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ВЕСТНИК ЗА обществено-политически и културни въпроси
НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ

ПРА ЗНУВА И Е ИА 25 МАЙ В ДИМИТРОВГРАД Белград: МЛАДЕЖИ1 Е^ПРЕДА- 

ДОХА ШТАФЕТНАТА ПАЛКА 

НА ДРУГАРЯ ТИТОВъзторжена манифеста
ция на младостта

ч

Денят на младостта и рожденият ден на другаря Тито 
бе тържествено чествуван в цялата ни страна.

В Белград на големия стадион на Югославската навх>яна 
армия се състоя величествено представление — „ТТозяравле 
яня на младостта” т|>ед започване на упражненията чмакадон1 
скнят младеж Мкле Гаврилов от 1Дтип предаде щтафетната 
палка на младостта на другаря Тито. Над 60.000 щражданн 
оп* Белград, събрали се па стадиона топло, с дълготрайни 
възклицания и аплодисменти честитиха 68 рожден леи на 
другаря Тито и манифестираха своята преданост.

Юказва1нк на любовта къв^ 
Гнто н Родината бе засилена 
от партизанските и трудови 
маршове, изпълнявани сят уче 
ническата духова музика.

Когато на трибуната се из
качиха другарите Кирил Та
шков, председател на народ
ният отбор, Георги Алексов, 
секретар на общинският коми 
тет на Съюза на комунистите, 
както и други представители 
на народната власт. Партията 
и обществено политическите 
и стопански организации, — 
пред микрофона застана мла
дежът Райко Зарков, нойто 
произнесе прочувствсно слово 
за живота и дейността на ДРУ 
!аря Тито, като изтъкна гол
ямата любов па младежите от 
българското национално мал
цинство към обичания предсе 
дател. Той между другото ка

Приемайки тази щафетна 
палка, честитя преди всичко 
на нашето младо поколение 
Празника на младостта, благо 
даря на всички участници в 
щафетата и чрез вас младите 
изпращам своята сърдечна 
благодарност за честитките, 
които чрез нашата младеж са 
ми отправили нашите наро
ди. В тези честитки аз виж
дам готовността на нашите 
народи и занапред да оказват 
пълна подкрепа на нас, кои
то сме отговорни за съдбата 
па нашата страна както в ра
ботата за вътрешното разви
тие на нашата стрина, така и 
в нашата борба за мир на ме
ждународна почва.

Драги другарю Тито!
' Народите и младежта на 

Югославия Ти честитят 68-ия 
рожден-ден с най-хубави бла- 
грпожелания за дълг и щас
тлив живот.

Преди един месец од Гевге- 
ли-най-южната точка на наша 
та страна-от голямото мла
дежко строителство тръгна 
Щафетата на младостта из 
пътищата на братството и е 
динството, на борбата, на уси
лията и успехите, от сърце до 
сърце, от ръка на ръка. Тр
ъгна за Да съедини с непре- 
късваща нишка мислите и чув 
ствузата на милионите наши 
хора, за да Ти предаде в то
зи велик празник-тяхната поръ 
ка. Щафетата на младостта, ко 
ято Ти предавам, е израз на 
нашата привързаност към ми 
ра и социализма и на дълбо
ката ни любов към Тебе, чий 
то живот и дело са неделими 
от постиженията и пътя на на 
шето социалистическо обще
ство...

за:
— В този момент, в навече 

рието на 25 май, нашите сър
ца са попълнени с дълбока ра
лост. защото утрешният свет 
ъл ден посрешамс с нови тру 
дови и политически победи. У 
тре цялата наша младеж и 
целият наш народ ще празну 
пат Деня на младостта и рож 

другаря Тито,

В този ден, в Деня на мла
достта, който символизира жиз 
йената радост и решителност 
на нашите млади поколения 
да вървят по пътя утъпкан от 
техните бащи и гтретци аз 
желая на нашата младеж мно 
го щастие в нейната бъдеща 
работа.

Със знаменца. балончета и песни минаха най-младите край трибуната.

дення ден на 
ден който и ние, числящите се 
към българското национално 
малцинство, празнуваме като 
свой традиционен празник.

•Прочувствеяиге 
младежа поздравиха многобро 
йните участници в тържестве

ВЕЧЕРНИ
ТЪРЖЕСТВА

Месец май в Димитровградско измина под знака на 
празнуване на 25 май- Деня на младостта и рождения ден 
на другаря Тито. Този ден от осем години насам по най-тър 
жествен начин се празнува и се превърна в истински праз
ник на българското национално малцинство. На втори и тре
ти Дай се проведоха районните прегледи на културна и физ
културна дейност в Смиловци, Поганово, Трънски Одоровци 
и Долна Невля. В гимназията и останалите училища се про
ведоха редица спортни състезания и съответни тържествени 
събрания.За отбелязване са тържествата в гимназията, която 
носи името на президента Иосип Броз Тито- Към това трябва 
да Прибавим и участието на хиляди младежи в пренасянето 
на Титовата щафетна палка, както и участието на десетки 
хиляди граждани в нейното посрещане и изпращане в Дими- 
тровград и другите селища. __ _

!В|навечерието на празника Димитровград ™лучи праз 
ничен изглед. Улицйте на града бяха премостени с хиляди 
ГменЛ а и няколко лични места, изпъкваха светящите 

Пр“вет нд другаря Тито!”, „Да живее Съюзът на лозунги, „привет на у живее Денят на младостта1
и ТГви^^е бяха празнило уредени, а по всички обще- 
тв^В Т= сгради бяха изтъкнати партийни и Д-ьржав- 
ТиВГамИеиГна Дома на културата сс .издигаше огромна чер 

венГпето^-ша звезда, а под нея голям портрет на Прези
дента прегърнал усмихнат юноша
та любов на другаря Тито към

Дома на културата както и
отбор бяха окичени с гирлянди от еле-

ОТГОВОР НА ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЯ ТИТО

Точно в 9 часът вечерта на 
24 май стотици разноцветни 
ракети цъфнаха над димивров 
градското небе в разкошен 
фойерверк. Това беше знак за 
започване на тържественото 
факелно шествие. В същия мо 
мент три колюнн, от^ гарата, 
Строшена чешма и Градински 
път, три че|рвени реки от фа
нели и лозунги се насочиха 
къ.м площад „Освобождение”. 
Във факелното шествие взе 
ха участие хиляди младежи у 
ченици н работници, пионери, 
работници и работнички и пра 
ждани, членове на обществен1 
о политичеоюите организации.

Да живее нашата социали
стическа Родина — Федератив 
на народна република Юго
славия!

думи на

Драги младежи и девойки, 
драги участници в щафетата.(следва на 3 стр.)

БОСИЛЕГРАД:- Тържествено отпразнуван 

Денят на младостта
Тържествата, започнаха о- 

ще «а 22 май, когато в Бо
силеград беше устроен вели
чествен! физкултурен преглед, 
ръководен от преподавателя по 
феаму(л.тура Симеон) Тодоров.

1На .прегледа присъствуваха 
шеимки ръководители от об
щинските органи на властта 
1и обществените организации, 
представители на Армията, ръ 
новоднтелн на стопанските о- 
1ргъиизаЦШ1 и др. официални 
пнца. Цялото игрище беше за 
обиколено от стотици зрите
ли. които с голямо ‘Внимание 
следяха програмата н изказ- 

одобреяпя. В 
прегледа взеха участие уче
ниците от основното училиш 
в 'Босилеград,
икономическия техникум!, ка
то в няколко последователни 
точни изпълниха богата гим
настическа и физкултурна про 
грама. Особено впечатление 
оставиха упражненията па о- 

и възпитаниците от

Хилядната маса от маннфес 
на площадбратанти се съ 

„Освобождение” пред тържес 
твената трибуна. Вълнуваща 
уиедка представляваше 
море от празничен огън, от 
което бликаха един след друг 
лозунгите: „Да живее другаря 
Тито!”. „Да живее братството 
и единството!”, последвани ог 
„У|ра!” и „Живео!”, кажто и
ог продължителни скандпра-

_ Тито-Партия!” и „Ние
Тито е наш!".

— символ на безграничма- 
младежите и децата. Цялото 

новото здание на това
здание на 
Общинския народен

КТрИЧеЦентралните тържества - осмият 
гарското малцинство —бяха проведени в Димитровград на 
24 и 25 май.

На тържествата като гости 
Попович, — Тиле, член на ЦК на 
кисти и Тодор Славински, секретар на

Г„р„,„и «□.
деграии д, председателя на Републиката Иосип Ероа Тито.

фестивал на бъл-

присъствуваха Светислав 
Съюза на сръбските кому- 

Околийския отбор на нпя. 
сме
Тържествената и празнична а 
тмюсфера на «епоореитствеисиго

ваха своитеТитоши —

гпм назнята и Изпълненията по земна гимнастика бяха 
от публиката

топло поздравени

беи Арсов, председател на Об 
щшпокия комитет на Народ
ната младеж п Босилеград. 
След доклада на другаря Л. 
Арсов бе изпълнена богата ху 
држествена, п литстературна 
— музикална програма, с но
мера, които подхождаха на 
(щуха и значението на празни 
ка 25 май. В програмата взе
ха ччастие и учениците от 
V клас на основното осмого- 
дншно училище в Босилепрад. 
които с успех представиха пи 
еската — драматизирана иг
ра: „.Разговори за Тито’ ’ от 
Даико Облак.

Празничното настроение на 
младежта и гражданите, на 

25 май достигна своята кулми 
нация. Голям 1итерес владе 
еше за забавата, която устро 
йваше вечерта самодейният 
театър на учениците от боси- 
леградското основно училище. 
Най-малките босилепрадски ар 
тисти пред своите другари и 
(съграждани представиха доб 
\ре подготвената пиесзса „Пе
пеляшката” — известна народ 
на приказка драматизирана от 
Вунмирович и пригодена ва 
сценично представяне. Най- 
добре играха ролите си малки 
те артисти Александър Читев,

Мага Стоянова, Роза Григоре 
ва, и Атанас Аврамовски. Съ
що така се отличиха и Стеф
ка Торова и Райна' Костадино 
ва. Успешната постановка на 
играта се дължи на големия 
труд на учителката Круна Ива 
нова, както и на усърдието 
на тетка Мара зарева—,Сло- 
венката. която изработи косгю 
мнте, и Александър Младенов, 
технически ръководител на 
сцените и ефекти.

Със своята непосредствен- 
ност, детска и юношеска све 
жест н чувственост, малките 
плениха всички посетители на 
представлението и бяха бур
но възнаградени с ръкоплееца 
пия както от възрастните, та
ка и от своите другари.

