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ВЕСТНИК ЗА-ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО Вестникът излиза на I и 15 

число в месеца

\

РЕЧТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТИТО В СМЕДЕРЕВОIНАША
ТРИБУНА Югославия е против всяко инстали 

райе на ракетни бази/-хългарското малцинство, 
както и останалите на

роди в Югославия, в годините 
след Освобождението, Пос
тигна значителни резулта
ти на Полето на материа
лната и духовна’ кулШира, 
Всички тези успехи доведоха 
до същинско възраждане на 
малцинството, до небивал 
Подем във всички области 
на общесШвено-йолиШичесния 
живот. Този а такъв живот 
изисква и една трибуна на 
български евиккоято би реги
стрирала успехите и давала 
стимул за Постигане на но
ви. Благодарение на нарас- 
ШналаШа материална основа 
и благодарение на Правилна
та Политика яа СЮК и наше
то държавно ръководство 
към националните малцин
ства тази Нужда се реали
зира в лицето на .БРАТ
СТВО" — вестник за обще
ствено-политически и кул
турни въпроси на българско
то малцинство. Вестникът 
ще излиза на всеко I и /5 
число в месеца, на осем стра
ници и ще третира редица 
Политически, о б щ е сШ те ни, 
стопански, комунални, Про
светни, културни и други въ
проси из живота на маяцан 
ствоШо и нашата страна. 
.Братств'0" ще информира 
нашите чаЩашели за най-ва
жните международни съби
тия, за Политически и други 
събития в нашата сШоана, 
ва Политическите и култур
на манифестации на малцин 
ствоШо, ще третира въпро
сите на нашето село, сто
пански Постижения и Пробле
ми; с една дума, вестникът 
ще бъде огледало на нашия 
целокупен живот.

„Братство" особено ще се 
занимава с Просветните въ
проси, ще спомогне за афир- 
мацая на нашите лиШераШур-' 
ни, научни и други дейци.

. „Братство" ще донася вна 
немитите гречи на нашите 
ръководители и материали 
от теоретически характер, 
«гояло ще Помогнат значи
телно за Политическо-идео
логическо издигане на наши
те читатели. ■ . ..

Вестникът .Братство", По
канва всички свои читатели 
да сътрудничат в него, да 
допринесат щото той да сша 
не истинска трибуна на бъл
гарското малцинство в Юго 
славая.

ИЗТЪКНА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТИТО В РЕЧТА СИ ПРЕД 40 000 ГРАЖДАНИ

НА СМЕДЕРЕВО И ОКОЛНОСТТА

бив народ, който знае 
какво значи война и то 
както онази с класично 
въоръжение, която по
чувствувахме и опитахме 
в две световни войни, та 
ка също зиаем, какво ще 
аначи война в сегашно 
време, когато хората ра
зполагат със съвремени и 
страшни разорителни сред 
ства като атомни бомби и 
друго. Ние смятаме, че 
би било добре, когато 
днес става дума за съз
даване на таканаречени 
безатомни зони, де се има

Обикаляйки градовете на източна Сърбия другарят 
ТиШо посети на 8 юни и Смедерево. Той беше Придружен 
от Йован Веселинов, Милош Манич, Слободан Пенезич а 
Душан Петровия. Навсякъде бурно Поздравен, Председа
телят, след като разгледа града, знаменитостите му в 
ЖелезараШа, говори на големия народен сбор, устроен на 
градския Площад. Той в своята реч, между другото, каза?

.Що се касае до нас 
югоелавянвте, ние сме ви
наги били против всички славия и 
такива и ракетни, и оста
нали бази. Ние сме били ме възможност да чуеме 
против въоръжението и за него, че големите си- 
против надпреварването ли няма отново да се мо- 
във въоръжение, па н таят около Балкана и че 
днес решително се ста- той няма вече да пред- 
раеме и водиме борба ставлява елемент иа обеа-

милиони хора на Балкана 
а особено у нас в Юго- 

ние мислехме, 
че никога вече не ще има

на ум, че това, макар че 
е добре, още не решава 

на изобщо (Аплаудиране проблемата и не отстраня- 
и възклицания за другаря

в това направление да се покояване на нашите хора 
прекъсне със всяко мон- и ва народите от Балка- 
тиране и инсталиране на 
разни ракетни бази (одо
бряване и ръкопляскане). Тито).
Вместо това,ние смятаме, 
че е по-добре да се пра
вят опити за сближение, 
заради
тръгвайки од дребните 
въпроси към едрите. Ние 
смятаме, че това би тря
бвало да правят, ако искат 
да получат поне мини
мум доверие на хората в 

■ света.
Друг въпрос, за който 

исках нещо да ви кажа, 
другари и другарки, е 
проблемата за Балкана, 
проблемата за отношени
ята на Балкана. Тази го
дина, а особено в послед
но време, интересно, тък
мо когото в Женева се ' 
водят разговори, Ъак се 
приказва ва Балкан като 
за барутен погреб. Ние 
сме мислили, че този по
греб в течение на Втора
та световна война е екс- 
плодирал и че го няма 
вече. Този погреб покоен

ва напълно опасността от
една нова война, макар 
че в известен смисъл все-Ниа вече няколко пъти 

сме говорили за това, че 
смятаме, че за Югославия пак създава някакъв ва-

кум, който би пречил да 
се дойде до едно стълк-

споразумяване, и за сигурността на на
шата страна е опасно, ко
гато се,_да кажем, в Ита
лия инсталират и изгра
ждат ракетни бази, поне
же ние нямаме' такова 
въоръжение и такива сред 
атва—и не искаме да ги 
имаме.

Ние сме миролюбива 
страна, ние сме миролю-.

новение. Ние и такива без 
атоийш зони смятаме за 
полезни, понеже Югосла
вия е именно една такава 
безатомна зона сама по 
себе си. _ ю__

Председателят Тито
(Следва на 3 сШр.)

г НА 4, 5 И 6 ЮНИ В БЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ ЧЕТВЪРТИЯ КОНГРЕС НА ССК

КОМУНИСТИТЕ ВЪЗПИТАВАТ И МО
БИЛИЗИРАТ МАСИТЕ В ИЗГРАЖДАНЕ

на социалистически отношения< • ' * *
След като забележи, че в най-общи черти резул- Сърбия и за създаването 

ще изнесе в доклада си татите от работата през на нови обществени отно-
посладните пет години и шения. Активността на 
че ще изтъкне някои ос- Съюза на чръбските ко- 
новни задачи за в бъде- мунисти вървеше, по ду- 
ще, Йован Веселинов каза, мите на ' Й. Веселинов, 
че корефератите в коми- най—много във връзКа с 
сиите ще допълнят него- тези области и от там 
вия доклад в най—съще- произлизаха главните за- 
ствените му места, па в дачи. 
продължение говори за
стопанското’ развитие на каза, че индустрията и

земеделието на Сърбия 
преди Революциата бяха 
във всяко едно отноше
ние неразвити. За по-гол- 
ямата част от индустри
ята беше характерно, че 
тя е била дребна, техни
чески примитивна, че се 
произвеждало с полу— 

(Следва на 2 сШр.)
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Секретарят Веселинов

г
В ТОЗИ БРОЙ:Четвъртият конгрес ка Съюза н» Сръбските комуни

сти, в чиято работа участвуват 1342 делегата — Пред
ставители на 350 000 комунисти оШ тази Република — за
почна с работа на 4 юни Преди обед, в тържествено укра
сената зача на Дома на синдикатите в Белград.

Конгресът \бе открит от секретаря на ЦК на Съюза 
на сръбските комунисти Йован Веселинов, който на Предо- 
бедноШо заседание изнесе доклад —„Обществена и Полити
ческа активност на Съюза на сръбските комунисти".

От името нЪ Изпълнителния комитет на ЦК на СЮК 
и другаря ТиШо, Конгресът бе Поздравен от СвеШовар Вук- 
манович, член на Изпълнителния комитет.

В началото на работата Спасения Бабович говори за 
40-годишния Път на Съюза на югославските комунисти.

На Конгреса присъсШвуваха Представители на Съюза 
на комунистите от всички Републики. Делегации на Конгре
са положиха венци върху Гробницата на народните герои 
на Каламегдана и СПомен-гробищата на освободителите на 
Белград. >

ф Разговор с нашите 
делегати на

, , Конгреса
• Стопански план 

на Димитровград

• Новини от 
Босилеград

• Иа работвича- 
окото движе
ние — Ваоил 
Иванов .Циаа*

ач*ЗЕМЕДЕЛСКИ МАШИНИ - „ЗМАЙ‘, ЗЕМУН
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СТОПАНСКО РАЗВИТИЕ НА СЪРБИЯ
тори, комбайни и други дустриални предприятия, 
земеделски машини; ще на проучаваие възможно

стите за тяхното разширя 
ване и за продукция на 
нови стоки, които изис
ква нашия и чужд пазар. 
С тях особено трябва да 
се занимават трудовите 
колективи, комуните и о- 
колмите.

Подчертавайки галени 
те постижения в индус
триалното производство 
трябва в също време да 
се изтъкнат и много се- - 
риозни задачи и нужда 
от упорна и систематиче
ска работа за подобрение 
на технологическия про
цес и на съвременьта тру
дова организация в наши 
те предприятия. Трябва 
упорито да се борим про
тив примитивните концеп 
ции и методи в ръково
дене със стопанството.

пацитет от 360.000 тона 
тор, фабрика за супер-фо 
сфат в Прахово од 575 
хиляди тона и в Косовска 
Митровица от 250.000 то
на; три нови захарни фа
брики; разширяват се фа
бриките за пътиишкй ав
томобили, камиони, трак-

чески не се произвежда
ха в нашата Непуолика, 
па ни в цялата ни страна, 
произведено е през тече
ние на 1958 година: су
ров нефт 67 хиляди то
на;. валяни произведения 
от бакър и легури 31.155, 
тона; изолирани провод
ници 29 265 тона; магне- 
зитни и хроммагнезитни 
огнеупорни материали 
33.867 тона; ротациони 
елсктро-мишини 1180 то
на; каммонм-5537 тона; 
трактори-4.940 екземпля
ра; рентген-апарати 224 
екземпляри; радиа-прием 
ници-174.00|) екземпляра 
електронскн цеви 376.000 
екземп; изкуствени влак
на 10.267 тона: антибио
тици и стойност ог 298 
милиона динара ити.

Годишното производ
ство през последните дье 
години нарастна и при 
пътническите автомоои- 
ли на 2188 бр«йки,—на 
комоайни 1.500; мотори с 
вътрешно горение на 
1758 тона, захар на 116.000 
тона игн. Осъществено 
увеличение на производ
ство през периода от 
1954 до 1958 година е за 
около 44% при новите 
капацитети, а 56% при 
реконструираните и по- 
добре използвани съще
ствуващи капацитети

О ускореното развитие 
на неземеделските дея
телности, продължи се 
с по-нататъшното мина
ване на земеделски жи
тели в неземеделски, та
ка че процентът от 77% 
на жителите—земеделци 
от целокупното число на 
жителите в Сърбия през 
1939 година, е намален 
на около 62% през 1958 
година. По-олизка пред
става за тези изменения 
дават ни данните на це
локупния прираст на ра
ботоспособни хора в не
земеделските днягелног.- 
ти, така че числото на 
жителите—з емеделци 
през 1957 година е дори 
и намален за 92.090 в 
отношение на 1953 годи
на. Целокупния брой на 
новите раоотещи в обще
ствения сектор за послед 
ните пет години възлиза 
на около 256.000 лица. 
Най-големият брой на но
вите работещи в стопан
ството намери работа в 
индустрията, която анга
жира 101.000 работници.

Нашата Република се
га се намира в разгара

— Всичко това пред
извика съществени про
мени в целокупния жи
вот на Сърбия Двойно 
се увеличи числото на 
жителите, които работят 
извън земеделието, а ос
обено нарастна работни
ческа класа; нарастнвха 
градовете и никнаха но
ви селища, отведнаж на
растна числото на обра
зованите кадри, особенно 
технически.

(Продъясение оШ 1 сШр.)
аанятчийски средства и 
методи, с малко число 
квалифицирани работни
ци, инженери и техници. 
Разместването иа такава 
индустрия, ^беше, също 
така, ограничено на ня
колко града докато оста
налите области бяха поч
ти без каквато и да е 
индустрия.

Положението на селя
ните ставаше все по-лошо.

. От година на година ра
стеше числото на селски
те жители, а земя имаше 
все по-малко. Дълговете 
на селйвите нарастнахадо 
баснословна цифра; всяко 
трудово домакинство бе
ше задължено в банките 
или при лихварите.

