на у- 
лицата имаше много народ. Парти
заните имаха за задача да унищо
жат общинския архив, да разгонят 
полицията от селото и да раздадат 
мандрата на населението. Акцията 
не успя напълно. В момента, кога
то партизаните влязоха в Чипровци, 
от другия край на селото влизаха 
фашистки части от около 200 добре 
въоръжени войници.

Партизаните бяха 40 на брой. Та
зи среща с фашистките войници 
също така не беше предвидена, за
щото, според събраните сведения, 
в селото нямаше фашистки войски. 
Пред общинското управление, на 
края на селото, се завърза лют ръ
копашен бой. Фашистите бяха изне
надани. Полицейските части, нами
ращи се в общината, бързо се раз
бягаха. Партизаните успяха да вле
знат в общината и да я опожарят. 
Бяха пленени голямо количество 
боеприпаси, дрехи и оръжие. Фа
шистките части, макар и добре въо
ръжени и пр-многочислени, не успя 
ха да влезнат в селото до пълното 
изтегляне на партизаните. Акцията 
в Чипровци показа, че неприятелят 
в България не е в състояние да се 
бори срещу партизаните. Население 
то подпомагаше справедливата бор
ба на партията и народа срещу хит 
леристите.

След Чипровци трите отряда пре
дприеха сериозни действия срещу 
неприятелското обкръжение. Зато
ва на 24 юли 1944 година бе създа
ден общ щаб за трите отряда и бя
ха реорганизирани партизанските от 
рлди. Започнаха ежедневни 
партизански действия от

(Югославия) — до Огоста (Бълга
рия).

♦
Месец август 1944 година беше из 

пълнен с постоянни действия- на 
трите отряда. Често пъти, разделе
ни на малки групички, отрядите по
сещаваха много селища и обхваща
ха голяма територия. Неприятелят 
беше смутен. На 6 август Пиротски 
ят и Царибродският отряди се съе
диниха с Михайловградския отряд. 
Беше договорено този ден отряди
те да прекарат заедно. Договорено 
беше поради недостиг на храна в 
тези подбалкански села една група, 
предимно доброволци, да замине 
към Михайловградско, а другите ча 
сти на отрядите да продължат във 
височките села — селата Комщица, 
Губеш, Д. и Г. Криводол. На 12 ав
густ при село Г. Криводол стана пре 
стрелка между влизащата група пар 
тизани и войсковата част, която се 
отегляше към Комщица.
Същата вечер в селото се състоя 
политическо събрание, на което го 
вореха партизаните Трифон от Ми
хайловградския отряд, Дреновец от 
Пиротския отряд и др. Същата ве
чер десет души партизани от трите 
отряда, предимно доброволци, на
паднаха войсковата част на лесниче 
йството, откъде взеха 14 одеяла, два 
коня, много облекло и 500 000 лева 
за нуждите на отрядите. Взетите па 
ри се използваха за заплащане на 
храната на бедното население във 
Висок, което бе принудено при най- 
трудни условия да пренася зърнени 
храни дори от най-отдалечените се
ла на Михайловградско.

го-
ос-

ак-

стана

. лото.
Присъствието на партизаните 

Пиротския отряд предизвика 
ям интерес сред населението, което 
се струпа на селския мегдан. Всич
ки искаха да ги видят.

В селската пощенска станция бя
ха оставени двама партизани да де
журят. Между тях беше и курие
рът на Царибродския отряд 
Сотиров. Понеже началникът на по
щата се намираше в Михайловград, 
тук беше задържан неговият помо
щник — седемнадесетгодишния м-ча 
деж Перо. Той беше получил наре
ждане от командира на дежурните 
партизани в случай, че някой се 
обади от Михайловград да отговори 
че в селото всичко е в ред.

Митингът на

ОТ
гол-

1) Откъс от статията Бойна дружба" 
обнародвана в ,,Братство" и ,,Септември
йско слово" (Михайловград) през 1964 го
дина.

♦Спас
Тази вечер отряда нямаше загуби

партиза-
масови

Нишаваосвен няколко контузени

селския мегдан стана по
Говориха оратори наутвърдения план.

Първо говори представител иа 
българскитри езика.

Михайловградския отряд на
представител на Пирот-език, след това 

ския отряд на сръбски език и на *Рая 
каза и руснакът Гриша, ко 

няколко дена беше избн-
няколко думи
йто само преди

плсничсския ешалон и прехвърленгал от
от Цариброд в отряда. Ораторите напра-'

иа населението.силно впечатлениевиха
След това всички партизани бяха наста
нени на вечеря и нощуване по къщите в

паг- От формиране па 
Първа цариброд- 
ска бригада (10 
септември 1944)

Останаха да дежурят само
селото и дежурните в пощата.

стана необик-

селото.
рулите из

По това време в пощата
събитие. По невнимание иа дежу- 

избягал пощенският слу
новсио
рните партизани 
жещ Перо. След малко телефонът зазвъ- 

Неопитният партизанин взел слуша- 
опитал да се престави като 
пощата, ио не успял, защо го 

другата страна на жицата зиа 
МихаЙ-

иял.
яката и се 
началник на 
лицето от
ело, че началникът иа пощата е ш 
левград. Неприятелят беше узнал, че »

р1
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СРЪБСКИЯТ ПЕЧАТ И ПЪРВИТЕ ЖУРНАЛИ 

СТИЧЕСКИ ПРОЯВИ У БЪЛГАРИТЕг:
•о

Георги]'ев Фогинов, изда- Власите, Сърбите и Гърците„Колико смо од срца жели- тин
ли, да се и брайа наша Бу- тел» бугарскога, у Смирни из- на тяхното гражданско управ- 
гари пробуде и почну прибли лазейега часописа „Любосло, ление
жавати сс овсту изображено- вие“, у последн»о] свезки тога А този „известник , т.е. ве- 
му, толико сада вейма видимо часописа од мес. Децембра стник, написан на „чист наро 
задовол»ену жел»у нашу овим пр. год. об]авл»у]‘е, да )е, због ден език“ е „Български орел“ 
неоцен>еним повременим спи- далекога одспцанща печати»^ Разнообразното съдържание

на трите броя, показва, че 
програмата му е била на вре

Невъзможно е естествено в мерили подкрепа, морална и 
една статия, написана по по- материална, в оръбското об- 
вод на нашия юбилей — два- щество и съчувствие на стра- 
десет години печат на българ циците на сръбския периоди- 
ски език в социалистическа чвн печат.
Югославия — да се спрем по Първото българско списа- 
дробно върху една историчес- 1[ие „Любословие" започнало 
ка традиция, върху сръбско- да излиза в малоазийския 
българските взаимоотношения град Смирна под редакцията

жур- 
Тези

сани]'ем. Но руку на ерце мет од Бугара, и због недовол>но- 
нувши, искрено изповедити га числа предброитела, при- 
морамо, да се Бугари живо с нущен — на велику сво^у и мето прогресивна, народна и 
нама. надмейу, и нас прести- свщу родол»убаца жалост — славянска. Между останалите 
ви у юьижевно] делатности престати, речениз часопис из- новини в трите броя намира- 
грозе, они, ко]и су истом са- давати." ме и съобщение за дейността
да устали на посао, и кощ ни Българските политически де на сръбското министерство на 
накова, тако реви, к тому оре йци са правили първите си просветата по откриване на 
дства немазу, до само ] един е публистични опити в чужби- училища и читални и за раз- 
добре вол»е, нас, кози вей од на, извън поробеното си оте- витието на сръбската книжни 
пола столетща радимо и кози чество, в което през първата на, за българите в Банат, де; 
сва средства на руци имамо, половина на миналото столе- то живеят 12 хиляди души, из 
али само добре вол»е не!" тие нямало благоприятни .ус- селени от Турция през 1737

Няма съмнение, че Милош ловия за журналистическа де- г. и че един техен свещеник 
Попович, пише горното, като йност. Затова и първият опит пише българска история, 
изхожда от положението на да се издаде български вест- „Български орел“'- излизал 
официалния орган и литера- ник е направен в чужбина — кратко време, защото- Бого- 
турната му притурка поради в Лайпциг, 1846—47 година, ров, тогава студент в Ла!йп- 
слабия интерес у читателите. Издател и редактор на в. „Бъ 
малобройни впрочем в княже лгарски орел" е известният 
ството, тогава в огромното лекар и филолог д-р Иван Ан получи материална подкрепа 
мнозинство с неграмотно .сел дреев Богоров (1821—1892). И- от сръбското 
ско население. Но и „Любо- злезли са само три броя. 
словие“, от което така се въз в програмата на вестника, 
хищава, скоро след това ще публикувана в първия брой 
престане да излиза, по същи- под заглавие „Свикнавание",- 
те причини — малкото чита- Богоров подканя сънародници

те си да вземат пример от съ

през Възраждането на 
налистическвто поле. 
живи връзки, започнали още нов (1790—1858). Пробната кни 
с появяването на „Славенно- 
Сербския Ведомости" (1792—
1794), един от първите сръб
ски вестници който 
за абонати и български 
търговци в крайдунавски

те градове, могат да се разгле деха (турска монета). В разно 
дат в следните тематични рам образното съдържание нами
ни : сръбските вестници и спи 
сания като пример и 
зец при описването и печата- Белградското читалище лолу- 
нето на такива българския из 

. дания; печатането на българ
ски вестници и списания 
сръбски печатници („Българ
ска дневница". Нови Сад,
1857 — под редакцията на Да

па видния възрожденски про 
светители Константин Г. Фоти

иска излязла през 1842 годи
на, а от 1844-1846 излезли 24 
книжки, всеки брой на 16 
страници. Абонати в Белград 
събирал К. Димитриевич, а це 
ната му за Сърбия била 3 ру-

имал

рамс и пет стихотворения, лре 
обра- педени от „Србске новине".

чавало „Любословие", а меж-а 
ду абонатите му личи и име- 

Ч то на знаменития сръбски фи 
лолог и учен Вук Ст. Карад- 
жич. Фотинов не само ползу- 
вал официалния орган на сръ 

нило Меддкович и Г. С. Ра- бското правителство за горни 
ковски; „Дунавски лебед-, Бр тс преводи; в една книжка 
лг-рад, 1860 1861 под реда през 1846 година, като израз- 
кцията на Г С. Раковски,- „Жу ява едн0 свое неизпълнено въ 
рнал за наука, занаят и тър- жделение, Фотинов сочи този 
говия, Белград, 1862 под вестник като пример на свои- 
редакцията на И. А. Богоров; те читатели:"
„Въсток", Белград, 1865 —
под редакцията на Алексап-

циг, нямал средства да го из
дава. Той направил опит да

правителство, 
както такава получил през 
1843 година при издаването 
на преведената от руски „Все 
обща география за децата“ 
— книгата му била отпечата 
на безплатно. За тази цел той 
пак се обърнал към княз А- 
лександър Караджорджевич, 
през 1864, г„ с молба да му 
се отпусне стипендия да след 
ва още две години по физи
ка и химия в Лайпциг. По вся 
ка вероятност Богоров жела
ел да си обезпечи оредства не 
само за съществуванието си, 

я сличат с другите Европски но и за издаването 
народи с наука, с просвете

те ли.
След това рецензентът пре- рбите и другите съседни й да 

дава „богатото" съдържание лечни народи-, 
на книжката от месец март „Всичките народи около нас 
1846 година на първото бъл- си издишаха главата и виж- 
гарско описание, с което нито дат по светът що става и ка- 
едно сръбско списание, „а- кво трябва да правят. Власи-

„ ... И славнйй самозак-о- 
нний народ сербский става се 

дър Андрич и съредакторство ■ га § го дати и от както изда- 
то на Никола Първанов, и па повседне-вница (газета), ко- 
през 1867/68 при съредактор- 
ството на Недьо Жеков); пи
сането на сръбските периоди- гарский народ за такова об- 
чески издания за България ц ще народно образование!" 
българите (извънредно богат 
и ценен източник, който мо-

ято нарече: Србске Новине:
Дано би ся сподобил и Бол- ко се и не могу БУгаРи похва те. Сърбите и Гърците зати-

лити са толикима ученима л»у 
дма, колико и] ми имамо, ни- 
)е у стан»у с нляме („Любосло
вие"—Иг.) у реалности и на- 
родному правцу мерити се".
Попович завършва рецензия
та си, като се обръща към 
сръбските читатели да проя
вят по-,голям интерес към 
трудовете на учените сърби и 
да. не оставят периодичните 
издания да се пишат от един 
човек, „зашто )едан човек, а- 
ко йе ма како учен и изобра- 
жен бити, ни|е у стан»у све 
струке народнога изображени 
]’а обделавати и свима потре- 
бама народним юдговорити!“ 

за Няма съмнение, че и Милош 
Попович се оплаква от съд-

чат под покриват на тяхната 
едвам станала свобода, за да

Вестник „Србоке новине" ре 
дактиран от известния журна 
лист Милош Попович от своя

на вест
ника и така косвено да продъ 
лжи следването си. Обаче може да достигне размерите на 

един обемист библиографски 
труд) и проникването му до 
българските читатели (за кое 
то има много архивни и пе
чатни данни),- писането на бъ 
лгарския възрожденски 
чат за Сърбия и сръбския на 
род.