Народни веселия, спортния 
художествени програми по 
случай Деня на младостта и 
рождения ден на другаря Ти
то бяха устроени и във всич
ки останали села в Босилеград 
ско както например в Би
стър, Долно Тлъмнио, Дойна 
и Горна Любата, Горна Ли- 
сина и др. места.

МЛАДОСТТА ПРАЗНИЛ'Шиимк сиовците
икономически техникум,

публиката награди с прюдъ
ко-здаде условия за радост, 

младост и труд.коментар черннкИ и покрай Драгови 
шица и покрай Ерма кипе 

всестранен живот. Тази 
активност на младите бе в- 
сестранно подкрепяна и от 
останалите масово-полити 
чески организации.

нто
яжителнн ръкоплясканин. 
частниците от техникума из- 

китка гимнастически

У-
Този Г.т>т празненството

знака на блестя-ше
мина над 
шите резултати, които наше 
то малцинство е постигна 
ло в селското стопанство 
и промишления развой, сим 
воличен показ на тези ус- 

бяха и стотиците мла
девойки-работници

пълниха 
упражнения, докато очнШВцИ 

изпълнихаПрез тази пролет не цъ 
фнаха само пролетните чве 
тя. но и много успехи, ко 
нто нашите младежи пости 
гнаха в земеделското про
изводство, по предприятия 
та, по училишата, по всич
ки селища на Димитровгра 
Дско и БосилеграДСко. Мла 
дежкият ентусиазъм, който 
и тази пролет заля цялата 
ни социалистическа страна 
даде и при нас резултати, 
с които можем да се гордс

те от ос-мм клас 
напълно задавел отелиш упра 
жнения и фигури на Различ
ните физкултурни уреди. - 
изпълнението на отделни точ 

земна гимнастика изпъ 
ученичките Здравка Ки 

Лиляна Борисова.

ВПразникът на младостта 
бе така тържествено пехну насотпразнуван, че наистина 

се превърна във всенаро
ден празник. От онези дни 
когато посрещнахме и из
пратихме щафетните палки 

поздрави и искре-
] благопожеленания

другаря Тито, от районните 
тържества по нашите села, 

вълнуващите гьрже 
и Бо

дежи и 
и работнички отдимитровг 
оадекте предприятия. Мла- 
достта на тези работници 
младостта на нашите пред 
приягня, които от Ден на 
ден нарастват, и на фаори 
ките които се строят ни вд 

повече вяра и ни 
уверение, че пъ 

който вървим и ко 
Тито

ки по 
шаха
(рилгаша и 
В упражненията на паралел- 

прояви ученичката Иванка се 
ка Георгиева.

Е|дна от точките на фнзкул 
беше и съ-

с много дони
турния преглед 
стезаннето по ръчна топка ме 
жду отбо)рите на гимназията 
и военния гарнизон в Босиле 
град; в то>ва 
отличиха учениците от гимна-

ъхва 
изпълня сем.

В навечерието на 25 май 
на Тито и

па до
ства в Димитровград

ние доказахме на
тя по 
йто очертава другаря 
е правилен.

-рождения ден 
Деня на младостта във вси 
чки младежки организации 
се работеше активно. Под 
готеяхя се пиеси и в 
«ово’ и в Смиловци, разуча 
ддха се упражнения и в Ск 
Ървеница и в Горна Лисика 
уреждаха се прегледи и ве

съзтезание се
шата^щдост , ние показах 
ме нашите успехи, ние изт 
ъкнахме нашите задачи, ма 
нифестирахме нашата сила 
нашата привърженост към 
Тито и нашата социалисти 

родина, която ни съ

нашата
НмИладежГиР?мГувеСрени, че 
следвашия празник щс> до- 

още- по'Г°леми

зията.
На 24 вечерта в босилегрзд 

ската кинозала се състоя тър
жествена академия, на която 
доклад за живота и дейността 
не другаря Тито прочете Лю-

Пога

чаквмв с 
успех". Ефтим РангеловУческа

V.



БРА т;с Т в о

ЩШ& г7)ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
КОМЕНТАТОР НА 
ПРЕС-СЕРВИС В БЕЛГРАД 
ПИШЕ:

I Шемя шг 1 №&

ТИТО: За мира са заинте
ресовани всички страниСъпротива на 

напрежението Обединените народи би цря
бвало да се ангажират, ад
тото за това са и създад, 
ни понеже трябва да се има 
|предвид, че днес няма таки 
.ва неща, които да не зас. 
ягат интересите на

ша. Ние, които не участву
ваме в тези разговори, не 
трябва да бъдем само мир 

наблюдатели. Ние тряб 
•ва да се обявим срещу но 
(вото изостряне на отноше
нията и да се борим то да 
не угрози международната 
обстановка.

Ние се надяваме, 
създадената обстановка от 
говорните държавници ще 
|разберат, че сега не тряб
ва да се плода ма престиж 
но да се намери ггьт и пачки 
да се дойде до истинското

Изявлението на презмден 
та Тито от 17 май във връ 
зка със Парижко съвеща
ние ма най-високо равни
ще, предизвика подям ин
терес и световната обще
ственост и намира добър о 
тзИв в световния печат. С 
оплед на тава че изявление 
то 'Па президента Тито е 
все още актуашпо и ще бъ 
Де актуадпо и занапред и 
с оглед на това, че някои 
среди, както например те- 
ви в Китай, се опитват да 
изопачат думите на Прези
дента, — публикуваме част 
от изявлението:

*

Малцина в този наш, разочарован сл^ неуспеха^сре-
щата «а ©иооко «равнище, овят ск1Р1ша & опнюшеии-
тоог и загриженост югг кризата, която се ® лмешпсано-

на великите сили, по-опредедено каза" иазбирае-
съветскнте отношения. Тая загриженост е съвсем

рогато знаем че голямо мнозинство Хбра са “
Гот парижкото съвещание >по«е някои начални резултапи, 
всички онези години на кзту1дената война, прекарани в ^ 

опасности. От тази обща подтиснатост и запра
съвещание, трябва за съжа 

ка^то 113 Запада 
на ,самите пре

пи

ята Целиясвят понеже става за 
_ световния

мир. 'Въпросите за ц^оитъ 
става дума не интересуват 
■само две или четири сшгИ( 
иш определен кръг и чие 
ло държави но пряко, по 
своите последствия,

запазване на
че в

дности и
носгг 'от неуспеха на парижкото 
ление да отделим ония кръпозе,

и на Изтока, конто бт-ка противни 
(поварн които застъпваха студената война и кхжго ма 
шоР|(Л11 шумно — ликуват зарад парижкия неуспех, уб [. 
шенн че тава кара вадата на тяхната воденица.

Съвсем безомилеио е сега дискусиите да се съсреД°то 
чяват върху темата: кой е виновен зя парижката раздяла 
без среща? Много по-целесъобразно и за светиш кмрпо- 
лолеако е да се .обсъжда (" «ше почвече да се дейспдаува) 
__ кяк да се предотврати нрев ьрчкшета на създаден ата кри
за Гнякаква това продължителна нзостреност между бло
ковете. През идните месеци, а тс мотат да бъдагг решаващ 
за по-нататъшния ход на събитията, е извънредно в > 
аврте страни да се откажат от камвнто и да е резки кра И<". 
ис обши усилия на всичките паради да се предотврати как- 
юото и ша е гго-мататъшно или ново шосгг)р5шс, да «е се РУ- 
шат мостовете ма преговаряният, конто н след Париж са 
оцелели и сега са .по-важни отколкото косато и да е. С еШ1 а 
^ма сегашната нова, влош^.а (междунар^а ^стнов^ 
ппябва да щриемем»повече като криза, която е в . ’
^оято може да се иревъзмехпне, а не <като шиюкъно Аефиж-

Т,НИИ бТзе оатеТна това. че сега хоризонтите са твръде мра 
цн„ |1 пълнТсъс заплашващи мълнии, трябва да дмржнм сме 
теа ^ онова поето дава реални надежди за постепенното 
рязвадрташте Огромна отговорност лежи Преди всичко въ- 
!» ™ештте ш великите сили. Това в прояем бе забелязано 
Р нпн от.таг!ето на великите четирима” от Париж. Всички 
те почваха своята готовност за обновяване на преговори
те условия, а това не е било «аваио

лцг» п ПИЯЧИ ало 11 СЪЗИЗВЯНСШО НЙ1 вс 
мтТжте щяска нова крачка по посока «а изострянето 
бн бжтЛшотократно и (йраппнр опасна, т е^ек,. ко.до 

гуну1к ъ:ол и я преговорите би бил изолиран в св 
товната общност. В края на краищата лидерите на великите 

знаят твърде добре .че след париж войната с атомни знаят твърд Д и бе;оииолс1,а както и преди него
п по-рано, че
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вася.
гат и останалите държави 
Затова е днес още по-яон0 

задълже.
нието на всички страцц_е
да се заемат с всички си
ли за преодоляване на сь-

’

разрешаване.
Лз мисля, че Обединени

те народи ще трябва но ня 
1кякъп начин да действуват. 
Смятам., че там в Обедиие 
ните народи не би можало 

болшинство,

че дължиостта и
Нито един човек, който се 

застъпва за мира. не може да 
не осъди най-остро нахлува
нето на американския само
лет във въздушното прострат 
ство па Съветския съюз, как- 
то и опитите, конто напрапихи 
тази практика да бъде оправ
дана и легализирана, защото 
то само .по себе си представиш 
ва твърде сериозно и отри
цателно събитие, а не ли ко
пало се случва няколко дни 
преди ■ уговорената конферен
ция.

ществуващите препятствия, 
за оздравяване на менодундчда съществува 

1Което би било за продължа родните отношения и за о- 
безпечанането на|ване политиката и атмос

ферата яа студената война.
мира а

света.Превиденгьт ТИТО

Държавен преврат в Турция
Точно е, че сериозни неща 

се случиха между 
СССР. Сериозни не толкава 
■по своите факти, колкото гто 
своите последствия. А да ли 
това е изобщо важно сега? 
Доиш .това трябва да бъде по
вод за размирици от такива 
размери? Разбира се че не 
Смее и не трябва; дори и ко
сато това би се ограничило 
иа обновяването на студена
та война”, която и досега е 
нанесла големи вреди на чо
вечеството и в икономическо 
и морално и всяко друго от
ношение. Вярвам, че сега пове 
че, отколкото. преди тези съ
бития, е яшо, че народите че 
.могат да поддържат никаква 
акция или политика, кюято би 
бяла противна на дълбоките 
стремления на 
към мира.