Нашата работническа 
класа беше относително 
малочислена, а нейната 
голяма част не прекъсва
ше връзките си със се
лото. Малоч-ислеността на 
ителигенцията се отразя
ваше в заостаналостта на 
науката и целокупното ни 
културно развитие. Гра
довете ни бяха обикно
вени паланки с жандар
мерия н съдилища, със 
слабо развита търговия и 
заостинало занаятчийство. 
Много от тях с децении 
не се променяха.

Общата заостаналост се 
отразяваше и върху въз
гледите на нашия човек, 
върху неговото съзнание 
и' култура. Господству- 
ващата буржоазия из
ползваше гази заостана
лост в политически цели. 
Тя открито се гордееше 
с това, подчертавайки,че 
силата на Сърбия е в то
ва, че тя е запазила своя 
селячески характер.

Когато се има всичко 
това предвид, не е пре
кадено да се каже, че в 
Сърбия е направен мо
гъщ завой в стопанство
то едвам след Революци
ята. -
След като изтъкна успе
хите в стопанството и 
съобщенията, другаря Ве
селинов продължи:

се изградят нови елек
троцентрали, двойно ще 
се увеличи производство
то на бакър и неговата 
преработка в финални 
произведения и т.н.

Починът на комуните 

за развитие на по-малки 

предприятия
автопът. С изграждането 
на тези пътища ще се за
сили стопанския живот 
на Републиката, след то
ва туризма и т.н.

Секретарят Веселинов 
след това указа на някои 
задачи и проблеми, кои
то лроизлезоха във върз- 
ка с бързото развитие на 
индустрията и индустри
алното производство.

— Преди всичко, тря
бва много повече да ра
ботим върху проучване
то на нашите възможно
сти за по-бързото ииду- 
стриално развитие, осо
бено на онези отрасли, за 
които съществуват су
ровини, каза той. Тук на 
първо място мислиме на 
екстрактивната и химичес
ка индустрии, след това

По-нататъшното раави- 
тие на индустрията ще 
даде мощен стимул на 
останалата, таканаречена, 
странична стопанска дея
телност, чиято перспек
тива не може напълно да 
се види. Всекидневно из
растват по малки индус
триални обекти, които 
не смогваме на време да 
регистрираме.

Другаря Веселинов 
след това каза, че е за 
всяка похвала починът 
на редица комуни да по
вдигат и развиввт и дре
бните, малки предприятия 
които работяат н с по- 
заостанали средства. То
зи почин трябва да се 
потдържи и помогне. Вси
чко което ни води до но
вото и рентабилно произ-

НАЦИОНАЛНИТЕ
МАЛЦИНСТВА В НА
ШАТА РЕПУБЛИКА

В продължение на своя 
доклад Й. Веселинов,го
ворейки за националните 
малцинства—каза, че Пар 
тията винаги е имала пра
вилно марксистко стано
вище към малцинствата. 
Затова Партията е имала 
голямо влияние всред ра
ботниците и останалитеЙован Веселинов

Този напредък повлече 
след себе си и оазвитие 
на училищата,' на здрав
ната служба, никна
ха редица нов^ просвет
на, културни и научни 
институции. Такова раз
витие вужно донесе и 
големи промени в живота 
на нашия трулящ се чо
век, повлия на неговото 
съзнание, на неговото отно 
шение към трула и обще
ството: той стана по кул
турен и по-прогресивен, 
нарветнаха неговите нуж
ди за всичко онова, кое
то го прави всестран и 
като производител и ка
то •Гбвек.

Успехи в индустриалното 

развитие
Пространите области на 

нашата Република стъпи
ха на пътя на индустри
алното развитие и с бърз 
*емп изменят своята сто- 

4 панска и обществена 
структура. Редица обек
ти са пуснати в работа, 
докато голямо число иа 
нови капацитети е в из
граждане.

През изминалите пет 
години основните фондо
ве се увеличаха с 50%, а 
числото на работещите с 
51%, докато обемът на 
производството е удвоен, 
така че деятелността в 
тазв стопанска област е 
нараствала за 3,5 пъти в 
отношение на 1939 година

Най голям скок в про
изводството, в сравнение 
с 1939 година, е реализи
ран в електронндустрия- 
та—за 33 пъти повече, в 
химическата индустрия— 
за повече от 10 пъти, в 
металоиндустрията —за 8 
пъти, в производството 
на електрическа енергия 
за 6,5 пъти в преработка 
на метали—за 6 пъти, в 
черната металургия — за 
повече от 4 пъти. В ин
дустрията на кожи и о- 
буща, в текстилната и

хранителна нвдустрии у- 
величението е 2,2 пъти. 
От по важните произве
дения трябва да се изтъ
кнат следните:

Прев 1958 година само 
хидроцентралите произ
ведоха електрическа енер 
гияа 2„4 пъти повече от- 
колкото всички централи 
преди Революцията. Дне
шното производство на 
НР Сърбия е по голямо 
ва 34% от целокупното 
предвоенно югославско 
производство; производ
ството на въглища уве
личи се с 2,8 пъти (От 
1774 хиляди на 4934 хил
яди тона); стоманв-за 3,8 
пъти; цимент—за 3 пъти 
(от 205.000 на 614.000 то
на); изкуствена тор — за 
9,6 пъти (от 24.300 на 
233.900 тона); земеделски 
машини—за 18,5 пъти (от 
700 на 13.000 тона); елек 
трически крушки—за 9,3 
пъти (от 600 на 5,600 хи
ляди парчета); .граждан
ска“ обуща—зч 4,5 пъти 
(от 587 на 2.646 хиляда 
чифта); консервирано мя- 
со-за 19,7 пъти (от 530 
н« 10.453 тона) итн. итн.

От материалите, които 
до Революцията практи-

НАШАТА РЕПУБЛИКА СЕГА СЕ НАМИРА В РАЗГАРА НА ИНДУСТРИАЛНО РАЗВИТ ИВ

водство и до артикднте 
кои пазарят изисква, и до 
приемане на нова работ
на ръка, трябва да бъде 
полезно, понеже се уве
личава на тоя начин об
ществената 
ност
и общността

прогресивни *лемейти из 
редовете на национални* 
те Малцинства. В нейни
те редове намериха се и 
революционери, които 
играеха голяма роля 8 

(Следва на 6 сШ/Ц

на индустрията за прера* 
ботка на земеделски про
изведения. По голймо вви 
манне трябва да бъде по
светено и на използване
то на

на индустриално разви
тие, което е обхванало 
всички клонове и, изоб
що взето, всички нейни 
области. На Косовско— 
Метохийската Област осо
бено ще се обърне гол
ямо

съществуващите 
продуктив- капацитети на някои ии- 

на труда, от коетовнимание, където 
вложеиията за индустри
ята и земеделието само 
пр^з течение на този Пет 
годишен план възлизат 
на около 69 милиарди ди
нари. Републиката пола
га големи усилия за по- 
бързото развитие на Сан 
джак и неразвитите око
лии в южна Сърбия, къ
дето са вече постигнати 
начални успехи и намере
ни реални възможности 
за раавнтие на тази об
ласт.

в цялост и 
новоприетите работници 
могат да имат само пол
за,-каза той.

НОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИ
ТЕТ НА ЦК НА ССК

В нашата Република ще 
се изградят през следващ
ите години модерни пъ
тища, които ще минават 
през най -важните и най 
богати области, които ще 
кръстосат цяла Сърбия с 
мрежа от модерни пъти
ща. Това са: Моравски 
автопът, след това моде- 

На територията на на- рен път, койго минег-а 
шата Република се изгра през западна Сърбия, И- 
ждат нови и разширяа- барската долина, па през 
ват съществуващите ин- Косово до Македония и 
дустриални предприятия, други. Ще бъде изграде- 
които имат огромно зна- но или 
чение аа цялата страна: 
азотара в Панчево с ка-

Непосредствено след заключителното заседание ва IV 
Коигрес в голямата аала ва Дома на синдикатите се отдръ- 
жа4 първото заседание ва новоизбрания Централен коми
тет на Съюза на сръбските комунисти. Заседлнвето откра 
йован Веселинов, а след това Милош Мииич предложи д* 
се избере за политически секретар на ЦК на ССК — Ио- 
ван Велелинов, а аа организационен секретар — Душан Пе- 
трович-Шане. Членовете на Централния комитет яоздравв- 
ха това предложение с продължително ръкопляскане. Той 
също предложи ад председател на Контролната комяеня да 
се избере —- Десимнр Йовович.

След това Централният комитет, набра още 14 член* 
за Изпълнителен комитет. Избрани еа: ЙОВАН ВЕСЕЛИ
НОВ, ДУШАН ПЕТРОВИЧ, РИСТА АНТУНОВИЧ, СПА
СЕНИЯ БАБОВИЧ. СТЕВАН ДОРОНСКИ, ДЖУРИЦА 
ЙОЙКИЧ ВОЯ ЛЕКОВИЧ, ДРАЖА МАРКОВИЧ, МИ
ЛОШ МИНИЧ, ДУШАН МУГОША, ДЖОКО ИАЙКОВИЧ 
СЛОБОДАН ПЕНЕЗИЧ, ДРАГИ СТАМЕНКОВИЧ И МИ* 
ХАИЛО ШВАБИЧ.

С това в първото ааседлии* аа Централния комитет 
бе аавршено.

реконструирано 
1004 км. пътища с моде
рен коловоз н 375 км.

[•
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Целият Балкан и Италия би трябвало да
бъдат безатомна зона

\ВШш мГ\
ОО0Е1

ВЪ НШНОПОЛИ ТИ ЧЕСК ия 
КОМЕНТАТОР НА ПРЕС-, 
СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ :

добри отношения и тук, 
с нашите съседи. Разби
ра се, това не зависи са
мо от ние но и от наши
те съседи. Обаче, 
трябва да бъдем тези, 
които нито с една постъп
ка няма да оневъзможат 
това. На нас не смее да 
падне вината за отравяно 
на отношенията между 
другите земи м между 
нашата страна и другите 
страни. Ние подаваме ръ
ка на всеки народ, както 
що подадохме ръка на 
много и много далечни 
или по—блиаки народи 
(„Така е*, аплаудиране и 
скандиране „Тнто—Пар
тия!“)

ворим за своите станови
ща, когато се крои съд
бата на човечеството. А 
така както мислиме ние, 
така мисли и огромното 
болшинство на другите 
народи, особено

ки. Ние показахме по ка-Продължение оШ 1 сШр.
Но, Югославия не мо 

же да се смята сигурна 
все докато другите стра
ни около нея създават 
при себе си атомни бази. 
Когато би могло това да 
се постигне, а аз мисля 
че това е възможно — и

[ЩЦ1Ш0181)81- 
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къв начин могат държа
вите да сътрудничат по 
между си без жертва на 
своите принципи. Ние на 
дело показахме, че може 
да съществува мирно съ
жителство между държа- страни, които 

различно обществе- длежат нито
блок. Па и онези народи, 

в блоковете,

ние

в онези
не врина- 
към единви с

но устройство (аплауди
ране)“.в тоя смисъл говори и 

Хрушчов тези дни в Ал
бания,— тогава би трябва
ло да се има пред вид, че 
безатомна зона не могат 
да бъдат само Унгария,

I Югославия, България и 
Албания. В безатомна зо
на би трябвало да бъде 
и Италия. Понеже, каква 
би това безатомна зона 
била, ако би над нас пре- 

ракети с атомни

които са 
също така желаят мир.

№019 901 След- като изтъкна до
брите отношения на Юго
славия с Гърция и със 
страните на Азия и Афри
ка, които са добри и дъл
боко приятелски и които 
са от полза на световния 
Мир, другаря Тито про
дължи:

Това исках днес да ка
жа тук, догато става ду
ма за Балкан и 
отново се говори, какво 
Балканът ще се преврне 
отново и барутен погреб. 
Ние ще настоим щото 

на Бал-

когато

Тезата че Балканът е 
европейски барутен по
греб е толкоз стара кол- 
кото и аспирациите на ня
когашните и сегашни го
леми сили за тази иконо 
мически и стратегически 
„интересна“ област. Наи
стина, може да се каже, 
че в течение на послед
ните векове тази част от

направлявани снаряди 
ракети. Щом като Ита
лия реши да приеме та
кива съоръжения, Юго
славия на няколко пъти 
подчерта че смята това 
като аредио по интере
сите на мира в света. Ра
кетите са обърнати към 
нас и нашето обществено 
мнение има оправдани 

Европа беше най-експло- причини да бъде загри-. 
зивнв и нвй-немирна. Ед- жено. Показа се също та- 
вам след Втората светов
на войН|а се явиха серио
зни усилия да се прекъсне 
с тази жалка традиция и 
да^се създадат условия на 
добро съседство и съ
трудничество.