Затова тук ще сс спрем са
мо върху отзвука в сръбски
те вестници и списания при 
появяването на първите бъл
гарски периодически издани- 
я. Българската публицистика 
през XIX век е изиграла извъ 
нредно важна роля в полити
ческата, социална и

ние, с търговия и с. занаят, за 
да захванат при другите Хри- лбата му била отхвърлена, за 
стиеноки народи едно достой щото предвидените в бюдже- 
но за почет място ... А как
во трябва да правим ни бъл-

страна ще помести две нови
ни от „Любословие": еднатц 
за основаването на училище; 
п Севлиево, в която се подче
ртава, с очевидно намерение 

пе" да послужи като пример, пат 
риотичната постъпка на един 

; богат местен жител, който, 
слсд като не могъл да увещае 
съселяните си, сам построил 
училище и повикал учител, 
което ,му костувало около 
60.000 гроша,- втората за наз
начаването .на българин 
митрополит във Видин.

та за 1846 година средства би 
ли изчерпани. Но действител
ната причина вероятно е об- 

. И ни българете тряб- стОятелютвото, че оръбското 
са усещаме* правителство отпускало стипе 

като народ, който има същи- ндии само на българи, след- 
те правди с другите Европски ващи в белградските учебни 
народи! Ми трябва да дър- заведения. Така редакторът 
жим здраво язикат сй и вя- на първия български вестник 
рата си! Ми трябва да пока
жем с прилежат нанапред и с

гарете при един такъв жи
вот
да започнем да

не получил желаната материа 
лна подкрепа и бил принуден 

че не само да преустанови изда
ването на „Български орел“, 

на 1*° и да напусне Ла!йлциг.
Първенецът на българската 

гт. „ „ журналистика е бил известенски народи!... Затова ще за- и у нас. „гласник Друштва
почнем да изваждами един йз србске словености“ в една ста 
вестник, който трябва да, по- тия, озаглавена „Поглед на 
нареди поне малко нещо на- словенски кюижевни ' живот“

истащението на разумат, 
сми Христиени, че сме Славе

Освен една бележка в „Срб- ба, подобна на тази на Кон- не, братия на Московците, 
ске новине" за описанието на стантии Фотинов — сами
К. Фотинов и ® литературна- Теглят товара при издаването 
тата притурка на белградския
вестник —. „Подунавка", изли на С1ГИСанията им. 
зала също под редакцията на „Сръбоке новине" ще бтбе- 
Милош Попович, намираме лежат

култур
на еманципация на българ
ския народ. Како и при печа
тането на български книги 
сръбски печатници, така и

да Сърбите и на другите Славен

в

при издаването на вестници и 
списания българските просве
тители и революционери на-*

и прекратяването на . 
една обстойна ласкава рецен- първото българоко списание: 
зия.

шият народ, както
„Бугар ска. Г. Констан- блязкосъседните

имат и пише, че „наши мили суседи 
народи, и брава Бугари, тако&е сени
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труде посредством кн>ижев-ства распространити зраке про Пе™ийевич Тома' вучот 
свештенща у роду овоме“ ка- Перишич Павле СтанишиТ ™ печатат в Белград, йован Сте^Г АтанХийе Ни
Одеса. Будапеща и други гра- колич, писателят Сте

« това отношение осо- рия Попович и др^Г Няма 
бено свидетелсшуват „два пов съмнение, че младият 'бългао 
ремена сачиненща, од ко]и ски литератор се е запознал 
,едно под именом Любос- лично с & Попов“ 
л о в и е у месечним свезка- ятелен като редактор нГоФи
Хи ХХл ДчУ™ЪЛГаР циалния п-равите л стаен*^рш.

■ I Р названо, изда]с Скрит зад псевдонима Буга г. Иван Андреев у Лащци- рофил^ реакторът на ,,ПоУду

Тук щс изкажем и едно пре ЩС П°МеСТИ И ™ЗИ
дположение, • а именно: 
щението на Богоров през 1843 
година в Белград, когато от
печатва споменатия 
по география, дали не 
служило като подтик да се за 
роди у него мисълта да изда
ва български вестник, 
като е имал възможност

път
ласкава рецензия за брой пъ 
рви на „Български орел“, ка
то прибавя на края, че жела
ещите в Белград могат да се 

учебник абонират за българския вест- 
е по-

посе-

ник при редактора на „Србске 
новине“, от когото ще полу
чат и излезлия брой.' 

,.Опет новослед по]авлени]'е у 
Да Бугарско] литератури!“ — за

почва рецензията си Милош 
„ Попович. „Замета похвале до-

ске новине и литературната гторто - напредоваше, кош ова- 
му притурка „Подунавка“ и 
редактора им Милош Попо
вич? Не изключваме естестве

се запознае с излизащия в сръ 
бската столица вестник „Срб-

ко родол»убиво слав]'анско ср
ие развеселмти мора. Ону ис: 
ту радост, ко]‘у омо ономадне , - 

но и сетнешни други влияния о Л ю б о елови ю изрази- '
И образци. В споменатата ли- ли; повторавзмо и сада опет ___ ______ _ _

Спас Сотиров
ров и издадената от него кни- брайу на Балкану блага луча 

_ . проовете озари, да овому кра
„Данас се у сви]у Славен- сному предилри]ати]у 

ски народа особита юьижев- дужне1 помойи пружи.“ 
на радиност показу)’е, каковс Попович привежда покана- 
пре неколико година ни]’е ви- та на редактора на „Българ- 
дити било. Овоме зар време- ски орел“ към читателите, да 
на позиву и у просвештецщу ва преглед на съдържанието 
на)'задн>и Славеяи — Бугари на брой първи и завършва: 
одзваше се: и тако се сад мно 
ги млади вретни таленти бла- 
гу и изображенизу рода овог
жртву]'у. Ме(5у овима заиста драгоцени] лист свесрдном по 
не пбследтье место заступа г. мойу Бугара и остали родол>у- 
Богоров... Нюгова ]е намера биви ОДржи
похвале достозна и заслужузе 
сваку рукопомой. Ми не мо- 
жемо ино учинити, «его спо- 
менуто дело свакоме Србину,

га: ЮБИЛЕИ И ЕЖЕДНЕВИЕРУ'КУ

реди пет години; обвзети от задушевната другарска ат
мосфера завещаха се след всеки пет идни години пак 
да се събират и прекарат няколко дни иди часове в 
разказване на спомени, в правене на жизнени равно

сметки. Тази година решението1 трябва да се превърне в 
традиция. Това ще рече, че наскоро в Димитровград пак ще 
се срещнат Горки и Джерджински, Ватра, Янко и Видински,
Майски, Височки, Славчо, Витан, Джин, Губец и много дру
ги лица с чудни имена. И така всеки следващи пет години 
— 1974, 1979, 1984 и пр. — все докато траят и намаляват.

на Стара планина, която повече познава
ше от дивите животни.

Някой ще възроди събитията около 
съвместната акция на пиротчани, цари- 
бродчани и берковчами върху шосето и 
жп линията при Чипиглавци, Суково и 
Пирот, а друг ще опише акцията в Глава- 
новци или Чипровци, където пак вкупом 
участвуваха боевите другари от трите бра 
токи отряда.

Божа Височки пак ще реставрира кри 
тическите няколко минути разговор по те 
лефон, който от пощата в Дълги Дел во
ди с фашистките офицери във Ферди
нанд и Говежда. И как благодарение на 
неговото спокойство и хладнокръвие пар
тизаните от смесения отряд избягнаха об 
кръжение и всред нощ се измъкнаха 
Балкана.

Богати са спомените и на Горки, Сла
вчо, Полето, Галчо, Майски, Лацко, Сво- 
би и воички останали.

И в тая смесица на възпоминания и 
въздишки, на въдичарски разкази и ба
нални проблеми, ще стане дума и за ония, 
които не се обаждат вече при четене на 
списъците: Даокал Гоцо от Каменица, Бръ 
чко от Сенокос, Рашко от Каменица и 
пр. Няма да бъде забравен, уви, нито дру 
гарят Лича, когото на постелята свалиха 
не физическите трудности от революцио
нните дни, но коварна болка. Най-сетне, 
макър с думи, ще бъдат споменати и вси
чки ония старци и баби от Сенокос, То
пли дол. Горни Криводол, Каменица, Бе
ла и останали подбалкански селца, кои
то въртяха глава, когато ни гледаха боси 
изпокъсани и гладни и с проста чистосър 
дейност делеха половината от извъртения 
качамак, буцата сирене или чифтове чо
рапи: „Узиете, деца, узнете, бре, намучи- 

. сте ЬеР
И, сто, да се спрем: редица юбилеи 

ще се нижат през тази година — учили
щен, на печата, партиен, по случай осво
бождението, годишнина на излизане на 
„Братство1 и пр. — а между тях и един 
оообен. Посветен на партизанското брат
ско сътрудничество на борците от тази 
област — неопетнено, дълбоко значимо 
и трайно. Ще се съберат участвуващите, 
държащи се още на крак, ще забравят 
изкушенията, които са ги преследвали в 
двадесетипетгодишния промеждутъчен, пе 
риод и такива, каквито някога са били с 
необремстена душа и съвест, ще си да- 
дът жизнен отчет. Във вестниците ще из
лезте официална вест от която няма мно
го да се разбере за гордостта и скромна
та веселба и душевно задоволство на'тия 
хора, които никога нс са търсели особе
ни признания, въпреки доброволното 
съдействие в един от най-знаменититс с- 
тапи на нашата история.,

п
„Нама ништа не остане, не

го ердачно желити, да се ова]

и укре
пи на ползу и славу ’сви]'у 
нас!“ Но кои са тия непознати мъже и ще 

може ли нещо да се узнае за тях, от раз
говорите, които ще водят при овиждан*- 
то си. Разбира ое не ако щяха изключи
телно да се установят върху приказки за 
успеха на децата си в училище, или за 
спънките в храносмилането им, които от 
година на година се увеличават. Или в 
случай да се оплакват за мъчнотиите око
ло хода на мотора в „Шкодите“ или „Фи- 
атите“ им. И за други важни въпроси от 

ще ежедневието. '

За съжаление, горното по- 
коме развитак Славенске лите желание не се изпълнило, но 
ратуре на ерцу лежи,, на]бо- от казаното досега ясно ли- 
л>е препоручити. Сетимо се о- чат връзките между редакто- 
нога времена, кад 1'е ербеко рите на „Србске новине“ и
кн>ижество на том степену би „Български орел“.

Пак в „Подунавка" писате-ло, на ком ]е данас бугарско,
сетимо се оног доба, кад су лят Матия Бал, в статията си 
Србл>и у том стан»у били, У „О ]езику слав]анском“ 
ком се данас брайа наша Бу- прецени първото българско

списание и първия български тите за престрелката
или Дълги дел, за магаретата при Мид- 
жор, за кашкавала и запека, за прищев
ките на Гришка Агопян и други, ще се 
разясни причината на събранието на тия 
хора с пъстри прекори. На другарска се- 
дянка, но не и на празнословици и без
лични никого необвръзващи беседици, се 
събират тия бивши активни борци от Ди
митровградския партизански отряд „Мом
чил Войвода". Тъкмо преживелиците, ко
ито ще възобновят са може би най-доб
рата мазилка, която ще спомогне да се. 
заличат появяващите се от време на вре
ме пукнатини в сводовете на живия мост 
на братството и сътрудничеството.

Джержииоки щс разкаже как от ща- 
, ба на Пиротския батальон получил зада-

рем йе научити Бугарско на- изхождайки от националисти- чата с още Д1вама другари незабавно да
реч)'е, ]ер )е г. списатегь... са чески позиции, смята, че ези

кът на Фотинов, който нс упо

Едвам, когато дойдат на ред анекдо- 
в Широке Лукьегари находе, опоменимо се, 

како смо ми онда помойи и вестник по следния начин:
„У Бугарско] две су странкс:участща изгледали и зар доби 

]али: па йемо радо и свеср- )'една ]'е за чисто бугарскщ }е 
дао сваку спомойни жертзу зик, друга за старословенски;; 
принети. Коме Йемо помойи, она има сво] орган у новина- 
него брату овоме. А има ли за ма, ко]'е су стопрва почеле у

вейег Липиску излазити (т.е. „Бъл-

в

слабо човечанско орце 
задоволютва него кад брату у гароки орел“ — Иг.), а ове у 
помойи бити може? Овде пак новинама излазейи у Смирни 
ништа се не тражи, него да („Любословие“ — Иг.)“. 
сваки од нас гореречену кай- обаче се противопоставя на

народния език във вестника

Той

гу купи, у ко)0) йе доста ле- 
пога найи, и, ако ништа, ба- издаван от Богоров, защото.