Начело на новото правителство стои генерал ГурселСАЩ и
образува едно демократично 
тяло и управлението на стра
ната да предам на волята иа 
-народа- Имайте доверие в мед 
Вярвам че целият народ е с 
мене”.

На 28 май радио Анкара е 
съобщило, че е Турция е о- 
бр-азувано иово правителство 
начело на което стои генерал 
Г-урсел, мойто заема следните 
постове: президент на републи 
ката, министър председател 
на правителството, и минис
тър на народната отбрана. В 
новото правителство преобла 
дават военни и професори.

Новият президент на репуб
ликата и министър председат
ел на новото турско лравнтел 
ство—генерал Гурсел още ве
черта на 28 май е направил 
(ново обръщение към населени 
ето, с моето е обяснил постъ
пката на военнте сили и е 
(дал уверения, че след избори 
те властта ще бъде предаде
на на ония конто ги спечал-

; сухопътните войски,
I яармерията са били задържа- 
; пи на 27 май предиобед. На 
| същия ден, ггРИ опит за бяг- 
! ство са били заловени и пре- 
| мнарът Мендерес и министъ- 
( гът иа фянансиите Податкън 
1 ма пътя между Анкара и Ескн 
, г.жехкр, когато техният само- 
I пет от страна на два самоле

та от военновъздушните си
пи на Турция е бил принуден 
да се спусне. ‘Вгновнпците са 
били задържани във оградата 
на военната академия е Анка
ра. огкъдето вече е започна
ло транспортирането им иа о 
сирйв Яшн Ада в Мраморното 
море.

От затворите са пуснати а- 
рествувая ите от Мендерес уча 
стипци -в демонтрацшгге-сту- 
денгпг, журналисти и Други хо 
ра. Полицейският час 
е п р е ш 31 х н а т, и нор
малният живот започва да се 
възстановява. Учрежицан нятга, 
учебните заведения, магазини
те кината н други започват ра 
ботата си. Въпреки че пред 
нящои огради в Анкара де
журят военни части, включвай 
кн и танковете, в страната и 
в Анкара владае мпр.

Размириците в Турция са о- 
кончаян. От края на месец а- 
прнл до 26 май в полунош. 
когато военните сили извърши 
ха държнвен удар, за да сло
жат край но размириците, не 
преставаха маоовите демон
страции на студентите и граж
данството в Турция, предим
но в градовете Анкара и Ис- 
там.бул. срещу режима на Мен 
дерес. Когато кризата достиг
на връхната си точка, след ре 
щението на правителственото 
.мнозинство за разпускане на 
парламента, военните сили взе 
ха властта а. опри ръце.

Сега след петдневното раз- 
вливане на събитията се знаят 
много подробности:
.Военните сили са извършили 

(преврата в полунощ на 26 
срещу 27 май. Действията е 
водил новообразувания Коми 
тет на ®зционалното единство 

' начело на който стои генерал 
Джемал Гу|рсел, който до на
чалото на май, е бил комен
дант на оухопьтиите войски 
на Турция, а след това когато 
Мендерес е употребил войска 
та за потушаване на разми
риците, той подал оставка. 
Превратът е завършен без 
кръвопролития. Народът с въ 
зтрог е пс-срещнал намесата 
ига 'Попските и още иа 27 май 
е манифестирал своята ирив- 
ържеиост към в.ойската. На 
къщите в Анкара и Истанбул 
се развяват знамена, а из у- 
лиците се виждат лозудггн, с 
които народът приветствува 
армията. Председателят на ре 

, гту-блнката Джелал Баяр. пред 
седателяг на Народното събра 
ине Корал атан, министрите: 
на вътре-шшгте работи, на от- 
браиоха^ ма благоустройство
то, търновнята. митииците, 
правосъдието, началникът иа 
генерал щаба. комендантът на

и на жан

I
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оръжия е също толкова 
че разрушенията би биеш все >бщн ка.хго 
павношиннето, което е същес вувало преди парижката ар-.- 
ща съществува и сега и че све ът иска преговори, а не 1,300 Р 
рнр С дохтгй думи казано пзл- за, че .П|реиов.0(Р1де и мирното
същестъ^а1е са1^.сиост и -:е в матерпашните отношения
същес-гоува никакви съ цственн промени. Всичко това
означава че Съществуват 1Ре; ши юои.ови сегашната криза 
па бъде преодоляна в няколко то следващи месеци.

Ясно е разведряването ня па да дойде автоматически, то 
ще зависи от по-иататъщното поведение на великите сили, 

създадената обстановка — може би още понвече от одру 
вс.счкп онези отромиш сити,, мои 

изосггря>не (на връщането към 
форма). Отзшнгге по

мов е честно

Изминаха 0'нези времева 
когато меисду народи ите въ 
Л1РОС1Г можаха да се реша
ват посредством сидата. 
Обстановката на межд\'«а- 
роднигге отн'ошення в ове- 
тга лоно показва, че обек
та но е несъзможию. по ло 
аи начззн да се решават от 
«мритнте международни п(ро 
блеми в Евронд или къде- 
то и да е в света- Олед по 
•следните отр!щателни съ
бития, 1Които станаха в о- 
тношенията между велн1кп- 
те сили, както и в иагчалото 
на съвещанието в Париж, 
се тг-оказа че политиката <от 
'гтозицня на силата е по-опа 
онд и лю-1вредна дагее, от- 
жолкото когато и да е в по 
'слодно време.

Въпреки това аз оня там, 
че това което днес се случ 
ва, не ще има трагичеоки 
последствия и че здравият 
разум ще надделее. Между 
народното общетвено мне
ние те изпълни и този път 
великата си роля, ако п.ра 
вилно гледа към всичко то

а в 1
жаването и активността на 
то се противят на едно новозетлаяк т,;«...». -=о
'го съвещание, нейният извън» едно широк отзвук и нейният 
още по-(ра!ДУШен прием .в.целннт овят са сиру.рен знак, че същ 
мостга на тюва .изявление — призив за преодоляване на 
трудностите н продължаване на преговорите, както и моби- 
(лизирането на Обединените нацин-е онюва което днес мис
лят пювече държавници н народи. Влречем през последните 
™ все повече е появяват застъпвания за тая основна ли- 

реагирането на Квама Нъко.умах и на редица други афрн ния. (ре кнап н,а премиреа Неру и президен

113Я-н .в а

ят.
„Позната ви е к-ризатз, ка

зал Гурсел, в която бе изящ
на л а нашагга демокрация. Въо 
(ръжените сили се налож|ка, 

обичтава да тиредотвратят 
катасфофа... Нне ще пР»ве' 
дем свободни н праведни юбо 
ри. Ще предадем властта ш 
която и иа е партия, ако та 
опечели на изборите. Акцент 

насочени

(нанкаш .водачи, становищата 
та ата ОАР — Насър и дргп. НОВО ПРАВИТЕЛСТВО В - 

ТУРЦИЯособено нзвънбдокавтх-' 
което.Понеже миролюбивите спиш.

■допринесли много за умпротворяването,

™р»6-Г"„с« ^
зя отчаяние, но като знак за ново .мобилизира

на преговорите и «а политиката 
както и п)ре!дн — един-

страни. са Веднага след преврата Ко
митетът на националното еди
нство излезе с проютамация 
към -гурскиня народ в която 
се изтъква, че войската е дей 
ствувала и взела управление
то на страната в свои .ръце, 
за да направи възможпо про
веждането на свободни н обе 
(ктивнн избори. Войската, каз
ва се в „съобщенето, е „била 
принудена д.а вземе такова ре 
ше.вие, за да попречи щото 
страната да стане поприще 
на гражданска война”. В про- 
'кламацията понататък се изтъ 
ква: „Ние искаме турцнте да 
покажат разбирателство поме 
жщу си... Не«а страната да о- 
стане мирна!”

На 27 май е 15 часа радио 
Анкара е предало обръщение 
то на председателя на Камите 
га на националното единство 
генерал Гурсел ДО турския 
народ, в което между друго
то се казва:

„Събитията конто от един 
месец насам се случват в Тур 
цня и които бързо я мъкнеха 
към страхотна криза са ви по 
знати... Да ли пред такова по
ложение трябваше да останем 
нкзаЛмтереоованн? За това 
съм мислил с месеци и сочех 
на хюрига правилния път. Те 
обаче ке слушаха заради аво- 
пте политически интереси и 
цели, н решиха да ои послу
жат със сила. Законите и гтое 
тъпкнге, които последваха и 
маха за цел да оковат тур
ския народ в окови... Затова 
реших да сложа край на това 
положение и да взема управ
лението на страната в свои 
ръце. Искам да кажа на наро 
да, че нямам никакви намере
ния да ставам диктатор. Цел- 

I та ми е | най-къс срок да се

на армията не са 
срещу никой. Нне неще ода 8 
(пресивни към никой, но и ие 
ше позволим на никой да бъ
де такъв. Нне ще зачитаме я 
кона”.

Говорейки за външната п<> 
лнтпка па правителството тоЯ 
е заявил, че Турция си оста83 
вярна на Хартата на Обеди
нените народи, на Декларани- 

човек3 н ,е

призвн
за отбрана на принципите 
■за мирно съществвтване, която — 
епвемо (може да осигури мир и напредък в света.

Покрай това по-на-гьташння развой вероятно ше зависи 
това колко бързо и ефнкааю ще бъдат изолирани и 

конто дош'01лмк> потриват ръце, че
. КактоШШшшш

война ше напрравят всичко възмонено ходът на сегашната 
к)рнза 'Да става още гтонеблало-приятен, от1пошенпята Запад
__Исток повече да се комшицнрат и свегьт да се върне във
времето на студената война и на политиката от позиция на 
«силата (Реагиранията в известни Американски кръгове, как
то злмрадосгта в Бон, а на овой .шецифичен; начии — и в
Пекин __ указват че е нужно да се води решителен бой
юрещу твърд активните сега сили на съпротивата на всяко 
преговаряне.

