
ТНИК ЗА ОБЩЕСТВЕНО - ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО

ГОЛЯМ УУЧУЪГ в ПИРОТ

Новата фабрика-потвърждение на правил ността иа нашата икономическа политика
— Поздравляваме подобрените отношения с България —
— Реч на МИЛОШ МИНИЧ, председател на ИВ на Србия

НР Сърбия за 60 иа сто. Бро
ят на работещите в стопанства 
то се е увеличих през послед
ните три години във ФНРЮ 
с около 430 хиляди, 
с около 190 хиляди лица. Смя
та се, че само в Народна репу
блика Сърбия селскостопански
те производители са намалени 
с 333 хиляди лица, а броят на

Иа 20 
бе пуснат в

ско, Миханло Швабич, подпред 
седател на Изпълнителното ве
че на НРС, ГЮрица ЙоЙкнч, 
председател на Общинския на
роден отбор в Белград, Мома 
Мнлованович, член на Изпъл
нителното вече на НРС, Радош 
Йованович, Югославски амбаса- 
дор в България и много оЩе 
други обЩествено-полнтнческн 
дейци от Нишка околия ц от 
Пирот.

Големия народен 
трудовите хора от 
откри с кратка реч секретарят 
на Околийския комитет на 
СКС в Пирот Светислав Попо- 
вич—Тиле, който даде думата 
на Милош Минич.

декемри тържествено 
експлоатация но

вият модерен цех за производ
ство на авто н мото гуми на фа 
бриката „Тигър" в Пирот. а в НРС

11о този повод се състоя го
лям народен митинг в двора на 
новия цех, на който пред пове
че от АЮ хилЯди граждани от 
11ирот, Димитровград 
места от Пиротска .. околия го
вори Милош Минич 
тел на Изпълнителното

и други
незомеделското население се у- 
пеличил с 550 хилЯди лица, 

Пиротско Социално-икономическата стру-

председа- 
вече н» 

Народна република Сърбия.
митинг на

На тържеството 
вах-а: Иван Караиванов,
ЦК СКЮ н съюзен народен 
представител на Димитровград-

ктура, на населението се мени 
бързо.

Особено големи промени ста
ват в областта на селското сто
панство, в което, например, а 
НРС обществените вложения 
са увелечени два пъти в срав
нение с 1956 година. Процесът 
на механизирането на селското 
стопанство, прилагане иа нова 
агротехника, развитие на ин
тензивното животновъдство, с- 
лружаваннЯта между всмедел. 
ските кооперации и частни про 
изводители и сЪЩевременото 
изменение иа обществените 
тношения се развиват „на ши
рок фронт оЩеднес и дават пъ. 
рвите големи икономически и 
социални резултати.

Смята се, че от 1957 година 
година реалната за

плата на работниците и служите 
лите расте средно с 10 — 12 на

присъству- 
член на

Речта на Милош Минич
Посрещнат с бурни 

сменти и възклицания Милош 
Минич между другото

— Преди година и половина 
идвах в Пирот. Направих по
сещение на някои стопански 
предприятия, водих разговори 
с ръководещите другари от ва
шата околия и комуните от Пи 
рот, Димитрвград и други по 
въпросите за обШото и стопан
ското развитие на тези наши 
краиЩа, които принадлежат 
кЪм стопански неразвитите кра 
иШа на нашата страна. Видях, 
че у вас се е развила велика 
инициатива, особено на иконо
мическото поле...

— Тогава, продължи Милош 
Минич, бях уверен, че този 
край сЪс собствени усилия и с 
творчески труд, а с финансо
ва и материална помощ на На
родна република СрбиЯ и на 
Федерацията, Ще може да, се 
развие в сравнително кратко 
.време и да се нареди в реди
цата на икономически развити
те краиШа...

— Вие несте могли по-хуба
во да отбележите юбилейната 
година, в коЯто чествуваме 40- 
годишнината на КПЮ, но с то
ва което правите днес, с пуска
нето в движение на новата фа
брика и с този голям митинг.

Четиридесетгодишната 
на КПЮ е била насочена кЪм 
Ясните цели: превзимането на 
политическата власт за трудо
вия народ под водачеството на 
работническата класа, повдн-

аплоди- борба

каза:

гането на страната ни от сто
панската о-изостаналост и ней
ното претварЯне в напреднала, 
стопански развита страна сЪс 
социалистически обществени о- 
тношения.*’

Милош Минич след това из
тъкна някои данни за нашите 
огромни успехи в стопанството, 
„които най-добре потвържда
ват правилността на нашите 
пЪтиЩа, обществена система, 
ефикасността на икономическа 
система и правилността на на
шата икономическа политика.“

до 1959

сто за една година, а заплану
вано е 7—8 на сто, а личното 
потребление на един (жител ра 
сте двапЪти по-брзо от запла
нуваното 4 — 5 на сто годиш
но.През първите три години на 

сегашния ни потгодишен план, 
година 

производство 
ФНРЮ за 47

С изпълнението на обЩестве 
ния план, продължи другаря Ми 
нич, ние Ще изпълним нашия се
гашен петгодишен

т. е. от 1957 до 1959
индустриалното 
се е увеличило в 
на сто, а в Народна република 
Србия за 57 на сто в сравнение 
с 1956 година. Селскостопан-

план за че- 
Нне вече рабо

тим върху подготовката на но 
вия обществен

ското производство се е увелк- план за 1961-1965 година, т. 
чило въ» ФНРЮ за 37 ка сто, е- приготовляваме 
а в Народна република Сърбия нататъшен възход, 
за 34 на сто, реалният национа успехи“, 
лен доход във ФНРЮ

тири години.

петгодишен

се за по
за нови

След като подчерта че фа
бриката „ТигЪр“ в Пирот е 
едно от реализиранията на на 
шата политика за развитие на 
неразвитите краиЩа 
циалистическа Югославия оа 
•построени могобройни стопан
ски предприятия 
зостаналите краиЩа в страната 
ни, той продължи:

-Освен краищата за кон
то Федерацията е обезпечила 
средства за гарантирани ииае 
стирания, икам да ви кажа, 

че и Народна република Сър
бия в своя 
е осигурила средства около 10 

Следва на 3 сШр.

е нара-
а вскал аа около 47 на сто.

СВЕТЛИ ПЕРСПЕКТИВИ нара. Неговите произведе
ния са познати на Белград, 
Лесковац, Скопие, Проку- 
пие, и на Ню-йорк, Амстер 
дам. Хамбург... Предприяти
ето „Услуга" в Босилеград 
получи нова производствена 
сграда.
В Димитровград и Босил- 
град са построени много мо
дерни жилнЩа н обществе
ни здания. И други маши 
предприятия — „Бесна ко
била", „Свобода”. „Братс-

За петнадесети пТ>т 0- 
брЪЩам* последната страни- 
Ца на календара н се про
щаваме със старата година.

Неволно, но с оправдана 
гордост, правим равносме
тка за изминалата година, 
изпълнена с героични под
визи и невиждани победи в 
нашето социалистическо 
строителство.

В тези зимни дни ние, за
едно с цялото свободолЮби- 
бнво човечетво се радваме, 
че над нашите страни не ду
ха омразният н опасен вя
тър ю студената война, рад 
ваме се, че човекът на атом
ната епоха, който с крилат 
устрем тръгва да покори 
вселената и да си създаде 
по-добри условия на живот 
върху вемната шар, 
разбрал, че световните про 
блемв не могат да се раз
решават с война, ваШото а- 
ко до нея се дойде не би и- 
мало ннто победени ннто по 
беднтелн.

Горди сме от това, че ■ 
'.борбата аа внедряване ра

зумното мнение в сърцата 
на големите и малки народи 
от всички меридиани, наша
та социалистическа Родина

а че в со

е била И чеЛНите редИЦИ. 
Югославия се прояви ка-

цийта и от големите вложе
ния, които отделя нашата 
обШкост — ние постигнахме 
рекордни добиви на пшени
ца и
6 од и хм е от внос на зърнени

ноправен член на кашата со 
циалистическа общност, в 
крак с останалите братски 
народи, участвува в социа
листическото 
на страната и на своя край 
— Димитровградска и Бо- 
енлградска комуии.

Стотици наши специали
сти работят из цялата стра
на, хилЯди наши младежи у- 
частвуваха в строежа на ав- 
топЪтЯ „Братство — Един
ство”.

Нашият край мени лицето 
си: Край Нишава и в Забр- 
дье зеленеят 495-те хектара 
високодобивна пшеница, вЪв 
Висока белеят хилядни мери 
носови стада, в Липинско по 
ле израства голяма овцефер- 
ма, по нашите стопански дво 
рове се отглежда породяст 
добитък, предишните чука.

тъкмо в и-

то борец за мира, за актив
ното и миролюбиво съжител 

а не
блоковете, за разорЪ 

за помоШ ка не- 
за осво-

царевица и се осво- строителствоство между народите.
между 
жаването, 
развитите страни, 
бождение на народите от ко

храни— ние издигнахме на
шето земеделие на нндустри 
алното равнище.

Единството на нашите 
изпълнени с нов

петгодишенлонналния гнев.
Тя стана символ ка мира 

съвестта на чове-
.... >•

.. . Ш „Свобода", .
тво", „Механик,", „Изграж
дане , „Нншавска долина", 
„Седми Юли", „Напредък", 
фабрика за гумеиции, земедел 
ските кооперации и други с- 
топанскн организации с оп
тимизъм навлизат

народи
социалистически и Югослав
ски патриотизъм, сплотени 
окло милионния Съюз на ко 

Социалистнчес-

в света — 
чеството, както каза един 

Азия. гмъдър държавник от
Нашата социалистическа 

общност на братските наро
ди и национални малцинства 
постигна през изминалата го 

невиждан прирЪст в

мунистите, 
киЯ съюз на трудещите се и 
другаря Тито — е най-го- 
лЯмата гаранция, че нашият 
социалистически път и в бъ 
деШе Ше бъде овенчан с У- 
спехи. Тези успехи от ва
шия строител правят истин
ски човек — който има все

Четете

този БРОЙВв новата 
година, вдъхновени от успе
ха през тази година.

БрутопродуктЪт на Дими- 
тровградсио а сравнение с 
1958 година нарастна през та 
зи година с 57 

Тези факти 
ват с гордост!

Затова

дина
индустриалното производст- 

който Организацията на 
обединените народи от Ест 
Ривер оцени като най-висок

„Тигър“ вчера м
МИ
Наци овалните 
малцинства във 
ФНРЮ
„Циле“ и „Брат
ство“
Рспиртаж

во,— е

по-добри условия нз. живот, 
който свободно гласува и би 
ва избиран, управлява сво
ето предприятие и обЩестве 
ните служби, свободно кри
тикува. планува и работи, 
който все повече заличава 
разликата между „мое и на
ше".

Нашето българско нацио
нално малцинство, като рав-

в света.
Благодарение 

селскостопанска политика, ко 
ято изхожда от материална
та заинтересованост на про
изводителите, от колективи- 
зиране на пооизводството. а 
не на
то На съвременна агротехни
ка, от сдружаването на част
ния производител с коопера-

на сто. 
ни иапЪлнЯ-

на новата ри са скрити от млади ака
циеви и борови гори, пусте
ещите места са засадени с 
малиници и орехови лесове... с гордо повдига

ните чела посрещаме Нова
та година и вярваме в нови 
успехи в обЩествено-стопан- 
ския живот. За нашия човек, 
за нашия край, 
социалистическа Родина!

Крепнат и се разширяват 
нашите предприятия „Циле" 
в Димитровград реализира 
72 милиона; в идната годи-

земЯта, от прилагане-

аа нашата
планува 160 милиона ди- Анекдотина

V. /

своите читатели ^Братство** честити Новата 1960 година1
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НА ВИСОКО РАВНИЩЕI мет ЗЯс. ЗЙ41 националните малцинства
[равноправни
1 ЧЛЕНОВЕ НА ФНР1-Р»

Страната на петте народа от Югославско потекло — на сър- = 
= би, хървати, словенци, македонци и черногорци — Югославия 
= е същевременно и страна на значителен брой национални мал

цинства, Нея наслеват и девет национални малцинства конто 
_ според пописа на населението от 1953 година имат 1.800.900 
= лица. Най-чнсленн са шнптарнте (754.000), след гова упгар- 
= ците (520 000), турцнте в Македония (250.000), те намаляват 
1 зарад иселването им в Турция, според споразумението нн с 
= Анкара, Значителни групи представляват словаците (Й4 000),
§ румънците (60.000), българите (60.000), чехите (34.000), н- 
= талнанцнте (35.000) и руеннн (37.000).

ЩЯ8

Западните страни предлагат 

срещата да стане на 27 април
товността на западните 
партньори да се ерпцват 
с него. В писмото той 
изказва уверение,че Хру
шчов ще приеме тяхното 
преложение.

април в ГБриж. Те 
тат, че 
допринесе за укрепването 
на мира в света.

смя-
съвещтнието :це

I съвещанРто на шефовете 
на САЩ, Фрашцвя, Вели
кобритания и Западна Гер 
мания. Те загледяхч ня
кои въпроси свързани с 
АтлзнтичеС’- кя пакт. Ме
жду вътросите, по които 
се разисква, се намираше 
и въпросът за отношения 
та Изток-ЗаР'ЯД, 
майското 
Берлин.