окаже безвъзмездна помощ на начева
щия царибродски партизански отряд, ко
йто сс оформяваше тъкмо през тия сед
мици на май-юни 1944. година. А мнозина 
студенти на Юридическо-икономическия 

цонзия е Милош Попович, ре турен език, към който трябва факултет п Ниш възпитаници на гимнази
ло да се доближат български- ята в Димитровград, когато дават изпит

по икономическа география пито на края 
на ума си имат, че изпитващия ги профе
сор Гаврило Др. Видаиович е тъкмо тоя 

той отново ще се спре върху история на сръбско-български легендарен пиротоко-царибродоки борец-
ирйнпгття на Богооов на пуб- те журналистически връзки партизанин Джсржински. дейността на (Югоров на пу Възоаждането пък и сс БМ Янко от някогашния фердинаи-
листичното поле. А че Попо- през Възраждането, пък и т ще прсгърне ,пенсионера от пи-

дава израз на едно офи- тне, красноречиво сочи, чс ротоК|И миле „Ватра" и с благодарност и 
циално становище се вижда и книгопечатането и всстникоиз к&нг1,Малпваща привържоност щс му по 
ОТ факта че Собске новине“ даването на българиси език в кой знае кой път повтори за гостоприем- 

' ' съвременните общссГвено-по чивостта на височкото население от Бър-
1 м гти пап лог' дойкинцй и Яловица, което в най-

на българ литически условия и при ра труд,[1ИТе №т на борбата, в условията на
ски език, пръв такъв случай ноправното положение на бъл уСИЛ&н фашистко-военен терор оказваше 
в сръбски печат през минало- ' рарската народност в Югосла „а българските партизани дошли от от

вия почива върху една столс- пъдната страна на Стара планина.
я Вотриноки, един от най-младите пар

тизански пионери — куриери от Цариброд 
пак с грижна любов и въз-

употре-свим народно
требява членните форми, е по 

Авторът на тази ласкава ре -близък до сръбския литсра-
био

дактор на двете издания 
„Србске новине“ и „Подунав- те писатели.

Тази странника из богататака“. Както ще видим по- долу

пич

поместват обявление за изля
злата книга — и то

то столетие, но не и последен, 
и чс между спомощсствовате тна традиция, от която в мно 

(абонатите) намираме ре го отношения можем да се по ския отряд,
учим и вдъхновим в бъдеща- торг ще ое взре 'В някога острите като на

сокол, но сега вече уморени очи на бай 
Нако от Говежда — някогашен негов пар
тизански старей и учител. Учител, да, за- 

бай Нако 'зад себе си. 1944 година 
имаше повече , от двадесет години нелега
лен живот прекаран из доловете и горите

лите
дица политици от влдетвува-

уставо&ранителска (кон- та работа на това поле.щата
У им

щото
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рамиката обаче е сигурен 
знак, че в гази пещера е жн 

гшщерен човек. Наскоро«ЯГ-ЯЯв? "р': Александър
феоор Д-р Йован Петрович, 
група спелсодози и представи шшшич 
тели на Републиканския за
вод за защита на природата 
изследва коридорите и залите 

пещерата на ивицата на О- 
край село

вял
откопахме пенел, което бешеВ ^подземната красавица« край Димитровград несъмненио доказателство на 
заровено огнище от налтите 
далечни предци.

Трябваше да минем през 
нлажи срутени скали. Излез- 
нзхме на едно малко възви
шение от което под светлина
та на лампите можеше да се 
види цяла гора от разкошен 
пещерен накит 
стените, тавана.

Срстен Игов, служеш в Ку- 
лурния център в Димитров
град, който доброволно се 
приключи към групата, има
ше щастие:

— Елате бързо — извика 
Игов. — Намерих украшения 
приличащи на град опасан 
със стени.

И наистина, когато набли
жихме имахме впечатление, 
че се намираме пред, макет 
на някакъв бъдещ град. Тук 
имаше и малки паметници и 
кристални произведения при
личащи на дървета в парк.

Над този необикновен град 
писсха, като гроздове, много
брони кристали арагонит. 
Повръхността им не беше гла 
дка, но изглеждаше като че 
поръсена с дребен пясък до
несен от силна подземна бу-

Кристални паметници с рядка красотана
доровокото поле,
Петърлаш, на седем киломст- 

Бяха от-ра от Димитровград. по пода,подземникрити извънредни 
красоти. Те бяха и решаващи 

вземането на решениетопри
тази подземна постройка ДД

се сложи под защита на дър
жавата.

Среща с кристално 
семейство

Влезнахме в пещерата през 
тясно отверстие, недалеч 
понора през които 
малка рекичка преоичаща О- 
доровачкото поле. Нейното 
течение, особено при проли
вен дъжд и топене на снего
вете, може да бъде 
буйно.

Щом като преодоляхме нъ 
рвите препятствия и навлезо- 
хме в първата по-голяма за
ла, Драгица Степанов, студент 
по география и член на спе- 
леологическата група, извика-.

— Намерих кристално семе 
йство. Това е истински букет) 
от кристални човеколики фи
гури. •

Имахме впечатление като че 
ли отведнъж се озовахме в 
ателие на някой

от
пропада

твърде
1

ря.
— Това е арагонит — зарад 

ва се професор Петрович. В 
такова изобилие не съм го
виждал в нито една наша пе
щера.

— Намерихме и слепи миш 
ки, които и под светлината 
на силните лампи не се мръ
днаха. По някои стени спеле 
олозите откриха редки насеко 
ми с червен цвят, които мо
гат да бъдат, интересни и за 
учените.

Пещерата подробно изслед
вахме на дължина от 400 м 
от входа. По всички личи, че 
е много по-голяма. Трябва да 
се изследват и по-дълбоките 
галерии. Но и онова, което е 
пронамерено убедително гово 
ри за нейните извънредни 
красоти. Ако се превърне в 
туристическа атракция, тя си 
гурно ще привлече много лю 
бители на подземните красо
ти и научни работници. Само 
на седем километра от Дими
тровград, недалеч от югослав 
ско-българската граница, пе
щерата би станала сборище на 
хиляди туристи, които мина
ват през нашата страна.

(Петър Оторанов)Изглед от вътрешността на Одоровската пещера

Най-храбрият се спусна в без 
диата

талантлив 
околоскулпотр:• навсякъде 

нас можеха да се видят чове
шки образи и по-малки стъл
бове, създадени от водата, ко

варовик

Следи от животСамо кратко време можех
ме с поглед да следим фигу
рата на Божич, която постеле 
нно се губеше в полумрака.

Най-сетне след 25 метра 
спускане, съвсем изчезна.

Знак за връщане даде ед
вам след час и половина. Ви 
димо изморен и с много сле 
ди по облеклото, които са ос 
тавили влажните стени, каза:

— В коридора под нас не 
протича река. По всичко ли
чи, че тътнежът допира от 
по-голяма дълбочина, може 
би от третата галерия.

Този път нямахме възмож
ност да изследваме по-дълбо
ко. Това ще се направи след
ващия път.

След това минахме под ед
но камено ветрило с големи 
размери. На левия му край 
видяхме украшение прилича
що на пачи крак, което е твъ 
рде рядък накит в пещерите.

Слободан Стаич, заместник 
— директор на Републиканс
кия завод за защита на при
родата, съобщи още една ин
тересна вест:

— Открих следи от отдавна 
издишалите милениуми. Всъ
щност намерих сушена кера
мика и кости враснали в ка
мъните. По всичко личи, че 
тези скелети принадлежат на 
изумряла алпийска коза. Ке-

Професор Петрович дадеято от разложения 
се стичаше от тавана и по сте кратко напътствие:

— Трябва да намерим кана 
лите, които водят към дол
ните галерии. След по-малко 
от половин час спелеолозите

ните. Хиляди векове трае не
йната работа.

Тавана на места е низък, 
така че бяхме принудени да 
вървим твърде 
за да не повредим някое ук-

П-предпазливо откриха няколко понори.
дин от тях привлече нашето 
внимание: беше по-широк отрашение.

Изведнъж, дълбоко отвеснопод останалите и почти 
нас, се чу тътнеж наподоба- се спускаше към долните ча- 
ващ далечна гърмотевица. Зе сти.

— Изследването ще предпримята просто трепереше.
— Това е сигурно подземна сме- Бранислав Божович 

река — прекъсна неизвестно- каза професорът, 
стта спелеолопьт Петър Танко нето ще осигуря аз, докато 
сич.- — Тътнежът сигурно по останалите ще осветляват

понора.

Спуска-

тича от водопад.

ПЕДАГОГИЧЕСКО И ОБЩЕСТВЕНО 

ОПРАВДАНИЕ ЗА ДВУЕЗИЧНОСТТА
системата за възпитание 
и образование в наша
та страна, училищата 

на народите и народностите 
заемат отделно място и пра
вят съставна част на възпи
тателно-училищно и учебно- 

механизъм

В Свободан
Василев

образователния 
изобщо.

Благодарение на народната 
революция и придобивките й: 
братството и единство, нацио
налното равноправие, свобод
на употреба на майчиния 
зик, еднакъв третман на ези- 
зите на народностите из осно 
ви е променено отношението 
към човека, както към негово

щото поколение. Към, това
най-много допринасят хората, татъшното школуване 
които организирано възпита- това, че обучението във 
ват. Нашите граждани имат 
право и дължим са да поддър 
жат своя майчин език, култу-

не е нужна, особено в по-на-
зарад

ционалната страна.каквато 
нашата. Значи, според 
двуезичността в образование
то не

е трябва да ускорява и насочва 
връзките на двата народа във 
всички области. Какви резул
тати е постигнала тази народ
ност в това направление досе
га, е въпрос на отделно обсъ
ждано.

Досегашната овободна актив 
ност и творчество на хората 
от българската народност го
вори, че те в новата страна 
са намерили почва за пълно

това.
вис

шите училища се провежда на 
езиците на народите, а само 
частично на езиците

може и не е „нужно 
зло“, но трябва да се приеме 
в условията на равноправието 
на народите и народностите и 
техните езици като нужна ис
торическа придобивка.

е-
на наро

ра, литература и обичаи, кои- дностите (албански, унгарски).
Обаче, забравя се факта, че 
същевременно получаване па 
знание на два езика представ 
ява главно оредствО за сбли
жение на двата народа. И не 

и само това, двуезичността в об 
разованието още повече раз
вива интелекта у ученика. Зна 
чи, употребата на двата езика 

задължение и отговорност да не забавя, не пречи, не
поддържа. националния език Ра- както някои мислят, разви 
и подготовява-. бъдещите гра тиет0 и формирането на 
ждани да обичат своята стра- "°'
на, да развиват патриотичните определение на

то имат влияние за правилно
то възпитание и оформление
на личността.

Разбира се, училището като 
организирана институция 
част от социалистическата де 
йствителност има най-голямо

то национално и социално по 
текло, също така към негови 
те традиционни погледи и 
етнически характеристики. На 
всеки гражданин на нова Ю- 
гославия, а отделно на граж
даните от народностите с Кои 
ституцията е 
правото да употребяват май
чиния си език, прилагането на 
националните обичаи, ползва
не на културните и други Пое 
тижения на своята национал
ност й-ш. Така, може да се ко 
нстатира, че тези права до
статъчно се използват, доста
тъчно пренасят на подраства-

Българската народност — 
мост за сътрудничество на 

два съседни народа
изтъкване на своите национа 
лниЮгославските и българския 

народ от фонетичните особе
ности на езика имат

и нидивищуални черти, 
толкова - благодарение помощта и раз- 

сходност както нито една дру бирателството на всички юго- 
га нация на света ппяславянски народа и техните славски наР°ДИ и народности, 
територии представляват най- 
важната стратегическа

спи-

лич-загарантирано
при

окончателни-
и интернационалистически чу те свои жизнени погледи и ста

новища. Това, което
точка

на Балкана. Затова българска 
та народност, макар и числе
но малка, трябва да одиграе 
значителна роля в сближение 
то на тези народи и тяхното вза 
имно разбирателство, с други 
думи, нашата народност тря- ' 
бва да представяла мост за 
сътрудничеството.. Та

в усло
вията на равноправието на е- 
зиците и равноправие на наро 
дите и народностите създава 
ново в обществено-политичес
ките, икономически, културно 
-просветни, здравно-социални 
и други връзки при многона-

вства.

Дали двуезичността е нужно 
зло?

Някои считат, че употреба
та на два езика в училищата
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Пътепис

Русалка
Ташкова

по ДОЛИНАТА
НА

ИБЪР• >: .*>. ••

р ека Ибър протяга 
рока, пенлива снага от 
дясната страна на град 
Кралево, до който

нахме по пътя Крушевац __
Кралево.

Кралево е модерен град, ра 
зположен

ши- нито за миг, а възхищението 
от почти неповторимата при
родна гледка не се забравя.

Второто отклонение от пъ
тя направихме, за да посетим 
малката Богутовачка баня. Ка 
то змия се вие пътя нагоре 
към банята по склоновете на 
Копаоник. И докато гледаме 
на всички страни и се чудим 
и питаме къде ли е пък тази 
баня, един остър завой ни до 
вежда почти в центъра на ед 
но прекрасно планинско мя
сто, малко, но извънредно 
пленително, с сграда на бан
ята, две-три по-стари къщи, а 
останалите все нови вили 
къмпинги, най-различно оцве 
тени, които прекрасно се сли
ват в едно цяло с дивната о- 
колна природа. Няколко 
рови гори, които ширят своя 
специфичен аромат. Това е 
истинска въздушна баня, но 
тук също се намират и серни

стиг-

V-/1 фмежду
Гоч, Столови и полите на Ко
паоник, които го

планините

обграждат 
като венец от всички страни. 
Околността е богата 
града красят високи жилищ- 

сгради, паркове, фабрика 
за вагони, фабрики за

с лозя, а Манастир Студеница
ни От дясната страна на пътя

голямо табло, което предупре който ни каза, че този мана- 
ждава пътниците, че наблизо стир е известен и по това, че

тук се намират най-хубавите | 
само- фрески от византийското худо

пръв

Поразговаряхме с монаха. По пътя на юг местността 
около Ибър става по-простор 
на, по-оветла, слънчева и от
ново на пътя привлича 
манието. ни табло, на 
пише: Йошаничка баня — 10 
километра. За най-голямо съ
жаление ние нямахме възмож 
ност да посетим и тази баня, 
защото времето ни бе ограни 
чено.