Настъпилото след Паршккия неуспех положение не е 
леко То е пълно с .опасности и трудности. Но. също така 
няма причини за отчаяние, защото силите на мира и на 
мпоиото съществуване .всекодневио стават ло- силни, а па
реният неуспех ще ги обединява, мощно ще ги подтиква 
към акция ще ги мобилизира. Още повече затова, че Х'ОДът 

срещата на итай-високо равнище показаха, 
преговорте и в процеса на умнротворяване

ята за правата «а 
думите на Кемел Ататурк 
Мир в страната, мир в света,, 
ще бъдат ръководната Ш68 
иа неговото цравителствО'Завръщане от Париж
Шукри ел Ку' 

ашли за 

славил
Юго-

ЛДР
■Първият гражданин «в 

(който неотдазвно посеТИ 
(Славия е дай интервю нз 
ставителя на вестника „л3 ^ 
рам”: в което помра" -№- 
е зад.вал:

„Нося най-хубави - _тпиЯ.
Югославия-храбрата „

телоий страна която г®{’за9ц- 
се е борила за своята н 
симост н суварешгтет. 
в!яма да заборавя 
(приятелството 
вот което намерих у 
«жото правителство и 

„(Благодарение «а 
зависима политика, к 
дят И ОАР, Индия,

Юго-

чувстван ИЗХОДЪТ от
«олмо важно е в 
то якпшню да тшаепв^чват и други стра'Ш1, извън к^ръга на 

•вея1Гк11Тге сили. Тъчсмо затова -от становището на вели- 
от актвността на енлюге, които желаят мир. от

из

аиа Ни*0*'3
дух-ьт 10 

ОСТОПР10^'

ЮГ0°-^8 
нара18'-

■кигге сили,
.-снега на усилията да бъдат продължени преговорите там. 
(където не са прекъснати (Женева), от възд ржаа1ето и от- 
р айни сами беуй мадн биу .рдно иат диовг умхш умяш рууб

насилие, от активността на О-
и г

бягването на |резкн крачки на
относно от действията на малките и исвънбединените нации, 

(блокови страни в тях, своята ке‘
„акватов“
Из(1<>нез>1'

зависи колко бързо и успешно ще
сегашната сериозна криза в международни- 

създадах условия за реалистични 
назрелите проблеми, по стабпли-

се превъзмоатте 
те отношения и ще ли се

■напреговори по решава'нсго 
зацията на световните

— Югославия има
Европа, Азия иотношения.

(Дресервнс) тели в
ка.



БРАТСТВО 8

25 май в Димитровград

ВНУШИТЕЛЕН ПАРАД НА МЛАДОСТТА
(Продлъжеиие оа 1 страна)

иото шествие с възклицания 
и аплодисменти.

След речта беше прочетено 
писмо-честитка до прещссщате 
ля Тето от името на рражша- 
ните на Димитровградско. Съ 
държанието на писмото-мести

Рудничарите от мина ..Внд- 
лич" минаха край трибуната 

! със своите камиони, натоваре 
кн с въглища и с лозунга, в 
конто обещават нови трудо- 

победн.
Краят на тържествения мла

дежки парад означиха младе
жите—пожарникари, заели св
оите места върху пожарникар 
ския автомобил—цистерна.

трактори-символ на нашето мо , 
дерно земеделие, символ на 
високите добиви, които пости 
гна нашето земеделско пронз 
водство през миналата годи
на, символ на новите социалнс 
тически отношения, които съз 
даваме в нашето село. Върху 
тракторите се намираха табла 
— графикони, конто говореха 
за успехите на земеделските 
кооперации в Димитровград,
Смиловци, Каменица, Погано- 
зо и Долна Невля ...

ПАРАДЪТ СЕ ПРЕВЪРНА В ХИЛЯДЕН МИТИНГ

тка 'Изпълнело с обещания и 
сърдечни благопожедання Тито”. Този ден е за тях и 

патронен празник на учили
щето.

Задават се и минават край 
трибуната редица спортни от 
бори в пълна екипировка: во 
лейболисти пионери и младе
жи. мъжки и женски отбори 
по баскетбол, футболистите на 
„Спортист”, пионери и младе
жи—фудболисти, пионери раз 
узнавачи. пионери и младежи 
от дружествата за спортна 
стрелба. Те са последвани от 
нови групи пионери и пионер 
ки. Отново цветя, отново въз 
гласи и нескрита радост изпъл 
ва цялото игрище.

Минават отборите по ръчна 
топка- • ■

Нови групи учащи се от от- 
младежи от цялата страна из- деленията къдсто се препода-

предприятия. Тяхната група 
от 150 млади работници, по
казва напредъка на Димитро 
вградската комуна.

Денят на младостта се с пре 
сгьрнрт з общонароден праз 
ж:к. Това символично доказа 
ха и манифестантите. Край три 
буната започнаха да минават 
представители на предприяти 
ята и на земеделските коопе
рации. ..

ТютюноработтШчките и тю
тюноработниците от „Нишав- 
ска долина” минаха с лозунги 
Да живее 25 май—Ден’4т на 

младостта”, „Привет на ДРУ- 
гаря Тито”, „Ние се борим за 
мир”...

Работниците от конфекция
та „Свобода” бяха бурно поз 
дравени. Тяхната продукция ве

при
съсиву,вашите одобриха с не
стихващи аплодисменти.

Слод митинга тържеството 
продължи с 'народно веселие, 
а небето отново озариха раз
ноцветни ракети.

ви

МАНИФЕСТАЦИЯ НА ЗДРАВЕ, МЛАДОСТ 
И РАДОСТ

Точно в Ю часа от улица 
Найден Киров започна гол 
ямата манифестация на младос 
тта. Главната улица на Димит
ровград бе изпълнена от гра 
ждани, които бяха заели мес
тата по тротоарите, за да се 
любуват на младите манифес
танти, за да ги поздравят.

Из улицата „Маршал Тито” 
рукна нсудржима река от мла 
дежи и девойки, работници и 
кооператори, река от лозунги 
и разноцветни знамена.

Ученическата музика свире
ше маршове. По високоговоРи 
телите се предаваха борчески

ледвана от група младежи н 
девойки, които посяха 
бройни и Разноцветни 
па. След знамената вървеше 
група младежи с голяма карта 
на Югославия, върху която бе 
очертан пътя на младежката 
щафета—-чрез която милиони

много
знаме-

символ на всичките наши ус
пехи. Тито това е гаранция за 
кови победи и постижения. 
Към това общо чествуване се 
приключва и българското на
ционално малцинство, което 
този ден празнува и като свой 
празник. През последните го
дини нашата комуна значнтел 
но стопански е напреднала и 
се бори за преодоляване на 
вековната изостаналост. Това 
постигнахме благодарение на 
правилната политика на на
шия Съюз на комунистите към 
националните малцинства, бла 
годарение на помощта, която 
нашатаслаборазвитите краища, 
ведно с останалите народи ще 
следваме пътя, който ни очеР 
тава другаря Тито, зашото то
зи път води към по-добър 
живот, към мир и разбирател 
ство между народите”.

Речта на другаря Наков хи
лядната маса прие с бурни 
възклицания и аплодисменти 
„ЦК—Тито”, „Ние сме Титови 
—Тито е наш!”

От митинга 
поздравителна 
президента на 
другаря йосип Броз Тито.

М. Мл. — М. Н.

Димитровградското игрище 
след парада заприлича на пъ
строцветно море от младежи, 
работници и земеделски про
изводители. Развяваха се праз 
нично държавните, паР™йнн 
и физкултурни знамена. Из
висяваха се разноцветните дет 
ски балончета. Ехтеше праз
ничната песен.

Пред микрофона на трибуна 
та застана другаря Стоян На
ков, организационен секретар 
па ОК на Съюза на комунис
тите, който произнесе вдъхно 
вена реч на живота и делото 
на аеликия син на югославски 
те народи другаря Тито, заве 
ликите подвизи, които е пос
тигнала нашата младеж по у- 
чилища, фабрики и строител
ства, по нашите полета и спо 
ртни стадиони. Той между 
другото каза:

„Целият наш народ днес пра 
знува рождения ден на Тито 
и Деня на младостта. Всички
те наши досегашни успехи в 
изграждането на индустрията, 
земеделието и културния жи
вот, в създаването на по-до
бри условия за нашите тру
дещи се, в изграждането на 
системата на социалистическа 
та демокрация и общественото 
самоуправление са свързани е 
името на Тито. Тито—това е

партизански песни на югослав 
ските народи. Манифестантите 
пееха или скандираха поздра
ви за Тито, за мир и сътруд 
ничество между народите. Пъ 
страта и радостна маса пов
лече със себе си и наблюдате 
лите, надолу към градското 
игрище, което бе определено 
за център на тържеството.

Лъчите на майското слънце 
обливаха зелената площ на

общност отделя за 
Ние

игрището и тържествената 
трибуна издигната на западна 
та страна.

На трибуната особено изпъ 
кваше големия портрет на дру 
гаря Тито, с маслиново клонче 
край него. над което изпъква 
ше цифрата 68. Димитровград 
празнуваше шестдесет и осмия 
рожден ден на любимия си 
Президент, празнуваше деня 
на младоста.

На трибуната бяха заели ме 
стата си другарите Свстислав 
Попович-Тиле член на ЦК на 
Съюза на сръбските комуни 
сти, Тодор Петров-Славински, 
секретар на Околийския от
бор на ССРН в Ниш, Георги 
Алексов, секретар на ОК на 
Съюза на комунистите в Ди
митровград, Кирил Ташков, 
председател на Общинския на 
роден отбор в Димитровград, 
както и много други предста
вители на Партията, на обше 
ствено-полнтическите организа 

на ЮНА.

бе изпратена 
телеграма до 

Републиката

От 1—10 юни в Белград — ]У1бЖДуНЯ

роден занаятчийски панаир
обича наша младеж цяла!”Весели и безгрижни те пеят: „Другарю Тито, теменужке бяла, теб

пратиха поздрави до любимия 
си марашл Тито.

Под тържествените звуци на 
марша „Югославия” минаха по 
край трибуната няколко групи 
младежи и девойки в бели по 
ли и фанелки.' които носеха 
портретите на нашите видни 
ръководители и гербовете на 
нашите народи. Другарите от 
трибуната, както и хилядното 
гражданство с ръкопляскания 
и радостни възклицания поз
дравиха първите манифестан-

ва и на български и на сръб
ски език. Лозунги за братство 
то и единството на 
народи.

Особено въодушевление пре

че си осигури пласмент на на 
шия пазар. От работилница те 
създадояа модерни предприя
тие.

нашите
и полезни комерчески връз- 
1КИ с нашии чужди предприя 
тия.

На 1 юни в Белград бе от
крит Вторият международен 
занаятчийски панаир. На таз
годишния панаир на занаятчнй 
ството участвуват 1047 пред
приятия и отделни занаятчии 
от което 195 изложители от 
чужбна (Западна Германия. 
Италия, Австрия, САЩ. Бел
гия, Швейцария, СССР, Бъл
гария, Франция и Англия). Ек 
опонатите са изложени във 
всичките хали на Белградския 
панаир.