Шефовете на спомена
тите държави се съ'ллси 
ха да се проведе четвор 
ното съвещание на високо 
ревне ще с участието на 
Хрушчов. Те отправиха 
писма д) Хручов, в кои
то предлагат съвещани
ето да се състои на 27

I

Покрай тона те се съ- 
глюиха съветът нл Атлап 

пакт да бъдетическия 
осведомен за резултати
те от разговорите прове-

положение на националните мал-Политнческо-праоното
цинства, като на Югослвски граждани, произлиза от цялата си- 
сдема на социалистическата демокрация и на държашю-поли- 
тнчсската организация на Югославия. То е уредено с отделни 
постановления на Съюзната конституция и на конституциите

на авто-

Ш-2ХРДТКИ новин.зп гео- 
обединенее и

I дени в Париж.
СЪВЕСТНИ СЪЮЗ

На 22 декември в Москва 
започна декемврийският пле
нум на ЦК на КПСС. Пле
нумът бе открит от Хрушчов. 
Този пленум е посветен на 
въпросите из областта на сел 
окостопанското производство. 
Навестени са известни про
мени в организацията и уп
равлението на колховите.

републики, относно с конституциите
МетохиЯ н ВоИподина къдсто на САШ-на народните

номните области на Косово п 
_ националните малцинства са и наМ-чнсленн п заради 
5 същност са н образувани тия две автономни области.

Президентът 
Дуайт Ай (енхаугр е от- 

писмо до пргдее-
КОИТО в

ха правел 
дателя 
съвет на СССР — Хруш-

РАВНОПРАВИЕ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ЖИВОТА на Министерския
I който са вдъхновени всичкитеОсновният принцип, от 
= закони за националните малцинства, се изразява в прпзнава-

вЪв всичките обла-

§ което го е осведо-чов, в
мил за сътоя^ото <е съМ нето правата на националните малцинства 

= сти на живота наравно с останалите Югославски народи.
малцинства е признато право на индивидуално

На
1 вещзние Париж и за го= националните
Е културно развитие, правото на употребление на свой език и ра 
Е-венство пред закона. Това отделно се подчертава в член _ 21 
Е на Съюзната конституция, в който се казва: ВСИЧКИ Г РА- =

ЮГОСЛАВИЯФсаЕеднакви НпредА1 законаБи‘са | ГЛН^ТГ П V11114 ОВ
| иАвер°^Ротоведан1°еГЛЕА НА нароаност' раса I V/ 1 1 С-1о 1^1-4 О I 0.0 \ 0-1

т. г. в Париж се състоя /

I АЛБАНИЯ

При откриването на IV се
сия на Народната скупщина 
ня Народна република Алба
ния народният представител 
Зия Келичи е отправил иови 
напздки ср< щу Югославгя.

Нашият дипломатически 
преастлвлтел в Тнрана, кой 
то е бил поканен па присъ- 
стеува заедно с дипломати 
ческ.я кор, е напуснал засе
данието в Тирана.

Хрушчов не можал да 
приеме 27 април като дата 
на съвещанието зарад пър 
вомайските празненства. 
По това време, по уста 
Н081 на тряд: ция, ш> фът 
на СССР трябва да се на 
миря в Москв'. Москов 
сю те вестници полежи 
телно оценгха съобщени 
ето за разговорите про 
ведни в Париж.

Западният печат поло
жително оц°ни отп вора 
на Хргшч>р, обаче явя 
ва г се нови трудности, 
предложените дати не от
говарят на Де Гол и Мак- 
м -лън.

Равноправието, с което се ползуват националните малцинства гп 
в Югославия се вижда и от тяхното дейно участие в органите Е

общественото
На 25 декември Хруш

чов изпрати до западните 
лидери писмо, в което из 
каза своето задоволство, 
че западните държавници 
са се съгласили да се

на властта, в работническото самоуправление в
Е управление и в администрациятаI Според последните данни, числящите се към шнптарското 
= национално малцинство представляват 4,3.наето от ооШнЯ брой 

народни отборннцн в Югославия, уигарцнт^ 2,9 наето н тн. 
Участието на представителите на националното -малцинство в 

= органите на властта, е свързано с нацнонал-ката структура на 
= населението. Оттук идва, че на Космет в Областния отбор влн- 

отборници 65,5 наето шнптарн, а останалият процент
и в

I = проведе съвещанието, 
чрез което най-ефикасно 
могат да се разрешат меж
дународните въпроси. В 
писмото Хрушчов казва, 
че за съжаление предло
жената дата е неудобна 
за Съветското правител
ство и предлага съвеща 
нието да стане на на 21 
април или на 4 май 1900 
година. Съветският пре- 

| миер се надява, че една
В Автономната покрайнина Войводнна работниците от ун- | от девете дати ще ОТГО-

застъпени масовно във =

I_ зат като
= с.а отборннцн от друга националност. Подобен е случаЯт

Враня и Пирот, на територията на които живее 6Ъл— околиите
— гарското малцинство.
1 АЛЖИР| НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА В ОРГАНИТЕ НА 
_ УПРАВЛЕНИЕТО Според съ бщението яв Гл7в 

вото кгмзнлув не на Алжир 
ската нароаозсвободвтелната 
армия през последната сед
мина на месец декември са 
водени
с френските воиски- недалеч 
от алжирско-туниската гра
ница Унищожени са голямо 
число френски танкове н бро 
нирани коли.

I
I_ Участието на числящите се кЪм националните малцинства 
Ц в органите на работническото самоуправление,
5 ските съвети и управителни отбори, представлява 
— видно доказателство за тяхното равноправие в Югославската

в- работниче- 
също така

ожесточени боеве
_ държава.

1 Хр, шчовваря и на западните пред 
ставители.

малцинство са
работническото самоуправление и тяхното щ 

движи дори и над процента на тяхното участие в Е
Войводнна.. Данни-

= гарското национално 
= ©синките органи наIе участие се
Е националната структура на населението на 
Е те показват, че 27,88 наето от членовете на 
Е съвети на предприятията с над 30 работника са представите- 
Е ли на националното малцинство, въпреки че то представлява 
Е само 25,42 наето от целокупното население на Войводнна. По- 
1 добен е случаят и на Космет кЪдето 42 наето от членовете на 
Е работническите съвети в предприятията с над 30 работника 
Е са шнптарн.
; Трябва да споменем, че в шест общини в околните Пирот 
е и Враня, в които 66 наето от населението е от оългарското 
Е национално малцинство — работниците българи участвуват в 

раоотническите съвети с 83 наето.
Представители на националното малцинство са включени 

общественото управление. Те имат свои 
управителните отбори

Писмото на Хрушчов 
е било прочетено на прес
конференцията в Москва, 
а чрез министра на във 
шиите работи Громико 
било връчено на абасадо 
рите ва САШ, Великобри 
тания и Франция. Пред
седателят на съветското 

| Министерство за външни 
= те работи обясни, че

Планът за 1959 г. 

не е изпълнен
работническите

ПАРАГВАЙ

Към средата на декември 
я Парягвяй узб\хва ваоръжев 
бунт ср щу диктатгрек-я ре
жим на Стреснер Ксманду- 
чащия въстаническите сили, 
Карлос Кабалеро Переидо е 
заявил, че .реяо юиията ня
ма да значи промяна на ли
чности. но и на цялата си- 
гема. Вестите за изхода 
въст-нвето ся различни. Пра 
жителството заявява, че бун- 
■ът е подушен, а въстаниците 
заявяват, че герилската в< цна 
пролалжава н че главният у- 
дар тепърва идва.

На 22 декември на Народно
то събрание на Бъ1гария бяха 
предложени Законтти за държа
вния народно стопанскгя план н 
държавни бюджет за 1960 г. По

този повод председателят на 
Държавната планова комисия 
Руси Христ-зоз направи доклад 
за излълвевието яа плана през 
1959 година. Тсй изтъкна, че 
Бътгария никога до сега не е 
осъществила такова нараства
не на промишленото и селско
стопанско производство както 
през тази година Обаче въпре 
ки постигнатите резултати през 
първата голина на кампашята 
зя изпълнението на плана в 
съкратени срокове, Държавни
ят план за 1959 година, особе
но в селскостопанското произ
водство не е изпълнен. Т й да
де обяснение, че известен бр, й 
прелприятия не изпълнили пла
на, че са нарушавани догово
рите между предприятия стъ
пили в кооперация, че бавно 
са овладявали нови производ
ства, че за лошото качество на 
з меделските продукти са ви
новни атмосферните условия и 
ненавремевното прилагане ва 
агротехническите мерки, закъ
сняване в пршбирянето на ре
колтата и пр.

Неизпълнението на плана до
веде до това националният до
ход през тази година да се по
качи за 17% вместо за 34% 
както е било запланувано.

на
и в другите органи на 
представители в училнШннте отбори,
на театрите, на библиотеките, болниците, в заведеннЯтта за 
социални осигуровки в работата на конто взимат дейно участие 

В органите на администрацията националното малцинство 
също е застъпено. В околиите Пирот и Враня 65 наето от слу- | 

__ жителите в администрацията са българи от националното 
§Е цннет&о. Такова е положението и в останалите области кЪдето = 
Ц живее национално малцинство.
Е Усилията които са положени след войната за обШото раз-

тЯхното положение на

Стокообменът между Бъл
гария н 1-Сгославня се засилвамал-

ПОЛШАзаяви Райко Дамянов=2

Според полски източници 
гедицл полски фабрики под- 
готоЕЯват вече експонати за 
пролетния международен па
наир в Загреб.

На 23 декември първият за- 
местик-председател на Бълг.ф- 
окото празитество Райко Дамя
нов в речта си пред Народно- 

Е то събранние докосна и тър- 
3 говскнте отношения межу Ьъл- 
3 гария и Югоолавея. Той изтъкна,

к111111111и1111111111НкШ111111111кН11111111111!1111111111111111111111111Ш11111111111111111111111111111111!11111111111|||1||||||1П че стокообменът между двете
страни се развива успешно. 
Саед като каза, че България

зервнн части, инсталационни 
материали, стоманени отливи, 
руди н концентрати, кюлин, 
флуорит, земеделски произве
дения, памучни тякани, хи- 
микллии и медикаменти.

Ю.ославия ще внася в Бъл
гария валцувани метали на чер 
ната и цветната металургии, 
стоманени тръбв, разни видове 
кабели, машини и транспортни 
средства, цигарена хартия, 
хмел, разни химнкалии н пр.

Като подчерта, че търговски
те договори са минали в прия
телска атмосфера, Дамянов за
яви, че стокообменът с Юго
славия през 1960 
бъде за 2о% по-голям отколко- 
то през 1959 година.

Е онтне на националните малцинства и
— равноправни граждани са направили националните малцинстза 

да станат значителен фактор за сближението между народите, 
за стабилността и трайността на соцналитическата демокра
ция в Югославия.

(Прес—сервис) САЩ

От Вашингтон тгобщ^ват 
че съветският премиер Ники 
тл Хрушчов е нзпрлтил на 
януцнте иа Айзенхауер голя 
мо количество руски играчки 
и кукли-като коледен подарък

Югов в Румъния полага усилия за разширяване 
на търговското сътрудничество 
между двете страни и че и 
Югоелавия има същото жела
ние, той заяви, че България и 
Югославия са подписали дълго 
срочен т&рговскн договор до 
1962 година. През течение на 
1960 година Бътгария ще из
несе в Югослвия машини и ре-

р а ви и Щ1, за сЪт^ване на бе* 
затомна зона на Балканите и 
за подписване на договор за 
колективната безопасност на 
балканските държави.

Од 16 до 20 декември преби
вава в Румъния минис1Ър*пред 
седателят н» Народил републи. 
ка България Антон Ююв като 
Гост на румъчекия министър— 
йредседател Кнву Стойка. В о- 
фацаалното комюнике се казва, 
че двамата държавници са пс- 
стигвали цълво и 
етавовтще па радица икономи
чески въпроси и по някои акту 
алнн въпроов от международ
ната обстановка. Оссбено се 
подчертава нуждата от по-з. о» 
леви икономически врьзки ме
жду двете стравя. Двамата аър- 
жлвници са разглеждали и въ
проса за сътрудничеството на 
Балканите, ва свикване аа бал- 
канско съвещание аа високо

ЕТИОПИЯ
гооива ще В Адис Абеба е официално 

■ ъзбщено, че имераторът Ха- 
йле Селасме през месец яну
ари ще направи посещение 
яа Судан и Саудиска Ара
бия.

ПИСМО НА НЕРУ ДО ЧЖОУ ЕН-ЛАИ
Премиерът Неру оппра 

ви на 21 декември 1959 
година писмо до Чжоу 
Ен—лай в отговор на не
говото писмо ог 17 де
кември 1959 годи н *. Той 
благод*ри за изпратеното 
му писмо, но изказва съ
жаление, че КНР все още 
смята някои ивдгйските
ритории за свои. Също 
така той казвя, че не т- 
же да приеме твърдени

ята на китайския преми
ер, че Индия бил а оку
пирала някои китайски те
ритории. За предложена
та среща от страна 
Чжоу Ен— Лай, Неру 
ая, че тя не би могла 
бъде успешна докато Ки 
тайската неродва репуб 
ляка не отговори ня пи 
смото на Неру от 26 се
птември и на 
4 ноември.