пре
работка на дървен материал, 
и др., а най-много посетителя се намира интересно селище 

и Ушче, разположено на
то устие на река Студеница в жестио, но писани за 
Ибър и друго, което показва път тук на сръбски език, ко- 
пътя за един от най-известни ето е от особена важност за 

бо- те манастири у нас — Студе- сръбоката култура. От трите 
ница. Тук, при Ушче, Ибър църкви лъха някаква тайнстве 
се освобождава от тесните ност, може би пред величие-

вни-инпресиотшра паметникът, по 
вдигнат в чест на разстреля
ните през НОБ родолюбци от 
страна на жестокия окупатор 
и паметникът-танк, намиращ 
се в малък парк, такъв, какъ 
вто е останал от времето на 
Народоосвободителната вой
на. В самия център се нами
ра хубава сграда — хотел.

До Кралево по асфалтиран 
път, по така наречената Ибър 
ска магистрала, се стига й от 
Белград, който се протяга на 
юг и води в каньона на игри
вия и пенлив Ибър.

Само на 3 км от Кралево се 
намира Матарушка баня, на
далеч известна с минерални- . 
те си извори. В банята се вли 
за по извънредно красив и 
интересен висящ мост, повди
гнат точно над плажа на рет 
ката. Тя е разположена всред 
красив парк, с високи клоне
сти дървета, които заедно със 
свежестта от Ибър доприна
сят за уютна почивка, и леку 
ване. От Матарушка баня, са 
мо на половин час път пеша 
се намира известният 
стир Жича, изграден в 
лото на ХШ век от деспот Сте 
ван Първовенчани, където, 
след признаването на църков 
ната независимост, става седи 
ще на новооснованата патриа 

В Жича Стеван е бил

което

прегръдки на каньона, където то на тази архитектура и жи- 
е прокарал своя път и разли вопистта, а може би от об- 
ва водите си по-широко и по- стоятелството, че в една от

тях, в извънредно изрезбарен 
Без колебание се отправих- от сребро саркофаг се нами- 

ме към манастир Студеница, рат балсамирани мощите на 
който се намира на 11 кило- Стеван Първовенчани. 
метра от Ушче. Пътят е до- посетител ни каза, че 
ста широк, автомобилно шо- ученик идвал тук и че тога- 
се, което просича гърдите на ва отваряли саркофага и той 
планина Радочела, както ни видял балсамираното тяло на 
казаха в Ушче, което се вие владетеля.

И не след много стигнахме 
до Рашка, нашата цел. 
ка е извънредно красиво гра- 

амфитеат-

Раш-
минерали води, по своето ле
чебното си свойство по-слаби свободно. дче, разположено 

рално по склоновете на Копа
оник над самия Ибър. Оттук 
Ибъроката магистрала продъл 
жава на юг към Прищина, а 
автомобилно шосе води през 
Нови Пазар и Приело ле 
Титоград.

от тези на известната надалеч 
Върнячка баня.

С въздикша напускаме това 
прекрасно природно гнездо 
скътано в прегръдките на Ко
паоник и се спускаме към 
главното шосе.

Един
като

за

В Рашка има приятни мес
та за развлечение, особено в 
околността. Достъпен и за ав
томобили път води към хи
жите на Копаоник, където’ о- 
собено през зимата се изпол
зват извънредните предели за 
ски.

И все още под впечатление 
то от Богутовачка баня, пред 
нас се изпречва нова изнена
да. Това са останките от сред 
новековния град Маглич, 
лявата страна на Ибър, кой
то е построен «а височина от 
200 метра над реката, на го
ла, почти отвесна стръмнина. 
Наистина, по-удобно стратеги 
ческо място не може да се 
намери в началото на Ибър- 
ската клисура, а гледани от 
пътя, останките от кулата и 
наблюдателниците сякаш 
сливат с небето. Може би то
ва е една от най-красивите и 
интересни средновековни кре
пости. И тогава човек не мо-

и катери по планината почти 
до самия връх, а после се 
спуска надолу да потърси пак 
река Студеница. Минаващ 

ог през извънредно красиви пре

За многобройните посетите
ли и възможността, че за съв 
сем кратко време може да се 
стигне до манастир Студени
ца, на една от поляните, над 
самата река е изграден моде
рен мотел, всички удобства.

Но времето не ни позволя
ва да останем повече от три- 
четири часа и ние отново се 
озовахме в Ушче, 
включихме отново в Ибърска 
та магистрала.

дели, от двете страни на пъ
тя се простират борови гори, 
а долу Студеница се вижда 
като тънка сребриста лентич
ка. Но пътя от върха се стре
ми да се доближи до манасти 
ра и през букови гори и тук- 
таме малки поляни и редки 
пастирски колиби най-после 

се отново се среща с река Студе 
ница, точно от дясната стра
на на манастир Студеница.

Какви прелестни предели 
са избирани за изграждането 

же да не си постави въпроса, на манастирите! На широка Е
съпоставяйки изграждането с поляна над реката, а под сян 5

ката на величествени гори са Ц 
построени три черкви: Бого- Ц
родична, изградена през ХП Е
век от Стеван Неманя; Крале “
ва — изградена от крал Ми- 

по-дълбоко лутип нрез XIV пек и
кпа св. Никола .изградена съ-

Изобщо Ибърската маги
страла от Кралево до Рашка 
принадлежи към най-прелест
ните кътища, с които е изве
стна нашата страна.

като се
мана-
нача-
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1
зМарин Младенов §
3ршия.

коронясан за крал, а тук са 
били коронясани и 
други от династията на Нема 

Фреските в манастира 
между

Iвсички
днешната . механизация, как е 
могла да бъде изградена та
зи крепост на такава височи
на, която устоява на времето 
векове наред. СЛЪНЦЕ И ДЪРВАРничи.

са доста запазени, а 
другите най-видно място зае
ма разпятието на Христа на 
источната страна на манасти
ра и шестте апостоли на юж
ната и западна страна.

До манастир Жича може да 
по автомобилен

Iцър-Но пътят все 
навлиза в каньона на Ибър.

слънчевите
§

Жешката небесна тспсия 
се търкаля по нашия ридар 
и иска на огън да сгори 
моите дубици окастрени, 
и иска от бес да събори 
моите листници напластени.

Iщо през ХП век. Интересно с — 
това, чс тези три постройки 3

На много места 
лъчи дори не допират долу. Е

IЕГледаме, възхищаваме се от 
прелестните предели, 
ни показва този прекрасен

се стигне и 
път преди да се влезне в град 
Кралево.

От Матарушка баня широ- 
навлиза в необикно 

каньон на И-

са извънредно запазени, поп- § 
мраморни плочи, а Щ 

и мраморни =

2КОИТО лочани с 
също така има 
стълбове.кът от нашата родина. Сърдитата хала небесна 

огнени змцйчета насочва 
през привечерна пролука тесна 
към плувналия в пот дървар. 
Хапят те хората и почвата 
изсъхнала на нашия ридар.

кият път
вено красивия 
бър, като не се отделя от не
го все до Рашка. От двете 
страни на пътя се издигат ви 
соки склонове, източните 
много места почти голи, а за
падните — обраснали с веков 

гори. Прохладата и ведри 
ната .които лъхат от реката и

пътника

§

I
Е
Iна
ЕI

Мъжетина е моят селяк — 
крепен от стомната шарена, 
от дъха на задаващ се мрак, 
от дубици млади и клена стар — 
най-после бутна тая пустиня 
зад острозъбия изморен ридар.

(Добавка към „Нашенец"
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РОМАНТИЧНИЯТ
момиче, застанало край пътя, , 
което любопитно се взираше 
във всеки пътник.

— Тако мс изпрати, обеща
ли сте нещо да вземете от 
Ниш
надникналия през прозореца 
шофьор. .

— Да, има една пила за не-

втобусът на транспортно
то предприятие „Бссна 
кобила“ напъва сили да 
надвие нагорнището при 

Промая. Повсчето иътиици 
разтърсени от постоянното 
по докачано и лъкатушело на 
автобуса но неравния път, сп
ят, или облегнати до прозор
ците, мълчат, притворили очи. 
„Изморената“ машина спря на 
тепето.

Промая — първата спирка 
по дългия и изтощителен път 
до Босилеград.

Пътниците използваха крат 
кия престой да протегнат кра 
ката си от неудобното, дълго 
седене. Пролетта, настъпила 
по календара от вчерашния 
ден, тук още не е получила 
„входна виза“. За идването на 
пролетта напомня само тук-та 
ме окопнелпя сняг по околни 
те баири и склонове.

Автобусът потегли. Моятспъ 
тник в униформа на Народна 
та милиция изви шия през 
прозореца, погледна към ви
сокото оголено дърво край пъ 
тя и обръщайки се към мен 
каза:

Гнездото е празно. Всяка го 
дина, точно на 22 март в това 
гнездо осъмват два Щъркела. 
И вчера, когато минахме с ав 
тобуса, те бяха тук. Днес ги 
няма. Да ли са отишли да тър 
сят храна, защото езерото с 
заледено, или съвсем са ни на 
пуснали 'заради все още остра 
та зима. Старите хора казват, 
че те няма да ни напуснат, ще 
дойдат до вечерта или утре. 
Поне така е всяка година.

Автобусът пак запъхтя бо
рейки се с най-мъчнопроходи 
мата част от пътя — Власина 
Округлица ■— Божица. Шофь 
орът спря пред едно малко

А
се обърна то към

го.
— Така с тук, хората се спаб 

дяват както умеят — каза спъ А следващия ден на връща
не от Босилеград любимите 
на комнадира щъркели бяха 
в гнездото си ...

Пристигнахме най-сетне в 
Божица. Командирът стана и 
па раздяла си стиснахме сър
дечно ръцете с обещание пак 
да се видим. Слезнал от авто
буса той още веднъж махна с 
ръка.

боката бразда по средата на 
все още младото чело — следа 
от тежко преживяното ганоше 
ство — още повече изпъкна. 
Понечи да каже още, но ду
мите му като че увиснаха във 
въздуха. Професионалното то 
богштство мс караше да го по 

тая част от пътя, като чс ли питам още нещо, но движеща 
никой пс се грижи.

— Вие п Босилеград ли сте 
на служба?

— Не, в Божица съм комай замисля, да преживея за мо- 
дир на милицията. Обаче доб меит преживяното от него. 
ре познавам целия този край.
Дванадесет години служа тук. наруши съвзелият сс коман- 
Повсче от десет години в Дол- дкр, когато наближавахме Бо 
по Тлъмино. Тук се ожених жица.

— Ама чс хубаво време за

ТНИКЪТ. I
Автобусът пълзеше е охлюв 

ска скорост през голслщтс лок
ви. „Братство“ бр. 184 

8 алрил 1965. год.— Ог Божица нататък пъ
тят с много по-хубав — опит
ваше сс да мс поуспокои. За

У

та сс адамова ябълка ме при
нуди да замълча. Онова, кое
то той не каза сс опитах да

ЖЕНАТАОтскчитслиото мълчание пак

— Злото, което ти причини жена, же
ла може да го излекува.преди няколко години и веро

ятно, докато не дойде време лов на лисици и язавци. Мно- 
децата да минат в средно учи го обичам природата. По-рано 
лище, ще остана. Впрочем и често ходех на лов, но сега 
цялото ми битие е свързано с съм зает с изпити във Висше- 
този край. Обикнах тукашни- -го административно училище 
тс нрави, обичаи ... С моето в Ниш и нямам време, 
родно място — Бйелина нищо
повече не ме свързва. Всичко ли причинява трудности? 
каквото имах там, загубих по 
време на войната: баща, май
ка, братя, сестри ... Живи ос
танахме само аз и един от бра 
тята, който също е на работа 
далеч от . Бйелина. Едни за-

(Доде — „Адлезианката“)

— Никога една няма жена не е била 
бита от мъжа си.

(Бладе — „Пословици“) 
— Жените казват от миналото си са

мо това, което не могат да скрият.
(Д. Димов — „Виновният“)— Задочното следване не ви

— Мс, имам достатъчно вре 
мс. Тукашният край е рай за 
нашата служба. Няма крими- 
кал и други тежки престъпле
ния. Обаче' прави ми впечатле 
ние, че хората често се карат 

гинаха като жертва на братоу дори се стига и до побои за 
бийствената разплата между най-дребни работи. Виновен- е 
сърби и мюсюлмани, други ка

— За да познаваш жените, нужно е 
да ги виждаш изцяло. Но ако искаш да 
бъдеш добре с тях, трябва старателно да 
криеш какво си видял.