и

с всички народи 
кана да имаме все по-до
бри отношения, без оглед 

'—Вероятно, че някой ще на обществените системи 
каже, заради това което в отделните страни, без 
сега говоря, че Тито се- оглед на това да ли сте
га тръгва по линията на ва въпрос за социалисти- 
Съветската външна поли- чески земи, земи на на- 
тика, понеже се застъпва родна демокрация или 
за създаване на безатом- капиталистически земи. 
на зона. Вие, обаче, знае- Това винаги беше лайт— 
те, както и целият наш мотив на нашата полити- 
народ, че това е наше по- ка. И когато не би рабо

тили и гледали така на 
нещата, ние на дело би
хме се разминали с онова, 
когато говориме за ну
ждата от съществуване 

I на мирно, активно съжи
телство между 
и народи. Ние успяхме 
да създадем най-добри

Ние нямаме, другари и 
никакви егои-

Iлитали 
глави. Ние смятаме, че 
Италий, и Гърция и це
лият Балкан

другарки, 
етични цели по отноше
ние на съседните страни. 
Нашата единствена цел е 
мир и осъществяване на 
мирно сътрудничество и 
добри отношения с всич
ки страни. Ние нямаме ни
какви териториални пре
тенции към никого, нито 
имаме някакви други про
блеми, които би изисквали 
някаква реакция от наша 
страна, която би угроая- 
вала другите народи нли 
мира изобщо. Аз смятам, 
че й тези народи нямат

трябва да 
безатомнабъдат в тази 

зона. На този начин би 
се махнал барутния по
греб от Балкана, понеже 
балканските народи знаят 
че могат само в мир и 
със взаимна търпеливост

ка, че такава акция раж
да верижни раакции и 
съществува опасност що
то голяма част от Балка
на да бъде превърната 
в арсенал на ракети.

За всичко това говори 
и председателя Тито, под
чертавайки още един път 

югославското 
вителство иска да превър
не Балканите— подразби
райки тук и Италия — 
в зона на-без атомно оръ
жие. Нашата страна има 
пълно морално право да 
иска това с оглед на то
ва че и тя самата е една

■ШЯ№:
1 Т-ГЩ^мм.}

р
Не е прекадено да се 

каже и не е нескромна, 
че Югославия беше през 
целия период най-активни
ят борец) за превръщане 
на Балканите в област 
където се почитат прин
ципите на активно съжи
телство. Дори и в най- 
тежките моменти, когаю

държавипра-че
никаква нужда за това, 
понеже по между ни не 

отношения с далечните съществуват нито тери- 
държави, ние трябва да ториални, нито други 
успеем да създадем най-^Цспорнн въпроси.“

щ |
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крито упражняваха 
тиск върху социалисти
ческа Югославия, нашатн. 
страна, упорито и досле-- 
дно, се бореше за мирно 

всички

„безатомна зона“ и че та
кава ще остане. Освен то
ва тя е поддържала и 

-други - предложения за 
на подобни

Малка шеорешаческа трибуна-* Iна- Модерна Пътища кръсШоснаШ нашита страна}

стояно становище от ко- | Нашата социалистическа 

демокрация
мирно да изграждат все
ки своя живот така както 
най-добре знаят и в съ
гласие с условията които 
имат; ако не могат всич
ки земи, които са тука 
да бъдат с някакви дъл 
боко приятелски отноше- 
шения, то поне нека съ
трудничат по държавна 
линия, нека съществува 
мир между тях (одобря
ване и аплаудиране).

Аз смягам, другари и 
другарки, за разлика от 
онова, което би можал 
някой да ни каже, да ни 
подхвърли, че ние следим 
политиката, да речем на 
Съветския Съюз, ако го
вориме. че трябва да се 
разреши Берлинския въ
прос на еди кой си начин, 
или че трябва да се съз
дават безатомни зони ити. 
че е наша работа, че това 
са наши становища и че 
само дотолкова е по-до
бре ако тези становища 
са подобни на станови
щата на Съветския Съюз. 
Ние нямаме никакви вра
жески чувства към стра
ните от Запада, нито пък 
към която и да е страна. 
Ние показахме в тече
ние на редица години, по 
какъв начин могат да се 
съгласуват интересите на 
отделните държави, без 
оглед на това да ли са то
ва социалистически стра
ни или капиталистичес-

създаване ето ние никога не ще се * 
отречем. Било би добре | 
щото и другите държави | 
и от Запада и от Изтока, ^ 
да бъдат съгласни до ме
жду си и да дойдат до 
едно единствено стано
вище, че -е нужно да се § 
направи една такава крач
ка в направление на смир- 
яване ва света, па и в на
правление на създаване и 
ьа тези зони ако не е 
възможно още сега све- 
тът да се превърне в ед
на безатомна и мирна зо
на (одобряване).“

„...Ние искаме щото де
лата да съотвевствуват.на 
думите, а не да се води 
пропаганди война, която 
от време на време мина
ва в студена война*

зони.
Знрчи, тежнението Бал

каните да не 
съревнуванието по атомно 
въоръжение трябва да 
представлява непосредс
твена цел за всички миро
любиви страни 
част иа света. 7

разрешаване на 
спорни въпроси и за ра
звитие на нормални 
лнтичееки, икономически 
и други отношения.

влизат в Съюзът па югославските комуниоти нахождайки о* факта, 
че постоянвнт развой на социалистическата демокрация 
като специфичен облик обществени а политически отноше
ния при условията на социалистическо строителство, е иу- 

^ жен исторически процес в преходния период от капитали- 
й зма към социализма, респективно комунизма.

Социалистическата демокрация по съц^нна се различа 
\ ва от буржоазната, като взанмствуаа от нея онеав положи.
3 телни придобивки из областта иа личните права, които чо- 
а вечеството е реализирало в досегашното си развитие, как- 
^ то и онези организационно-политически облици, които имат 

своята стойност и при условията на социализма. Докато бур 
жоазната демокрация беше политическа рамка иа обществе
ните отношения, конто се основаваха на капнталнсинческата 
частна собственост и експлоатация, т. е. с оглед на пра
вата, интересите н_потребнте на свободните действия, иа 
капиталистическия собственик, така че н всички нейни обли
ци оа пригаждани към тези отношения, то социалистическа
та демокрация представлява политическа рамка на такива 
обществени отношения, които възникват върху обществената 
собственост .над средствата за производство, така че и 
нейните облици се пригаждат към правата, интересите и 
нуждите на свободните действия на носителите и факторите 
на социалистическото обществено-икономическо развитие.

Системата на социалистическата демокрация огромно 
много разширява и трябва все повече да разширява, в то 
във всички области иа обществения живот, истинския де
мократизъм за трудещите се. Истински демократизъм за 
народните маси ^съществува, когато те могат всекидневно 
да участвуват в управлението на стопанството, както и в 
държавните, политически и други обществени работи и 

8 свободно и колкого се можа по-вепосредствево, но с чувство 
8 иа пълна отговорност за общите интереси иа обществото, да

ПО-

Доследна на такава по
литика, машата страна се 
протнвупоставяше и се
га това прави, на 
опит щото Балканите от
ново да се превърнат в по 
прище на разюздано сърс- 
внувание във въоръжава
не, в област която е на- 
електрисана със взаимни 
ааплахи. За съжаление, не 
можа да се попречи щото 
някои балкански страни 
да не влезат в това съ 
ревнувание. Линията на 
блоковете, макар че тук 

минава

в тази

Такива тежнения сами 
по себе. си не са достлтъ- 

Те трябва да бъдат
всеки

чни.
допълненис една ориен- 
тировка към развитие на 
всестраао добросъседско 
сътрудничество 
балканските страни, без 
оглед .на обществените 

Опитът на Юго-

между

системи, 
славия показа, че полити- 

практика на ня-ческата 
кои балкански страни все 
още е притисната сотри- 

елемеити коитои там прекъсната 
и през Балкана, и ватова 
всяка акция ат една стра
на иредизвиква реакция 
от другата. Блоково ра
зделение попречи на ра
зрешаването на балкан
ските въпроси и попречи 
да се стигне до крайната 
цел—за винаги да се пре
махне „барутния погреб“.

цателни 
нанесоха -големи вреди. 
Единствено върху осно 
внте на взаимно почита
не, ненамеса в чуждите 
работи и равноправие мо
же да се осъществи про
дължително стебилизира- 

сигурност на нашия

ЩЕ НАСТОИМ ЩОТО 
С ВСИЧКИ БАЛКАНСКИ 
НАРОДИ ДА ИМАМЕ 

ВСЕ ПО-ДОБРИ 
ОТНОШЕНИЯ

не и „Аз зная, другари и дру 
гарки, че целият наш на
род подкрепя политиката 
на нашето правителство, 
н затова кйзвам, че юго- 
гославянският народ ре
шително иска да се пре
мине към сериозно реша^ 
ване на теаи различни
въпроси, КОИТО демокрация, която — и по своята теория и по своята прак-

г ват в светв> кпйто \ твка — в “ си остава косвена и посредническа демокрация
кКъи?еЯСТВУВаЪ или ’ днес се \ действителна власт на „елнта" на партвйннте върхове. Също 

съще у , р така, ва разлика от буржоазната демокрация, която остаза
^ относително затворена, — социалистическата демокрация се 
^ стреми да се развие като .демокрация от всички и аа вешчкн", 

като пълна оистема на свободното обществено еамо-

нолуостров.
основиВърху такива

Обаче, трябва да се на- вече редица 
стои положението да не чвват нашите отно 
стана по-лошо, да не на- с Гърция които пред 
пастваг нротивречвости- вляаат образец на мирн 

съществуват и активно съжителство, 
в Европа, па и в нейната Посещението на дър- 
югоизточна част. Тръгвай- жавния ни секретар за 
ки от този императив външни работи Коча по
па ш е т о правителство пович на Гърция—значи 
от самото начало енерги- нова крачка по този път, 

се противупобтзвяше по пътя на понататъшно- 
на всеки опит за въвличане то подобрение на гръцко

б““.м « Адряатнка югославянските отдо-
„висшите облици“ на

години по- нзразяаат и защищават своите интереси < а нужди, както н 
възгледите си за общите интереси на общността н обли
ците-си все иоваче да става непосредствена демокрация, 
като се опира на най-разнообразните облици н обществено 
самоуправление.

те които Социалистическата демокрация е непременно, масова 
и непосредствена демокрация, за раалнка от буржоазната

решава в Женева, не е 
такъв, че да не ни инте
ресува. Ние се интересу
ваме за всички тия про
блеми (одобряване). Ка
сае се само за това, че 
там не присъствувавре. Но, 
за нас трибуната е отво
рена и ние можем да то

чно

Iшения.
А тово е, както е вече 

казано, най добър начин 
за служене иа интересите 
на мира в тази част на 
света.

във
въоръжение т. е. на всеки 
опит в тази област да се 

бази и

управление.

създават атомни 
да се инсталират съоръ
жения за лансиране на
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\Разговор [ шептите от IV иоигрет на ИК Нарастване на покупателната способност на нашето население\ •

грес за творческо прила' 
гане на марксизма при на
ши условия.

ши с исказванията си дру
гаря Басов.

За IV Конгрес отлържан в Белград организациите на 
ССК от ДимиШровгадска община бяха избрали ва свои де
легати Кирил Ташков и Александър Басов, членове на Об
щинския Партиен комитет. Пред нашия сътрудник Ше се 
иекозаха ва работата на Конгреса. Кирил Ташков- Специално внимание Кон 

греса обърна на поната- 
— Мога да кажа, след- тъшно развитие на жиз- 

завърщане от Конгреса, нения уровен при нас. 
че нашият път в изграж Ролята на комуните в раз 
дане на социализъм се витие на прозводителни- 
създава от практиката в те сили, при планово раз 
нашата стране.Азтова най пределениеи контрол вър 
добре почувствувах ко- ху средствата й труда 
гато видях колко много й нарочно контрол вър
натите повисши ръково- ху производството в об- 
дители се интересуват как ществените стопански ор- 
се провеждат работите гааизации, —трябва да 
в комуните и от там пра- дойде до изражение в 
вим закюченья за нашата бъдеше. Изтъкна се, че 
понататъшна работа, а до сега не е водена смят 
никак не приемаме готови ка за сдружение на сред 
заключения каквнто са ства в комуните, за ма- 
провеждони вдругистра растване на жизнения у- 
ни, при други условия и ровен, 
друго време.

Платежния фонд в стра- движение, показват че ва
ната през периода януари 
— април по-голям е ва 
22% от същия през съ
щия период на 1958 го
дина. До нарастване дой
де заради повишаване на 
заплатите и личния доход 
а и числото на работещите.

за развитието на комунитеанския сорт пшечиг^а ще 1 
даде 4—5000 кг. по хектар 
в Сърбия. Ние мислиме, 
че такъв ще бъде зърно 
добивът и при нас. По

шия жизнен стандарт вър
ви по линията на непре
къснато покачване.