Неру изтъква, че и по
рено винаги е бил готов 
да се срещне с китайския 
премиер, но че подготви- 

на телната работа за такава 
среща не е проведена, 

да Неру изрази уверението 
че въпреки всичко, 

което се е 
границата,

През /960 година Българея 
трябва да продължи пътя ва 
ускореното строителство и по- 
ввшване на индустриалното и

единствено
Р V МЪНИЯ

Румънските правителство 
закри тези дни Министер
ството ма строителството, а 
неговите дължвоети прхвърли 
на новооснованите окръжни 
строителни тръстове. Тазв 
децентрализация съотвеству- 
ва на подобна такава, прове
дена

селскостопанско производство. 
Предвижда секаз-

това провзаод- 
равнищетоство да достигне 

предвидено за 1962 г. Процен
тите на това повишаване не са 
така високи както това е било

си,
случило на 
съществуват 

условия за миролюбиво 
разреш ване ва този 
прос.

мнналлта години и повече съот- 
ветствувзт на релляите възмп- 
жиоети на стр ната

нотата от въ- в Съветския съюз. -

п
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Без колебание
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— РЕЧ НА. МИЛОШ МИНИЧ—
(Продължение от I сШр.)

НТО В!.ц всЯк» 
НАДАСЖЖТ КЬМ 
звитнте крзиШа 
ката ни. . .

пъдно да изчезне 
което се

недоверието, 
е натрупало. Ние 

сме отговорни за това пред 
шите народи. Нужно 
додвратич всичко, което 6к мо
гло да трови отношенията 
жду нашите

милиарда ля стопанското раз
витие на краиШдта иа околи
ите Пирот, Враня, Прокупие. 
Нови Пазар и Приеполе,

отношение при 
стопански нера- 

иа Републи-
ка-

е да пре-ко-
• -чи

ПОМОЩ НА ИЗОСТАНАЛИТЕ 
ОБЛАСТИ

ме- 
косто 

взаимно-
- * СТ*народи и

поддържа и подгрява 
то недоверие.

Нашите народи и български
ят народ са за такива отноше
ния, за такава политика. За 
това ние имаме доказателства. 
Искам само да напомня как 
трудовите хора от двете страни 

между нашата 
страна н НР България, 
последните години 
се срещат на 
среЩи. В 
1959 година
та ни с България, която

"V Чч \‘ЧЧ; 29N

Ц»1 Ц*П . •«“

ши-.- През 1959 година, на те- 
пет околни 

попе- 
стопанството 

година.

ства и производството 
дЪт в

и дохо-
нераавитите райони. В 

петте споменати
риториите на тия 
се постигнати два пЪти 
че вложения м

-Г'Т>'^ЧГгТ'*

околии нацио- 
налниЯт доход през 1959 го
дина. в сравнение с 1956 го
дина е увеличен с около 59 
сто, т. е. средно за една

&§
от кол кого през 1966 
я в идваШите две години 
Ше имаме нови, 
тваииЯ на

....ча границата
тук

големи нарас- на- през 
приятелскигоди- 

година по 
норма с 16,7 наето. На базата 
на такова развитие расте вклЮ 
чването на нова работна рЪка 
и се повишава жизненият уро- 

неразвитите райони. Са
мо в Пиротска околия в стопан 
ството работят 
ботници, техници 
циалисти и служаШи.

стопански инвести
ции, зпШото сега комуните и 
стопанските предприятия са 
по-под гот овен и с програмите и

на от 1957 — 1959 штрадиционните 
пернода от 1956— 

само на граннца- 
мина-

ва по протежение на територи- 
ата на НР Сърбия, на тези сре 

взели участие над 
от НР Бълга

рия и ФНРЮ. Това свидетел- 
ствува за приятелските чувс
тва, които хранят нашите на
роди един кЪм друг и за тяхно 
то желание за приятелско съ
трудничество между нашите 
страни. Това също би могло да 
бЪде полезно и да помогне, 
за да се извлече веднаж нуж
ната поука, че всичките кампа
нии среЩу нашата страна са 
били безсмислени, че са нанас
яли само Щети на отношени
ята между нашите народи и са 
тровили (атмосферата на нашите 
междудържавни отношения.

В последно време забелязва
ме, че отговорните фактори на 
НР България с повече такт се 
отнасят кЪм нашата страна, ко 
сто е вЪв всеки случай важен 
фактор за подобрение на усло
вията за развитие на сътруд
ничеството и на добрите отно
шения между нашите две стра
ни. Условията би се оЩе пове
че подобрили, ако от българска 
страна се постараеха различни
те Ошакови, и тем подобни да

7 "" ^ , ‘"У 11 . | яД

СърбияФабрика за валцуване на мед — Севоино,
псп в

1Цц са среШу нас” и че „непълно същ 
резултат може да има и педан
тичното публикуване, чрез пе
чата и радиото, па най-грубнте 
клевети и нападения на албан
ските ръководители например 
среЩу нашата страна”.

Шу нашата страна Да ее забул
ват в теоретически статии’'.

Минич по-нататЪк констати
ра, че ..такива работи могат да 
предизвикват у нас съмнение, 
че някой в България и по-ната- 
тък не сс срамува от клеветите

не тровят атмосферта на прия
телство между нашите две стра 
нн".

600.000 душинови 3.370 ра-
и други спе-

Като цитира клеветите на те
зи автори среШу нашата страна 
Минич подчерта, че сега „нЯк- 
ак си е модерно клеветите сре-

В продължение на речта си 
Милош Минич се спря върху 
въпроса за последните теритр- 
риално-политически промени в 
Народна република Сърбия 
то подчерта, че новите, по-голе- 
ми обШини Ще имат необходи
мите условия да развият по ши 
рока дейност във всички обла- 
:ти.

ка- Ние сме готови на хората край границата 
да обезпечим по-чести свиждания

— Ние смятаме, че на наши
те хора край границата трябва 
да дадсм възможност за по-че- 
:то срещане, 
пЪт годишно, 
могли да им осигурим да се 
среЩат и по няколко пЪти ме
сечно, а не само на панаирите 
един пЪт през годината. Край
граничното население от двете 
страни би имало от това огром
на полза, а това сЪЩо твърде 
много би допринесло за разви
тието на приятелската атмосфе
ра между нашите страни. Вие 
тук в граничните краиЩа мо-

бн одобрили и дали подкрепа ва 
по-доброто уреждане на нашите 
отношения.

Исках да ви кажа това, за- 
Щото досега десетки хиляди 
граждани от вашата околия са 
участвували в граничните сре- 
Шн с населението от Народна 
република България по повод 
на традиционнте панаири и те 
твърде добре могат да съдят 
за тези въпроси.

Дълбоко вярвам в то»а, че 
никой от вас тук не Шс деман- 
тира, че тези приятелски среЩи 
са твърде полезни за двете на
ши страни. Вярвам, че никой от 
вас не е и против това наши
те две страни да урсдЯт така 
въпросите за границата, та Да 
можете да сс среШате много по- 
често и да свЪршавате свои раз 
лични частни работи с ва
шите познати и приятели, гра
ждани на Народна република 
България.

От своя страна ние сме го
тови да правим каквото можем 
Щото работите да се развиват 
в топа направление”.

На края, Милош Минич ка
за: „Пред нас стоят Ясни пер
спективи. Ние Ще трябва оЩе 
много да работим и да сЪздаг 
в-аме, но ние вече берем плодо
вете на нашите досегашни уси
лия и борба. Ние вървим по нд 
шия пЪт на социалистическо 
строителство без колебание и 
застои, заЩото нашият живот, 
нашата борба, резултатите от 
нашия труд уверяват, че тови 
пЪт е правилен.

жете много да допринесете за 
укрепването на приятелството 
между нашите народи и държа-

Той също така напомни на 
присЪствуваШите, че вЪв вън-, 
шката политика Югославия ви
наги се е застъпвала за прин
ципа на активно миролюбиво 
съществуване „без оглед на то- 
в-а, че с години е доживявала 
натиск и от Изтока и то Запа
да". Той отбелЯза, че тъкмо за 
това „социалистическа Югосла
вия се ползува с уважението на 
страна, която се бори за мир и 
международно сътрудничество”.

а не само един 
Нима не бихме

ви.
В това ние се уверихме »Ъз 

основа на опита, който получи
хме след уреждането на мало- 
граннчния оборот на Югослав- 
ско-италнЯнската граница. От- 
както уредихме този въпрос с 
Италия, тая наша граница, в 
една и друга посока са премина 
ли около I1 милиона хора, а ни 
то веднаж не се е случил нЯка- 
к'Ьв по особен инцидент. Без
спорен е фактЪт, че това е спо
могнало много за подобрението 
на атмосферата в отношенията 
ни с'Ьс съседна Италия. Таки
ва аранжмани успяхме да напра 
вим и с Гърция и ние сме убе
дени, че и това също Ще бъде 
полезно за двете страни.

Ако такива отношения са 
възможни между нашата стра
на и съседните страни, конто н- 
мат по-друга обществена систе
ма от нашата социалистическа 
обществена система, не е ли е- 
стествено подобни отношения и 
подобна обстановка да се сЪз- 
дадат и между социалистически 
страни, каквито са и нашите 
две страни. По наше мнение то 
ва е съвсем възможно и зави
си напЪдно от това. Ше поже
лаем ли взаимно да се заложим 
за подобно уреждане на нашите 
взаимни отношения, Длъбоко 
сЪм уверен, че трудовите хо

Дпуга4 яШ Милсш Минич

проектите, но през миналите 
три години. След това нара-

С задоволство приемаме 
видимото подоОрение на 

отношенията ни със съсе 
дна България

Като нзтЪкна, че нашата по- 
. литнка към съседните страни, 

и отделно кЪм България, е за- 
снована върху ония принципи 
върху конто по наше мнение 
трябва да се развиват отноше- 
нйЯта между страни и народи, 
конто хранЯт взаимна почит и 
конто желаЯт приятелски отно
шения и сътрудничество в ра
злични области, той каза:

1 — Нашите отнбшениЯ сЪс с'ь 
седна България видимо се по- 
дрбрЯват. I ова подобряване при 
емамс сЪс задоволство и насто
им от наша страна тиЯ отноше
ния оШе повече да се подобрят, 
да се развие по-тЯсно сътруд
ничество на икономическо, кул
турно, научно, техническо, спор 
тно поле и тн., а желаем то да 
се раввне н на политическо по
ле. Ние считаме, че съществу
ват н условия за развитие на 
такова сътрудничество.

Нашите две страни са 
социалистически страни и сами
ят този факт би трябвало да 
бъде подтик за по-тЯсно съ
трудничество.

Нашите народи желаят тако
ва сътрудничество. Далечното 
и близкото минало са нн оста
вили тежко наследство. Велико

сръбската и великобЪлгарска- 
та буржоазия са били до така- ' 
ва степен затровнлн отношени
ята между нашите народи, че 
в по-новата история те четири 
пЪтн се намериха вЪв война 
едни среЩу други. И едната и 
другата буржоазия се занима
ва %а с мегаломански планове 
за покорявания на Балканите и 
отделно, всЯка за себе си, и ка
то инструменти на политиката 
на великите империалистически 
сили, бяха фактори на 
рицнте и нестабилността на 
Балканите.

Що се отнася до нас — Юго-

разми-

ра о двете страни на границата 
би приели това твърде радуш
но, и на нашите правителстваславските комунисти, и отделно 

да подчертая—до нас сръбски-- \ 
до край сме Е* лте комунисти, ние 

се разплатили с националисти
ческо-шовинистичната н хег_ 
монистическа политика на ве^ли 
«осръбската буржоазия, 
не желаем ниШо 
видим—а Ше бъдем 
когато се уверим в това—че по 
сЪЩиЯ начин, и също така ра- 

българските кому

общински отбор на ссрне-’,

ДИМИТРОВГРАД 

Честити на [всички граждани
Ние

друго, но да 
щастливи

Новата 1960 годинадикално, и 
нисти са разчистили с шовнни 

мегаломанския хегемони и им пожелава нови трудови победиама и
зЪм на великобългарската бур

УжоазиЯ.
Наш дълг е да направим на- Изглед на новата хала на „Тигър*

^.^иууууууучлал/хг

се произ- ми. Нейният брутопродукт през 
типове о- 1960 година Ше вЪзлезне на 7 

други кау- милиарда динара. Производстве 
ниЯ процес в новата фабрика е 

маши- 
а работникът е 

процеса и

от каучук бяха откарани, а на кадри. Започват да 
европейски пазар веждат редица нови 

суровина не се намира- 5увки и различни
чукови изделия. Основава се ла

положение зава- бораториЯ. Фабриката следи почти автоматизиран

дин нов и по модерен етап на 
производството.ФАБРИКА ЗА КАУЧУКОВИ ИЗДЕЛИЯ — тогавашния

такава
За Пирот и околността тази 

фабрика има
ше. .

В такова
ри фабриката освобождението, производствения процес и в дру ните работят,
През 1945 година „Тигър" бе- гите страни. Асортиментът на- този който следи

хиляда изделия. Каче- контролира.

огромно стопан
ско значение и представлява се 
риозна крачка по пЪтЯ на отс- 
кубване на този край <уг иконо
мическата заостаналост наследе 
на от миналото.

ше в сЪстава на опинчарската расна на
кооперация. За производството ството бе на завидна висота.