(Р. Олдингтьн — „Истинският рай“)

(Из „Блясъци на остроумието” — избор
м. н. н.мировият съвет в селото 

в лародоосво- не си гледа работата
трябва. В Долно Тлъмино ра- 

Командирът сви вежди. Дъл ботеше много по-добре.

то участници 
бодителното движение.

както
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СТЕВАН ЯКОВЛЕВМЧ дост проникнати сме от мъчителни чувства.
Подполковник Петър мрачно поглежда пред 

себе си. Между очите му се появяват дълбоки 
бръчки. Той климва с глава и продума а:

— Серизоно предупреждение и за нас и 
за тях. Трябва веднъж да се замислим. Не е 
шега. Четири години продължава. Духовните 
връзки, наречени с войнишки език дисциплина, 
се късат и разнищват като конец.

— Това е разложение! — казва Лука пла-

СРЪБСКА ТРИЛОГИЯ
Е дин ден се сепнахме всички и накривихме 

глави да чуем по-хубаво. Откъм равни
ната^ достигаше до нас треперещ звън на 
камоана. Сетихме се, че днес е неделя.

— Ами че днес е Великден! — плесна с ръ
це Лука.

Странно наистина, колко приятен

полковник Петър заповяда да донесат бисквити 
от неговия сандък. Лука даде вермут. Войин 
предложи кафе, аз захар.

Внезапно на целия фронт чевно.между пехотата 
настана затишие, сякаш войниците мълком бя
ха сключили примирие. Хиляди 
страни .си мислеха днес за 
когато сс разказва, че се 
вечсството.

Телефоните зазвъняха. Бригадата издава 
заповед незабавно да се открие артилерийска 
стрелба върху купчината войници, и наши и 
български.

Подполковник Петър хвана слушалката и 
повика командирите.

— Открийте стрелба с виооко разпръсква
щи се шрапнели. Заплашете ги, но без да ги 
убивате.

хора от двете 
великия човек, за 

е пожертвувал за чо- 
- • Да ни мине времето, спомняхме 

ои къде сме прекарали миналите три Великде- 
на. Винаги навън, в дупки или землянки 

Лука стоеше

е звукът
на камбаната. Просто успокоява нервите. Бях
ме свикнали на оръдейни гърмежи, сксплозии- 
а тези нежни и треперещи, тонове действител
но бяха странни. Гърдите ни се разширяват. 
Мислите се' събуждат и ни връхлетяна рой 
дки спомени от наглите младини. Подполковник 
Петър се прекръства, а в очите на мнозина бли
кват сълзи.

— Бог да ни е на помощ! — каза тихо.
Същото казват и вражеските войници. И, 

като призоваваме същия бог, взаимно 
лим.

сла- до бинокъла и небрежно 

ше да повярва, отдръпна се и си потърка очи-В
хора, каква е тая работа?! Бързо те да видите!

Войин пристъпи.
— Я гледай. Ръкуват се!.., у.уХ 1 
Дойде и моят ред.
На една целина между окопите ви-ж-ттям 

лизат от укритията ои и наши и бъл^рски 
хотинци. Без оръжие... Доближа™^ един
по друг. Ръкуват се. Двама се прегърнаха Се га се смесиха. р ърнаха. се-

Дотича и подполковник Петър.
Странна бъркотия от мисли като вихоушка

т»т7оаж1»ГГ *м-Рздос,ии «тата оживяха, дето враговете си подават оъка 
за което мечтаем години наред. И все пак'ня
какво тежко предчувствие ни натиска измъчва 
ни •опасение да не ни измамят. Вместо

по-

Батареите откриха стрелба и шрапнелите 
се разпръснаха високо над поляната. Тълпата 
се раздвижи. Започна да стреля и вражеската 
артилерия. Пехотинците ,като уплашено стадо, 
се пръснаха на две противоположни 

Поляйната остана пуста. И 
ната артилерия, като по взаимно съгласие, об
стрелваха вражеските окопи. Трябваше да бъде 
един вид наказание за пехотинците. Но войни
ците от нашите и българските окопи тоя ден 
не гръмнаха нито една пушка.

Привечер намина един офицер от полка, 
войниците на който днес се братимяха с бъл
гарите.

се ко-

Гръмна една тежка хаубица и гранатите 
заовистяха из въздуха. Струва ни се, че от дру
гата страна се дочуват стонове и скърцане 
зъби. Камбаната

страни, 
нашата и тях-ела-

на
повече не се чува. Отново се 

озовахме в кървавото всекидневие.
Всичко е сиво, безформено, безкрайно, 

то и тъмните облаци, които се издигат от дъл
бините и минават над планинските върхове. 
Душата се свива, а тялото сгърчва. Но, као сто
кратно ехо, непрестанно 
докога така---- докога?

Много години

как-
из-
пе-

КЪНТИ В душите НИ:

си честитвахме Великден с 
пожелания следния да посрещнем в ' мир. Же
ланията ни оставаха напразни. И сега като че 
ли се стесняваме защото честитките 
менят на изказване на съболезнования, 
пак, обичаите трябва да

Разказа ни, че веднага започнало следствие, 
и че този баталион щял бъде сменен през нощ
та. След това

— Часовите на

ни напо- 
Все-

се поддържат. Под
ми изложи как станало събитието, 

преден пост са отдалечени 
око трийсетина метра. През останалите дати теот ра-
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ИЗ ИСТОРИЯТА НА ПЕЧАТА

»0 ГОДИНИ ПИСАНА РЕЧ
тпавппягт в началото на януари 1889 година в.Дими-Пл,.т„РР А (тогава Цариброд) излезна от теч ат първото печатно произве- 

' ■Ш нашите нашите кРажца. Само 12 години след освобождение от турците -....
{.: ‘ ^ хоРа- тогава малко грамотни, имаха възможност да четат своето ' • вмама ■

ч. ? ?*** .-Домашен учител“. Днес когато празнуваме 20-годишнина- . * • ЦЦ |Ц дНд

' ' ЩШ “Ж55 -сан Димитровград в началото на това столетие. Тези описания и вест- ~«**»~* • —
ици представяват голямо културно наследство и материал за проучване 

на -нашето минало.
Списанието „Доматен учител“, като първо наше печатно про

изведение си бе поставило като задача прооветата на народа, ко-йто ос- А 
таваше неграмотен, недостатъчно просветен. Но задачата на това спи- | 
сание надминаваше тези задачи. То ои поставяше като задача и борба 
против експлоатацията на трудовите хора.

„Ние заловихме един съвсем лош път: затворихме читалищата | 
си, които ни възродиха, затьпкахме книжнината, която ни разбуди, пле
снахме и една плесница на дружествата, които разпространяваха полез
ни знания и, в замена на всичко това, заловихме се в партизанска бор
ба, които — действително не са престъпление в другите конституционни 
страни, ио у нас станаха престъпление, защото ги заловихме с нечисти 
средства и още повече с нечиста цел."

ц Така пишеше редакцията в първия брой на списанието и обс- '.^^амцм •
§ щпвагпе, че със всички сили ще се бори против ония, които „за чаени -

облаги“ и „лични прищевки“ забравили конституцията и лъжат народа. ~~ «аг
-Ние трябва да се потрудиме да избавиме народът ои от без- | §0?; 

божиите ръце на експлоататорите, които го експлоатират с разни лъж-
лнви учения за конституцията, за законите и др. до като турят властта Лй
на ръцете си...“ '
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тт Сшгсанието „Домашен учител“, което имаше няколко одела и 
излизаше на три коли, се застъпваше за Откриване на читалищата, за * 
тълкуване на законите, за създаване на книжовни дружества, за подобре 
ние на икономическото положение на народа. Значи списанието не се за
нимаваше само с просветителска работа, а подканваше своите читатели 
в конкретна борба против ония които му пречат в материалното и кул- Факсимиле на в. „Нишава“ (горе) и хум. 
турно развитие. вестник „Клопотар" (долу)

-ЧЧ-у

Факсимиле на „Домашен учител" (горе) и 
„Цариброд" (долу) публикува се пръв път Трите излезнали б.роевс на „Домашен учител“ преставяват ре

шителна крачка в създаване на журналистиката у нас. Въпреки трудно
стите, които накараха редакцията да сире издаването на списанието 
силата на писаната реч у нас не опря. На 20 септември 1901 година в 
Цариброд се появи първия наш вестник „Цариброд“. Това беше първия 
наш седмичник в който се поместваха материали от Димитровградско. 
Програмата на вестника беше подобна на тази на списанието „Домашен ; 
учител“ ЦЦДРИБРОДЪ

ЖгСТЕНЪ 8ЬСТН*ВЪГ '

'1
„Да почне съществуването на един вестник в условия икономи

чески и политически, като тип, които преживяваме днес, едва ли е пот
ребно да се говори върху причините и последните съображения, които У 
са го предизвикали" — е първото изречение написано в този вестник. И 
де'йствителнс членовете на редакцията, които искаха около себе си да * Я Й! 
съберат тогавашната интелигенция искаха да помогнат на своя народ в 
трудните дни след оовобождение от турците, когато на гърба на трудо- ■' ■> .. 
вия народ ое опитваше да заседне друг екоплоататор — младата бъл- ? ■ 
гарска буржуазия.

В уводната статия редакцията каза, че в страната никой не се 
придържала към конституцията, че народа е западнал в нравствена, 
политическа и финансова криза и чс е нужно да се помогне на този -Л 
народ „който храни на гърба си воички от цар до стражар“. И по-на- ■ ^ 
татък в тази смела програма иа вестника сс казва, чс редакцията ще 

всички усилия за изпълнение на това обещание.
„Градът Цариброд, името на когото си позволяваме да носим, 

със своите граждане и селянс от една страна, като е показал достатъч
но достойнства и добродетели от друга — е достатъчно попаднал ико
номически, за да заслужи всичкото внимание и на правителството и на 
българските граждани изобщо. Да показваме и популяризираме 
вите нужди и потребвности, това ще бъде първата наша дължност, след 
оная, която току що посочихме ...“
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— Малко има такива. Един на хиляда, ако 

има от тези стари войници жив — казва наш 
другар пехотинец. — Има полкове, които изця
ло са възобновявали състава си ио три, четири 
пъти.

е една гробница, мавзолей на сринати култури 
и на техните герои. Върху тези развалини и въз 
ооно.ва на придобития опит винаги се е ражда
ла нова цивилизация.

— Която с течение на времето ще стане об 
щочовеигка — прибавя Войин.

— Не зная какво ще стане в далечното бъ
деще. Но смятам като погрешно мнението на 
някои, които мислят, че след тази война ще 
последва пропастта на света. Пази Боже! Ето, 
чухте какво казва Живадин. И сетне, всички до
сегашни случки в природата и е овета оочат, че 
кървожадният инстинкт, като вечна нишка, е 
обладал всички съзнателни и неразумни съще
ства от първия им зародиш.

.Свещеникът Момчило ое намеси в разго-

си подвикват и се ругаят взаимно. Обаче никой 
покаже навън. Българите обикновено по 

нашите да се предадат. В Сърбия
нос да
дхвърлят на 
много хубаво се живее и — тям подобни врели
__ некипели. Вместо отговор нашите намушкат

голям хляб и го издишат над окопа, 
че ли искат с това да кажат, че на тях и

гла-

тазиПред очите ни изниква картината на 
безкрайна колона убити хора. А друго огромно 
мнозинство търпеливо чака. да дойде и то на 
ред.

на щик 
като
тук им е добре. А българите наистина са
дни. Надойдоха офицери да честитят празника 

на комнадира и между тях започна разговор.
гимназиален

Обаче, тази сутрин един българин извикал: 
„Братко, днес с Великден. Недей да стрс-

да стреля.
Подгюручник Любисав, иначеляш!“ учител, заявява.
— Природата. . . Бог, все едно, е овъпло- 
мъртвата материя, надъхал я със жив дъх 

започнал да струи по земята. Не

Нашият му обещал, че 
След това започват разговор.

„Братко, честито Възкресение!“'
„Наистина възкресе!“
Хвърли малко хляб, ако имаш.“

Нашият взема половия хляб и го под
хвърля отвъд бруствера. Обаче хлябът нс до
стига до българските прикрития, но падне на 
поляната. Тогава българинът попитал смее ли 

Нашият му позволява, но под ус- 
без оръжие. Дадат си честна

няма

тил
и животът е 
е важно разумно ли е съществото или неразум- 

Еднакво се убиват взаимно. За техните съз
датели отделните живи същества са последните 
членове на безкрайната редица и те ги смитат 
като непотребна прашинка, като прах и пепел.

— Откъде пък знаеш — пресича го Жива- 
би животът па едните с обусло-

вора:
— Може би това е по волята на Вечния, да 

се прочисти земята от хорските грехове. Или
животът.

по.
пък гпроклетството на Твореца, ако 
или еволюцията, както ти, Любисазе, казваш 
е тръпнала по друг път от неговия замисъл.

— Това не зная... Ала знам едно. Около 
планетите витаят рояци мънички светове, ко
ито се сблъскват и гаснат. Но Вселената остава. 
Така и отделните същества на земята се уни
щожават, ала животът е вечен ...

— Мен ме интересува само едно нещо — 
намеси се Протич — кажи ми как разбираш 
войната?