Задачата на Втория между
народен занаятчнйоки панаир 
е да покаже на нашите заная 
тчийски предприятия какви 
възможности на услуга и ме
ханизация им открива съгре
шената индустрия. Панаирът 
ще покаже на нашето занаят
чийство какви са неговите пер 
спективн и в каква насока то 
трябва да се развива. Панаи
рът също така ше им обезпе
чи пласмент на продукцията

Те бяха последовани от стро 
отелите на „Изграждане”, от 
зидарите, които строят новите 
модерни здания и жилища в

дизвнкаха учениците от дол- 
забавачницата. Тення курс и 

засипаха трибуната с цветя, 
размахваха с знаменцата и е 
детските си звънливи гласче
та скандираха „Ние сме Тито 
в„ _ тито е наш” Пееха и се 
радваха както това е присъ
що само на децата, на които 
техните бащи извоюваха сво 
бодата и създадоха условия за 
безгрижен живот. В бели пре 
стнлки и бели ризи премнаха 
членовете на дружеството „Че 
рвен кръст”.

Топло поздравени 
край трибуната членовете на 
танцовия състав от Димитров 
град. Пред самата трибуна те 
минаха играейки ръченица. 
Всичките бяха облечени в жи 
вописна народна носия.

С бурни ръкопляскалия н 
нескрита гордост поздравиха 
другарите от трибуната и всич 
ки присъствуващи, стройните 
редици на младежите и девой 

ОТ димитровградските

От друга страна панаирът 
ще покаже на комуните въз
можността за превръщане на 
(занаятчийските работилници 
щ кооперации в малки индус- 
фпалМи мощности”, с други 
|думи — кан с малки средства 
може да се дойде до съвреме 
1Н1но производство, което е ред 
табидно и нужно.

нашия град.
Със знамена настъпиха и 

работниците от кожарското 
предприятие „Балкан”...

Начело с табло, което гово 
ри за постигнатите успехи, ми 
наха членовете на търговските 
предприятия „7 юли”, „Търго- 
прехрана”.

Носейки познатата вече зна 
чка ка своето предприятие ми 
наха работниците на столарско 
предприятие „Васил Иванов-Ци 
ле”. Те носеха и голям макет на 
новите си производствени ха
ли, които вече са на привърш 
ваие н в които наскоро ще за 
почне истинско индустриално 
производство на мебели. Тру 
дещити се от „Циле” бяха бу 
рно поздравени.

С не по-малък възторг бя
ха посрещнати и трактористи 
те от нашите земеделски коо
перации, възседнали мощните

цни, представители 
на предприятията, кооперации 
те, женските дружества, учи
лищата и други.

Ръководителят иа парада на 
младостта, другаря 
Георгиев предаде рапорт на 
секретаря ка ОК на Съюза на 
комунистите другаря Георги 
Алексов за готовността на ма 
нйфестантите за парада.

Тържественият марш на уче 
ническата духовна музика оз 
начн започването на парада- 

Пред челната колона вървя 
младежи, които носе 

ха портрета на другаря Ти
то, прегърнал радостен юноша 
—символ на неразривната лю
бов между нашата младеж и 
Тито. Челната група бе пос

ти.
След огромните значки на 

дружествата за телесно възпи 
тание „Партизан” и Югослав
ската народна младеж, послед 
ваха редиците на пионерите с 

връзки и многоброй-

В рамките на панаира ше 
бъдат уредени и някои изло
жби: изложба за приложното 
изкуство в промишлеността и 
всекидневния живот, изложба 
на съвремеиата фотография, в 
която участвуват и изложите
ли от чужбина. Ще бъдат ор
ганизирани всекидневни модни 
ревюта и други изложби.

Никола

минахачервени 
ни знамена. С песни и сканди 

Тито те минаха кРайракия за 
тюибунада бурно поздравени, 
от гражданството и оФициал 

лица. По лицата им сенитечетеше радост. Те живеят в 
страна, която им е обезпечила 
щастливо Детство.

Бурни аплодисменти посре
щнаха стройните редици иа мла 
дежите и девойките от сме
сената гимназия „йосип Броз

В чест на 120-годшинината 
от пощенските съобщения в 
Сърбия ще бъде уредена и из 
ложба на нашите филателис-

ха двама

ти.ките

„Изложбата е просто чуде
сна” — е написал един посе
тител.

Един студент е написал след 
1нюто на сърбохърватски 
зик:

тирите в Югославия, както и 
тази изложба, допринасят за 
по-доброто разбирателство и 
сближение между двата наро 
ща. Затова говори и за успехи 
те на съветската промишлен
ост и за нейните перспективи, 
като подчерта, че Съветският 
съюз през 1970 година ще над 
мине САЩ в производството 
изчислено на един жител.

С оглед, че пред Югославия 
стон изпълнението на новият 
петсгодшиен плам Авдо Ху- 
мо подчерта, че съществуват 
условия за засилване на кко 
(Комическите връзки между 
двете страни, конто ще бъдат 
от взаимна полза.

далече се виждат големите сто 
■менени стълбове, върху които 
вертикално е напиело „ФНР 
Югославия". Уредбата на из
ложбата е на високо художес 
тзепо равнище. Нашето пред
приятие за аранжиране „Интер 
тгублик” е получило редици по 
хвали.

Югославска изложба 

за широко потребление
Москва: 

иа сШоки е-

„Много съм доволен от та
зи изложба. Югославия твър
де убедително показа, че вър
вейки по своя оригинален път 
иа социалистическо строител
ство е поститнатла огромни 
успехи”.

на Югославия 
Той каза

сътрудничество 
и Съветския съюз. 
че изложбата ще даде възмо
жност на посетителите да се 
запознаят с югославския сто
пански напредък и със въз
можностите на югославската 
индустрия. Другаря Авдо Ху-^ 

к(ратко очерта развити-' 
югославската промиш-

изложбата в едвго от 
парка „Горки” се 

югославските фн
ме на 
кината в
прожектират
ями _ „Черни бисери , „Не 
чакай на май”, „Събота ве
чер”, както и много други до 
1кумснтални и иКономическо- 
туристичеежи филми. Уреждат 
се и концерт» 
народна иНа тържественото открива- 

изложбата от югослав - 
страна присъствена деле- 

Авщо Хумо. 
напълни-

ви^5 ГЦка~^кЙ|е
открита югославска излож
ба на стоки за широюо погре 
бленне. Своите експонати са 
изложили повече от 200 фа 
рнки от Югославия. Изложени 
са най-различни стоки от тек- 

индустрия. «а обув- 
галантерия. Изло 

също така съиреме- 
както и изделия 

хранителна промш 
питиета, ме

Членовете «а съветската де
легация, между който Зотов, 
Фурцова и др. са разгледали 

„Изложбата най-добре гово изложбата и положително са
се изразили, че тя е „много 
•добра”. В книгата на въпечат 
ленията официалната делега-

рн за силата на югославската 
«промишленост”, е написал е- 
•дин московчанин, а някой друг 
въодушевен е написал:

мо нана югославска 
забавна музика. ето на

леност като изтъкна, че тя е 
достигнала такава 
което й позволява да устано-благоприяйш иканюмичес (виха голям интерес за издюж 

редица сфани. бата. През половината на пър 
(вия ден изложбата поселеха 
повече от 20.000 лица, което 
надмина очакванията, защото 
се разчиташе на посещение от 
10.000 лица дневно. Москов
чаните проявиха голям инте
рес за изложените предмети, 
а също така са интересуваха 
и поставяха въпроси за обще 
ствено—политическия живот в 
Югославия и за живота 
югославските трудещи се.

ст плюта 
капа и кожна ция на съветското правител

ство е написала и следното: 
„Откритата изложба говори за 
големия успех на Югославия 
в областта на производството 
•на стоки за широко потребле 
ние. Тя ни дава възможности 
да укрепваме и разширяваме 
нашите взаимни търговски и 
икономически отношения. По
желаваше успех на органнзато 
рнте на тази изложба”. Под 
този текст са подписите на за 
местник-.министър председател 
я иа СССР Засятко, на Фурцо

равнище. „Всичко е прекрасно”.
Изложбата са посетили и ре 

дица московски училища. Уча 
щите най-похвално се изразя 
ват за изложбата. Нашите ко 
ренотоиденти от Москва про
сто не знаят да отговарят на 
въпроса за какво най-вече се 
интересуват московчаните. Из 
глежда. че най-много ги инте 
ресуват югославските платове, 
модерни мебели, обувки и по 
пуларният „Фича", както и е- 
лектрическите машини и дру
ги уреди за домакнетвото. Вни 
манието им привличат и наши 
те разнообразни изделия от , 
пласт-маса. I ва. член на президиума на

Изложбата привлича посети ! ККПСС, на министрите Зотов 
телите и по своята уредба. От I и Патоличев и др.

Жителите на Москва проя-жени са 
нн мебели, «е на 

ска 
гация 
член на 
теотно вече, а 
на-заместник 
седателя 
ннетър на 
на Президиума на 
Фурцо®а^ и други 
иоеги.

(ВИна нашата
сшГизделня и*пр. Нашата еле 

е изложила най 
и инструмея-

начело с 
Съюзното

от съветска стра 
министъ р -пред

на ССОР Засятко, ми 
културата и член

1 У ЦК КПСС 
видни лич-

«н връзки с 
Той положително оцени фак
та. че сътрудничеството със 
Съветския съюз постоянно ра 
стс и че СССР през миналата 

заемал второ място

ктро индустрия
тГ^д^ма^таго. Застъпе 

"Изложе-
годкна е в югославския износ и трето 
място в югославския внос.

фабрикитенн са
„Претис". ТМЗ н др. 
кн са най-новите модели на 
моторетките и мотоциклети. 
Автомобилната индустрия е 
представена с пътнически и 
туристически автобуси, а „3 
става” от Крагуевац със сво
ите пътнически автомобили
„Застава 600” и 1100”. Това е първата 
ска изложба от 
ки характер, която еурй««и 
а Съветския съюз. През

От името на съветското пра 
1зителспзо на тържественото 
откриване говори министърът 
Затов. Той подчерта, че из
ложбата представлява маиифе 
стадия на икономическото съ 
трудничество между СССР и 
Югославия, което между две 
хе страни успешно се развива, 
и, че участието на СССР на па

югославското
Авдо ХуОт името иа 

ттоавителство говори 
мГ член на Съюзното изпъл- 
^отелнг. вече. Той подчерта, 
“"е рожбата наставлява 
само една част от общата кар 
гина на югославското стешан- 
око развитие и че тя е от зна 
чение за понататъшното раз 
шаване на икономическото

на

Ето някои впечатления, ко 
1гто са написали московчаните 

книгата иа впечатленията 
мед разглеждането на излож 
бата:

„Застава 
югослав 

икоиомичес-
в



1!На челно място в празннч пата манифестация, млади де
войки носят големите портрети на нашите най-висши дър
жавни и партийни ръководи тели...