Разширеното производство и- фабрика, „ТигЪр" 
зискваше н нови хали. Органи
те на работническото самоу- 

продЪлжително ра-

С изграждането на новата 
навлиза в е-на опинци се използуваше ста

ра гума. Качеството на опкнци- 
беше добро. През 1946 г. 

фабриката мина под управление правление 
на Съюзното министерство на ботиха вЪрху въпроса за по- 
индустриЯта. Тогава тя започна нататъшния развой на предпри

Ятието и така се роди идеята 
за създаване ка пневмтнкарна- 
та — на създаване на нов и

ВЧЕРА И ДНЕС те не

п*,»м гг"™::“».,:

ШШРйШшрм»те стопани и много търсени от Нвко не собствениците биха работниците и околията, С те- 
тЯх. Работна ръка имаше до- ва, заШот , «ак зн средства бяха набавени от от
статЪино и беше евтина, та за- го сменили с нов работннкЛЧак рд машннн Това бя- най-съвременни машини внесени
По^Гда се трупат добри пе- то и в цЯ.ла --^«^6^ ^Ърв^“ модерни машини в от Чехия, Западна Германия и 
чалби Благодарение на добрия вия, така н тук раб историята ва фабриката. През Англия. Фабриката п.е произ-

м м , има.......................... ......

производство

дело.
Край Пирот израсна модернав
фабрика с производствена плоШ 
от 5.000 квадратни метра, с

Новите хала на ,Тигър“ в коиШо ще се Произвеждаш 
автомобилни гума
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ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА „ЦИЛЕ“ В САЩ И ХОЛАНДИЯ • 160 МИЛИОНА БРУТО 
ПРОДУКТ В ИДНАТА ГОДИНА • ОТ 1 - МАЙ В НОВИТЕ ХАЛИ

ла. Брутопродуктът на 
предприятието ще пораст 
не на 160 милиона дина
ра, а броят на работни
ците на 110. Предприяти 
ето ще ограничи броя на

За главната‘улица на Дн жат колелата от най-различ
ни марки и с най-различни 
цветове, карани от мъже и 
жени,
камионите на нашите пред
приятия и колата на различ 
ните организации. Утре на
вярно Ще ги имат и частни 
лица както днес моторетки-

др. Цветан Георгиев, ще 
започне разцъфтяването 
на „Циле“ Новите маши
ни и новите производст
вени помещения ще дадат 
възможност за по-голяма

мнтровград, между двете же 
лезопЪтни

Работниците в новите 
условия ще имат нужда 
од допълнителни знания 
по специалността си. За
това в идната година бол
шинството от работници- 
ците ще минат през го
лемите и познати белгррд 
ски предприятия, ще се 
увеличи броят иа книги
те в библиотеката на пред 
приятието, ще се органи
зират различни беседи и 
курсове и ще се ншрави 
тяки, че почивките на ра
ботниците да им послу
жат за културна забава и 
отдих.

За всичко това Работ
ническият съвет на пред
приятието е разисквал и 
това трябва да се прове
де в идната година.

—Нашето предприятие, 
каза председателят на Ра
ботническия съвет, има с 
какво да се отчете за таз
годишната си работа, но 
е подготвено да посрещ
не и новата производстве 
на година.

Новите хали на .Цчле*
— столарското предприя 
тие од Димитровград, 
още не са съвсем,готови 
но това не попречи га 
предприятието, в тая го
дина, която си отива, да 
постигне големи успехи 
в производството.

С 89 работници и слу
жители, с шест производ 
ствени отдели предприя
тието стана известно в 
страната ни и в чужбина 
по качеството и съзреме 
ността на своите произ
ведения. Предприятията
— „Романия* от Белград, 
„Сърбия“ от Бор, „То- 
плица* от П рок у пи е, 
„Ветерница“ от Лесковец, 
„Югодрво“ от Белград и 
много други преприятия 
са откупвали почти цяло
то производство на „Ци
ле“, така че това предп
риятие с мъка е обслуж
вало и своята продавница 
в Ниш, която не всякога 
е могла да сн=бди заин
тересованите. „Юго дърво“ 
дори еизнело значител-и 
количества столици и де
тски огради, произведени 
в „Циле“, в чужбина, пре
димно в Холандия, Аме
рика и Германия.
В качеството на произве 

девията трябва да се тръ 
Си причината за Тия голе 
ми сделки, а в сделките 
увеличеното производ
ство, което макар и з '- 
планувано в началото на 
годината на 68 милчон1 
сега ще излезе на 72— 
74 милиона динара. Де
ветмесечните финансови 
резултати псказ-х?, че 
„Циле“ е реализират 
4 172 000 чиста печалта, 
а до края на годината 
чистата печалба ще на т- 
мине 6 милиона динар*. 
Тия печалби ще се раз 
пределят във фондовете 
на предприятието, особе
но във фонда за основни 
средства, защото ше тря
бват нови машини след 
реконструкцията на пред
приятието. Една част ще 
бъде определена за дава 
не иа едномесечна ззпла 
та на всеки работник.

В нов та година „Циле“ 
Стои пред важна задача. 
Реконструиране на пред 
приятието и преселване 
в новите м тдерни произ
водствени хали, които ше 
бъдвт завършени н»й- 
късно до средата на я- 
прил месец. Получените 
от общността 27 милио
на ще бъдат достатъчни 
за набавка на иови маши 
ни и за достройпане на хп- 
лите, в които от 1 май 
Ще започне производство
то на това предприятие.
Тогава, според Д''м ате на 

председателя на Работни 
ческия съвет на „Циле“,

пенчкирампи,
димитровградчни, че даже и 
онези от близките села, ка
зват „нашата” улица. И аз 
когато мисля и говоря за ро

из улицата бръмчат

дниЯ град винаги имам в 
сърцето си картината на та
зи улица и за нея са при
крепени всичките ми споме
ни от детството и младеж
кия живот. Тези чувства не 
оа случайни. Тази улица, 
някогашната чаршиЯ, е била 

наши 
тя е

те.
Нашата улица днес расте

нагоре. Някога се гордеехме
с малките балкончета на ед
ноетажни здания, а днес 
върху циментови тротоари 
са израствали модерни зда
ния сЪс съвременни архитек 
турни линии, двуетажни и 
триетажни постройки — жи- 
лиЩа и уреждения. Новите 
фасади, светли и разноцвет-

всичкисв-идетел на 
лични преживявания, 
била свидетел на всички сЪ-- 
бития конто могат да се впн 

историята на градашат в
ни, с нея сме свързнн и по 
линията на личния живот и 

линията на обществения 
развои. Минавайки през нея 
тръгвали сме на училище, 
разхождайки се по нея 
чувствували сме 
първата любов, гордо вЪр- 
всики по нейния чакЪл из
питвали сме удоволствие, че 
в джоба си носим диплома
та или майсторско свидетел
ство; по нея сме манифести
рали и поздравили раждането 
на Републиката, тръгнали на 
бригада, празнували победи 
в социалистическото строи
телство. Тя по един или 

в себе си

по

по- 
мЪката на

„Циле" строи нови производствени хали

производителност на тру произвежданите артикули, 
да, за увеличение на про но ще постигне много по- 
изводството и за приеме- вече в качеството на про- 
нето на нова работна си- извежданите. друг начин носи 

неШо наше, за всекиго нсЩо 
лично и съкровено, а от 
друга страна и не Що обЩо, 
принадлежащо на всички ни, 
неЩо което ни свързва вЪв 
величавата борба за нов жи 
вот, за по-добри битови у-

М. Нейков

„Братство“ расте.. МЛАДОТО ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПОКАЗА ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ

На мястото на ехлупените 
дюкянчета се издигат днес 
модерни здания, които изме 

нят лицета на главната 
улица в Димитровград

еловия.
И затова се радвам кога

то днес крача по нейния па
важ спомняйки си за онези 
дни когато е била прашли- 
ва и кална при дъждовно 
време. Гледам хората добре 
облечени и неволно си спом
ням за дните когато по нея 
се газеше сЪс свински цър
вули, когато хората имаха 
върху себе си полуселско 
облекло. . . Взирам се вЪв 
витрините на пълните мага
зини и неволно мисълта ле
ти кЪм някогашните дюкян
чета с полупразни рафтове 
и витрини йзпЪлнени сЪс 
съобщения чрез какви бе-

В помещенията на ня
когашната община и ма
слобойна в с. Желюшя 
днес се намирай двата 
цеха на младото предпри
ятие „Братство“. До 1 
юли 1959 година то пред
ставляваше само един от 
цеховете на занаятчий
ското предприятие „Сво
бода“. Дотогавашната про 
дукция на цеха показа, 
че той ще може да даде 
по добри резултати, ако 
прерастне в самостоятел
но предприятие.

Онова което до вчера 
бе само идея, днес е пре
творено в дяло благода
рение на голямата енер- 
гичност на кожарите — 
работници и на сегашния 
директор Томислзв Вн 
денов.

Днес „Братство* раз
полага с около 300 кв. 
м. производствена площ 
и с 43 работници и слу
жители, 
преработва овчи и агне
шки кожи. Макар и мла- 

познато на 
югославските пааари със 
своите изделия: на па, ше 
вро, различни видове ко
жна подплата 
кожкци и др. Особено до
бре се пласира хромира- 
ната подплата. Предпри
ятието има вече сключе
ни предварителни дого
вори с редица предприя
тия Покрай това в рам
ките на предприятието е 
оформене и кожна кон
фекция, която произве
жда кожуси, кожни пал 
га, якета и др. „Братство*

все още не разполага с 
достатъчно число специ
алисти, но и този въпрос 
постепенно се разрешава. 
В началото на тази годи
на се очакват поръчаните 
нови кожарски машини, 
с които производственият 
прецео ще се модернизи
ра. Предвидено е тогава 
група работници да зами
не иа специализация в ня
кое по-голямо предпри
ятие от такъв род. Стой 
ността на новите машини 
възлиза на 20 милиона ди
нара.

Качеството на изделия

та на „Братство“ е иа 
нужната висота.

Хората от „Братство“ 
с оптимизъм гледат на 
развоя на своето пред
приятие. През 1965 го
дина, според техния пер 
спективен план, то трябва 
да се афирмира като мо
дерно кожарско предпри 
ятие с около стотина ра
ботници.

Досегашният развой ва 
предприятие е 

гаранция, че всичко 
ще бъде реализирано.

М. Мл.

ни, украсяват нашатч улица 
и правят все повече от на
шата паланка един истински 

Благоустроен градград.
сЪс сЪютвеггнн производ
ствени хали, предприятия и
работилници, град на младо 
работничество, град на мо
дерни земеделци, които в съ 
Юз с кооперацията получа
ват високи добиви.

Радвам се когато крача 
по нейния паваж заЩото чу 
вствувам пулса на нейния 
растеж и заЩото зная, че у- 
тре Ще бъде оШе по-кра
сива, че ведно с нея растат и 
нейните хора, че в нейните 
обЯтиЯ крепне братството 
между братските народи, че 
нашата улица знае песни ка 
всички Южнославянски на
роди.

младото лежки и разпредернтелни 
карти може да се получи е- 
дикаква си стока. Изпъл
нен съм с городост след за
ключението, че това е да
лечно минало за моята, за 
нашата улица.

това

Марин МЛАДЕНОВИз нашата улица сега гЪм
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ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ НА СКС 1 

ДИМИТРОВГРАД
Предприятието 1=

=
1ДО, то € IНа всички труд- щи се 1
IЧЕСТИТИ НОВАТА 1960 ГОДИНА I
Iлуксозни с пожелания за нова успехи в изграждането на I 

социалистическата ни родина IЕдин от цеховете на кожарското Предприятие 
„Братство" — с. Жедюша

кова предприятие ще ботка на окови и роле- 
обслужвн най-много на
шите хора и ще нзра- 
стне бързо Затова и 
постъпих в него, затова 
и работехме всичките с 
Жар. Днес ,,Механик“ 
е извървял пътя на н-- 
стабилността си. Той 
прераства в модерно 
предприятие с перспек
тиви да произвежда 
Търсени произведения.
Макар и без хаяи, със 
стари работилници, свър 
зани помежду си — ние 
произвеждаме и за па
зарите на Ниш и дру
гите градове. А в уси
ления темп на жилищно 
то строителство на Ди
митровград ннесме пър 
ви помощници с нашите 
цехове за инсталации на

тки — казва той.
Георги Стойков от тз- 

я година е председател 
на Рзботническгясъвет 
на предприятието. Съ
щевременно той е и 
първият квалифициран 
работник на струга в 
предприятието и приме 
рен работник, и учител 
на малките ученици, ко 
ито са дошли в пред
приятието 
добри работници след 
години.

Не е ли той един от 
миогото млади работни
ци, които като членове 
на работническите съ
вети са длъжни да у- 
правляват и да работ
ят повече от всички.

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ

Работник и ръководител
Дъжд или сняг, вятър 

или страшни студове не 
пречат на работника Ге 
орги Стойков всяка су
трин да поеме пътя от 
Лукавица към Димит
ровград.

Така го прави вече 
10 години.

Селяните го знаят от 
оня ден през 1948 го
дина когато като уче
ник в стопанството по
стъпи в предприятието 
„Циле“ ва занаят. Прив
лечаха го новите маши
ни, обработката на жел
язото и механизирания 
процес на производство

то. Обикна добрите об
носки, по-старите рабо
тници и стана пръв у- 
ченик...