Александар Васов-
за^подобрение на [земедел
ското производство

стави се като задача да 
се строят машиноремонт- 
ни станции. Ние сме ве
че взели мерки и за тая 
цел сме обезпечили око
ло осем милиона динара.

Сериозен въпрос е и из
граждане на помещения 
з* събиране на житото 
оттазгодиша реколта. Ние 
трябва до поместим само 
от добива на коопераци
ята 300.000 кг. пшеница 
и 150 тона царевица. За
това и при нас това е 
твърде важен въпрос.
Предприемат се мерки да развитие на комуналната 
се тоя въпрос донякъде система. Другаря Милош 
реши още тая година. Ние Минич, поднесе доклад 
сме направили проекто
план и той е разрешен.
Новото помещение ще мо
же да събере 30 вагона 
жито и 30 вагона цареви 
ца. Всичко това ще стру 
ва 32 милиона динара.

Наш коментар

Преди няколко месеци ор- 
гинизацияша на Съюза на бо 
йциШе в Димитровград има 
годишно събрание. Разисква 
се ва миналогодишната сла
ба работа на ръководство-, 
то. След Шова 'са избра но
во ръководство. Месец и По
вече измина от събранието, 
а ръководството не намери 
за нужно да се събере и кон
ституира. Същият бе случай 
и с ръководството на Първи 
чнаШа организация на Соци
алистическия 
йон — Димитровград. Вдин 
месец скоро ръководството 
не се събра да се консШиШуи 
ра. ПътяШ към болницата 
също така чака да се Пре- 
дириемат мерки ва да се до
върши. И още колко такива 
сиШни-дребни Продължител
но чакат решени» По наши-

Целокупните приходи 
на населението през пър
вите четири месеци нара- > 
стнаха за 14%. ■ ведно 
с потребителните кредити 
за 18%. В абсолютния 
си износ платежния фонд 
възлиза на 181,8 милиар 
ди към 149,5 милиарди 
динари през същия пе 
рмод на 1958 година (яну 

Не мога в едно късо ари—април). За социални съюз в II ра-
Бях член в комисия за изказване да изнеса вси- грижи изразходвано е 

ски ония полезни забе- 53,5 милиарди, или зя 8,5 
лежки които се направиха милиони динара повече 
в работата на комисията, отколкото през спомена

ва развитие на нашите но идните дни по нашите тля период на 1958 го 
комуни д'о сега -и въз о- низови организации ще дина. 
снова на разискванията в пристъпим към разработ- 
комисията се видя, че на- ка на материалите от Кон ■ 
шите организации на Съ- греса и тогава.ще дойдат 
юза на комунистите и в до изражение решенията 
бъдеще трябва да обръщат т Конгреса и всеки гра- 
внимание за развитие на

— За пръв път учас
твувам като делегат на 
един такъв конгрес н пра
во да ви кажа аз съм 
въодушевен от нашето 
единство и постиженията 
■н в социалистическото 
строитилство. За първ път 
слушах наши по-висши 
ръководители и следейки 
работата на Конгреса по
чувствувах колко правил
но са поставени всички 
въпроси на социалистиче
ското ни строителство на 
VII Конгрес. Нарочно ми 
хареса доклада на дру
гаря Веселинов, който на
прави преглед на измина
лото ни развитие и фор
мулира общите задачи на 
на Съюза на сръбските 
комунисти в следващия 
период.

След това на Конгреса 
се работи в комисии. Аз 
бях в комисията за село. 
След един доклад по тоя 
въпрос започна разисква
не. Научих доста за опи
тите в строителството от 
други общини. От разис
кванията на 
които работят директно 
в производството, видях 
решението да се истрсе 
до край в работата.

През цялото време си 
мислех, за вашата коопе
рация и сравнявах какво 
сме направили|добре, а ка
кво сме пропуснали. Виж
дам, че нашите производ 
ствени планове са добри. 
Там се млъкна, че итяли

В целокупния плате
жен фонд стопанството 
участвува с 130,7 мили
арди, ог което на инду
стрия} и 
отпада 57,4 милиарди, на 
земеделие и лесовъдство
10.6 милиарди, на строи
телство 11,8, съобщения
14.7 търговия и хотели
ерство 
ство 9, и на останалите 
деятелности 9 милиарди 
динара.

Зарад повишаването на 
заплатите и личните до
ходи, разходите на насе-

Без
рударство инициативаВъв връзка с коопери

рането между коопераци
ята ьи частните стопани 
мога да кажа, че правил [ 
но сме постъпили, един-

жданин ще почувствува 
правилността на тия за
ключения. Искам да под
чертая тоя път, че наша
та сила и правилността на 
социалистическото изгра
ждането почива върху 
комуиалнто самоуправле
ние. Напразни са опитите 
на някои да омаловажат 

' тия наши придобивки за- 
щото само чрез него мо
гат да се разгърнат твор
ческите сили на народа 
за изграждане на по-до
бро бъдеще.

Извличайки заключения

Ше масовно-Политически ор
ганизации и стопански Пре
дприятия, само затова ва- 
щото липсва инициатива При 
хората. Винаги се чака не
що „отгоре", ,нареждане, 
директива и тогава се При
стъпва към работа. Някои 
ръководители на организа
ции чакат готов План от Об
щинския комитет, други, 
не искаш да ПреаириемаШ 
някоя 1работа докаШо не- 
чуят (?) „какво мислят дру 
гарите оШ Общинския ко
митет ".

Такива явления При на
шите хора в масовите ор
ганизации и стопански Пре
дприятия много Пречат в 
социалистическото ни стро
ителство и не съоШвеШсву- 
ваа на нашата система на 
обществено самоуправление. 
Тия явления При хорзШа без 
инициатива са озтаШъци от 
времето на административ
ния Период след Освобожде 
ниеШо, който след 1948 бе- 
<"е отхвърлен Отстранява
йки Шая бюрокраШическа 
Практика като вредна, нае 
трябва решително да се бо 
рим и срещу Шеаи отрица
телни явления. Нашите Пар 
Шейни организации трябва 
да Поставят тока органп- 
вацияШа на рсбоШа щото 
да се дойде до широка ини
циатива на народните маси.

Б. А.

X

стаена грешка е тая че 
сме сключили договор зя 
една година, а трябвало 
е за няколко години. След
ващите месеци тоя про
пуск ще премахнем.

18,2, занаятчий

Сигурно ви интересува 
и какво сме предприели 
за дограждане на Липин- 
ско поле. Шестотин хек
тари обработваема площ 
и пасбища дават възмож 
ност да се отглеждат 
1.000 гърла овце. Ние ве 
че имаме 800 овце. По 
проекто плана всички овци 
трябва да бъдат од раса
та „Мерино“. Ще довър
шим кравофермата га 80 общественото ни самоу- трябва да развием по-гол- 
крави.

Изграждане на напои
телния систем за площ това, че при работата на 
от педесет хектари е съ- Конгреса, а отделно в ра- 
що тека важно начина- ботата на комисията прак- 
ние на кооперацията. И тически научих 
когато вземем всичкото- как трябва да се пристъ- 
ва, аз мога свободно да пи към отделни въпроси, 
кажа, че няма никакви Това не беше конгрес за 
пречки при нас за про- четене на цитати от де- 
веждане на решенията на лата на теоретиците на активизиране може само 
Конгреса в дело,—завър- маркс-лениннзма, но кон- даТуголеми нашия уровен.

лението за стоки и услу
ги порастняха за 3 9% През 
януари те бяха по-големи 
зо 15'/,, през фебруари 
за 20'/в, през март за 25% 

от работата на Конгреса в през април за 17о/§. 
и работата в нашата ко- |Тези данни, макар че са 

мо от една страна пока 
зват твърде успешния ба
ланс на нашето стопанско

муна мога да кажа, че и 
ние в това направлениеделегатите

правление.
Зз мене беше най-важно

яма активност за да мо
гат гражданите еще по-
активно да се включат в 
работата на комуната, 

много Разбира се, и досегашна
та ни работа в това на- '
правлениенее за подценя
ване, но още по-голямо

илшрдомотп — 2 —
— 3 —

забелязал несправедливостите в •Тогавашното об
щество. Работихме от сутрин до вечер, борехме 
се за по-късо работно време, но не успявахме. 
След като от,слуй<их воЙннклЪка към края на 1895 
година минах границата н се наствних в Дими
тровград и отворих Шавашма работилница. След 
това ночи грижи-къща, семейство и деца*.

тридесетгодишен човек трябваше да извърши 
важна задача за своята Партия. В тоя дев когато 

Босна, Сръбия и останалите части .на Югосла
вия летяха натоварени влакове във въздуха, кога
то хитлериската крепост започна да пука отвътре 
и на белградските улици звпочна борба. Между 
многото борци надигнали се срещу окупатора бе
ше и той и тоя ден искаше да избегне погледа 
на вгентите и изпълни задачата поставена 
Компартията. И тъкмо когато трябваше 
че улицата, група агенти се опитаха жив 
хванат. Струйки пот се стичат низ умното 
ло. Дясната ръка автоматически стиска 
в джоба... Но, беше късно, гестяповския куршум 
спря изпълнението на задачата. Той се залюля и 
падна на

в

★ 1
Ето из какво семейство израства Циле. Още 

в първоначалното училище и в прогимназията в 
Днмитровгад, той бе забелязан 
младеж. В гимназията в Пирот където се ааписа 
(в Димитровград тогава нямаше гимназия) взима 
нкгивно участие в изграждането на мяркс-ленин- 
ск че кръжзци, където със своята упоритост и 
умение скоро се издигна и- стане отговорник на 
мла дгжката

му от 
да пресе- 

да го 
му че 

пистолета

като интелигентенЕдна
незабравима

младост
улицата. Това беше Васил Иванов Циле... 

^ *
В«сил Иванов-Циле е роден 1908 г. в Димитров

град (тогава Цариброд) в бедно семейство. Веща 
му, Евстатм (дядо Иеста) е бил принуден още 
много млад да ое бори за парче хляб. Васил тря
бваше да живее още от малък

)
организация. Той става любител на 

прогресивнате учители. Чрез учителя Алимпич вли
за във воъзка с прогресивната младеж. И днес не
говите съвременици в Пирот си спомнят за сим
патичния и пръгав младеж от Цариброд, отличен 
ученик, добър реф-ренчик в маркс-ленинските 
кръжоци и отличен цигулар.И днес в родната му 
къща в Димитовград негов»та майка пазн нотите 
и цигулката му. Неговите съвременици си спомнят 
за Циле като за отличен(Другар. Той разделяше в 
послед-ште си пари между бедните другари, ■ 
често е подарявал и костюма си на някой беден 
другар.

при крейна нужда★ и голяма мизерия.
.Бях много млад, разказваше дядо Пестя 

гато тръгнах по света. През 1885 година бях 
на десет години н бях вече

ко-Ваш'[Иванов-Цнле едва
принуден да отида 

някъде за да печеля хляба си. Трябваше да отида 
в Белград, но железница нямаше. Търгнахме с ня
колко другари от Пирот и вървяхме една седми
ца пеша до Белград, а аз имах в джоба -си само 
един грош. Тамо останах точно

р^еше есенен ден 1942 година. Безлюдните 
белградски улици криеха стотици агенти 

«родното правителство н окупатора, които 
дебнеха денонощно прогресивните хора. Тоя ден

.Изпратя му една неделя пари, спомняше си 
баща му, той на друга неделя пак идва и иск* 
признавайки си, че гн е дал на другарите си“.

десет години и 
научих шивашки занаят. Макър и млад, и аз бях
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От Бооилеградоката комуна Честшуваме на 15*мдишЛинаша оя основаването 
на сърбежите дивизии

СТОПАНСКИ И КОНШЛНИ АКЦИИ 

ПРЕЗ 1959 ГОАИИД
При №1 гошп-И шити отреди
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На митинга в Ниш който се състоя на 14 т. м. присъстваха 
над 70 хиляди някогашни бойци и граждани.Само през течение на 

тази година капитала-вло- 
женията в 
ската комуна възлизат на 
половин милиард динари. 
За изследване н.а руди ще 
се вложат 80 милиона ди 
нара. Досегашните изслед 
вания показаха че съще
ствуват отлични условия 
за експлоатиране на руди. 
Изледване на графитни ру 
ди се намира в заключи
телната си фаза, а вече е 
готова и инвестиционната 
програма за неговата екс
плоатация. Повдигане на 
сепарациони съоръжения 
ще струва повече от 300 
милиона динари.