I
I
I
I една група сме-Рската на манифестантите не прекъсва — ПнмиТТ,оп

плътната колона граждани от Димитровиява друга; тук е иI съюз.. .градско, членове иа Социали-етическия

I
I т

Светислав ПоДругарите 
пович-Тиле, член на ЦК на 
Съюза на сръбските кому 

Тодор Петров-Слави
!

гГ:Стъпвай с горда крачка младо поколение — за твой 
мирен и щастлив живот се грижи нашата социалистичес
ка Родина!

нисти,
нски, секретар 
ският отбор на Социалисти 

съюз в Ниш, Кирил 
Ташков, председател на Об 
щинският народен отбор в

(V VI на Околий-
Р.

I ческия

I ШЛДимитровград радушно при 
минавщите ма-I т ■>■ ■ й.

ветствуват 
ннфестанти...щ ш

I р
I
I Над главите ия и 

ци, работници и земеделец |ВЪВ ФИЗКУЛТУРНИТЕ ТЪРЖЕСТВА НА ТРАДИЦИОН
НИЯ ПРАЗНИК ИА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО ВЗЕХА 
УЧАСТИЕ ВСИЧКИ, ФИЗКУЛТУРНИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ДРУЖЕСТВА ОТ ДИМИТРОВГРАД — НА ПЪРВО МЯСТО 
МЛАДЕЖТА. В ПОКАЗА НА ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ УПРАЖ
НЕНИЯ В ДИМИТРОВГРАД УЧАОТВУВАХА ПОВЕЧЕ ОТ 
ХИЛЯДА ДЕВОЙКИ, МЛАДЕЖИ И ПИОНЕРИ. ТЕХНИТЕ 
БОДРИ И СИГУРНИ СТЪПКИ, ВЕСЕЛИ ЛИЦА, ОЗАРЯВА
ЩИ ЩАСТИЕ, ТЕХНИТЕ УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИ ГИМ
НАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ ВЪОДУШЕВИХА ГРАЖДА
НИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО, КОИТО, БУРНО ГИ ПОЗ- 
ДРАВЛЯВАХА.

I Членовете на дружеството„Партизан”, едно от най-мц- 
совите дружества в Димитровградско, са понесли пред гру 
пата си голямо табло, изобразяващо значката на дружество 
то...I ■

■+.С.

I мтш X■*/.

г<;
I ! = . •••• ‘ :М

‘ ‘,.1

I Й5
I
I

Членовете «а димитров
градския танцов състав, 
пременени в ярки народни 
носии, представляваха кРа 
сива гледка, предизвиква
ща общи симпатии на гра
жданството. ..

I
I
I
I
I Огненочерве^

„Йосип ‘И*
от гимназиятаI

I В манифестацията взеха 
участие и представителите 
на всички димитровградски 
търговски и занаятчийски 
предприятия. На снимката: 
членовете на Димитровград 
ското търговско пРеДприя 
тис „7 юли” с табло, което 
показва досегашните успе
хи на предприятието.^.

&I актори по 
и ^ 

на ново" 
нови* е, 

носе*а
ВЪЗМОЖИ" 

частните пР°

С родни тр 
доста взеха участиеI символперации — 
ките добиви и наI шето село. И те 
хи... стаели 
кооперации и

ч[*3

I
Камиони домашно производство „Пионир", пълни с въг- 

забърдската мина„Вндлич”, минават край тър-I лиша от
жествената трибуна...

I ][ ][ ][]‘ ][И ][][][ ][][][ ][



БРАТСТВО 9

НА ДОБЪР ЧАС,
млади строители!

1

УМА
»«Г^.

Месечна притурка Ф Брой 5 1 юнн 1960

ПИСМО НА ЮГОСЛАВСКИТЕ 

МЛАДЕЖИ ДО ДРУГАРЯ ТИТО
“Гледища“
Литературно списание 
на нашата околия
След една дълга пауза и при
СЩШ но®» » ПО-бЛЯГОПРИЯТНН 
условия, при нова редакция 
н редица нови сътрудници из 
1тезе новият брой на списание 
„Гледищас.
■за литература, изкуство и об- 

Нишка

Това е списание

щосдаеии въпроси на 
околия. Разбира се, че всич
ки дейци иа културата позира 

Ниш стававиха списанието.
От ден на |деи все тю-голям н- 
к-оноешчески и културен цен
тър и той се нуждае от едно 
такова списание, още повече 
че от тази есен ще стане пуши 
ве-рснтетскн пращ. Това описа
ние Ще даде възможност на 
кмляцщг млади хора °т наша
та околия да се афирмират и 
да кажат своята художестве
на дума. Сгторед уводната бе 
гонка на -редакцията 
ства за редовното 
На описанието са обезпечени. 
В този брой с поезия и проза 
са застъпени: Д. йевтгеч, Дрс 
Драг Цветичаннн, Любе Стано 
евнч, Стоянка Станкович, А. 
Черно®, Петър Цветковнч и 
ШРУГИ.

Списанието, обещава завид-

Към хилядната млада армия нов. Под знамето на човека, 
... строители от всички кран- който до вчера беше с нас 
иш Н? страната ни се прнклю- ни учеше да обичаме нашето 
чва тези дни и младежката социалистическо отечество И 
трудова бригада от Димитров да ^^ьпим^за негово-

девойки отВиШсока,МПонишавн трудовата атака на нашите
зГме^и-ГЛапроГвоТДитеМлТи ГмТТ^рност "за 'наша™ 
учени ще се намерят на трасе бригада. Младите строители 

магистрала- трябва да вложат усилия и до 
И те ще строят младежкото ав стойно да представпватнаше- 
томобнлно шосе. и те ще ци- то малцинство, да изпълнят за 
ментират мостове и канавки и ветните думи на другаря ка
йте разстнлят асфалтното- плат ранванов, който винаги зовс- 
но а ведно с това и,е цимен- ше на трудови подвизи в и- 
тпрат и братството и единство мето на социализма, на орат- 
то на нашите народи. Там на ството и единството, 
младежката магистрала в еД- На добър час млади строй
на работа, в едно хоро, на ед тели1 пожелаваме ви големи 

манифес- трудови успехи! Спомнете си 
всички онези бригади, ко- 

нашият край в из-

срещ- 
иалшаие

то на младежката

но художествено и техничес
ко -равнище.

Особено трябва да се под- 
„Гле 

се о-

Драги наш другарю Тито,
Младежта и народите на нашата Родина с радост по

срещат Твоя рожден ден и Ти изпращат най- сърдечни чес
титки, украсени с трудови победи и успехи.

Петнадесетата година от-следвоенното развитие е отбе- 
лежена с реализации и възходи на всичките творчески сили 
на нашата свободна социалистическа общност. В общество
то, в което хората сами решават своята съдба, твоята поръка, 
другарю Тито, за човека като нан-висша стойност на социали 
зма, дава нови плодове и добива все по-широко и по-цосле- 
дователно приложение.

След десет -години работническото самоуправление. 
Петият конгрес на социалистическия съюз на югославските 
трудещи се можа още по-сигурно да очертае пътищата към 
бъдещето и да отвори блестящи перспективи за нашия по
нататъшен възход.

Водени от Съюза на комунистите нашите народи прав
ят всичко историческото дело на социалистическото строител
ство в нашата страна да става всекидневно по-съвършено 
и по-сигурно. Преданни сме на последователната политика — 
на нашата Родина в борбата за мир и равноправни отноше
ния между народите, която представ.мва жвзненага необх -
пимост на стотици милиони хора от целия свят. димост на ст ц^ми са успехите на трудовите хора и на -
МЛаАегГемиЪ!^сЖТс^шниГ^пни ^ехиГпреоб^ | 

големи усили-, Д м и развием с нови, още по-
селото да у крачка в укрепването на

битовите условия

Облечени в червени 
спортвн костюми, в строй
ни редица дефилираха 
гимназистките от Дими
тровград на предобедния 
парад на 25 май, а следо
бед, на игрище „Спорти
ст* пожънаха аплодис
менти зарад хубаво из
пълнените гимнастически 
упражнения.

чертае, че -редакцията на 
Йишта” няколкократно 
бърна към „Братство” с мол
ба ща популяризираме списа
нието и да съобщим на на
шите читатели от малцинство
то, че редакцията ще п-риема 
радушно кудожесгвеннте про- 
1из«едения На1 числящ1гге се 
-към машцнктвюто. (Редакция
та ще приема ръкописи на 
сърбохърватски и български е- 
зици).

Поканваме преподавателите 
по литература да популяризи
рат сред учаЩите се и -други 
те интересуващи се това на
ше литературно сиписание.

но събрание, в една 
тация, на един курс за тракто за 
рнсти или мотоциклнсти ще се ито е дал 
намерят младежи и девойки от граждането на младежките ли 
Словения и Македония, от Съ иии Бръчко—Банович, ша- 
рбия и Хърватско, от Тито- маи-Сараево, в строежа на 
град и Ниш, от Вишеград и Нови Белград, на Авт0пътя, 
Димитровград. споменете си за стотиците на-

Върху знамето!, което ще ши ударници и отличили се 
бригада на строители и продължете с та- 

Ше зи традиция. Върнете се като 
като истински мла

I

носи младежката 
българското млацинство
бъде изписано името на вели ударници, __
кия революционер и борец за Дй строители на социалисти- 

_ Иван Караива- ческа Югославия.социализъм

ЛЮБИША - ЛЮБОМИР ?

ПОРТРЕТИ НА НАШИТЕ ТРУДЕШИ СЕгаме

икономич^рит^Исили^и^^одобряването на^^ се п0.хуманни
социмис^чески^»^дас^^1^^™0^®"и*‘ ^^7,То

етГс^олко" вМяраДв новите поколения на младежта е изравни- 
ло младостта с бъдещето. с ПОДвизи и придо-

-Младите п®* 'бооба на работническата класа са
бивки от величествената Р нд н'спирНия лод на нашата 
последователни ПР0ЙД^“С^0СТ. Затова поздравленията, 
социалистическа Действитешост. “ ете и селата, раз- 
ито Ти носим от всички хи са поздравления на

ог И—я „ьт и С г..