А след това завърши 
обучението си, отслужи 
военната си повиност и 
се завърна в предприя
тието като квалифици
ран работник.

Когато се създаде но 
вото предприятие „Ме
ханик“, Георги пгстъпи 
в него и заработи с же 
лание предприятието да 
разрястне и да стане ! 
истински голямо пред
приятие.

—Знаех, че едно та-

да станат

водопроводи и за изра
***^***+*~***********1+*г***0*Л***^*0»ат» ........................д^|..пппуу^лплдпл

Б. А.Божа Асенов: ПРАНЕ НА ВЪЛНА
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В-ЗЕМЕДРЛСКАТА КООПЕРАПИЧ .НИШАВА*

ЯЬ,

Проф?свг*«лно образование нл тютюноработниците

През идната НОВИ ПОЛУКВДЛИФИЦИРДНИ 

РАБОТНИЦИ
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ЦАРЕВИЦА 
ЗА МОДЕРНО IН И- 

ЦЕВЪДСТВО Щ МОДЕРНА КРАВЕФЕРМА В 
I РАДИНИ #/ЛЦЕ 2 ОВЧАРНИКА

ДИВЕТ"» II ЧЙГАГИ ИГ11» >| ^4НШРЯВВИ11 
Въз основа на решени ркн, Ташкова Коца,*;Ко

ето на Р ботническия съ- сгнч Гюрена, Кирова Ве- 
вет, при Тютюневото пре- рица н Радивоева Дрина, 
дприятне в Димитровград Споменатите работници н

работнички бяха похвале
ни за свся успех пред 
колектива на предприя
тието.

На положилите нзпнта 
предприятието по търже
ствен начин ще връчи 
свидетелства.

Този изпит е върната 
крачка на предриятвето 
към професионалното о- 
брязование на младите 
тютюноработници от Ди
митровград, конто вчера 
така да се кьже, започ
наха да работят и тютю-

Земеделската 
Димитровград 
ва, че нейните 
всичките области

кооперации в 
е пойната по то- 

мероприятия » 
иа селското

г да произвеждат Дора стока, а 
това Ще помогне и те сами да 
предприемат угойване на соб
ствен добитък.

— Новата година очакваме и 
с видими упехи и с нови пла
нове. През февруари чакаме 
кооперативна скупШина. Тога
ва. вярвам в това. всички те 
ни специалисти Ше получат 
признание от членовете на коо
перацията. заЩото 
нЯколко години 
паистЕО в Димитровград и око
лните села огромно е напредна
ло. А голям дЪ\ от 
носят те — каза управника на 
кооперацията, Сандо Васов.

• 3200 ХЕКТАРА ХИБРИДНА
• 109 МИЛИОНАстопанисваме вина!и 

заплануваните резултати. 
лЬк но солиден трудов Щаб ма 
таи кооперации начело с управ
ника Васов и агрономите Ма- 
ринков и Маноилон постигнаха 
и в та и година нови производ
ствени резултати.

През мииплата година (1958) 
премина

кЬм сдружаване с частните про 
изподители за организиране на 
нисокодобипно производство на 
пшеница. Начало, а вече събра
ха 52 ха. в шест ко>мплекса и 
през лятото на 1959 година пЪр 
вата жЪтва иа високодобив-ната 
пшеница показа, че Димитров
град и околностите имат всич
ки условия аа отглеждане на 
тиЯ сортове — получиха среден 
добив 4160 кгр. като наЙ-мал- 
киЯт добив беше 3.500, а наЙ- 
големиЯт 7.350 килограма от 
хектар. 186-те частни произво
ли сели, които се сдружиха ми
налата година, и тая есен склю
чиха договори. Но и много дру 
ги производители, които па ни
вите си не можеха сами да по
лучат ни 2.000 кгр. по хектар, 
дойдоха в кооперацията и зак
лючиха договор за съвместно 
производство.

В тая есенна оран 790 част
ни производители участвуват в 
това производство с 1147 свои 
парцели, които имат повърхно
ст от 209 ха. Половинта от тая 
повърхност с под пълна агроте 
хника. Пронзведствснн разходи 
изнасят 62.000 на ха. или 
кгр. пресметнати по 36 динари, 
които частният производител 
трябва да даде за всичките про 
нзподствени услуги. А той все 
пак Ше получи над 4.000 кило
грама Що значи над дое хиля
ди чисто свое зърно.

— Бдим над всичките пар
цели — каза завеждащ полевъ 
дството при кооперацията — 
.агроном Маноилов. Мога да ви 
кажа, че пшеницата е поникнала 
много хубаво, че смс извърши
ли вече първото подхранване 
с торове и очакваме сняг. Ако 
навали, тогава Ше бъдем си
гурни среШу възможните мразо 
ве. В частните производители 
имаме отлични помощници. Вси

са давали
Ма-

У
- щ* '

само за 
селското сто-

п иолевЪдетвото се

заслугата

А тия заслуги принадлежат 
и на него. казват производн 
днтелите.

беше организиран курс 
за професионално изди
гане на работниците, а 
във връзка с предстоя
щите изпити за полуква- 
лифицнрании р боти. ци.

На 22 и 23 декември 
се проведоха и самите и- 
зпити. За полагане на и- 
зпит се бяха явили 59 
кандидата от които 13 
мъже и 46 жени. Изпита

невня склад.
Г. Милошевм. н.

Нов салон 

в с. Сливница
Сливннчанн през тази годи

на заврЪшиха нов салон за съ
брания и вечеринки. Салонът 
има

жда и отдела на овощарството 
н зеленчуковото 

— Повече 
година. Ще 
чество,
всяко време. Целта 
снабдяваме населението 
чук на по-ниски цени. Парце
лите на разсадника са добри и 
не малки.

За овощарството в идната го
дина вече имаме план. Вече сме 
при края с подвнгането на ма- 
тичен овоШарннк. В разсадника 
имаме фиданки, Ще развием ши 
рока разяснителна дейност за 
благоприятните условия за раз 
витие на овощарството в на
шия край и Ще увеличим коли
чеството на преработените ово- 
Щия г> идната година. Тая го
дина сме пулпнралн около 7 
тона овоШия, идната Ще прера
ботим около 20 тона.—

Все пак животновъдството 
изглежда му е най-прЯката за
дача и цел. Едрата рогата сто
ка на фермата в Граднни в ид
ната година Ще се увеличи за 
около 100 крави. Тая година е 
имало 70 глави, от конто са 
продадени за разплод 10 гла
ви. За да се увеличи капаци
тетът на фермата, Ще се пос-

пределенн сдружавания с коопе 
рациЯта за угояване н-а едър 
добитък. Частният 
тел Ще получава добитък и а- 
ванс в- храни или и пари, а 
среШу задЪлжнеие да предаде 
добитъка угоен и с определено 
тегло и качество. Съветите на 
агронома специалист и авансьт 
Ще помогнат производителите

Запазване на плодовесцена за театрални пред
ставления и използваема повър 
хност' от 70 квадаратни метра. 
Селяните

производство.
зеленчук в идната 
произведем коли- 

което Ше имаме вЪв

производн- Съхранението на пло
довете ^през зимата се 
явява като пряка нужда, 
защото от това зависи$да 
ли в дългия зимен пери
од ще имаме качестве
ни и пресни плодове. Ну 
жное значи да знаем, как 
ще ги запазим в този пе
риод.

Съхранението завием от 
много неща. Най-напред 
от количеството, което 
притежаваме. Ако имаме 
по-големи количества я- 
бълки от средно качество, 
ще ги заровим в земята 
в специално приготвени 
ями. За по-качествени пло 
дове ще осигурим специ
ално приготвена стая, в 
която температурата ще 
се движи от 2—Юграду- 
са, за да се избегне из
мръзването на плодовете 
и да се избегне губенето 
на преснотата им.

57 кандидата.полагаха 
Те показаха следния ус
пех: отличници 21, мно 
го добри—16, добри—17 
и слаби — само 3.

сами са построили 
салона, а материалът е селски. 
ОбЩинскиЯт отбор е помсгнал

ни е да 
с зелен

строежа с отпускане на сред
ства за плоски керомнди за по 
крива. Стойността 
възлиза на 300.000

Изпитната комисия за-на строежа 
динара. яви, че е доволна с резул

татите понеже мнозин
ството от кандидатите 
имаха само основно учи
лище.

В подготовката и на 
самия изпит особено се 
отличиха следните дру
гари и другарки: Атана
сов Марин, Паунов Ма-

ЕДИН УЧШШЦЕН ВЕТЕРАН1963

Прислужникът в Осмо 
класното училище в Ьо- 
жицн — Боснлеградско— 
Александър Базин е пре
карал до сега 37 години 
служба'в училището. По 
чти четири десетилетия 
е прекарал той сред уче
ниците. Десетина поколе
ния са минали през учи
лището, стотици учители 
са се сменили, а той си е 
останал — вършейки чес
тно своята длъжност. О- 
бичали са го учителите 
и още повече уч<ниците. 
Тези дви той напуска у-

чилището завинаги. По
лучил е пълна пенсия. 
Все още е крепък, здрав 
и уважаван от някогаш
ните ученици.

А. Дънков

т Иакво става 

Iспъта към 

Д. Иевла
СигиАли

чки съвети н всички наши пре
поръки приемат веднага, а това 
е ноа

През тази година се Про- рана една широко запечне- 
ведоха масови акции в села- Ша акция/ Така ли трябва
ща По Пътя
грод—Долна Невля за докар- тук да се намери нячакво 
ване на камък за Пойравка решение? МпсП ъШ е много 
на Пътя. Селяните се оШзо- ваусен за Бурела, а Пътят 
важа и резултатите са на ва Долна Невля < ще Повече, 
лице: камъкът чака и дори Специалистите трябва да 
Пречи на движението, ва- се изкажат, да ли е възмо- 
щоШо събира водата и съз- жно валякът чрез имПрови- 
дана кал, а работата не за- заран мост да мине, или По 
Почва чакар, че сега е сезо- някои друг начин, за да мо-

залог за успех в идната
трон модерен краварник, който 
Ще побере 100 крави. Модер- Димишров- ше да бъде? И не може лиреколта. — __

Кооперацията отдавна вече има 
план за пролетната сеитба. 120 
ха. Ще бъдат засети с цареви
ца, а от тЯх 70 под пълна агро 
техника. Но те са уверени, че 
плануваното Ще бъде превише
но с около 100 ха.. заШото 
интересът за договори при час-

Времето ва съхранени
ето на плодовете е вече 
минало.

ната уредба на краварника Ше 
даде възможност само 4 рабо
тника да отглеждат 100 крави. 
На овцефермата в околността 
на Бачево има два овчарннка.

Ще се построят в идната го
дина оЩс два овчарннка. По-

ТЪРЖЕСТВЕНО ПРА
ЗНУВАНЕ ДЕНЯ НА 

АРМИЯТА

Нужно е 
поговорим и за мерките, 
които сега се предприе
мат за опазването на пло
довете.

да

На 21 декември вечер
та в Поганово се състоя 
тържествена вечер по слу 
чай Деня нз армията. У- 
яенгците изнесоха хуба
ва програма пред мвого- 
брой :ите посетгтели. До- 
кл д за развоя на Юго
славската народна арм>я 
изнесе учителят Митко 
Симов.

Слез пгеграмятн,по по- 
ч ’Н на Со.ол етическия 
съю», бе уреден народен 
банкет на който, между

Най-напред контрол на 
съхраняваните овощия. Е- 
дин, втори, трети, след 
това внимание връху изо 
лгционния материал.

При контрола отхъвр- 
ляме ония плодове, които 
са плесенен или загинли 
и ведно с това изолираме 
останалите здрави плодо
ве. За мк/.кн 
най - добър изолационен 
материал е хартията. Най 
-добре е всеки плод от
делно да бъде увит в хар
тия, но ако тая възмож
ност нямаме, тогава е ну
жно поне да изолираме 
всеки ред с тоя материал, 
като всеки плод 
ме така, че да не се до
пира до другия. Вторият 
изолациовен материал кой 
то можем да употребим, 
е чиста суха 
плява, но те не могат да 
дадат ония резултати в 
съхравениато на плодове 
те квкто хартията. Нуж
но е същевременно да о- 
бърнем внимание и върху 
сандъците, в които пазим 
ябълките. Тяхната дълбо- 
ьина не трябва да бъде 
по-голяка от 40-50 см.

Ивж. В. Колев

нъШ когаШо селяните са По- же да се започне с Поправка 
свободни и могаШ да рз- на ПъТя, а мостът да се

Повдигне По-късно когиШо се 
обезпечат нужните

боШ яШ.
сред-

Главна Пречка каШо.че ли 
е „Джони» мосШ“ край с. Лу
ковица. ДокаШо Шои не бъде По 
Правен, работата не може да 
з П чне А за него лийскот 
средства. И к кв : камъкът 
чака и се разнася, селяните 
чака Т1 и негодуват, а валя- 
кат не може да мине. Всич
ко това говори, че лесно 
може да бъде комПромеШи-

количества

сШва. Тази акция не ПърВи ( 
отлагане и е жизнен въйро~ { 
за селата от Бурела. ,

другите, присъствувахаи 
бойците от НОБ.Вегеранарна лечебчица в Ди.янгровград

тните прнааоднтели е голям.
— Нашата сегашна работа— 

каза управникът — е дълбо
ката знмна оран. Всичките нн 
Машини са изправни н работят.
Вече сме заоралн 50 ха. а ча
кат ни оШе 70 ха. Това е въ
прос на няколко днн само. Ше 
се прнготовим хубаво за про
летта Ше изправим границите 
на ннвиге, Ше арокдираме не- 
Що. Новата година посрещаме 
с готови планове, с голямо до
верие на производителите и с 
добри поникнали пшеници. А 
после Ше купуваме иовн ма
шини—трактори, комбайни, се
ялки, жътварки, защото нара
стване иа договорите Ше изис
ква нова мощност на 
машинен парк.