За ускореното рарвите 
на стопанството в Босиле- 
градско Народна Репуб
лика Сърбия е разрешила 
предназначени капитало
вложения от 140 милио
ни динара. Тази сума ще 
се мзразхвдва за построй
ка на далековод от ;Вър- 
ла III де Босилеград. Под- 
готвката за тази работа 
е в разгара си. Очаква се 
работата да започне от 
1-виюли,а да се завърши 
към 1-ви ноемврй. Пред
вижда се реконструкция 
на електрическата мрежа 
в Босилеград и електри
фикация на всички села 
от комуната.

С цел да се подобри 
земеделското производ
ство, НОО с земеделски
те кооперации, сдружени 
с частни производители, 
е повдигал комплексна 
гршдина с орехи от 1000 
хектари, а площа е засея
на частично с еспарзета. 
Има и други треви които 
ще служат изключително 
за производство на семе
на. В течение са и рабо
ти за канализиране на по
роища и изобщо—борба 
против ерозията.

В комуналното строи
телство провеждат се о- 
бимни работи. Сам^в Бо
силеград, за изграждане 
на обекти от обществе
ния стандарт, ще се из
разходват 70 милиони ди
нари. Изграждат се тър
говско-жилищни здания; 
нова поща, ветеринарска

станция, здание за съд, капацитета на електриче- 
склад за върнени храни ската енергия в този край. 
и др. Сума от 6 милиона Особено значение за ико- 
динари предназначена е номическото развитие на 
за завършване на учили- южната част на Босиле- 
щни здания в Долна и градска комуна има из- 
Горна Любета. Същевре- граждане на пътя Д. Тла- 
мено се подготвят плано- мино—Караманица— Кри- 
ве за изграждане на хо- ва Паланка, който вече 
тел, на още едно търгов- се изгражда. През тази 
ско-жилищно здание, на година част от пътя до Ка- 
кланица и водопровод, раманица ще бъде завър 
Ще те уредни зелен по- шена. Този път ще облек 
яс около Босилеград и чи експлоатацията на о- 
ще се изгради изкуствено 
езеро в Горка Лисина, 
водата на което

Босилград- други средства на съоб
щение. Ж. п. линия Па-

На големия народен ми
тинг в Ниш присъствува- 
ха над 70 хиляди бойци 
и граждани от Ниш и об
ластта, след това ръково
дители от осемте сръб
ски дивизии и поделени
ята им, членове от Съюза 
на бойците и другите ве
ществени организации. На 
митинга присъствуваха и 
около хиляда членове на 
Съюза на бойците от Ди 
митровградско н Босиле- 
градско.

Присъствуваха и мнози

на висши държавни и пар
тийни функционери: Пе
тър Стамболич, председа- рачин — Заечар беше на- 
тел на Съюзната народ- пълно онеспособена н 
на скупщина, Иован Весе- през време на войната бе- 
линов, председател на ше неизползваема.“ 
Народната скупщина на Тъй като тази област 
Сърбия, Милентие Попо- на Балкана беше много 
вич, ч лен на Съюзното из
пълнително вече, Стеван- 
Доронски. председател на 
Народна скупщина на АП

3

чувствително място за о- 
купатора и неговите слу
ги, понеже тук минаваше 
магистралата за Африка

ловно-цинковите руди ко 
ито, се намират в този 
край.

. гГ' "
ще се

използва за повишаване Ц. Тодоров ЧВ'; %

ГОСТОПАНСКИ ПЛАН НА ДИМИ
ТРОВГРАДСКАТА ОБЩИНА

ШштЩ
■щ

С изпълнениетб на за-1 
дачите предвидени в сто
панския план за 1969 го
дина, нашата община ще 
направи още една значи
телна крачка напред по 
пътя на пълно извличане 
на общината от нкономиче 
ска изостаналост, защото 
ще се създаде солидна ико 
номическ? база, която ще 
спомогне да се развиват 
по-бързо всички отрасли 
на стопанството.

Изхождайки от резул
татите постигнати в 1957 
и 1958 год, в областта на 
стопанството,' материал
ните и обществени усло
вия на производството, 
стопанския план за 1959 
година поставя като ос
новна задача обществения 
бруто-продукт за 1959 
година да се увеличи от
1.025.518.000 динара в 1958 
година на 1,277.678.000 ди
нара в 1959 година, а на
ционалния доход
526.996.000 динара
625.617.000 динара.

Планирания бруто-про
дукт в областта на земе
делието; от 766.824.000 
динара показва, че той ще 
бъде за 45°/0 по-голям от 
планирания по перспек
тивния план в 1961 годи
на, а в областта на стро 
ителство за 66%.

Капиталовложенията та-

ШИка са разпределени:в ин- ведСния, покупка на ^зе- 
дустрията 162.000.000 ди
нара, в занаятчийството—
39.850.000 и в земеделие- 

28.000.000

№меделски машини, изграж
дане овчарник на Липин- 
ско поле и друго. Освен 
това работи се и проек- 
то-план за мелиорация на 
Смиловско поле. С мели-

<2

то динара.
Планираните и, одобре

ни инвестиции за индус
трията ще се вложат за оративните работи в това 
изграждане фабрика на поле щ се създадат усло- 
гумени нишки в Димитров вия в района на Забърдие 
град, чийто бруто-продукт производството на зърне
те бъде над 500.000.000

ч.

ОХ МИТИНГА в НИШ
ни храни да се увеличи 
два пъти.

Площите засети с
Войводина, Видое Смилев- 
ски, подпредседател на 
Народното събрание на
Македоикя, Павле Йови- потушаване на Народо— 
чевич, председател на Об- освободителното движе- 
ластния отбор на Косово ние. Още преа|1941 годн- 
н Метохия, Душан Му- ни на тази територия при- 
гоша, секретар на Област- стига цял един корпусна 
ния комитет на Съюза на българска фашистка вой- 
комунистите за Косово и ска. Обаче, въпреки това, 
Метохия, както и голямо през цялата НОБ-а в те- 
число генерали и висши зи кранща не престава да 
офицери на чело с Любо се чува партизанска пущ- 
Вучкович, началник на ка. ^стребац, например, 
Гснералщаба на ЮНА. през цялата война не пре 

Присъстващите на ми- ставаше да бъде свобод- 
тинга бурно поздравиха на територия, макар че 
гостите скандирайки „Ти- през юни на 1942 година 
то—Партия“. над 30 хиляди български

На' митинга произнесе окупациони войници, че- 
реч членът на Изпълни- тници,недичевции льотн- 
телния к матет на ЦК ва чевци се опитаха да го 
Съю а на комунистите на превземат. През течение 
Сърб я—Драги Стамен- на НОБ-а в този част на 
кович и^обширно говори Сърбия загинаха десетина 
за борбите на народа от ръководители на КПЮ, 
този край с немските и между които и шест се* 
български фашисти, как- кретари на окръжни $ко- 
то и с четниците на Дра- мнтети: Срета Младено- 
жа Михайлович. вич—Мика в Ниш, Брко-

„Комунистическата пар- вич Черни и Мия Станн- 
тия на Югославия имаше мирович в Заечар," еКоста 
в тоя край свои органи- Стаменкович и Лепосава 
зации—продължи Драги Стаменкович — Ленка в 
Стаменкович — конто са Лесковец, и секретарят 
били готови, както и в на партийното $ръковод- 
цяла Югославия, в крити- ство в Враня—Сима Пага- 
ческия момент да подгот- чаревич. Но.ьпрез течение 
вят, организират и успе- на цялата НОБ-а, 
шно ръководят с борба- бено след 1942 
та на нашия народ. Кога- 
то ЦК на Партията ни по-

н другите краища на све
та, немците предприеха 
най-сериозни мерки за

динара годишно.
Планираните капитало

вложения за развитие италианска пшеница ще се 
на занаятчийството ще се увеличат на 1200 декари, 
вложат за реканструкция а тези с хибридна царе- 
на предприятието „Васил вица ва 1500 декари. 
Иввнов-Циле“ и за покуп
ка на машини за остана
лите занаятчийски пред
приятия.

В областта на земеде-

Планът е реален и из
пълнява се с успех. За 
неговото изпълнение се 
борят всички стопански 
н обществено-политичес-

лието средствата ще се 
употребят за изграждане 
на складове за съхране
ние на земеделски про-

ки организации, а това 
е най-голямата гаранция 
че ще се изпълни стопро- 
центно. Т.*

------

Културния Дом в Димитровград

— 5 —— 4 —
Неговат* прогресивна дейност започва в 

ети клас, по времето когато дружел най-много 
с Власаки Алексов.

Днмитровградчани няма да забравят Циле — 
когато през еди» Първи май, денят на трудовия 
народ, с група младежи мииаа по главната улица 
с червени ленти на ръкавите. Сл<ед това властите 
предприемат мерки. Неговата майка и сега, когато 
си спомня за тоя ден, с гордовг и страх раз
казва за репресалиите на буржоазната власт в гра
да. Вилиците се притягат, нещо заиграва|в гърло

то, очите се пълнят със слъзи:
— А след това дойдоха и го прибраха, вид

ях когато го изведоха из портата, а той гордо 
вървеше из улицата пред жандармите... А един 
път ли е бнло това?...

■- Иванов беше редовен член на читалището 
„Искра“ и в него внасяше марксистка литература. 
След откриване на това от страна на полицията, 
читалището се закри. Циле бейге главна свързка 
между Пирот и Димтровград. Той разнасяше пар
тиен материал пристигнал от Ниш и го разпрост
раняваше в Димитровград между свои доверени 
хора. През 1928 године той дава матура като от
личен ученик и заминава за Белград.

При твърде тежки условия в Белград завър 
високо образование. През време на студиите 

се нарежда между най прогресивната студентска 
младеж Борейки се срещу ненародната власт той 
се проявява като отличен теоретик — марксисит. 
Първите години след априлската катастрофа става 

на Градския комитет на Комунистическата

ше-

а осо-
годиша,

партизанските отредя в 
тази част на Сърбия на
растват, народът помага 

ка в Ниш, Лесковац, За- справедливата борба и 
ечар, Прокупие и Круше- масовно се повдига на 

„ вац вече имахме форми- борба, така че преа 1943
година се формира първа 
бригада на Народо-осво- 
бодителна войскв, И по

вика на въстание, ние ту

ряни окръжни и други 
партийни ръководства..

Ние вече през 1941 го
дина, въз основа на ре- край тежките и зверски 
щенията на окръжния ко-' 
митет на Партията, форми
рахме 11 партизански от
реди и към края на същ- 
та година в отредите бя-

ш ва

репресалии които поднас
яше населението (убийс
тва, палене на села, ма
совно застрелваве и пр.) 
от Черна Трава, Раснна, 

ха повече от три хиляди Враня, Заечар и Лужнмца, 
въоръжени бойци, които движението нарастваше а 
водехи героични борби югоизточна Сърбия, ста- 
против неприятеля. През ваше все по-масовно и ни- 
същата година имаме и кой ше можеше да го спре 
първите нападения на гра- до окончателното Осво- 
довете: освобождение на бождение.
Свърлиг, Прокупие, Ле- 
бане, Власотинци, напа
дение на Крушевац и ди- 
верзии по ж. п. линии и

член
партия за Белград.

Иванов беше отличен специалист — инженер, 
по-голям инженер за нови обществени 

отношения при нас. Загина в първите дни на бор- 
батя, един есенен ден през 1942 година когато 
трябваше да извърши важна партийна задача.

Днес в историческия архив на ЦК се намират 
материали за Васил Иванов-Циле, за един човек, 
борец и революционер от Димитровградско.