ТОВРОСТ в Този ПЪТ »а * сигурно ни водиш ПО
Нашата благодарност за то а, е УР идеите на Соци

пътищата на бъ*е1^0’ «тТиТ0Р „ днес иа празника на 
ализма Ти изразяваме ДРУ ДР всичките Ти замисли да бъ-

"ЖдаГи*Ж»тЯ“юг^лвия

ЗНАЧИТЕЛЕН ЮБИЛЕЙ

И когато наесен отново 
се съберат учениците в гим 
.назията, няма да намерят 
своите любими преподава
тели и помощници. Люби- 
ша и Любомир тогава ще 
облекат военна униформа.

И ще остане спомен за 
тези преподаватели, ще о- 
стане желание отново да се

на изпълнителите, даваше 
последни напътствия, ядо
сваше се зарад някои неп- 
равилности и изобщо дните 
на фестивала прекара заД 
вавеедта, зад декорите, в 
тачане и грижи. Единстве 
ната награда за него бе ръ 
.копляскането, което долн 
таше от залата. Казваме 
единствена награда зарад 
това защото нашата среда 
и публика все още подце 
нва и държи в анонимност 
авторите-ръководители на 
такива и тем подобни кул 

прояви. Кога един 
път някой от нашите режи 
съори, диригенти или ДРУ 
ги автори ще види върху а- 
фиша своето име или ще 
получи на сцената скромен 
букет?

Другият — Любомир — 
млад биолог, отличен пре 

; подавател, помощник на у- 
чениците в свободните ак- 

сказчик
4 в народния университет и 
3 в клуба на младите естес- 

особено с артистите на ** твеници в гимназията, ша- 
Христо Ботев”. Любишае, > хист и добър другар, е не 

така да се каже душата, 2 разделен и постоянен сътр
„а всички културно-художе | ГлюбТшГ” - 
ственн манифестации на ги ___ ’
мназията. За отбелязване е Любиша — Любомир, в
и това, че в този живот рамките на гимназиалния 
той внася елементи на но- учителски колектив, това е 
вото и модерното, т0й под ' символ на положително съ

трудничество и трудолюбие
; Може да се каже, че Лю- 
' биша не би постигнал таки

коничен — Любиша и Лю
бомир!

Единият е гимназиален 
учител по южнославянска 
литература • в гимназията. 
Като преподавател той се 
ползва с голям престиж. За 
него похвално се изказват 
както учениците, така и не 
говнте ръководители. Той 
е добър специалист по сво 
я предмет, макар че пРез 
тази година е заел за пр
ъв път мястото зад кате
драта. Правилно ивсестран 
но разглежда литератур 
ните произведения и пола 
га големи грижи за повди
гане равнището на писме
ността и общата култура У 
учениците. Неговите лекции 
според думите на директо
ра Стоян Наков, представ
ляват истинско художестве 
но-емоционално преживява 
не на известни произведе
ния. Неговата дейност не е * 
ограничена от четирите сте - 
ни на класната стая. Той 
активно работи в култур
но-просветната общност, а

Когато сте се любовали 
на културно-художествена
та програма, която изпълн 
иха учениците от гимнази
ята в дните преди 25 май 
и през дните на фестивала 
на българското малцинство 

поставяли въ- 
зад тезидали сте си 

прос: кой 
представления, кой ръково 
ди с псдесетте или повече 
изпълнители, кой дава идеи 
за точките

ко- стои
завърнат в гимназията, за 
щото тя се нуждае от таки 
ва преподаватели, каквито 
са неразделните другари и 
добри работници Любиша 
Гъоргьевич и Любомир Го 
лубович.

карнавала 
или за постановката на сце 
ната, кой е душата на_вси 
чки тези' културни манифе 
стации на учащата са мла 
деж в Димитровград?

Отговорът е съвсем ла-

на

5турни
М. Мл.

и за

V
1

|в вапреб започнааса театрал
ни! представления само на Ро
ден хърватски език. От този 
йон Хърватският параден теа 
тър работи -като сам-остоятел- 

,културна институция.
Хърватският народен театър 

в Залреб по своето значение 
излиза вън от рамките на ре: 
публиката и винаги е имал го 

значение за

оеб и «а 10-VI-1840 дадоха 
представление иа хърватски 
езше Тогава те представиха 
драмата иа Кукушевпч „Юран 
и г-ойшя” След това те Шре- 
&2Я оше някои пиеси
от сръбски И ^рватскп рщ 
портоар. Та-зи -лрупа гто-къоно 
заминала за Бедорад. прМДРУ- 
^сна от хрватн-арегнети, къде 
то шават първото предела вле 
ние в Бе^рад 1842 година в 
салона на Д юм|рук.

Пи>ез следващите двадесет •1 црез _ падина до
ЖМв Хърватско се вадят
остри б-орб.г за повдигане «и 
В1ац„оиадното съзна.ше пн«:
мостоятелню Р“м"’ “здачп 
то борби И театърът има

сезонП-рез този театрален 
запребскнят Хърватски наро
ден театър (Хрватско народ
но казалиште) ше«Р^0а

Т 11 В Н О С Т И,

ЮО-дюЙшишяизта

немоките теа

ата

стта
вадеха борби с 
трални дружини, които 1шаха
за цел !Да германизират слав 
яиското хъ(рватоко часелииш 
Такава политика провеждаше 
■Виена към -хърватите

„ериада от 1848 година, 
през времето на Баховия аб- 
оошютизъм.

ЛЯ-.МО културно 
вепчкн южнославянски наро
ди Оше от основаването му 
-загребският театър се е наел 
с една благородна задача: да 
се бори за културно-просвет
ното издигане на нашите на
роди н да се противопоставя 
на чуждите отр1Ш.атслш1 БЛИЯ 

Този задача той е нзпъл- 
както трябва и след себе 

богата активност. Име- 
1г юбилейът на те

готвя за нашите зрители та 
киза спектакли, 
са обичайни за нашата сре 
да В дните на фестивала 1 ва успехи с учениците, ако 
той беше ръководител на 5 не беше постоянната под- 
целокупната културна про- 1 крепа от страна на Любо- 
грама, която представи гим 
назията. И не само художе 

той

конто не

Хърватският народе» теа
тър се (РОДИ в условията < 
б^ба среВД’

пат-риоти, привърже 
илирското движение

още през 1840 годтш «окани-
Запреб любителската те^

театър”, 
па йоа- 

Заг-

ния. мир.
тели а роля.

И затова не е 
гтоез 1860 година,
1ИСТО «а Бах, хърватоката 
тоиотична общественост, а осо 
беио амгнгс1рмаискн 
„ата младеж, изгони от Загреб 
немоките а.ртнстн иа 24 ноем

1860 година. От този де

ИШ1
си
нно затова 
ать(ра е кулпт^трио събитие за 
(всички югославски атароиис. 
Тази • годиишшга гьракеспве»во 

се отггразагува 1гз цвлата яи

Двамата преподаватели, и 
двамата все още младежи,

чудно, че 
след овапя- ствен ръководител —

при уреждане на ; ; показаяа през тази година 
пример на активност както 

* в училището, така и извън

ватските 
иштци на па- помагаше 

сцената, поправяше и се гри 
жаше за електрическата ин 
сталация, за присъствието Св. Сотиров композицияха в

трална дружина ол* 
„Летящ любнгелски 
конто 1сато ученици 
ким Вуйч, се отзоваха в

лего.
ще
•страна.

Ври
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Човекът от планинатаГ
■ тлт
' ^този дом, където царуваше мъ 

;\ртаа тишина. На
(-преди да съмне, той приготви 
коля, облече маци окутгеши 

гайтанн и тръпна па

хоризонта, спускайки се все 
по-близко «ад присоите. В е- 
дш1, миг на дядо Сокол се сго 
ри, че това не е луна, а зачер 
велящото лице на усмихвате 
внуче, което се готви да го 
скубке за ечиш от мустаките. • 
От това привидение старецът 
горчиво се усмихна и болно

ГНягоаденв стихотворения па конкуренте 
по повод 25 май)

'ВсиНаж дядо Сокол се по
чувствувал нещастен, неочак
вано тъжен, н самотен до съд 
ви, кикто никой от неговите 
съселяни. Връщащи се със 

от -планината, той се

През пролетните дни, кога- 
тоттлн шеЦраве

сутринта,
,то лъхащите 
(развълнуват боровските брего 
В е. селото отвешнаж изпъква 
всред марошшата па околии- 
ц|е дъб|ров1Г. Въпреки краюи- 

кзнивмка е шякой

>т
(дрехи с 
(грети при само.' приятел, да
леч доле в рашнииата, където, 
според приказките, 
бил лек и винаги весел.

„Наскоро ще се засили ра- 
мислеше

СУША стадото
сблъска със .всекидневапата си 
пинцета и завари празен двор 

От както умря баба
животавата природа 

пътник ща се отбие в Борово, 
че до него отвеждат стръмни 
пъггшъа и криви пътечки. При 
стигналите тук чужденци об- 
яваща някакво чувство, на бе 
знзхошлост и усамотение и те 
бързат да избягат от тук, вън 
от допира на лъчите па тъга
та и усамотението.

Воровчанн са пък свикнали

н къща.
Стання, днес за първи път 

почувствува, че е напълио сам 
че гърдите са му празни като 
хамбарите през май и че звъ
нците па добитъка звънят ка
то и опре бална звънлива.

'Прдаъюмш (добитъка — в 
|щвора по следеше самюта/ца; 
Влезна, в одаята уоамотеиие- 

з анали

'Селяк исполин допира небето, 
разгърден, опрял се о разпукнати

нивя и псува всем,,Ра
" ~~ небесен; безводие проклето

е обхванело земната шир.
„О виж изпуканите длани, 
вода ако няма — кръв вземи, 
пукнатините затисни!
Децата кой ще храни?”
И гледа нагоре в изстъпление диво 
с пламтящ поглед, с молба в 
Отвърна небето сиво:
„Не търси помощ тука — 
сам си помогни!
Човек бъди!”

му ботата в «нивите 
си дящо Сокол, у\несск в то

та своя мои и опрян* 0'Гтота
лъчите на луната, която като 
бял заек плуваше между об- 

пебето. -Пък аз тръ 
.пости. -Мнлисав ще се

лапите по
пих иа
изненада, може бн и ще се 

да го зная... Ще 
съм дошел да купя 

ми е първи

със своята самота и отчужде
но от) от световните събития, 
с |дциа1М1гчмото разнообразие 
«а протичащите години, гле
дайки как се измели ликът на 
небето, как се изменя ликът 
на земята.