Завеждаш отдела на живот- 
ВовЪдството

оа — сЪЩеаременао »»»*-

М. Ф.край сЪЩествсваШнте 600
ЕФ-1 н 2 Ше 

1000 ов-

ов-
це от класата 
бъдат набавени оЩе 
це. 1Де се проведе мелнорнране ✓'* 
и облагородяване на паси Щата 

организира угояване 
стока на паси-

ОСТ8ВЯ-

ОБЩШСКИ КОМИТЕТ ИА 

СКС В БОСИЛЕГРАД
НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ 

БОСНЛЕГРАДСКО
ЧЕСТИТИ НОВАТА 1960 ГОД.

и Ще се 
на овце и едра 
Щата край фермата.___

■ЦОтделно внимание в идната 
година Ше слама илисе обърне в ьрху 

109 милионаптицевъдството.
Ше се изразходват за 

модерен птичар-
динара 
постройка на 
ник за отглеждане на 200.000

Ше бъдат отгле-пилета. които 
жданн по бройлер метода, 
че пилетата в срок от три

Ще достигат на те-

така
до

пет месеци 
гло до 1 килограм. И ИМ ЖЕЛАЕ НО БИ ТРУДО

ВИ ПОБЕДИ.
нашия

неВсичко това Ще ползува 
само на кооперацията. Частни
те производители Ще могат от
идната година да

агроном Ма- М. Петров: Сжнал■лизат ■ о-
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Състезания поБАЧЕВОНАШИ
.... .................... .

СЕЛА спортна стрелба
.................................... ........ .

по стрелба с малокалиб
рена пушка-мъже и мла
дежи спечели отборът от 
Смиловци. Н» второ мя
сто е Димитровград, а на 
трето Поганоно. В едини
чно квалифициране са по
стигнати следните резул- 
тати:

МЪЖЕ — Ахмети Щв. 
бан, Смиловца-80 точни, 
Янкович Милия, Димит- 
ровгрчд-79 т. и Терзнч 
Дрвголюб, Смиловци-78 
точки.

Единичното квалифици
ране на пиоаерите е след
ното: Николич Милош, 
Димитровград-75 точки, 
Станков Величко, Погано- 
во-73 т. Владимиров Бо
рис, Смиловци-71 точка.

Пионерките постигиахв 
следните резултати: Ива
нова Милки, Смиловци-72 
Гогова Савка, Смиловци 
-66 тсчки, Колева Ермна. 
Смиловци-48 точки.

Еленко Виданович

особено са се проявили мл'аде- 
Бачево. Покрай това 

оамодсйнохудоже- 
ствена група група те обиколи
ха околните села с походЯШа пппнеявха
ванетоМнаВЪ40-годншннн1таТПна . СПОрТНВ Стрелба СМ8ЛО-

калибрена и въздушна пу- 
В своя доклад на отчетното шка. В състезанията ВЗв- 

събранне председателят па Со- участие отборите на
социалистическия съюз имаше с “ учвчис к
какво да се пох!валн. Бачевчани ДиМИТрОВГрВД.ПоГвНОВО И 

•тази година по-добре стоят и в

ии с гордост Ше кажат, че това 
са постигнали с'Ьс 
средства, 
чсвчанн Ше празнуват тоя ден. 
Газените ламби Ше си отидат в 
мазетата.

Това не е единствена акция 
на бачевчани през тази година, 
през тази юбилейна година на 
Югославската Партия.

Само педнадесет минути с ко 
лело от Димитровград до гра
ницата и оШе толкова пеша из 
малката долина «рай граннца- 

— и ето ви в село Бачево.
Ако не беше осамотената къ-

собственн 
През 1960 година 6а-

мла-жите от 
сЪс своята

Смиловци-мъже ик«В начелото на този ме
сец в Димитровград се 

състезания по
дежи.

В пионерското състеза- 
по стрелба с възду-та

ние
шна пушка участвуваха 
пионерските отбори от 
Димитровград, Погансво 
и Смиловци Първенството

Шнчка на баира, която се ви
жда от шосето, пътникът, кой- 

Бачево няма да
кпю.

то не знае за 
помисли, че тук им а село. В

АКТИВНОСТ НА НАШИ
ТЕ СТУДЕНТИ

земеделското производство 
своите с*Ьседи. 
се сЪЮзили с 
засяване на високодобивни сор
тове пшеница* Подобно е поло- 

другите отрасли 
на селското стопанство. Обще
ственият живот па селото е на 

висота. Когато се събе

женнето и в
и политически до-На 20 декември се съ

стоя в Скопие, в студен 
тското общежитие „Стив 
Наумов“, събрание на 
студейки от Димитров
градско 
„Дружеството на студен
ти, средношколци и про
светни работници“. Бяха 
разгледан* въпросите за 
предстоящата дейност на 
студентите през зимната 
ваканция в родните им 
места.

Студентите решиха 
пред зимата да развият 
широка активност по сво 
ите родни места и да по
могнат на масовите орга
низации в изнасяне на 
подходящи беседи, вече

ринки
клади. Те също така ре
шиха да се направи об
мен на докладчици—сту
денти от различни села, 
та по такъв начин 
засили обществено-поли
тическия живот през ва-

завидно
рат на събрание т* училището 
те имат какво да кажат, пЪк не

критикуват.се стесняват и да 
За Що млякото тук се изкупува 

18 — 20 динара, а в Дими-
30 ди-

да сечленове напо
тровград се продава по 
нара; за Що при оплодЯване на 

се заплаЩа оамо заовците не 
успешно 'оплодените 
са въпроси конто

канцкята.и това 
поставят Сотиров Цветанбачевчани. . .на разискване

Бачево напуска 1959 година 
1960 годн-Строеж на пътя на пункта 

кЪдето на Югославско-българ- 
ската граница се провежда сре
щата на наши н български гра
ждани. .. строеж на моста. . на 
пЪтиЩата в селото — 
все акции на бачевчани.

В провеждане на тези акции

закрита отдолни ка, с уверение, че през 
на електрическата 
озари долината, че новата годи
на Ще донесе нови успехи и в 

земеделското про-

малката
погледа на хората, от междуна
родното шосе, границата и Ра- 
дейна, се намират шестдесетте 
къщи на Бачево.

Тлкова

светлина Ще Окоп. съюз на пожар
никарските д-ва Пирот

Честитяобластта наместоразположение
оправда-

това са изводство. Ншта 1960 годинасвоена селото има
Старите хора разправят, 

минало, през
Богдан НИКОЛОВ Ученическиние.

че в далечното 
време на турците, 
сторазположение 
изгодно за

на всички доброволчески 
дружества и останалите 

граждани литературен
клуб

такова ме-
е било много 

бачевчани-не били 
минаващите. ОБЩИНСКИ НАРОДЕН ОТБОР 

ДИМИТРОВГРАД _____ _
обезпокоявани от 
А селото е старо, разправят 
старите хора, пЪк за 

и изкопкит

Димитровград, декември.
Литературният клуб 

при гимназията работи 
активно. Всеки понедел
ник се устройват литера
турни вечери на които^се 
разисква за нови книги и 
литературни проблеми, а 
четат се и оригинални 
произведения.

Със самостоятелни ра
боти се представиха до 
с* г : ^Игс в Стефан, Пе
тров Йзпдвн, Крстич Ду- 
илнка, Н-кол-в Стефан, 
Апостолова Райна ■ Вец- 
ков Борис.

На 14 декември се съ
стоя в гимназията пуб
лично обсъждане ия ро 
м-на „Римязка" отАзб*р 
то Мор?ви’.

това го- 
намират *ото т мштш

ЧАС ПО ДОМАКИНСТВО

ВОрЯт
се римски пари и други пред- 

далечното минало, 
една/" сть.- 

в този

мети от Честити на всички гражданикоито говорят за
цивилизация

край. Бачевчани винаги са 
тови да ви разправят с извест- 

мннало...

ра НОВАТА 1960 ГОДИНАГО-

»а гордост за своето
А нашето всекидневие поста

вя пред бачевчани нови зада
чи. През тази година Социа- 
листичекия съюз се зае с раз- 

важен про-

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ 
УСПЕХИ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО 
СТРОИТЕЛСТВО.решаване на едни 

блем-електрнфициране на село
то. Трябва да се използва съ
ществуващата взможност заЩо- », 
то ,,електриката" е дошла пред

От граничния „техните врата, 
преход вече една година неоно
ви тръби озаряват с 
светлина цялата долина. Общински народен отбор — Босилеградчудесна

Затова
оШе по- 

към
на бачевчани сега е 
тъмно когато отиват

Битката за свет 
СелЯни-

сслото си. 
лина е в разгара си. Честити на всички граждани н. с.и ежете не жалят труда си 
дневно работаЯт на двете голе- 

варници. Получената вар те 
Ще продадат на предприятието 
„Изграждане”, а получените па 
ри Ще се използват за електри
фициране на селото, 
мейство което не 
Мероприятие, 
ето с радост не очаква онзи 
Ден когато в малакта долина 
Край границата Ще светне е- 
Лектричество и когато бачевча-

Новата 1960 годинами

и им пожелава нови успехи 
в строителството на комуната 

и родината

Няма се- Всестр<.нното образование в нашите училища 
не пренебрегва и обучението по домакинство.

Група ученички от Босилеградското основно 
училище варят мармалад.

След години, те ще бъдат добри домакини.

помага това • 
няма семейство ко

забележик другаря Тем
по как изнемощял се дър
жи за шавара край стръм
ния бряг. Заплувах към 
него... Намериха се още 
няколко другари и на дру
гаря Темпо, който беше 
в полусъзнание, помогна
хме да излезе на брега. 
От там продължихме към 
Албавия. Успешно се про
бихме. По късно другаря 
Темпо похвали цялата на
ша група... И след осво
бождението съм го ви
ждал и той си спомвя за 
тави нощ, и изказа ми 
благодарност дето съм 
му помогнал...

Темпо съвсем спокойно ван, защото край реката 
имало засади, а и брегът 
бил стръмен... И вие ре. 
шихме да се прехвърлим 
през моста. Беше септем
врийска прохладна нощ. 
Приближавахме се безшу
мно към моста. Аз вър
вях напред с разузнава
телния патраул. Групата 
с Темпо остана край ре
ката в една малка пещера. 
На наш знак и те тряб
ваше да минат моста. 
Обаче бил станал про
вал. При моста ни по
срещна с огън засилена 
охрана. Започна престрел
ка в тъмната нощ. Ние 
отстъпвахме към групата 
с Темпо. Когато се завър
нах на мястото

формирана група за во
дене на разговори начело 
с другаря Светозар Ву- 
кманович—Темпо. Аз със 
своето поделение придру
жавах тази група. С нем
ците се срещнахме на бре
га на река Сатеска.

Офицерът, който пре
двождаше групата немми, 
знаеше сръбски език. Ра
зговорите 
почти два часа. Немски
ят офицер се опитваше 
да узнае за кои хора от 
затвора ние особено се 
интересуваме, но Темпо, 
който знаеше за тяхната 
провокация, умело му от
връщаше и излизаше, че 
ние се интересуваме за 
разни криминалци и по
добни. В един момент 
немецът каза:

— Бихте ли искали да 
ви пуснем Лазо Коли- 
шевски?

Макар че ние с всички 
сили тогава р-.ботехме за 
освобождението на Ко- 
лишевски, в които акции 
е участвувала н майка мщ

ЧОВЕКЪТ. КОИТО Е
ПРИДРУЖАВАЛ ТЕМПО

отговори:
— Ние не познавам то

зи Колишевски и съвсем 
ни е безразлично кои хо
ра ще ни да дете!

По такъв начин много 
наши активисти бяха спа-В Димитровград понастоящем живее Божко Стефанов- 

окн, служител а Граничния опел, активен участник в наро- 
дноосвободителното движение от август 1942 гопива, носител 
иа няколко наши отличия. През време на НОБ т< й е бал 
с партизанските части в югозападната част ча Мвкелония 
Бил е командир на диверсамската група при Галения щаб за 
Македония, а често е придружавал видните наши ръководители 
на македонскня терен... Той нн разказа за следните сабитвя...

сени от сигурна смърт.
Разговорите се завър

шиха без успех, защото 
немците не успяха със 
своята провокация. След 
този разговор те пред
приеха 
срещу нас...