Той остана до край верен сии на своя народ.
Богдан НИКОЛОВ

но още

Тържественото чества
не се завърши с народно 
веселие което продължи 
до късно преа ноща.Родната къща на Васил Иванов

I



БРАТСТВО
6

| ч^^СЧXXЧVЧNVС^XXXXЧЧЧЧVXЧ^XЧЧ^XЧ^X^Л^СЧXXXXXX>Л^XXXXX\XVXЧXЧV^X^XXX^XXXXXЧЧ^X^X^^X^^^^X\^Vиз Д ОКЛАДА НА Й. ВЕСЕДИНОВ
\

НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА |
. йптот 9 ^7П 111нптяпи с 4 Въз основа не доклала на Централния комитет на Съю- 4' (Продължение от 2 стр.) то развитие в нашата стра чилища, а след това и о я . р | за на сръбските комунисти, на докладите ■ разискванията на 4

на и за положанито в катедри за унгарски език виеше или средно специ- | общите заседания и по комисиите на Конгреса, Съюза иа 4,
нашето движение и пре- международното работ- и литература при Виеше- ално образование. През а сръбските.комунисти констатира:
ди ввйннта и през време ничес10 движение за от- то педагогическо учили- Г946 година имахме само | Във времето между двата Конгреса Съюза ва комуяи-
На РГопппОЦРямаизвСаДМик ношенията, които'същес- ще и Философския факул 200 просвети- работници | (
хал Серво, Р ’ твуват в другите, социа- тет в Нови Сад. През шиптари и то повече В ръководейки се, капо в работата на полето иа вътрешно со- ^
Беитеши Янко, чме листически страни. Пар- , времето от 1946 до 1957 неквалифицирани, а днес ^ циалистическо строителство, така и по въпросите, които се ка- ^
Дихал Шамо, Ищван Ки- тийиата организация в Ко- година печатано е 155 у- 2.230 шиптари^-просвет- ^ сеят за международните отношения и отиошеиието към меж- 2
I™ Ч,К“ " М“°' совско-МетохиИската Об- аебнака а 644 друг. про- нн работиица | ^|
зима други. ласт влиза в реда на по- изведения на унгарски е- в училищата. Стипендии В *лав(Гките КОмувист*. , '

В нова социалистическа дитически най-^диннмте и зик, в тираж од 2,782.996 получават около 1.587 ш Нашата социалистическо-обществена оистема доживя ^
Югославия, — каза той иай.3дпави организации в 1 екземгЛшра. Покрай еже- шиптври студенти и уче- ? по-нататъшна, пълна лфирмлция в периода между III и IV (

Републиката Също е по- дневника „Мягнр со“ във ници на висшите и сред- й Конгрес иа Съюаа на сръбските комунисти, в рамките ,н« об-гсиуиликан, ^ х. **« ” г ... _______ _ „ц1,,я 4 щето-стопанско развитие на Ю,ослввня, твърде бързо нарас- 4
ложението и с органнза- Войводина излизат още ни специални уч 1 • 4 нахл материалните производителни соли в Народна Републи- 4

8 периодически вестници Броят на студентите шип- 2 ка Сърбиа, подобриха се жизядните условия на трудещите се 4
СПИСа- тари изведваж нарастна 0 разви се социалистическото съзвение на трудгвнте/ хора; 4

ние на унгарски език— едвам В последните годи- \ още повече се заздрави брлтетвло и единството на всички на- |
3 у 1ппог>о ,„.п»п.,по.^1,.»лтвч11.иа 8 роди “ национални малцинства, които в пълна равноправвост 4всичко в тираж 109.000 ни поради несъществуване | 0 «Ста1н-лвте грудешя се в ватата отравя к *

екземпляра. Покрай три- на училища на роден е- а вни в борбата за нашето социалистическо строителство,
те професионални театри зик в стара Югославия. 4 Най-големи усилия на С^юза иа комунистите в пери- '4
действуват над 200 сек- Трябваше да изминат 12 4 олл М«ЖДУ Ш в IV Конгрес бяхд отправени към развитие и 4
м ^ ___ г ....... „„ И засилване иа нашата социалистическа система, във всички- 4— политически въпроси, ции в културно просвет- години за да се получи й те й видовс. Тъдм0 това е „ оснооната «рактернстяка на то- |

държанието на нашите ните сдружения. Мнози- средношколска младеж, а зи период и представлява едив от най-големитв успехи на
малцинства — шиптари, на от народните и работ- която би могла да отива ^ Съюза аа комунистите. •'
унгарци, словаци, ромън- нически университети и- на университет. Косовско 8 В стопанското равиитие осъществени са решающи про- |
цн. българи и русини-йо „„ „ро/раИи и .. угар. Метм.ст. Област беше | I

нищо не се отличаваше ски език. Около 95/о от една от най-заосганалите ^ повлия да се променя структурата на жителите, обществени- 8
от държанието на оста- програмата на радио стан- области в бивша Югосла- й те отношения и работни места. Числено нарастна работннче- 8
налите народи от нашата ция^Нови Сад емитира се вия. Освен Трепча не съ- \ ската класа, явиха се нови индустриални центри, иарастнаха 4
гтпяня Ппели всичко то- ня «нгяпгки ечик и ня шегтвуваше никакъв по- \ жителите ва гРала- Комунистите иа Сърбия решително са се 4страна, преди всичко то на унгарски език и на ществуваше никак ьи но е борили и ангажирали за реализиране на вашата аграрна по- 4
ва се вижда във всекнднев другите езици на нацио- значителен индустриален I латваа Големите усилия в реализиране на аграрната полита- 4.
ната работа на органите налните малцинства. обект. Земеделието почи \ ка, политическа борба и огромни материални вложения в зе- |
на властта И органите на 4 меделието. длдоха значителни резултата в модернвзиране ■ 8

«л,»»илт,,пп.ояоит,о 8 повишаване на земеделското производство и послужиха като 4общественото управление ..._..ГТ7 | стимул към развитие на нови социалистикески отношения в 1
в Социалистическия съюз, й селото. Едрате социалистическа стопанства бързо се преобра |
Синдиката и другите Об- I зяват в стават едри производителя, съвместно със земеделска \
ществено-политически ор р т® кооперации аграят все по-значителва роля а модернизира- й
гьнич*чии п пппнчполи- 8 яе на земеделието, в промевата 1.-а него вата отруатура, в по- 4.
ганизац и, р Д Р вишаване ва трудовата продуктивност 'ставайки по тоя вачив 4
телния труд, през време / решающ носител на прошарената реп^дукция в селото. Ос* ’4
на избори, на политичес- * | вен това земедележвте кооперации с" засилване ва обществе ^
ки събрания, КОГйТО се Я вите средства за проазводство н с развиване ва развобразви 4
разисква за нашата ВЪН- ? облаци ва коопериране съе земеделските прончводатела вва- ?
^ Й сят и изграждат елементите ва иоввте, социалистически отво- 5шна политика ит.н. \ шенвя в селото. |

Целокупното досегашно разднтие на материалните про- \ 
й нзведителни сили създаде основл за по-бързо стопанско и об- й 
й що културно развитие ва Народна Република Сърбия. Тъкмо \ 
й на тааи основа е осъществено в значителното нарастване как \

'4.

по — нататък,— за коя
то се бориха и принад
лежащите към национал- циите в околиите, пъде
ните малцинства, напълно 
е разрешен националния 
въпрос. Хората от нацио
налните малцинства нзе- 
днаквени са по права и 
длъжности с останалите 
народи-отворени, са мал
цинствени училища, орга
низирана е широка мре
жа от културни учреж- 
дения, разви се печатът“ 
и литературата на малцин 
ствените езици.

Нашето отношение към

то живее унгарското й и' едно литерарно 
другите малцинства. Във 
всички по-големи полити
чески събития и манифе
стации, било да е дума 
за вътрешни или външно

еднакво са актн-

националните малцинства 
не зависеше, нито пък 
ще зависи, от положение
то на конкретните меж
дудържавни отношения 
иа нашата страна с отдел 
ните съседни държави.
Ние не сме се ползвали, 
вито ще се ползваме, със 
съществуващите нацио
нални малцинства за вло
шаване или заостряне на 
междусъседски отноше
ния. Но и нашите нацио
нални малцинства в дру
гите страни трябва да териалната база иа тааи 
имат основни условия, ко- равноправност се обезпе- 
ито да им дават възмож- чава с капитало-вложе- 
ност да се запазят, да ния и с нашата полнти-

Веселинов указа, че ма-

I4 тона обществения така и ва личв;я стандарт. Това е.;в същото ■.
4 време и основа аа по-пъаното развитие на комуналната ен- \
4 стема, за нови перспективи на развитие на комуните а за раз- 4. 
р гаряве но творческата яаяциягввз на трудещите ое, а което |
4р правя щото нашия разширен свстем на обществено свиоупра ?
4, вленне да става все по-си.тен фактор на по-нататъшно соцн- 4 \ 
4 алистическо развитие Същият този процес на развитие вед-Г 8 
| но създаде редица нови въпроси: въвеждане н» съвременн на 8 
8 учнн методи в организацията на производството, без което е 8 
8 невъзможно повишаваае продукривността на труда, изисква ^
^ съответни школувани кадри; измененията в структурата на ^
4, жителите, създаване на нови индустриални центри в нараства- 4.
4 не на градските жители — донасят ни дневен ред нови про- 4 

ваше на фаудални основи, ^ блемн .иа училища, снабдяване, социални и здравни грижи,
^ 3 - - ’ я иомуиални служби, обществен и личен стандарт, иултурнв в

С примитивна оораоотка и а научни учреждения, решението на които има своите преду- 
много низък добив. 4 СЛОяня в постиженията на стопанското развитие, а в също

'4 време представлява и условие за по-нататъшното стопанско 
*■ развитие.

В процеса ва борбата за по-нататъшното развитие на 
яа се У4 пРоизв°Дителвите сялн и по-голяма продуктивност ма труда, 
д с 4 з, развзтието на демократическа социалистически сиотема,да 

ликвидира оощата заос- ^ пълната ефнрмацкя на социалистическите принципи и схва- 
таналосг в тази област. 8 щ>ння въз сички области на нашия обществен живот — яви- 
Аграрната реформа уни- 8 ха Се известни слабости а недостатъци. Те се манифестираха 
щожи и последните остат- | в оаал«чните Ф°РМВ на бюрократизъм, коасерватиьвзъм и за- 
^ к .. 4 станалост, полйтвческо неумение а в, понякога, недостатъчва-
ЪЦ|Ц на феудализма, който 4. 1а бдителност на отделните организации на Съюза на кому- 
Тук се беше задържал в 8 нистите към неприятеля, в недостатъчната идейна доследност 
разни видове. Отпочна се Й 8 борбата против идейно чуждите концепции в областта ва

4 науката и културата. Конгресът, посочвайан тези общи сла- 
чрмрлрлир и ^ боств, същевременно указва, че те са се родили в мотайте

но земеделие и с разви- 6 течения иа нашето прогресивно-обществено движение и за- 
тие на нови обществени ^ 
отношения в селото.

развиват своята култура, ческа системи, с нашите 
обичаите и езика, да бъ- обществено-икономически 
дат в демократическо и отношения, 
обществено отношение 
изеднаквени с останалите

■ -

Днес принадлежащите 
към националните малцин- *■, 
ства са много активни 
членове във всички фор
ми на общественото ви

:,г
■граждани. -> ■

Не гледат всички така 
на проблемата за нацио
налните малцинства и за
това в своите страни на
стояват да ги обезправят лищните отбори. Във Вой- 
нли не признаят техното водина 28,1% от общнн- 
съществуване. Има и та- ските и 32,1% от околий- 
кива ръководства в отде- ските отборници принад-
лните ст.рани, които вла- лежат към малцинствата, ча^т неграмотните 
гат всички усилия да из- Към 34,5% на жители ог е ограмотена. В основни- 
ползват факта на съще- малцинствата. В Косовско те училища, гимназиите, 
ствуване на национални- —Метохийжата Облист педагогическите училища 
те малцинства за заостря- 62,33% от общински и и в стопанските технику- 
не на междусъседските 65,8% от околийските от- мн има около 87.000 уче-

борници принадлежат на Нп^с‘ ^Р163 времето от 
Гледайки изобщо, ние , националното малцинство 1946 до 1957 година пе- 

можгм да кажем, че о- и 69,2% представители 
громното болшинство , от на общините към 68,7%
принадлежащите към на- малцинствени жители. В ’ ДРУГИ 3 в ти’
ционалните малцимства се шест общини в които жи- Раж от 3,684.697 екзем- 
чувствуват а нова Юго- вее българското малцин- пляра. Покрай ежеднев- 
славия като в своя соци- ство има 67% общински ника „Рилиндия“ излизат 
алистическа страна и че отборници българи към още пет периодични вее
те са сраствали с работ- 66% жители. Във Войво- тииЦч и списания. Неот- 
ническатн класа и труд- дина 28,3% от членовете Давн® I0 Прищина е отво- 
ещите се от нашата стра- на работническите съвети Рено Виеше педагогиче- 
на в борбата за изграж- и 25,8% от членовете на ско училище, в което ще 
дана на новия обществен управителните отбори оа съществува катедра п03р 
строй на национално н унгарци..В Космет, в пред шиптарски взик- При Фи'!уг 
социално равноправни хо- приятията с повече от 301Я|)лосоФския фвмуктет в 
ра. Затова чуждата нре работници, 42% в работ-Ж^елгРад съществува ка- 
дентистическа и национа- ническите съвети са шип-*' тедРа за шиптарски език. 
листическа пропаганда, о- тари,а в предприятията до Покрай шиптарския про- 
свен в много редки н 30 работника, — 99,5%. фесионален театър в При- 
единнчни случаи, няма нн- Свидетели сме на зна- щина, действуват 6 само- 
какво влияние върху граж чителнй успехи на отдел дейни театрални колек- 
даннте от националните ните национални малцин- тиви и редица културно 
малцинства. Това показа- ства на всички полета на просветни сдружения, 
ха и годините когато на- културно-просветна дея- след това 128 библиотеки 
шата страна беше в теж- телност. Унгарското на- читалища и друго. Вече 
ко положение през време ционално малцинство в се «фирмира й известно 
на нападенията от Ин- социалистическа Югосла- число писатели и худож- 
формбюрото, а и най но- вия всестранно е развило ници> а в паследшо време 
■ата кампания срещу Юго своята творческа деятел- и мУ30кантн — шиптари, 
елввия. носг Училищата, в които Радн0 Прищина емитира

1ой понататък каза, че се преподава на унгарски лад 60% от програмата си 
е израстнал много силен език, посещава над 47 257 ва шиптарски език. Сто- 
кадър из редовете на на- ученика. Покрай основни- Ренв е Т0"ьрде много и 
ционалните малцинства, те и педагогически учи- за ПО0Днгаио на кадри, о- 
възпнтшн в маркс-левин- лищ* и гимназии, съще- собено за управителните 
ския дух, който е спгоео- стуват н стопански тех- <>Рганн и обществените 
бен принцнпнално да раз- ннкуми, а а Суботица и служби. В разните учре- 
Съждава за р«волюцно*но- две следни специални у- ждения и институции ра-

Ц-.