— Като биологическо явление.
— Значи, според тебе, вбйната между хора 

.та с неминуема.
— По вояка вероятност.
— Не съм съгласен. Аз смятам, че класово 

етични феномени са причина на войната... Ко 
гат.о в далечното бъдеще щс имаме безкласово 
общество, от само себе си ще изчезнат и тези 
национални увлечения, а с тях и империалис
тическите домогвалия. Тогава вече няма да съ
ществуват нито причините, заради които хора
та днес се бият помежду си....

!
да го вземе, 
ловие да излезе 
дума Българинът излиза, а и нашият се показ
ва извън окопа. В знак на благодарност за по- 

хляб, българинът предложил на нашия 
Сега и нашият преекачва окопа.

можедим
вся от смъртта на другите ...

— Естествено. И смъртта витае над земята 
от и окопното начало — продължава Любисав.
_ Малките първични амеби с лигавите си пипа-

унишожанат плодните клетки на много дру
ги същества. Амебите биват унищожавани от 
други организми. Растенията се борят взаимно 
за място. Животните ое колят помежду си. 

Поручиик Протич го прекъова:
— Значи, в природата сякаш съществува вс 

чеп закон на степенуване, според който по-сил
ният гази по-слабия.

— Именно. А човекът, благодарение

лучения войник цигари.
без оръжие. Доближат се един до друг и ласъщо 

се ръкуват.
Останалите часовои гледали това. Окуража- 

излизат. Горната сцена виждат и 
главните окопи, пък и те се ггока-

ват се и те и 
войниците от 
зваг без оръжие. Като по взаимно споразумение 
И хората вземат та отдръпнат тел спите мрежи 
и се съберат иа оная поляна. Чудесна работа. 
Дори искали заедно и да обядват. Но артиле
рията започна да стреля и пи разгони.

Слушаме какво разправя пехотинецът и с 
копнеж си мислим за оня ден, когато ще мо
жем най-сетне свободно да се изпзравям. Как 
ли се чувствуват пък ония пехотинци,

седем години, още от войната с турците,

на
разум, с подчинил целия останал нищо-своя

жем овят. И същите хора, със своя разум, се 
избиват взаимно като се почне още от Рамзес,

през Ханибал и Наполеонта до ден днешен. 
— Четох някъде — прибавя Живадин — за

бравих къде, че целокупната човешка история

пъккоито
Превод от сърбохърватски: Иг.вече

рият земята като къртици.
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Детски вестник набълМатея
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гарската народност в Ю 
гоолавия. Първият брой
,на вестника излезе на 10
февруари, 1962. година

I* в издателство на „Брат
ство“. Главен редактор е
Мил е Николов, а печтал
се в Пирот, Ниш и сега
в Лесковац.

„Другарче“ предлагаБ0Р0ВСК01 

КЪСНО ЛЯТО
на всяко дете — се каз
ва в първия брой — ху
бави разказчета, стихо
ве, които ще попълнят 
мястото на липсващите 
читанки на български 
език. Значително място 
ще заемат и статиите за 
най-новите постижения 
на науката и техниката, 
бележки за живота на 
велики хора, чието жиз 
нено дело и творчество 
преставява отваряне но
ви перспективи пред чо 
вечеството . ..“

„Другарче“ има голям 
брой читатели и сътруд 
ници всред учащата се 
младеж на българската 
народност в Босилеград 
ско и Димитровградско.

въртя се, повъртя — па току 
каза на дядо поп, който седе
ше на едно ниско 
ъгъла:

— Оно дедо попе, извиня
вай ... ама дай столчето ...

И дядо поп, що да прави, 
послуша.

След като изреди 
свети личности, излезна 
вън на въздух.

След нея — същото праве
ха и другите. Първо си пла
тят ,почтено, па после свещи 
ца-две ... значи и бог не да
ва милост на „вересия“...

,. . Около малката черквич 
ка — „верните“ са наизлязли 
„на свстъц“. Почти втдз всич
ки села на комуната тези об
реди са на изчезваме. Тук оба
че - още не. Наизлязли са сели 
щани, боровци, дори и нскол 
ципа от Горна Нсвля. След 
като дадат на дядо поп „не
говия“ дял 
ядене и пиене на сянка...

— За дядо поп няма суша - 
възрази другарят ми.

— Няма.
Л дядо поп 

по половинка — насъбра хуба 
пи два чувала, които придру
жаващият го занесе в черква-

столче в

И така нататък. На всичкиГТ оследните дни на юни в
| ^ село Борово са дни ко- ■ въпроси продавачът дава ,,к<} 

гато тук животът отно- нвенционални“ и изтъркани 
по-старому, от употребата отговори: „ня

ма“, „ще дойде". Л кой да по 
по могне па производителите да 

си приготвят зимнина?

всичкиво тръгва 
Това планинско бурслско сс- на-минава сс към
ло, пръснало махалите си 
баири и чукари от Скървсни- 
ца и Невлите — до Поганово ли за няколко буркани за ела 
и Бански дол, отново ще за- дко да ое отива в Димитров- 
тихне, животът ще навлезе в град или Пирот?... 

къщи. . . 
дава

Бива

от погачка
ниоките' планински 

А сега? Сега Борово * В килера „работи“ надалеч 
известната баба Талка от Ба-

,ща-
съвсем друга картина.

Навред се чуват веселите 
гласове на деца, ученици и се 0щС подържат религиозни 
студенти. Прибира се рекол- Те празници. Ако по това сс 
тата. Вършитба е. Доста „ак- съди за активността им ■— си

гурно бихме се излъгали.
Сряда. В една махала на 

село Борово — Селище — се 
празнува някаква си „Св. Бо
городица“. Всички се веселят.

—- Още ден-два, казва един, пие се здравата... 
дигнал високо вила във въз
духа, па ще си отида ... 
да си отпочина. Не може дру 
гояче — трябва да се помогна 
на старите. Ако привечер се 
отбиете в кооперацията, 
чуете доста неугодни разгово

Жителите на село Борово рйс. Тя гадае, врачува, 
пътствува“ ... И нейната тари 
фа не е „голяма“. Я житце.

та.
В задушната и нехигиенич

на черквичка в Селище е и 
смешно и тъжно. Поп Диони- 
сий е завършил „мисията“ па 

и сега започва в чер-

тивни" са и ония работници 
от предприятия и учреждени- 
я в Димитровград и вътрешно 
стта, дошли тук на „годишна 
почивка“....

я яйченца, я друго нещо —■ 
все ще се намери. След като 
навалицата секна, баба Талка 
започна разпродажбата. Про
даваше всичко — и хляб, и 
жито, и яйца... (сигурно са 
се интегрирали с дядо поп).

— По колко даваш житото?
— Пет банки...
— А хляба? — попита една

вън 
квата ...

Прашната и нехигиенична 
зала, с напукани стени, нато
чели е претърпяла скопскотр 
земетресение, е пълна с же
ни, дошли от всички краища 
на Бурела...

Дълго наблюдавах една же 
на, която замислена стоеше 
пред овещеника. След като 
догоряха свещите — тя (сигу 
рно такъв е редът) — започ
на редом да целува прахливи 
те икони по стените.

Никак обаче не можеше да 
докооне „Св. Богородица“. По

— децата избягаха като опър 
лени ...

Друга жена се доближи до 
баба Талка и 'й шепна на ухо: 

— Може ли да ми кажеш,
мой

А в ливадите над селото — 
за цял събор. Младо и старо е 

дошло тук да се повесели. На
дошли са младежи и девойки 
дори и от Гоин дол, Жслюша, 

Ще Сливница и -Скървеница..
Младите са дошли зарад ра 

звлечение. Играят. Разхождат

че се ожени ли скоро
С.?

— Са че видимо ...
И двете се пъхнаха в киле

ри. жена, която искаше да купи ра.
„свеще-— Имате ли буркани за ела се 

дко?
— Няма.
— А оцет?

Възползвахме се от случая 
да избягаме. Кой знае, и ние

на внучетата си от 
ния“ хляб.

— По пазарни цени — стиг 
на да каже баба Талка, и про 
дължи да работи ... — мушна 
под пазвата й една половни-

Ние в село Борово само на 
държавни и народни празни
ци правим „.танцова“.

И така е. Младежкият ак
тив в Борово не се грижи мно 
го за организиране на култур 
но-забавния живот в 
А младостта не мирува ...

не сме много млади, 
баба Талка и на нас да ни 
направи магии ... за 
ба ... А годинкм си имаме до 
ста ...

Навън трещеше музиката и 
заливаше Боровско поле ...

(Братство, 5. IX. 1963)

може

— Също. Тези дни ще по- женит-
лучим\..

Имате ли бостан? се
селото. ца.чува.

— Не ... Като видяха откъде е хляба
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години гражданите на Царибродска околия можаха 
да четат от своя вестник истината за своето положение и от там наби
раха сили за борба против експлоататорите. Създаваха се дружества, 
откриваха читалища, народът се организираше и в прогресивните поли
тически партии. По това време и Социалдемократическата партия (т. с.) 
застана на чело на народа в борба против буржуазията. Но както все
ка истина, така и истината от колоните на „Цариброд“ тежко си проби
ваше път. Вестникът спря. След няколко години в града, който вече 
обичаше печатната.реч, се появи „Нишава“. Тя просъществува по-дълго 
време. Пак в септември започна да излиза независимия вестник, който 
сега имаше и повече читатели и повече сътрудници.

„Нишава“ излизала редовно до 14 януари 1912 година — значи 
нещо повече от две години. Но след едногодишно прекъоване, поради 
войната, на 2 декември 1913 година започнал отново да излиза. На стра
ниците на „Нишава“ могат да се намерят хубави статии за културния 
подем на Цариброд и учебното дело. След Балканската война вестникът 
издигнал глас против ония, които по време на войната гледали свои ли
чни интереси и забравили задълженията си към народът. В броя от 
22 ноември 1913 година, вестникът ои поставя в програмата като главна 
цел „да се покарат на лице неизброимите мърсни дела на разни дем- 
бели ,грабители и продажници, хора които за свои лични 
реои пренебрегнаха отечествето, окръгът, околията, селото, 
страдающите и останали без помощ, старци, жени, деца и покараха до 
край своите въжделения като попиха и последната капка в чашата на 
търпението“.

Списанието' „Домашен учител“, вестниците „Цариброд" и „Ни
шава“ и хумористичния вестник „Клотгатар" (1919 г.) 
сто в нашата културна история. Традицията на печатната
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Село без 

младосш
М. Бакич 
Желязото се кове 
нажежено

!
•'П:, «ЪИЗф.-------

— Докато мога ще работя, 
в А после земята нека обработ- 

живеят ва кооперацията, ако иска.
Мнозина и сега биха дали зе 

село мята на кооперацията, но тя 
не може да я обработва. Не 
може ни оная, която има — 
казва Геро.

Били девствени лесове, па Най-напред 
село. Дали му име Долна Не- Покрай 
вля. Сега му наброяват 
години. Дядо Георги от Раду 
ловци в България пръв избя
гал, за да не плаща на турци- 
те „черна вергия“ — 70 гро
ша за двадесет години. Оня,

друго

изработват павета в камено- 
лом. Тук, недалеч от тях, шеп 
нало се ,че ще се открие. Те 
искали да разбият скали и да 
правят павета. Младите и жи 
лести ръце искали да станат 
работнически.

Поработили, но за кратко.
Нямало сметка. А долноневля 
нци са големи шегобийци. До 
шли, казват в Долна Невля 
важни гости. Купили си хора 
та агне, дали да го изпекат.
Планинците не могли, не мог
ли да не си направят и една докосва ухото на главата си. 
шега. Щом пожълтяла кожич Краката едвам сламка преска 
ката, дали „печеното“ агне на чат. Със земята се бори си- 
гостите. Те изяли кожичката, ла. А оила има само младо- 
и оставили месото — не било стта. Младост в Долна Невля 
печено. Гостите си заминали, няма. Къде е. 

селяните а долноневлянци взели та го 
допекли и изяли. Останала 
шегата за която и днес раз
правят.

— Седем огнища са угасна
ли в селото — казва Геро Ку
зев шестдесетгодишен мъж си. Има четирима синове и 
с черни вежди, благ поглед и всички работят. Един е в Зе- 
мека усмивка, която се разли мун „голям специалист'', дру- 

В Димитровград има доста до ва по продълговатото изсъх- гият и дъщеря му в Младено
нало лице. Отидоха в света пац. Един пък във Войводина, 

Хората от това село още пре при децата. В шест къщи и- а най-младият тапацер отби- 
ди десетилетие се готвели да ма само по един старец. Къ- ва военна повииост.

в училището, 
него още недовърше 

на сграда. Тя ще е за работил 
ница и кабинет. Около сгради 
те е чисто. На едно дърво и 
кошче за отпадъци.

Ученическият оркестър сви
ри „чачак". Звуците пленя- 
ват, понасят, увличат да се 

от хванеш в хоро. Весело и де
лово е тук. Селото строи помо 

се заселил дядо Георги, на сграда. И как да не строи? 
Мирът на девствената приро- Учениците винаги му устрой- 
да привлякъл и други. Селото ват нещо весело и увлекател- 
расло, никнали къщи далече но. За всеки празник, за все- 
една от друта. Изкоренявали ки удобен случай. То им от- 
се гори, създавали се ниви. крива вратите към света и се 
Менили се господари. Селяни- лото е обърнато към него.