продължиха

нова офанзива
...Това беше през 1943 

Година при река Сатеска 
в Македония. Ние бяхме 
запленили 16 немски офи
цери и подофицери, меж
ду които и един майор. 
В охридския затвор то
гава се намираха 
маши другари, между ко
нто и Лазар Ко-лишевски. 
Немците отново предло
жиха преговори за вамя 
на на пленвца. Първите 
разговори, които имахме 
С тях, бяха завършени 
без успех. Аз бях прате- 
Мик на вашата част и се

разбрах с немския прате
ник разговорите да ста
нат при река Сатеска. Нем
ците се съгласиха за един 
немец да дядат двч пар
тизанина, а Лазо Коли
шевски да пуснат ако пу
снем немския майор. От 
тези условия, а и от све
денията които бяхме по
лучили от нашите нелегал 
нн дейци, ние разбрахме, 
че »а немците не е ста
нало до размяна, ами до 
това да разберат какво 
за нас значи Колишевски, 

От шша страна беше

ТЕМПО БЕШЕ 
В ПОЛУСЪЗНАНИЕ...
...Преа същата година 

група наши партизани, с 
които бях и аз, придру
жаваше другаря Темпо, 
който трябваше да мине 
през река Черни Дрим 
за Албания. Според све
денията на 
тацн в местността къде- 
то се намирахме, реката 
най-лесно можала 
миве през една мост, кой
то не бел маого охраня-

*
Това ни разказа ДРУ* 

гаря Стефановскн през 
време на почивката на не 
отдавнашната Общинска 
конференция на СКС в 
Димитровград на коятв 
той присъствуваше в ка
чеството си на делегат.

(Записал спомените
М. Мл.)

от кое
то тръгнах, не намерих 
другаря Темпо. Попитах 
неговия куриер къде е 
и той каза, че и той, на
вярно, се е хвърлил във 
водата, та чрез плаване 
да се добере до другия 
бряг. Аз веднага се хвър
лих в дълбоката и бърза 
вода на Дрим. До брега

много

нашите я-

да се



бра т*с т в о не

ПОЩЕНСКИ 
РАКЕТИ В 

ИТАЛИЯ
У НАС н в СВИТА 1(3/3

е

Старини край Италианската дирекции 
на певците проучва въз
можността ренетите да се 
изпзлзугат като пощенско 
средство. Спс;ед пред
вижданията, с рзкетк «о- 
же аз се пренесе писмо 
на 1000 километра 
двадесет минути. А так
сата за едр.о писмо от 
' ет грама би възлизала на 
200 лири. Такива пощен
ски ракети трябва н;й- 
н шред да се въведат ме
жду Оцитияи Сардиния.

Славинясело
В гинура иа село Славиня 

места. нааиамиИта
ло се неШо, война 
го.

или нещо дру. 
накарала на- 

че селението иа това селиШе бър- 
напусне. В бързината 

нямали време да приберат 
нте по-важни неШ,а

т селото заяви, че в училкШе- 
то във Височкд Рьжана з^не- 
сЪд един малЬк 
който

има много иЯкаква силана които говорят аа 
п далечното минало е имало се- 
лиШа, манастири и 
са имали своИ култура. До се
га^ са познати следните 
,,1 радиШе . ..Латински бунар”, 
..Манастирите' , и ..Селите",

Гради П1е се

това.
чук от кам ьх. 

намерил на това мЯсто.
Дсдо Сандо от Росомач па

зи камЪки

чс хората сво- 
од ПОКЪШ- за

места. кината и по-ценните 
хяьрлЯди в близкия Латински 
бунар, като

от воденица, която 
изкопал под селиШето. 
сЪдн по разположението на мс-

иеШа на-
\ко .е

го затрупали след
намира северо* 

МАТОЧНО ОД ССЛС1ТО. Лежи ВЬрху 
на Стара 

планина, край пьгя, който во
ди к Ьм пасбиШата и горите на 
^ тара планина, а Латински 6у-

стността, изглежда, че това е 
било укрепено селите. Север
ната и северо-източната страна 
са защитени с непристъпни, о- 
твесни скали, а от Юг и Юго
запад с гориста местност. Ла
тински бунар пЪк с 
около 300 до 400 метра. Това 
навежда на мисЪд, че селнШс- 
то е било по-голЯмо и в своите 
зидове е включвало н бунара.

това. Л този бунар 
за снабдяване

им служел

АКТИВНОСТ НА ЛОВДЖИИТЕедни с вода.
селището опустяло, 

никога ме се вЪрна-

от склоновете
Оттогава 
Хората 
ли. . . ОТ „ВИДЛИЧ

отдалечен
Тая година дружество

то е приело задължени
ето да предаде на Лов
джийския съюз 2-10 уби
ти заека. В по миналата 
неделя 22 члена от дру
жеството убиха 35 заека 
и 4 лисици. Проявиха се 
Мнловавонич Еленко (3 
заека) м Петър Митов (1 
лисица и два заека).

На снимката: Група ло 
вджии от „Видлич“.

' V.. Ловджийското друже
ство „Видлич“ в Дими
тровград има 155 чл:на. 
Друж<ството стои в ор 
генизгционно отношение 
добр“ и предприема ре
дица акции от областта 
на своя спорт. Миналата 
година то проведе акщ я 
за развъждане на фазани 
в местността „Нешково“. 
Бяха проведени и някол
ко акции за унищожава
на на хищните животни.

ч.г V-
.и %.Ф * — &

ЕДНО ПРЕДАНИЕ

ЗДСЕШНЕ М Д. НЕВЛЯ
Според изказван! ята на 

най-старите жители от 
Долна Невля, а по-точно 
на стогодишния дядо Па
на, селото е образувано 
през турско време, веро
ятно в началото на 19 
век. Днешната Невля е 
била чифлик на ня -ой си 
турчин Мехмед. Двана
десет по замож"н семе й 
ствя от околните села е е

договорили да купят чи
флика на Мехмед. Той се 
съгласил и продал чиф
лика си за 900 златника 
Първи жители на селото 
са били следните лица : 
Стоян Младенов от Ясе
нов Дел, дядо Гака и 
Стоян Кьосеви, братята 
Пена и Филип от село 
Радуловци, Р(нгел и Ви
ден, дядо Бела и Георги, 
братята Момчил и Джу- 
на Станкови, Петър и То 
на от Бански Дол., брат
ята Мила и Маринко от 
село 11рекърсйе, Гега Ли
лов от село Проданча, 
В|ден Георги и ГКна от 
село Круша и братя Здра
вкови от село Завала 

Нт сн-м<ата: Коопера
тивният дом в Невля.

П. Петров

В. Е.

„Медицински“ ХЛЯБ ГУ&цСЛШ Я4Г 

Накъде?

СЕЛО СЛАВИНЯ
В скоро бъдеще наши

те хора ьяма да имат ну
жда да взимат витамини 

на хапчета, както е 
било до сега, защото то
зи важен елемент на пре 
храната ще се намира в 
хляба, който ще бъде обо
гатен с витамини.

Учените смятат, че при 
ложението на витемиьите 
в терапията не е доста
тъчно, защоте) не обхва
ща широките всекидне
вни продоволствени про
дукти.

Те предложиха по-ва
жните продукти на ши
роко потребление особе
но онези от зърнените 
храни, да се богатят с 
така наречените метабо- 
лити-белгъчини, мнерали 
и витамини.

Т ова место 
етапните от селиШето. На едно 
пространство от около 200 ме
тра, обраснали с леска, се на
мират развалините. Вижда се

малко по Южно от тая ме- 
(около 400 метра). Ста- 

СлавннЯ са запа-

н днес пази о-млр 
стност
рнте хора о 
знлн в спомените си предани
ята на техните претци за тези 
местности, н ако нс сЪЩсству- 

евидстслства (зидове) то-
//1 Площада в Димитров

град съществуваШ съобщи
телни зпици, коиШо ОоназваШ 
Посоката нъм Белград, Субо- 
Шиц I, Загреб и други градо
ве. з I онези Пътници поиШо 
Пристигат от /раницата. 
Обаче, онези които отиват 
нъм гривицата често тръг
ват нъм „Строшена чешма“ 
или гу я ч време и се разПи- 
шваШ кои Път в ди нъм гри
вицата. НI Площада в Ди- 
миШ/ов град трябва до с» 
Постави п виден знак с ки
лометража, които да Пока
зва Посоката към София и 
ИсШаибул. Тогава ве би се 
случвало чужденците да се 
разпитваш или да отиват 
По Погрешен йъШ.

С. Т. — Димитровград

чс това са били зндс-лс от пя
съчник, с който е богата тая 
местност. Камъка е обработен 
подобно на тухла, а намират се 

На един

паха
ва См приличало само на леген
да.

— Някога, 
преди идването на 
казва 
жиоезли 
се мисли 5а поданици на 
точното римско царство.

много отдавна, н следи от хоросан, 
камък е издълбан крЪст. а на 
друг стрела. Старите хора твЪр 
дЯт, чс на това мЯсто намира-

славяните,
в ГраднШепреданието,

„латннцн" (вероятно 
Из-

Случи
ли нЯкаквн монети, пепел, ка
менни изделия. Един ученик

з.ооо куб.м. пръст-зй 1 часV

же да изкопае 3.000 ку
бически метра за един 
час. При по-твърда почва 
тази норма е по-малка, но 
все пак огромна. Маши
ната ще бъде използува
на при строежа на канала 
Черно море Касп 'ско е- 
аеро.

^Съветските инженери са 
конструирали едва нео
бичайно ефикасна м?шнна 
за копаене на пръст. То
ва е същински сухоземен 
багер, който имз няколко 
подвижни ленти с лопати. 
Тези ленти се движат с 
електромот: ри. Изкопа
ната пръст автоматично 
се прехвърля в камиони, 
които я откарват по-на
татък.

Командуването с маши 
ната е напълно автомати
зирано и я обслужват са
мо няколко души. При 
мека пръст машината мо

МЕД, МАЦО!..
Орели заПичванешо иа сезона 
ни леШув ’нияШч, да обиколи 
многоброиниШе туристическа а 
Пътнически бюра и да йрооги- 
тпра 3 1 прелестите на 3'аон- 
сна баня и околнс сШи Ье.

Пристигнал той и един клон 
нн Почнато туристическо бю
ро и на служителите < Ш бю
рото зтразОравял за Преле
стите и удобствата, които 
дав I Звонци. Споменал какво 
казвал Алеко Константинов 
какво Вазов, изредил и Пре
чех и много други хора, измо
рил се и йозаешанал.

В Ш '«а време една от чи
новничките. к я:7,о не чул > ни
що з I храната в Звонци 1 о 
Пойитала •

— А има лч какво да се яде 
край Шия Прелести ?

Вай Т> шо IIкел, смутен пШ 
Шоьа, че забравил да Похва
ли кухня Па, се почесал По гла
вата, Поусмих-ал се и ди Под 
чертае Ореиностите па Звпн- 
ци и в Ш ва о пноше ше събрал 
ПрьсШаЮе на ръката < и, целу
нал 1 и и б южено казал

—„Мед, мацо!..."

Директорът на гостилничар 
скоШо предприятие в Звонска 
баня, Тошо Икел, има обичай, Фамилиарни обноски

В някои ниши учреждения 
и предприятия може да се 
забележи, 
твърде интимно си об- 
I ъщат един къ и друг и вме
сти да се обръщат към ня
кое лице съ: съответното 
обръщение, което идва от 
заемащия Пост, Шо употре
бяват фамилиарниШе обръ
щения като — .бие, куме, 
баджо, с>стрице, хубавенко, 
сват- и Пр. В известни слу
чи се касае наистина за 
роднински еръзкн. Но дали е 
удобно да се тачи такава 
интимност Пра служебна ра
бота, още Повече, че 
такива служещи, коиШо ня
мат смелост шока да се о- 
бръщ т към своите колеги, 
директори, управители и Пр.
Получава се впечатление, 

че известни лица каШо че ли 
нскаШ да Покажат свсяШа 
близкост с началството, ко
ето неудобно действува на 
онези, които са нови в това 
учреждение или Предприя
тие. Т( ва е, струва ми се, 
остатък от „чаршийскиШе“ 
обноски, които не трябва да 
се срещат днее-йоне През ра
ботното време. Нима 
По-хубаво винаги да се об
ръщаме с онова наше „дру
гарю’ и към него да Приба
вяме фамилното 
поста, който даденото 
це заеми?

че служащите

КОЛКО СЕ ПУШИ В ЕВРОПА
Последните статистиче

ски данни на ООН показ
ват, че жителите на Ев
ропа са изпушили пр з 
1955 годила 588.592 тона 
тютюн, а това зчачи 587 
милиарди цигари ели по

........................................................................................................................ НИШ <1111111...............................................................ШИШ...... .

2110 цигари на жител. А- 
ко една цигара средно 
струва пет динара тогава 
излаз?, че през спомена
тата година са изпушени 
3000 милиарда динера.

има и

ДЯДО МРАЗ 1960 ГОД.

Кога Миялко се върне"...*у
= Дъдо Миялно, ловджията от 
с Вързар, ще си остане в сПоме- 
г на ше на хораТа като „ербаП" 
; ловец. Улова ли, ще 
‘ Ше как гордо крачи 
'■ чкаШе махали, докаШо стигне 
. у дома си. Не улова ли нищо, 

никой не може да го вида ко
га се връща. Тогава Шой из
бира Ш Пна Те Пътеки до до-

не евърнал от Последния си лов, 
а все Пак след ден-два. рано 
сутрин той събуждаше хода
таи кучетата от махолиШе със 
шумното си отиване на лов.