Кооперативен дом в село Поганово

самоуправление, от орга
ните на властта до учи- Шиптарско малцинство 

има днес всичня училища 
на роден език освен фа
култети. В първите след- 
воени години по-голяма-

1
След Революцията пра

вени са сериозни усилия ^ 
щото постепено

I

отношения.

чатано е на шиптарски 
език 225 учбеника и 314 със създаване ва модер-

това съществуват.всичка условия да се отхвърлят в следвл- 
^ щвя период и превъзмогват.

"8 Паралелно с изграждането в развитието на системата
Трепча стана едно от 8 на об1Дестве«°то самоуправление Съюза на комунистите, не- 

наи-модерните поелпоия- 8 ггвите ръзоводотва, органнз.шви и членове нзнамираха, ус
тия от точи пил О г-оо-гя 8 воЯа-х* ■ Иаграждлха нови средства на борба, денократнче- 

“Д 0 света ^ С1(Н меТ0дн и видове на свсяп собгтвеаа работа и активност 
а изградени са и редица ^ в Органите на общественото управление и обЩествено-полати- 
нови индустриални обек- 8 чесвите организации.
ти и електроцентоали Ка- 8 ® процес* на тази борба комунистите осъществяваха

^ ' 8 Ръковоли*тл ид<Йно-политическа роля, борейки се виваги за
КТО ШТО казах по-горе, в й социалистическите принципи и за техната реализация чрез 
тази област през този I решаване на редица икономически, политичекн и обществени 
П г к - й иъчраси. Това даде възможност Щото комунистите в този пе-
нетгодншен план Ще се 4/ риод ал бътат инициатори на творчаетаото на трудовите хо- 
НЗГрадят твърде серноз- 4 Ра; чХото с успех да се борят против разните анти-еоциали- 
_ ини„г ^ ? етически явлеиий, да преодоляват заостаналостта н опирайки
■ и индустриални предп- ^ се на активността н» социалистическите сили, да дават мо- \ 
риятня, а земеделието ще 8 и1ен етВмУл аа по-нататъшво социалистическо развитие. Твърде 
пплVпи 8 ин°го пораства влиянието ва Съюза на комунистите. Из ве-

У големи капи7'8ЛО- ^ говате репици и из обществените оргави н организации из- 
ВЛОЖения. Все по-бъвзе- 8 растна и афирмира голямо число ва нови обществено по- 
то 8 тически дейци,

Р тие На индустри- / в целото това развитие Съюза на сръбските комунисти
ята и земеделието ВИ - § идейно и политически растеше, числено нарастваше, организа-
кономически ичпгтяняли 8 0ЯОНН° Се ааздравйваше, оспзсобяваха се неговите ръководства.ски изостанали- А за пе-пататъшиото засилван* на Съюза на комунисти
те Области, в КОИТО ЖИ- 8 те' за понлтатъшното идейно възпитание ня членовете на Съю- 
веят напипи.ллате иол 8 31 иа комунистите трябва сщ- по-голя^о внимание да се обърве 

Ц алните мал- А върху проучването на произведенеятл на Маркс, Енгелс и Левия. 
Цвнства, ще доведе до е IV Конгрес смята, че сръбските комуинети трябва оше
по-нататъшни пппгпегнп 8 п°'гол?“° вввмание да обърнат към проучване ва Програма- ИГЪШВИ прогресив- 4 та и решешията на VII Конгрес на Съюза ва югославските
ии движения. Числено ще 8 к°мУвв«и, В които е определена линията ва Вашето бъдаша

4 рЪзвнтне
IV Конгрес на Съюза' на сръбските комунисти приема 

Та класа, която е реша- ^ докладите поднесени ва общите заседания и в комисиите на
Ющ фактоо и носител на 8 КонгРеса и с“й™. ■ тях еа определена и формулирани за-ч- кюр и носител на , дачите, които произлязат из общитл линия па VII Конгрес на
здрави и напредничави 4 Съюза на югославските комунисти и поради това ги приема
социалистически стоеме- \ вато предстоящи задачи яа органнвацаате и ръководствата аа м оохически стреме | Съюаа ва сръбските комуниста.

се увеличи рабвтшическа-

Iжн.
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223 НРИЕ ПАРТИЗАНСКА ГРОБНИЦА
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СЗОЖЛОгеП^СКЗ«ЛЛСЗ«СЛЛ№ЛЯиЛ»
№8» ий*»I Община-национален парк

'*. Най-малквта община в Югославия красоти която зарад това е про
възгласена за национален парк.

Общината .има 3.500 жителя н за- 
площ од 21.519 хектара, от кое

то 191 хектар
положени стъпаловидно, различно оцв
етени, свързани с живописни водопади.

Какво се чака?Откриване на тази спо
мен—гробница ще стане 
на 4 юли — Ден на бо
еца. В гробницата ще 
се намират останките на 
незнайни герои 
Трета македонска бри
гада, коя дванадесете 
то' в тазя област се е сра
жавала с българската фа
шистка войска.

Повдигане на гробни
цата ще помогнат мате
риално и стопанските ор
ганизации от Босилеград- 
ската комуна.

Честване на Деня на 
боеца ще бъде този го
дина най-тържествено по
неже съвпада с юбилей
ното честване на 40-геди- 
шнината на СЮК и СКОЮ.

Освен това тази годи
на се навършават 15 го
дини от знаменитата бор
ба на Черноок, в която 
партизанските поделения 
извоюваха голяма победа 
в борбата с ойупациона- 
та войска.

Членовите на Съюза на 
бойците от Боснлеград- 
ската комуна известно вре 
ме вече работят върху 
събиранетона костите на 
падналите бойци в НОВ в 

. тази област. Костите на 
загиналите вече са събра
ни и пренесени на Черно
ок където ще бъдат сло- 
жени в обща гробница.

Друг&рю редактор,
Преди известни време в на

шият град се формираха До- 
броколчески трудови брига
ди за поправка на улици и 
за помощ При изграждане на 

обекти. Не зная По ка- 
Причина но бригадите не 

Пристъпиха към сериозна ра
бота. Очакваше се Пръв о- 
бект за работа да бъде ули
ца „ПеШар Тасев" (към бол- 
ниваШа) защошо Преда годи
на и Повече на нея се рабо
ти, обаче Шя и днес си е не- 
довршена.

Предлагай в идните дни 
да се започне работа за до- 
вършаване на тази улица, ко
ято днес частично е обра
снала в буреняци.

толкоа е популярна отвъд границите, 
че понякога, през летните дни, в нея 
има толкоз гости од страната и чуж
бина, колкото н постояни жители. То
ва е общината Плитвички Езера, поз 
ната в света по своите природни

от
ема нови

кваотпада на езера, раз-

Жените и повече 
и повече живеят ЧЕТИРИ НАИ-ТОПЛИ 

ИЗВОРИ В СТРАНАТААнализът от регистри
ране на населението у 
нас показва че жените са

Покрай няколко стотин топли и 
хладни минерални извори, 
само една част се 
Славия съществуват четири термални 
извори, конто с пълно право могат да 
се наречат — горещи. Три се нами
рат в Сърбия, а един в Македония.

Рекорд в това отношение носи 
Вранска Баня в южна Съ;:бия, с по- 
голям брой извори с различна мощ и 
температура. Водата от „Велика че- 
сма“ във Вранска Баня има температу
ра от 93 градуса, а „Вручи извор“ —

82 градуса. В такава вода никой не 
може да се къпе и за това тя се раз 
хладява в специални басейни.

Г. Н.
от които

използва, в Юго- Нима така?ЙошаначкаВторо място заема 
Баня в подножието на Копаоник с 
температура от 78 градуса. По-малко 
позната Сиеринска баня в южна Сър 
бия има много извори с различна тем 
пература — от 2 до 71 градус.

Неотдавна ми се случи 
следното: влезох в Прода- 
вница № 2 на Земеделската 
кооПериция „Нишава" в Ди
митровград и ПоПиШах Про
давача да ли ще се Продава 
фураж, а Шой отвърна че 
няма да Продава за ден два 
зищото цената не е опреде
лена. Същият ден след обед 
като наминах видях, че Про- 
давачаШ дава и цели повали 
фураж, а на мен а някои ка
за че няма да Получим• По
неже не сме Постояни „мю- 
щерии’. С други думи разде
ля фураж По Приятелска ли
ния. Това могат да потвър
дят и Стойчо Петров, Борис 
Михайлов и Коста Гоцев, 
всички о т Димитровград.

Нима така трябва да По
стъпват Продавачите Пове
че че още това оШ коопера
тивен сектор?

Струмишка баня в Македония, с 
радиоактивна вода, има температура 
от 75 градуса.

в мнозинство макар и не
значително. През 1931 го
дина процентът на жени 
беше 50,5% през 1948 — 
51,9%, а през 1953—51,6% 
ог целокупнато населе
ние.

ГРАДИНЕ —,В селото 
се^продължава с, проуча- 
ване на материалите от 
VII Конгрес на СЮК. На
рочно голямо интересува
на всред народа е аа Про
грамата на СЮК.

БОСИЛЕГРАД.
Преди два месеци се 

взеха мерки за постройка 
на далековод до града. 
Капацитетът на тоя дале
ковод ще бъде 35.000 кв. 
Направен е проекто план 
и разгледан от колегиума

селото до кожарския цех.
Докаран е камък за пътя 
Желюша- Поганово — 200 
куб. в което са участву 
вали 133 коли и 200 ра
ботника. В дома на Кул
турата редовно се про
жектират филми, изнасят 
С: доклади из областта на 
нашата вътрешна поли
тика.

СЛИВНИЦА— Масовно 
политическите организа
ции в селото на съвмест .. 
ьа конференция изработи- УЧВННЧВСКЗТЗ К00ПВРЗ“

ция „Пионер“ 

в с. Поганово

<2
Средни години на жи

вот през периода от 1952 
—1954 изнгсяха 56,92 за 
за мъже и 59,33 »а жени.

ЩвтШШШШШШ• - _______* т
73-ГОДИШЕН председател 

НА МЕСТЕН ОТБОР
Влада Младенов 

от Димитровград
условия в селото. Бяха 
белосани всички къщи в 
селото и почистени дво
ровете.

Д. НЕВЛЯ$— Органи
зацията на ССТ в селото 
сътрудничи с граничари
те по редица въпроси из 
плана на съревнуванието 
заказано в чест на слав
ната годишнина от осно
ваване на Партията. Офи
церите от граничното по
деление изнасят редовно 
доклади из историята на 
Партията.

СМИЛОВЦИ —Родите
лите от Основното учили
ще в Смиловци заьър- - 
шват ново училщно зда
ние. Без бюджетски сред
ства те успяха да покрият 
зданието. Учениците съб
раха пари чрез различни 
акции и парите внесоха 
във фонда за изграждане 
на училищно здание.