щи не строим. Защо са ни на 
нас, старците? В 15 къщи 
моята махала в три 
трима. В останалите само ста 
рец и бабичка. В наше 
няма младост. И девойки ня
ма. От двадесет в моята ма
хала са останали само три.

Къде се загуби, толкова на
род? Некъде отича младостта 
на това село. Кой ще смучи 
соковете на земята. Кой ще 
оре нивите и ще бере ябъл
ките? Старческа ръка
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който се преселвал в 
място, бил освобождаван 
този данък. В усоите край ре 
ката

*

Завърши кратката среща с 
Долна Невля. Зад нас остана 
едно село което старее. Без 
пито една нова къща, с нови 
овощни градини и необработе 
ни ниви. В него са старците 
и една от малкото девойки, 
останали в селото, която сре
щнахме пътьом на велосипед 
с пълен цегър, с шамия на 
главата. Оставихме и усмих- 
натото лице на Геро и него
вите намерни погледи, кошт) 
винаги търсят нещо в далечи 
пата. Остана и училището в 
което от година в година ще 
има все по-малко ученици.

Пристигнахме в Димитров
град и пътьом в купчината 
хора, които бързат у дома от 
фабриките сигурно сме срещ 
нали и много долноневлянци.

едвам

'У
те отглеждали просо, ечемик, 
овес, пшеница, картофи и от 
преди 40 годни царевица. Въ 
дили кози и овци. Най-бедно 
то семейство имало двайсети
на кози и овце.

Текло времето. Животът се 
променял. В селото 120 къ^ 
щи, основно училище. Децата 
завършили основно училище 
и обитавали в селото да сеят, 
да секат горите и пазят до
битък. Отивали войници и се 
връщали. Женили се и кара
ли дните като техните праде
ди. В долна Невля тогава има. 
ло 1000 жители. Пълни били 
къщите с челяд — имало се
мейства и до 21 членове. Тър 
сили работа, отивали на леча 
лба, но без успех. Завърщали 
се. Друго не им оставало. До АКТуаЛНЗ ТСМИ 
Цариброд отивали пеша край 
самата граница да купят не
що, да завършат работата в 
данъчното, съда, да 
нещо на пазара, да послушат 
ерезовскитс лъжи в града ...
Така било в Долна Невля.

Това е село, в което няма 
нито една нова сграда, освен 
училищната, която 
сами си построили. Те не стро 
ят свои къщи. И то не е за 
учудаване. Има ли 
за това. Промишлеността вле
че хората, към града. Проми- 

строителството.

Геро все още се чувствува 
млад. Полетни са и неговите 
десетосрични стихове. С негопричини разговорите текат леко и гла 
дко. Той има своя философи- 
я, свои възгледи. Не му е жа 
лко, че останал само с женашлеността и 

А в близките центрове досега 
са вложени големи пари. Там 
където се строи., са и хората

лноневлянци.

КУЛТУРАТА И СЕЛОТОотнесат

щности трябва да се изисква 
с по-голяма материална база, 
по-шгоок морал, с обществени 
и други задължения да се при 
стъпи към изготвяне на кон
кретни и усъгласени култур
ни програми, които отговарят 
на съвременната структура и 
потреби на сегашната степен 
на развитие на нашето село“.

Макар лишено от конкретни 
предложения за „културна по 
мощ" на селото, съвещание
то, все пак, помогна въпроса 
за културата на село по-задъ- 
лбочено да се проследи и раз
бере. В тази насока имайте 
много „диагнози“, които изхо 
ждаха от това, че ограмотява 
пето е съществено предусло- 
вие за било какъв напредък, 
до мнения, че е голям про
пуск задето техническия прог 
рее на селото не е последвал 
и културният, или че в орга
низиране на селския културен 
живот се върви към „подра
жаване“ на онова в града.

Дали подигането на тези и 
някои други въпроси за кул
турата па село по-късно ще 
бъдат признати като заслуга 
на топа съвещание щс каже 
времето.

Културните домове на село 
би трябвало да станат „стра
тегически пунктове“ за ирове 
ждане на обща и културна по 
литика в селските райони — 

път бе едно от становищата, из- 
на казано на неотдавна състояло

съвещание

за село могат да реализират културните домове в градове- 
и всички обществено 
тичоски организации, след 
туй училища, здравни заведе
ния и земеделски коопера- йствуват. 
ции.

Така широка програма на 
дейност ( и увеличено влия
ние) културните домове на се 
ло биха могли да осъществя
ват само ако ,,'се облягат" на

*
поли те, както и ако се води смет

ка за традицията и опецифич 
постите на края, в който де-Уговорили бяхме да се пре

хвърлим с джипа в Погаяово.
Недалеч от Димитровград пре 
секохме международния 
и джипът се клатеше ту
едната — ту на другата стра то се югославско 
на по протежение на реката за „културния живот на 
— ’ границата. Недалеч от гра ло“. Счита се, че чрез култур 
кичната застава я напуснахме ните домове програмите 
и навлязохме в пшенични по
ля. Редки къщи. Край реката | 

стада и сгърбени стар 
тояги в ръце. Най-сетне , 

няколко стари къ- |

Новини и мнения
„Даване шанс“ на културни 

те домове на село бе най-ин- 
тсреепото и съвсем конкретно 
предложение за подобряване 

■ на културата в селските рай
они, където културният жи
вот почти е „заглъхнал“ или 
изцяло „замрял“.

Същевременно бе отбеляза 
ио, че техническите и техно
логическите новитаи в селско
то стогшаство проникват по- 
бързо, та дори и в изостана
лите краища, отколкото обще 
отвените и културните нови
ни. Освен това, бе отбеляза
но, че цялата организация на 
селския живот все още е та
кава, каквато съответствува 
на условията на натурално 
производство и ниските дохо-

сс-

си

малки
ци с 
селото
щи от двете страни на пътя. 
Под нас две хубави варосани 
сгради, заграден двор, .импро
визирани игралища за ръчна 
топка и баскетбол.

I

— Това ли е Поганово?
— Не, това е Долна Невля? 
— А Поганово далече ли е? 

— пак пита оня, който вече 
беше уговорил път до Пога
ново.

— Поганово е съвсем по 
друга посока.

Значи принудително стовар
ване ....

Ли.
Без подражаване

Едно сталкшище, изказано в 
заключението на разисквания 
та гласи: „От културните оС-Гроздан Велев Отчаяние

*
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цата и местната организация 
па ССРН. При такова положс 
пие почти никой от колектива 
пе се осмелявал да му напра
ви забележка.

Всички които познават До
ситей знаят за неговата аро- 

готодоюст за побои

Следствието с Д. Игнятов продължава Уинстън Чърчил

МАРШАЛ ТИТО 

И ЮГОСЛАВИЯ
ШДЪН ЖИВОТ-С 0БЩЕС1ВЕНИ ПАРИ

гаштност и 
и скандали. Затова хората от 

особено онията, Враня и заплащал високи 
суми. Например в хотел „Ев
ропа“ във Враня пиянству/вал 
и развратничил ' по няколко 
дим. Често със себе си водил 
цигански оркестър за по-при
ятна „атмосфера“.

Жените били негова слабост 
Имал много любовни авантю
ри. Затова и изпъдил

Комлонтентитс органи раз- 
ледват случая на Доситей Иг- 
шттов, касиер на лисиноката 
земеделска кооперация, който 
за няколко години оплячкал 
60.000 динара.

Ежедневно ос обаждат нови 
свидетели, които ще доприне
сат в разоветляването на та
зи единствена плячка в Боси- 
леградоката комуна. Такива са 
досега изпитани над сто.

Досегашното следствие 
казало, чс Доситей е фалшифи 
цирал парични документи за 
изкупен добитък, траверси и

Църпощица ,а 
от Долна Любата са били край 
но огорчени. В тези села той 
се считал за същински дсспот 
комуто трябва да ос кланят. 
На всяка съпротива, или уп
рек, вадил пистолета.

В момента когато насетия, 
бъде заловен, Доситей 

за бягство. Най- 
иапред опишел в кооперация
та и потърсил адаптация за 
„изплащане“ на траверси. По 
иеже в момента нямало пове
че задоволил се и с 1000 ди
нара. Взел парите и избягал в 
България, а сетне с 
да се прехвърли в Белгия, о- 
баче на граничния прелез бил

Тази криза около югославските работи ме иритис- 
докато бях болен в Маракеш. Мъклин, който 

бе посетил в Кайро трябваше тю това време да се 
завърне в Югославия. Той искаше моя син да тръгне 
с него и така бяха превзети мерки Рудолф да се при
ключи към пашата мисия и да сс спусне с парашут.

кяше и
МСче ще 

скроил план
жена

си.
Как е успял да направи тол 

кова голяма плячка ле е труд 
но да се разбере. В коопораци 
ята бил председател на коопс 
ратиовяия съвет, дисциплинар
ната комисия, на комисията 
по трудови отношения и на кои 
куроната комисия. Бил е и об 
щиноки отборник, а в селото 
— председател на подружни-

п о
Председател на правителството — Министерството 
на външните работи

29 декември 43
др. опитал

Той също правил фиктивни 
документи за стоки, които ни
кога не са изкупени. Напри
мер в един документ е запи
сано, че кооперацията купила 
от Кирил Зарев, роден от На- 
зърица — тежки 600 килогра
ма. Сега обаче е установено, 
че такова лице не съществува, 
пито пък тази кооперация е 
изкупувала добитък от това 
село.

Рудолф, който чака с парашут да се спусне в Ю: 
бс ми оставил следната бележка с дата от 23гославия

т.-м. Изглежда ми, че разсъждението, изнесено в нея е 
голяма степен отразява Вашето и моето

заловен.
здраво и в
становище, Той тръпна на път след няколко дни.

„1. Преди три седмици в Кайро Стивънсън не се 
опитал да отхвърли твърдението на Мъклин и Дикин, 
че условие за всяка акция в Югославия е разкъсва
не с генерал Михаилович, Въпреки разискванията, ко
ито са водили заинтересуваните страни, тези станови
ща остават и днес както и преди три седмици, въпре
ки това, че зарад отлагането на Краля ще извлечем 
само военни, но не и политически предимства.

Димитровград:

СКЪП ПОДАРЪК НА ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕЗа голямо щастие обаче в 
кооперацията запазили доку
ментите и това позволява да 
сс установят всички машина
ции, които е правил касиерът 
Доситей.

„2. Мъклин в Карйо изтъкна, че с премахването на 
Михаилович краля не може нищо да получи за тази 
крачка, освен че ще се създадат удобни условия за 
него лично. Положението е стигнало до компромис и 
такова остава и днес, но все пак с известни резерви.

„3. Затова без отлагане трябва да се ипълнят две 
условия:

а) Правителството на Негово величество, а ако е 
възможно и крал Петър, веднага да премахнат Михаи 
лович.

■мото изкуство в Димитровград 
можаха да се запознаят с по
дарения цикъл на състоялата 
сс самостоятелна изложба на 
24 и 25 май Т.г. по 
Деня на младостта.

Подаръкът е особено скъп 
за основното училище, тъй ка 
то е даден от един забележит 
художник в нашенско и че изо 
бразява именно нашия край.
ДУМА-ДВЕ ЗА ПОДАРЕНИЯ 

ЦИКЪЛ ,
Цикълът литографии „Ди

митровград, който изчезва“ са 
създадени в един продължите 
лен период, а според 
което ни представят и според 
художествения подхват, сякаш 
са една картина в продълже
ния. Освен с висока художест
вена стойност, онова, което да 
ва най-висока ценост на тоя 
цикъл е ИСТОРИЧЕСКАТА ДО 
КУМЕНТАЛНОСТ, понеже ху: 
дожникът като грижлив исто
рик и хронолог педантично е 
изобразил всеки пейсаж от ро 
дния град, който е отстъпил 
място на нова постройка или 
строеж. Би било, обаче, нес
праведливо ако не се изтъкне 
виоокото художествено майс
торство в рисуването на тези 
пайсажи, емоционалната вглъ 
беност и психическа обагре- 
иост. Когато стоим пред тези 
картини и ги наблюдаваме ние 
не сме само неми наблюдате 
ли, у нас напира някакво чув
ство по един загиващ старинен 
свят, което ни кара да се за
питаме: нима цялата тази кра 
сота не може да се запази и 
съхрани за идните поколения.

Старинното винаги у нас пре 
дизвика някакви романтична 
-сантиментални чувства. Но съ 
щевременно сякаш ни дава пра 
вото да почувствуваме свойта 
дълбочина и ни изпълнява с 
някаква вътрешна гордост. А 
именно това е осъществил чрез 
графиките си Методи Петров. 
Идните поколения, изчезнали
те пейсажи от родния град ще 
ги гледат от графиките не ка
то фотографии, а като една 
красота, която неизбежно е 
трябвало да отстъпи място, за 
да дойде нова.

Димитровградският худож
ник, сътрудник на издателст
во „Братство“ — Методи ПЕТ 
РОВ, по случай стогодишнина
та на основното училище в Ди 
митровград, подари на учили
щето десет свои графики под 
название „Димитровград, кой
то изчезва“.