Понеже рязко е улавял ззек 
или някой друг дивея, то се
ляните не го виждали да се 
връща, оттам е и остонала 
П >говорната за Празна раб 'Ши: 
„Ше я завърши когаШо дядо 
Миялко се върне от лов’.

го види- 
из вси- име или

ли-

М. Н.

' ма еи.
СалянаШе много ПъТи са са 

Помаслилияа, че Шсй ъе се е .БРАТСТВО' вестник на 
бъ 1гарскоШо малцинство 

в ЮгославияОБШИРЕН“ ДОКЛАДн *
След освобождението на на обширно да се н Наше за на-■ яг-гз.-адгг г аряаг жк

веднага с устройването на един другар сШ нашите 
’ целокупния жавот. Във връзка краища, взел машината а 

с това се искаха от местна- Писал — „У нашем срезу оШ 
Ше комитета а доклади за крал се не Права’. 
Политическото Положение■■ Ти вя б/л .обшарнияШ' до-

Слея едно искане на един 
яокяая, е който е трябвало

Редактори — уредници: 
Марии Младенов и 

Микн Нейковна- *
Печатница „ГРАФИКА" 

— Пирот — тел. 20

клоя.
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ЗА УЧЕНИЧЕСКИЯ ДУХОВ ОРКЕСТЪР В ДИМИТРОВГРАД

НЕПРЕСЪХВАЩА АКТИВНОСТ
Някои училищни инспек
тори от Белград по това 
помаят града. Ученичес
кият духов оркестър е 
хубав и голям успех за 
ДвМ|атровгрвд и създаде
ната традиция трябва да 
се тачи и щедро да се 
помага и занапред.

Днес ученическият ор
кестър в Димитровград и- 
ма 22 члена. Те имат свой 
кабинет където всекидне
вно репетират. Два часа 
седмично имат редовни 
занимания по музика кои
то провежда учител спе
циалист.

Косато говорим зя уче-

оркестър, който имаше 
силата да събере града и 
да го мобилизира, посре
щнаха другаря Тито, 
Димитров, Рато Дуго- 
нич и други високи ръ
ководители, които мина
ваха през Димитровград.

Ако за някоя секция 
на учениците от Дими
тровград може да се ка
же, че не е имала застой 
в своята дейност от Ос
вобождението до днес, 
то това е ученическия ду
хов оркестър.

ническия оркесър не мо
жем, а да не споменем и 
другаря Георги Шукарев, 
който вече 16 години жи
вее с този оркеетър, кой
то,е неговата душа и сър
це. Той работи с младите 
музиканти много повече 
огколкото това е предви
дено в училищната про
грама, защото и самият 
гой не може без него— 
учениците идват и си о- 
тиват, а той остава с не
го. Този скромен музи
кант и човек, с право мо
же да се каже, е посве
тел живота си на учени
ческа духов оркестър.
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УЧЕНИЦИ-КООПЕРАТОРИ ПИСМО ОТ с. 
КАМЕНИЦА ДА ЗАСИЛИМ КУЛТУРНАТА ДЕЙНОСТ!

При основното осмого- 
дишно училище „Васил 
Левски“ в с. Каменица е 
основана ученическа ко 
операция ва 19 декември 
195/ год. Неотдавна се 
състоя годишно отчетно 
събрание на което доклад 
изнесе Игнат В )Сов, уче
ник от VII клас. Той из
тъкна досегашаите успе
хи като подчерта, че ко
операцията е започнала 
със скромни средства, но 
е успята със своята 
работа да свърже учил
ищата работа с практиче
ска дейност.

Днес кооперацията има 
своя пролавница и снаб
дява своите членове с у- 
чебници и училищен при
бор. Оборотът ва прода-

вницата пре а мЧналата го
дина възлезе на 400.000 
динара. Уч.ниците — коо 
иератори засадиха неда
леч от училището и свой 
ябълкарник, отглеждаха 
овес и царевица, засяват 
еспарзета, а около 50 000 
акациеви фиданки чакат 
да бъдат засадени срез 
пролетта по околните го
лини.

Управителният отбор е 
съставен от ученици. Съ
трудничество с препода
вателите е било на зеви- 
дня в 'сота.

Ученикът докладчик за 
яви,че това са би,и опи
тни години и че коопе
рацията тепърва ще раз
вие по-голяма дейност.

Тодор ТеШК( в

Неотдавнашните общински ци, ковто по предварителен 
конференции яя Съюта на ко- план щ; настъпват на град- 
муниствте в Димитровград и 
Босилеград отчето1а огромна 
дейност и небивали успехи 

на стопанското поле. Обаче, кон Д* бъде попълнена културна
та сезона с програми, които

Духовият оркеотьр при едно тьржество

Оркестърът активно уча
ствуваше във всичкитря- 
дициони фестивали на мал
цинството по случай ро
ждения ден на другаря 
Тито.

През този оркестър до
сега са минали петнаде
сет поколения ученици, 
из неговите редове са из 
лезли над 150 м/зикантн.

Ученическият оркестър 
си създаде такава тради
ция, с която не може ла 
се похвали някой друг 
културно — художествен 
колектив в грзд8,-а такъв 
оркестър дори днес мо
гат само да пожелаят 
много училища в Сърбия.

Дейността на този ор
кестър датира от онези 
дни кегато партизаните 
освободиха града, от пър
вия митинг в Димитров
град. Историята на този 
оркестър е в съшност ис 
тория, политическа и сто
панска, на града. Няма по 
•важно събитие от поли 
тически или стопански 
характер в което да не е 
участвувал и този орке
стър. Тази тема заслужа
ва и една по специална 
обработка.

Оркестърът е изпратил 
първите ваши бойци на 
фронта срещу немците.
Той ги е посрещнал ка
то победители. Оркестъ
рът беше с нашите мла
дежи в първите акции за 
сечене на дърва за бол
ници и учреждения през 
1945 година, оркестърът 
взе дейно участие в аги- 
тиране при първите из
бори зз Учредителната 
нзролнн скупщина; той 
изпрати първите бригади
ри на младежката линия 
Бръчко—Бановичи, а на 
другата година прекара 
цял месец на линията 111а- 
мац—Сараево; без него 
не можеха да се замис
лят многобройните тър
жества в града, в Пирот,
Ниш и други градове.
.Музиката“ участвуваше 
в многочисдените забави 
и вечеринки, тя изнасяше 
и самостоятелни концерти, 
получаваше награди и по
хвали на фестивалите в 
Димитровград и Ниш. Ди-
митровградчани с този ____
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ските и селски сцени и по 
такъв начин винаги ше може

статира се,че в областта на кул
турно - пр-светната 
резултатите в:е с ще ве >ъот- 
ветсткувят на нешите възмож
ности. Т.ябва ла се каже, че 
тук не става дука за прос- оналва помощ, за да могат да 
ветното дело,което от голина развият разнообразна дейност
на година бележи нови успехи.
Недостатъчна активност са 
показали развивките самодей 
ни групи, театри и бвблио 
теки.

дейност Щ* задоволяват художестве
ния вкус ва нашата публика. 
На библиотеките трябва да се
окгже материална в прсфесн-

и да станат втори учильща 
аа нашите граждавв Въпро
сът аа подвижно кино също 
така е наа;ял и трябва да се 
разреши.

Причините са пгвгче от су Съществуват иагяеди през 
бективен характер. Културно 1ЛЗИ година да се засили ■ 
просветната дейност до сега издателските дейност за мал- 
носех 1 върху плещзте си гру- ЦНнството и, накярно, още 
па просветни рабогинци. Този 
кръ- трябва да се разшири 
и в Димитровград да речем, 
да се заангажират работници

през тази пролет ще се яви 
първото списание на малцин
ството. Нешите художници, 
писатели, обществени и нау- 

те и работния сите, както и. чви д, нци ще получат с воята 
ост-н.ли-е интелигеити от 
грзда Няк >и гру и са пре- 
сген-ли безприч нно да ра
ботят — танцовите състави,

трибуна. Нараствалата мате
риална култура ще даде вът- 
м- жност през следя; щата го
дина да с« постигнат по-го- 

гапримгр, ковто по-раво по- леми резултати в в областта 
жъче.хя големи успехи. В два на културно-просветвата и ху

дожествена дейност Именно 
затова културвите дейни през 
тази година би трябвало да 
се заложат за един културев

■ --- —

та грача п >не би трябвало 
да се ф грмират отново таки- 
вя състави, з щтто те разпо- 
л 1гат (ъс сили и могат да по- подем цд м лцинството.
стигнат завиден художествен 
ниво. Съществуват условгя за 
работа и за малкч струнни и 
певчески ансамбли, за реци-^ 
таторски секции и други са
модейни групи. Всички тези | 
групи, ако раб угяг активно и 
ако са обединени и подпомо
гнати от Културно-просветна * 
та общност, могат да покажат 
значителни успехи, често по- , 
добри от разните съмнителни 
художествени групи, които нн 
гостуват. Таза дейност трябва 
да се развива на широк план, 
да обхване стотици самодей- '

•О-А м Iм
и

................................... тВЯьбг
3

ПОБРАТИМЯВАНЕБяхме ка границата на нашата страна. Планинските вър
хове, конто отдавна гледахме, се простират в родината ни.

Изцеднаж по целия фронт между пехотинците настъпи ти
шина, като че ли войниците бяха сключили негласно прими
рие. В тая продължителна тишина ние сн мислихме къде сме 
прекарали миналите три Великдена. Винаги на полето, в 
пите или в землянките.

Лука стоеше пред далекогледа и нехайно, повече по навик, 
се опитв>аше да погледа през бинокъла. Изведнаж стана се- 

Като че ли не вярваше на себе си, отдръпна се и

Ям хляб, издигаха го над окопа, като че лн искаха Да кажат, 
че на тЯх и тук им е Добре. А българите наистина бях* 
гладни.

. А ето че отзарана един българин извика:
— Братко, днеска е Великден. Недей да стреляш!
Нашият му обеща, че нЯма да стреля. Тогава започна раз

говор Помежду им.
(ИЗ „СРЪБСКА ТРИЛОГИЯ“ от 

СТЕВАН ЯКОВЛЕВИЧ)
ОКО*

„Братко, нека е честито Възкресение".
„Найстина вЪзкресе!"
„Прехвърли малко хляб, ако имаш."
Грабна нашият половин хляб и го хвърли през насипа. Но 

хлябът не достигна до българския окоп, а падна ка леда. То
гава българинът запита може ли да го вземе. Нашият му по
зволява, но при условие, че Ще излезе без оръжие. Така един 
на друг си ч обещават. Българинът излиза, а и нашият се по
казва над рова. От благодарност, че е получил хляб, бълга
ринът предлага на нашия войник цигари. Сега и кашиЯт пре
крачва през рова, също така без оръжие. Приближават се е- 
дин кЪм друг и се ръкуват.

де нареждане на командира:
— Открийте огън с високо разПрЪскавЩи си Шрапиелй. 

Изплашете ги, но не ги убивайте!
Топовете изгърмяха и шрапнелнте се пръскаха високо 

над полянката. Войниците се разбягах-а.
Поляната опустя. И нашата, н тяхната артилерия като че 

ли се бяха договорили — стреляха в противниковите окопи. 
Но войниците от нашите н българските окопи тоя ден не 
гръмнаха нйто веднаж с пушка.

Привечер дойде един офицер от полка, чиито войници тоя 
ден се побратимиха с българите. Каза ни, че веднага е на
правено с ледствие и че този батальон оЩе същата нощ Ще 
бЪде сменен. После ни разказа как се е стигнало до побра
тимяването.

— Предните постове — наши и български — бяха само 
на около тридесет метра един от друг. През миналите дни те 
(.е закачаха и взаимно се псуваха. Но никой не сн показваше 
носа. Българите обикновено подмятаха, че нашите трябва Да 
се предадат. Вместо отговор, нашите намушваха на Щика

^шютшвшпт1штоти11шот1ппп1штюишщ1^^

рнозен.
разтърка очите сн. После пак се приближи и започна да на
мества апарата, за Да вижда по-добре. По лицето му се че
теше някаква изненада. . . смайване...

— Какво е онова, хора? Елате да видите!
Пристъпи Воин.
— Гледай. . . Те се ръкуват! А-а-а!
Дойде и моят ред да видя.
На една полянка между окопите видЯх как излизат из за- 

Критнето си каши и български пехотинци. Без оръжие. . . При
ближават се един кЪм друг. Ръкуват се. Двама се прегърнаха. 
После се смесиха.

Дотича подполковник Петър и погледа мрачно напред. 
Между очите му се появиха дълбоки бръчки. Той поклати 
главата и тихо рече:

— Това е сериозно предупреждение и за нас, и за тях.. 
Трябва най-после да се замислим. Не е шега. Четири години 
ооЮваме.

.— Това е разложение! — завика Лука.
^ Подполковник Петър грабна телефонната слушалка и да-

Това видяха и останалите постове. Освободиха се и те и 
излязоха. Като видяха тази сцена войниците от главните о- 
копи, и те излязоха без оръжие. Като че ли се бяха надумали. 
И тия хора. така хубаво развързаха сплетените бодливи жици 
и се събраха на полянката. Прелест. .. 
да се хранят. Но изгърмя артилерията

Дори искаха и заедно
и ги прогони.
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