§ [БОСИЛЕГРАД. Разви
тието на училищната мре 
жа в Босилеградско даде

Рангел Тодоров от На- 
околия Пи-шушковица,

рот, е един от най-стари- _ възможност да се обхва- 
те председатели на мес- нат всички деца. В боси- 
тен одбор не само в око- леградската община има 
лияга, но [вероятно и в пет Основни училища, 18 
Републиката. Макар че самостоятелни четирикла- 
има 73 години той е мно- сни у-ща с 2.665 ученика 
го активан и неговото се- В тия училища се при- 
ло се изтъква в изпълне- стъпва към реформа. От- 
нне на всекидневните за- варят се работилници и 
дачи Той е постояно от- ученически кооперации, 
борник още от 1945 го- Кооперацията • на учени- 
дина 1 Той е хитър ста- циге в Босилград има 350 
рец и добре се държи, члена. Останалите форми 
Винаги е .е добро нас- на вънучилищна работа 
троение Той казва: „Не също така допълват об- 
ми е 8тешко *да работя разуванието на учащите 
понеже в това намирам се,
удоволствие. Единствено МАЗГОШ—Във връзка 
очите отслабват, та незная с чествуване на 40 годиш- 
още колко 1Ц,е работя. Ис- нии,та на СЮК и Синди
ка ми се да'докарам до 
100 години, а после ка
каото ще шека става...“

ха план за участие в съ
ревнуванието заказано в 
чест на 40-годишнината 
от създаване на СЮК и 
Синдиката. Според плана 
трябва да се завършат ре- 

ь1Шш дица мероприятия в се- 
Ц ЦЦ лото.

I

Вече три години в По
ганово съществува уче
ническа кооперация. От
начало това беше само 
продавница на ученичес
ки прибор. Днес, обаче, 
това е истинска коопера-

ГОИН ДОЛ — В чест 
на 40 - годишнината на 
СЮК низовите организа
ции в селото приеха съ
ревнуванието и решиха 
най-важна акция да бъде 
електрифициране на се
лото. Формиран е комитет 
който ще се грижи за . I 
провеждане на тая важна — 
акция.

Вая

а в II"• е I
ос

ката, организацията н а 
ССТ в с. Мазгош предп
рие редица мерки за по
добрение на хигиенични

ПЕТЪРЛАШ — Друже
ството на жените в се
лото взема дейно участие ^ 
в Съревнуванието заквза- 

( но в чест на 40-годишнн-
'([ на рЕлектростопанството ната на СЮК н Синди- 
$на НР Србия. ката- Жените се
Щ&С изграждане на дале- суват за материалите от 
Жковода ще се ускори ра- VII Конгрес и редовно 
>' звитието на комуната. На посещават докладите ко- 
щпърво място ще бъде от4-й- у ито се изнасят във връз

ка с Конгреса.

Ййч. м.
Смиловци

ция с 500 члена, която
има различни секции: 

«нтере- продавница, работилница
градина, разсадник и др. 
Само през течение ва 
1958/59. учебна година 
кооперацията реализира 
приход от 500.000 динара.

I

'полза за развитие на съ
ществуващите "мини в тоя 
край.

За таягцел изпълнител
ното вече на НР Сърбия 
даде 139 милиона дин.

Днешни деца I
фото — хр;оника

ЖЕЛЮША Организаци
ята на Социалистическия 
съюз в с. Желюша с р.\ 
дост прие съревнувание
то в чест на 40 годишни
ната на Съгсмя на юго
славските комунисти. За
почнати са редица акции 
в които участвуват всички 
членове. Между другото 
ще се завърши пътя от

т— Отклкто синът му стана инженер вди
гна нос. като че лн само неговият е завршил.

ЛОВДЖИЙСКИ ВИЦ

V' швЙ!«V-'
гул

,БРАТСТВО■ вестник па 
блгарскоШо малцинство 

в Югославия

/'1 Излиза ма I и 15 число 
> в месецаI— Касва играна искаш, сине, да 

ти купи ?„

— Па.. една моторетка от 50 кубика I Печатница .ГРАФИКА" 
— ПироШ — Шел. 20

На тръгване,.’ ...па вр ьщ ,ие
КОЖАРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ В С. ЖЕЛЮША
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А^1Ш1РШ)(В0ВЕТДР #
ЗА ОБРАЗЦОВО УЧИЛИЩЕ 

В ДИМИТРОВГРАД
ИЗ АЛБУМА НА НАШИТЕ ХУДОЖНИЦИПРЕЗ СЛЕДНАТА , 

УЧЕБН4 ГОДИНА

СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО
УЧИЛИЩЕ
в Босилеград

*
Училищният съвет на О- новаване на СЮК и Сцн- 

сновното училище „Мо- дината показа пред посе- 
ша Пияде* в Димитров- тителите, че училището е 
град в началото на итази постигнало завидни ревул- 
учебиа година постави тати през тая учебна го- 
пред себе си сериозна за* дина.

гочислени форми на вън- 
училищиа активност.

Училището има голямо 
значение за възпитание на 
своите ученици — българ
чета и сръбчета които се 
учат в това малцинствено 
училище в дух на брат
ство и единство.

По решение на изпъл
нителното вече на Народ
на Република Сърбия р 
Босилеград, от септември 
1959 година, ще се открие 
Средно икономическо у- 
чилище.

Това училище ще доде 
възможност стопанските

Другарят Боголюб Про-дача: дд превърне учили
щето в обраацово. В то- кич, помощник директор 
ва направление през го- на|Завода за усъвършенст- 
димата се арещнаха сери- вуване на учебното дело 
ознн затруднения. Трябва- в НРС между другото 
ше в училището да скъ
са със старата педагоги
ческа практика и внесе

Затова колективът на у- 
чилището с право поста
вя въпроса: ще бъде ли 
училището провъзгласе
но за образцово?

Съществуват условия и 
желания това да се осъще
стви и Димитровград за 
идната учебна години да 
получи образцово основ
но училище.

каза, че учнльщето в Ди
митровград все повече по 
лучава контури'на съвре- 
мено Основно училище: 
тойе формирало училищ
на работилница, училищна 
кухня, 
дина,

нънучилищна работа, да градина, подготвило е 
се училището приближи площ за физическо въз- 
към комуната н пр. За питание и създадени мно- 
всичко това беше нужно 
голямо ангажиране на пре-

оргаиизации да получат 
нужните кадри които ще 
се школуват в Босиле
град.

нов дух в училището, ко
йто вдъхва новата учили
щна реформа 
страна. Трябваше да се 
създадат такива форми на

Богдан Николов: Партизани
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има и колко ученици ще 
се запишат в първи клас 
допълнително ще се оп 
редели.

По този начин разре
шен е належащия въппос 
за средно училище в Бо- 
силегредско в духа на 
новата училищна рефор
ма която дача приоритет 
на средни специални у 
килища, а от друга стра
на лава се възможност за

училищна гра- 
ботаническа Разширяване

НА УЧЕНИЧЕСКАТА 

РАБОТИЛНИЦА
Б. А. Н.

-V-
УСПЕШНА КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА 

ДЕЙНОСТ НА ССТ-„СТРОШЕНА ЧЕШМА"
ваване на СЮК. Освен д..* 
.дените доброволно тру 
додкн за урежд-не на у- 
лиците в района, органи
зацията
резултати в културно-прр- 
светна работа.

подаватели и по-геле- 
ми финансови средства.

И сега ® края на учеб- Организацията на ССТ-рв-
йон .Строшена чешма“, в 
досегашиата си работа 
постигна най-добри резул
тати в съревнуванието 
започнато в чест на сл*в-

Учителския съвет< При Ос
новното училище ,Моша Пия- 
иеи в Димитровград реши да

ща на Завода за усъвършен- 
сШвуване на учебното дело в 
Н. Р. Сърбия. Работата в ра
ботилницата ще бъде органи
зирана върху съвременните .йе

ната година може свобод
но да се каже, че всички 
тия начинания са успешно 
доведена до край. Учили
щето равполага с голяма 
училищна година бота
ническа 'градина, гор
ски разсадник, учени
ческа работилница, му
зей, аероклуб, училищен 
вестник .Югослаъявче“ 
н много други кръжоци 
за задълбочаване на зна
нията по отделни предме
ти. Постигнати са големи 
резултати в учебно-възпи
тателната работа. Пионер
ската организация през 
годината беше сериозен 
помощник на учителския 
колектив при провежда
не на плана за реформа 
на училището.

Ученическата изложба 
която бе открита .в чест 
на 40-годишнината от ос-

р зшири ученическата рабо
тилница. За тази цел 06- 
щ нският отбор оШПусна Шоди на Педагогическата Прак- 
боОООО динара. Работилница- Шика у нас. С това Основно 
то ще бъде снабдена \с най- 
модерни съвременни

постига видни понататъшно следване н< 
университета,

ната годишнина от осно
училище „Маша Пияде" в след
ващото учебна година ще има 

и',ия за обработка на дърво, най-добра работилница 
метал, хартия а др. С Помо- пзТочния район на страната.

съорже-
в юго-

ЗАВЪРШЕН
IV фестивал на 

Б ЪЛГАРСКОТО 

МАЛЦИНСТВОДОБЪР ПРИМЕР
0 .БИБЛИОТЕКА НА УЧЕБНИЦИ

КБЕЛОВАР
СПОРТ !

По случаи Деня на младостта и рождения ден на 
другаря ТиШо, в Димитровград се състоя фестивал на 
българското малцинство. ’

На фестивала се Представиха художествените само
дейни групи оШ всички села, физкултурни организации и 
танцови състави. Фестивала Показа огромен ръст в кул
турно-просветно отношение на българското

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
Онова което е направила Бйело- 

варската комуна изглежда, че през 
следващата учебна година ще бъде 

ФИЗКУЛТУРЕН СЪБОР актуално и за другите краища в стра-
--------------- -—------------------ ната. Именно, на днешните ученици

Група ученици—пионе- в Бйеловар и близката околност сто
ри от Основното учили- ят на разполагане библиотеки с у- 
ще .Моша Пияде“ в Ди- чебници. Учениците се ползуват с у- 
митровград ще вземат у- чебници н други помагала съвсем татъшният ръст на нашето образова- 
частие на Съюзния физ- безплатно. телно дел®.
културен събор който ще 
се състои в Белград към 
края на месеца. Ученици
те са участвовали ва Об
щинския- физкултурен съ
бор и показали се като 
най-добри изпълнители не 
не само в общината, но 
и в цялата Пиротска око
лия.

Нещо подобно е сторено и в из-' 
вестни ар.-ищз в Босна и Херцеговина.

Опитите на Бйеловар и други ме
ста могли би дъ ивмерят приложение 
и в други околии и общини, е осс-бе 
нео там, където материалните усло
вия на родителите пречат на по на-

ЩЕ УЧАСТВУВАТ
НА СЪЮЗНИЯ

национално
малцинство През Последната гедина. Той Показа, че всред 
младежите, какШо средношколската така също и селската 
и работническа, се разкриват всестранни творчески възмо
жности. На фестивала се Представиха добре нарочно 
ските самодейни театри, чиишо репертоар тази година бе
ше на завидно художественно равнище. На снимката ;• (го- ■ ' 
ри; Парад на физкултурниците, (доле) гостите оШ офици
алната трибуна наблюдаваш миноващаШа младеж.

сел•

ВЕСТНИК НА УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ

в Димитровград
Униберзален
музикант

р Л"1
се издаваше ученически 
весШник. — „Югослав- 

зиаая у 1 --ч1 .'У- янчв". До сега излезо-
Х“ °Сем броя 'с ШиРаж 
ош 2’ш бройки- в не- 
Г° сътРУАничеха учени- 

■Т&тЗгцг--■■ ците и учишелаШе оШ
Основното училище 
„Моша Пияде".. При Пе- 

-' чаШницаШа на Уучила- 
щеШо голям брой уче- 
наЧи се осПособиха ва 

(„V Печатарсха работа.

На тридесетгодишният,- 
Тончо Папич, служащ 
в продввницата. за му
зикални инструменти 
в Сплит, никога не е ску
чно в продввницатя. Ма
кар че не е посещавал ни-

Те провеждат треннров- 
кк всеки ден в 
училището със своя ръ
ководител Еленко Вида- 
нович, преподавател по 
физкултура.

На кашите физкултур
ници пожелаваме

двора на

какво музикално учили
ще, той свири на най-ра
злични

успех.

инструменти — 
духови и струнни. Той 
е винаги гвтов

■

АБОНИРАЙТЕ СЕ 
за „БРАТСТВО* — вссШчик 
на българското малцинство. 

Годишен абонамент 240 
Полугодишен

Суми изпращайте на 
рачун" 122-70/2-47— Пирот 

С Пощенска запис на адрес: 
„БраШсШво■ — Пирот 

ул. Маршал Тито Ав 40

да вземе 
какво искате място в кой
то и да е орк. стър, което 
често и прави.

•у.Вестникът беше Оо- 
мощник на Преподава
телите По езиците, а 
особено Ври обучението 

По български език. Очак-

дин. 
120 дин.

Интересно„жиро
ала е, че и не

говите братя свирят на по 
няколкода да ва се През следваща- 

та инструменти, ма-. година веешнзкът 
„Югославянче" да се 

Печата в ПечаШнициШа на вестник „Братство“ в Пирот. 
През лятната ваканция вестникът — — __________

кар че н те нямат музи
кално образование.

няма да излива.