Любителите на изобразител

поводПърви симптоми за кражби 
те на Доаитей са се появили 

Оттогавапреди три години, 
той започнал да живее разсип 
ничсски. Пиянствувал по заве 
денията в Босилеград, Люба-

б) Мъклин веднага да се завърне в щаба на Тито 
и да се опита а) да използва максимална военна пол
за от това положение и б) да разузнае какво предим
ство може да се получи за краля, от ноеото положе
ние, което ще настъпи след премахване «а Михаило
вич“.

ВЛАГАЙТЕ в
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ
онова.

КРАЙ —
И НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ,
ВУЧЙЕ, ГЪРДЕЛИЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА ОТ 7% И 8°/о — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ОТ 1 юни ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000 
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО 
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

ЛЕБАНЕ, 
ХАН,

На 11 юни се навършват 40 тъжни дни от смъ
ртта нашия незабравим

ГЕОРГИ ЙОСИФОВ (дядо Йоско)

Поканваме роднини и познати да присъствуват 
на този тъжен помен.

ОСИГУРЯВАНЕ 
ВАЖИ

Опечалени:
съпруга Петрана и семействата Яннчсви и 

Йосифови

ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „ВЕСНА КОБИЛА" 
БОСИЛЕГРАД

ОБЯВЯВА
КОНКУРСза: Бранимир 

Чирин
1. ЕДИН СТАЖАНТ

Конкуриращите трябва да са завършили виеше, по- 
лувисше или средно специално училище по машинно дело 
или съобщенията.

Конкурсът важи от обявяването 15 дена, докогато тряб
ва да се подават молбите с необходимите документи до 
курсната комисия иа предприятието.

кон-

- ЛУЖНИЧКИ - 1
На 5 юни сутринта почина ненадейно известният об

ществено-политически деец и първоборец от Пиротско Бра
нимир Чирич — „Лужнички".

Роден е в с. Студена, Баушнишко, през 1920 година. 
Учил се е в Пирот, а след войната е завършил Виеше пар
тийно училище „Джуро Джакович" в Белград. Още като у- 
ченик постъпва в редиците на прогресивната младеж, а в 
НОБ участвува от 1941 година, като един от организаторите 
на освободителното движение в Пиротско. По време на вой-; 
пата е бил член и секретар на околийския комитет, на ЮКИ 
за околия Ншпавска.

След освобождението е заемал разни обществени длъ 
жноеги. Бил е секретар на околийски комитет на СЮК в Пи
рот и Босилеград, председател на Пиротска околия, предсе
дател на Пиротска община, народен представител на АСНОС 
и дългогодишен; представител в Съюзната скупщина и скуп
щината на СР Сърбия.

Лужнички

СКРЪБНА
ВЕСТ

Методи Петров, като худож
ннк, твърде умело си е, послу
жил с жълтия фон, чиято 
ла задушевност, насища окото 
с емоции и при това 
не е отблъскваща, с 

Съвсем не сме

топ

година в 4.30 часа след продължител-

АНДОНОВ 
от Димитровград 

на 80 годишна възраст.

съвсем
На 31 май 1969 

на болест почина в състояние 
да кажем повече за тоя цикъл 
но ако искаме да обобщим, бих 

казали, че графиките „Ди 
митровград, който изчезва“ са 
един връх' в творчеството на 
художника; едно откровение в 
неговия инак твърде разно
образен емоционален

СЕРГЕЙ

ме е носител на редица високи отличия: „Пар 
?а Сн°мепица", „Орден на братството и единството П 
' "°РДен за народни заслуги П степен“, „Орден за

ката сЪсазС^то„<Тене?“6'ЬРНИ МвЧ°Ве" “ "°РДен^а РепУбли‘
Опечалено:

Семейството Андонови
свят.
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Какво
предлагат
читателите

Кирил Такев, пенсионер от 
Босилеград: — „Братство“ че 
та от първия брой. Общо 
взето, доволен съм от съдър
жанието и качеството му. В 
него чета воичко, а отделно 
онова, което се отнася за Бо- 
силеградско.

И досега „Братство“ е осве
домявало читателите по най- 
важните обществено - полити 
чесяси и стопански събития а 
нашите комуни. Трябва да у- 
величи броя на коресподенти 
те. И то особено в онези ра
йони, които живеят с опреде
лени рязки проблеми.

Би трябвало на страниците 
на вестника да се поместват и 
статии на специалисти от по- 
вечето области, специално на 
съвети. Но това да са същин
ски съвети, които могат да но 
лзват най-много на селския 
читател, който е в много слу
чаи, лишен от други средства 
за информиране.

НЕСГОДНО
ВРЕМЕ

М. Петров: Натюрморт
И рубриката „Светът през

седмицата“ би трябвало да се 
оформи по-инак. В смисъл на 
това най-цялостно да се осве-

Две села ,едно зад друго.
Затова и дълго се разправя 

ше, че не им били нужни две 
големи училища, почти в ед
но и също време, с много у си 
лия и разходи.

Долна, па Горна Любата. 
Па шосе, приличащо на обик 
новен селски път, запуснат и 
победен от стихиите.

Облаци лазят низко над вър 
шищата, вятърът донася кой 
знае отде, далечен тътен на 
гърмотевици. Хора със забър 
зани крачки грабят към поле 
то,- като духа вятърът, ще 
завали ей сега, та да се под
слонят на сухо ...

Лоша година.
Хората се оплакват, че ока

пало сеното от валежите, за
палило се житото . . . Съси
пия!

За миг заваля дъжд. Свет
кавица. — две, тътен, който 
разтърова селото, и пороен 
дъжд, забарабани по покри
вите. Така е и сега. Надни
чат рошава глави из отворена 
та врата на кръчмата, псу
ват, въздишат, че съсипията 
пак се взе отнякъде.

Някой извика: „Хора, по
жар! Гръмнало е в нещо, бе 
хора, ще изгорим . .. мамка 
му. . .“

Гореше плевникът на Крум 
Донев. А гори ли в комшия
та то се знае, ще припърли

парцалите и на другите. Зато 
ва и хукнаха всички нататък 
кой какво стигне 
кофа, топор... А село, нали е 
мечка — победи стихията и 
спаси плевните около. Кой 
знае обаче, дали щеше да по 
беди пожарът, 
дъжд, пороен, страшен, оглад 
няващ добитък и хора. Но по 
лза срещу друга загуба. С 
природата на такава карт/ се 
играе... В малката котлови
на край реката градините са
мо след час са засипайи с ка 

и пясък. Курбанът е

нява: че били виновни тия две седмици вече не минава 
от лисинската кооперация, ко рейс, защото пътят е разро- 
ито онабдяват магазина.

домяват селските читатели за 
До- вен от пороите. Стъпките на най-важните събития 

ставчикът, ти му търсиш ед- забързания човек отшумя® 
но, той ти праща друго. Хо- към Босилеград... 
рата фият път за химикалии 
да унищожат картофения бръ 
мбар поне, а то „другарите от 
Лисина“ изпратили само

котел. в света.

В целия Любатски район 
няма здравен пункт и шест 
села с около 5.000 жители тъ 

20 реят лекарска помощ в гра
да. Събранията на избирате
лите бяха разисквали веднаж, 
дваж, но им бяха рекли, че и 
Босилеград няма достатъчно 
лекари в Здравния дом. И се
га така — с болно дете на*, ръ
це пеша, надолу за града ...

Луната прогледа през 
мен облак.

ако нямаше

килограма дедете —
Хайде, без петрол се 
Лято е, лягаме рано, ама уши 
те ни ще изяде бръмбарът.

Кой знае дали и без петрол 
се може, когато газените лам 
би са сухи, ама онова е по- 
необходимо. А в мислите на 
тия загрижени хора сигурно 
се премята и оная за управи 
телния съвет, кооперативния

прах.
може.

мък
взет и този път.

То поне една мъка да е. А 
то времето те гнети, коопера
цията те пнети, мисълта за ло 
ша есен и зима не те остав
ят на мира. Че и болестите ...

Пред магазина на коопера
цията стоят мусулци, барев- 
ци, църнощичани, любатчани 
— разговарят, чакат, псуват, 
влизат, излизат. Всички са 
дошли за покупки, но много 
от това, което им трябва, го 
няма. Коситбата още не е ми 
нала, чупят се коои, трябват 
сърпове за скорошната жът- 

а в магазина нито коси, 
нито сърпове ... „Колко път) 
сме изминали, кое време е се 
га на деня?“ — гълчат сами 
за себе си хората, сумтят сре 
щу продавача, а той свива ра 
мене и съчувствено им обяс-

Окъпа заспиващото село.
съвет и скупщината, но сега Лъона големият покрив на 
доставчикът е „бог Саваот“, новото училище. Долу беше

дало лекари, ин-старото
женери ,икономисти 
алисти от всички браншове.

къде ще му намериш други-
специте.

В нощен час глъхне цафа- 
ра някъде край реката. Увит 
в черга, край разгорели глав 
ни, седи млад човек и си сви
ри. Реката, мътна и разрове
на бърза в прегръдките на че 
рвеиикавите окали . .. Мъжду
кат светлиики от прозорци
те .. .

Само цафара и боботене на 
водата.

И човек с дете на ръце по 
г/ътя. Детето му е болно ня
колко дена, та го понесъл за 
Босилеград при лекар. Тук

но не за селото...

Бабушница

отва

КРЪВОДАРИТЕЛИ
В резултат на добрата под

готовка на тазгодишната ак
ция по кръводаряването в Ба 
бушнишката община неотдав
на са дали кръв 97 лица, от 
които най-много работници 
от общинската скупщина и 
баушпишкитс промишлени 

предприятия „Текстилколор“, 
„Лужиица“, „Първи май“, 
слод това от Здравния дом и 
училището.

Д. Илиева

Деса Илиева, учителка в 
Зли дол: — Във вестника че
сто пъти се поместват статии 
с много коментаторски харак
тер. Това нещо не обичат чи 
тателите, защото не .им оста
вя място сами да ой правят 
изводи, за написаното. 

Животът и проблемите на 
и" младите е недостатъчно заст

ъпен във вестника. „Младеж
ката колона“ трябва да е по- 

жду тях Сретен Ристич, от съдържателна и по-разнообра 
предприятието „Църни връх 
е дал кръв И пъти, а Милош 
Стсфаиович, милиционер —
10 пъти.

Секретарят на общинската 
скупщина и директорите на 
предприятията заслужават о- 
собсна похвала, че с 
пример допринесоха акцията 
да бъде наистина 
Те бяха първи, които дариха 
кръв.

личен

успешна.

Между кръводарителите 
ма някои, които вече някол
ко пъти са давали кръв. Ме-

зна.
Други забележки за вестни 

ка нямам. Общо — задоволч
ва.

Най-много чета репортажи
те за селския бит.

Харесва ми и последната 
страница, която става все по- 
интсресна.

Общинската организация на 
Червения кръст възнамерява 
да награди всички лица, кои
то са дали кръв няколко пъ
ти.Методи Петров: Из цикъла „Димитровград който изчезва" (От подарс

в Димитровград)
иите графики иа Основното у-ще В. В.Й. Александров
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ШОПСКА МУЗИКА
ДАДЕНО БЕ, ЩЕ ИГРАЯ КАКТО МИ СВИРЯТ, А*4А 

МЕ Е ЯД, КОГАТО СВИРДЖИИТЕ СА НЕВЕЛА!.,.

КОНКУРС

КОНКУРСИТЕ СА ЧЕСТО КАТО СВАТ
БА; ПЪРВО СЕ ИЗБЕРЕ КАНДИДАТ, А 

ИДВАТ ДРУГИ ФОРМАЛНО-СЛЕД ТОВА 
СТИ ...

*
ПЕДАГОГИЯ

Малките трябва да гледат 
по старите какво правят, та ■ 
те да 
що!

не правят това не

*
ЧОВЕК

Ние знаеме че зад всеко едно не
що се крие човекът. Само не ни е яс
но защо се крие?

*
БАЙКА

Преди много и много години съще 
ствувало едно предприятие. В него ра
ботили десет „фичи", три „шкоди" и 
един „Мерцедес".

-*

ПО ЗАКОНА

На един нашенец лекарите намерили вода в колено
то. Сега се очаква комуналното да го глоби защо нема и 
водомер.

„ЕДИНСТВО" Е Л А II
*

Новия председател на общината ни 
лично задочна. Тротоари, улици ,всичко 
гради. Предлагам да избираме всеки 
нов председател и ще стигнем__

от-В ТОВА ПРЕДПРИЯТИЕ ВСИЧКИ СА 
КАТО. ЕДИН. ТОЗИ ЕДИН Е ДИРЕКТО-

ДЕФИНИЦИЯсе
месец 

Чикаго! Зоологията е наука за човека! И между нас има ти
пове като: безгърбначнн, влечуги, мешестн, мекотели...

РА.

*I
У.

\

I

ЦИТАТ
„ ... Имахме некога младежки дом, 

кръчма ..." (Ил. Петров)
„... Тя и сега е младежки дом..." (Л. Илиев)ЮБИЛЕЙНА но сега там еЧЕСТИТКА... Iг Момчило АНДРЕЕВИЧ

■^-ПЕТРОВ
\ Я.нщсалов

I
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