На ед/п» от бреговете, в съ
седство с гъста дъбова гора, 
п къщичка е дърпани крил е се 
е родил дядо Сокол; живеят 
дядо Сокол, радвал се иа жи
вота и черпня своите гости 
с гъсто овче мляко п ракия. 
Веселил се копато било за ве- 
селба, пял песни за юнаци, по

з - зарадва; де 
кажа, че 
вино, това 
път”....

На утока на уълйшистата- ве 
(Разтиляшс

то вървеше по него; 
|ча1мбапа-1М1рачеяи11ата1 се скри 
в ъглите.
-Пустотата остана да шгси във 

въздуха, да го притиска така, 
-както обилипле плодове тег
нат на немощните клопки.

„Сам ои, дядо С сукал е. 
см капо дърво ага тгриоое, пи
то жена,, пито деца, пито вну
чета” ...мислеше си старецът. 
Как така да се олучн, да оста 
(ие така самин като вълк в ила 
питата?

Обхвата го желание да отн 
де на даяече1П път. Далеч- от

«е
очи.

рита Дорчю спря. 
се равнината, обвита от ранна 
сутрини а <м,ъ(пла, подобна «а 
задимено езеро; с накавдиц 
по бреговете му селца. Дядо 
Сокол разглеждаше хорнзоа|- 
та като войвода бойното по- 

а след това схгпуспа коня 
към сребристата бразда ,ш го 
дямата река в долината.

Дядо фкол намери гцрия- 
теля си Мшшсав на п полото. 
Отбиха се в. дома му и след 
Превърнатото трето шише ра
дия езиците им се развърза
ха и те започнаха дълги при 
лсазки. „Довиждане на ъкъ- 
ла”. каза дядо Сокол, а бай 
Милисав пък отрече: „Сега ми 
Дойде паметта на 'мястото си!”. 
След четвъртият крондир се 
вачу смях, а по-сетне падна 
н песен1. Песента от време ни 
време преминаваше в хълцане, 
а двете им бели изпотени ли
ца се доближаваха едно до 
щруго, и изпускаха някъквп 
неразбираеми зшумове. Баба 
Лепосава се смееше, но от о- 
ч Iгге й бликаяа сълзи.

Дядо Оокол забравяше да 
каже за какво се дотътрил от

л-

ам

-ч;.у.

Б У РЕ Л Е Ц ле.

йнпцп и селски вдовици.-На моите съселяни, чиято софра пре 
ди войната ве знаеше за пшеничен 
хляб.— ,

осъзна тягостта на положение 
то си. Дорчо нзцвилн тънко 
и въпросително и неговото 

■отекна надалеч в.цвилсяе 
сгушената нощ. Дорчо се стра 
хуваше за. овюя гостгошар. 

Слей. един час старецът се 
н качи на коня. Пъ-

. I ~~М За нашия бурелец скромен 
. . д прощя ми се сега да пея:

от поената земя роден 
с овче мляко запоен, 
с вода студена’,-.- закрепен, 
с пипер и сол закърмен;
$а този що рало дървено 
натиска здраво из камънаци, 
та рало вместо грбънак 
има преди време — 
притиснат от черен труд 
денонощен — бреме.
Ва борбата му с иловица, 
за плодът недоношче, 
змия в пазуха скътана, 
за дете му пеленаче-говедар, 
за любовта му станала само 
обща пот из увехнали морузи, 

, раждане на деца — . 
отмяна на стари съпрузи; 
за малкият му хамбар 
що го гони към пилата, 
към секирата и колата — 
печалба дребна вън от дома. 
Пея за тихия цървулан

. :

(пашовпна 
тят ти отвеждзше към ллзй-ри- 

дома им. Старецът’ ■ мата», към 
високо .държеше 
и съпротивляваше се на пшъ 
хтолия «вятър, на тъмната нощ 
и на озсова, което изпълваше

главата си

гъ«рд;ите му...
Гога-1У

РАЗДЯЛА■

планината, за душевното си 
разстройство-. Даже забрави и 
да спомие, че иска да смени 
сирене с пиялък.

Демят измина. Към полу
нощ 'дядо Оокол се осъзна и 
реши да си тръгне. Напраз
но го (задържаха, напразно 
дядо Мнлнсав искаше да му 
отнеме ио-воднге на коня. По 
мотаха аду да се качи и той 
припна в нощта. Зад него о- 
ставаше следа 
нпянока песен. Когато започ
на да се изкачва по брега; 
дядо Со-кол усети, че в гла
вата му се още повече Замъ 
ти. Конът стъпваше внима-тел 
но крак пред крак, но на ста
реца- се -причиняваше, че по
вече наляга ма една страна, п 
то на 10назн, на която тегнеше 
и увисналата му глтва. Извед 
нане небето се изкриви нео
бикновено луната полетя ня
къде в мирното езеро иа не- 
бесаода, а гората се залюля 
и падна върху главата му. Съ 
знанието му го напусна и той 
йрусна от коня връз твърдата 
пзпукнала пръст на пътечката 
От устата му потече нещо го 
решю- и солено. Клепачите и 
веждите му се надуха и той 
едва през тях съзираше чер
ним силует на коня, койгго ос
тана прикован до него. Опи
та се де се повдигане, обаче 
не можеше. „Дорчо, прошепна 
Старецът, Дорчо, помагай! 
Потегли -малко, Дорчо, само 
До къщи, до дома да се до
берем... Там е и моята и твоята 
къща, кончето ми...”

Конят прикован- не се мрь- 
на. „Сами си останахме, Дор
чо, аз н ти, като голи стени в 
планината... Евтиният син за
гина в едната война, другия 
в другата... А може бн и баба 
Отания загина... може ли тъ
гата, Дорчо, да убива; както 
се човек с пушка убива? Как 
МИслпш, Дорчо, загииа или 
умря баба Стання ?... Да ми 
бяха оставили поне внучета-

Очи що пленят, 
пуснете своите лапи 
и разкъсайте моите гърди, 
които Дом са за вас.
Реки, брегове подвижни, 
откриват зъбест камънак. 
Той се белее...
Над него плува подарък

.1

.■11'
.1

Дом иа културата в ДимитровградМ. Петров:
Шо земицата си 
обича повече от себе си дори, 
за пръстта лепнала по очи, 
нашепваща таен зов — 
завеса пред живота нов.
Тя го мъчи, тя го мори, 
една крачка напред не може 
стори през своите синори — 
към нови, по-светли 
и по-човешки простори.

любовен.

ПРОЛЕТНА ЗОРА Очите пленени бушуват 
и отвътре ме рушат. Падам. 
Отвън ръцете ме стягат 
и задържат на земята.
Стоя и гледам-паметник жив, 
паметник мъртьв-без дума.

\1 • старческа;(ОТКЪС)
да утре и започвай да рабо
тиш!

ИЬанка вървеше по шосето 
към лрада. преследвана от 
Тревожната мисъл дали вед
нага ще я приемат. Край нея 
в уеггроеме-н пробег прелита
ха и пиоклпво кряскаха ята 
черни лястовици. Тя не осъз
на как отведнаж се почувству
ва като лястввичка, която зи
мата кара ДД напусне родно
то ои място. „Ако ме приемат 
на Работа, тогава всичко е 
скъсано със село”... Родители 
те й се караха, че напуска и- 
мота, от който н тя може Да 
се прехранва, че момичетата, 
не отиват сами на работа в 
цраща, но тя ги преяабрегна:

— Днес «е е както; преди, 
имам право и аз да мисля за 
своето бъдеще!

— Да не си се връщала у 
цома -вече! 
татко й след нея.

„Ами, ако не ме приемат! 
Тогава???” — мисълта й се 
изостряше (до болка от негър 
иеливото изчакване на изхо-

От една страна-аз, 
до мен-мечтата моя, 
а от друга страна — 
в косите-моите ръце.

ВелибоР РАШКОВ

Щастлива усмивка цъфна 
на у стоп [те й, тя не предпола
гаше, че всичко така леко- ще 
се случи. Обаче радостта й 
беше мигновена. Копало из- 
пе-зе навън, тя с-рещна Мла
ден, к-ойто макър, че се смути 
от нинвдейиото свиждане, я 
Отмина без топъл поглед 1Г 
чувство на разбирателство. 
Колко теж'ко й стана отвед- 
наж!

Иванка постъпи на рабо
та, но от тоя ден пазеше да 
не се срещне с него. И, той и 
тя напра-зито се самюизмъчва-

!
Марин Младенов

• 1

1>

Мисли,
на велики хора

I

Длъжността може много-а лю 
бовта още повече!

т
; Ж: -■V-

ГЬОТЕ

Некролог 

на миналото
©

яа.
Ако блаженството се състое
ше само в

„-Напуснах селото 
него, -а- той не иска и да ме 
види дарн. Ох, по-добре да 
бях останала иа -село— А Сте
фан — опитва се да ме утеши 
-без да знае че е той е причи
нила за д-а се опречкаме.”

— Стефан- има право, полу
гласно -си прошепна, тя, но на 
мен-е Младен ми е мил.

Обзета -от такива мисли, 
крачеше тя по калиите улич
ки на градчето. Слабожълте- 
шгковите мъждеещи улични 
л-амбп хвърляха лъчите си въ 
рху -калта и я посребряваха. 
Г1о небето -в р!П1ма на вятъра 
танцуваха черни облаци...

— Иванке! — ненадейно до 
кея допря 
«лае.

варадизвика тогава
телесни задоволства 

тогава би трябвало Да кажем, 
че воловете са блажени кога
то ядат уров.

ХЕРАКЛИГНяколко души копаят яма, за да зарият чозешки трупове. 
До тях се вие черен баряк—мръсно петно.
Небето е сиво и студено. А там далече слънцето пали своите

абажури на залез.

■да.
Навлизаше в градчето. До 

самата рекичка, потънала дъл 
боко между бреговете, сгър
чеха сградите на го-рата. На 
релсите нямаше нито една к-ом 
позиция, освен: една черна 
пух к а ща машина. Мъртвилата

о
О, бъди храбър! Не проливай 
безутешно сълзи. Често пада 
нето в жалост е само път за 
щастливо издигане.

Кръв и абажури!
Няколко души копаят гроб, за да скрият в него нечистите

Слънцето играе върху лицата на убитите. В очите им засти
нали радостни отклици и мечти.

вината на група-

нздигаша се «ато закришшик о 
тгоре заруменяваше от пършн 
те пролетни сшънчев-н лъчи. 'В 
кристално чистия въздух оте
кваха металическите звукове 
на черковната камбана и т-о- 
ша ускори сърцебиенето й...

-Много ви се люля, (друга|рю 
директор, —- каза Иванка-, ка- 
'го -стъпи в кабинета на ръко
водителя на „Цнле” — да 
да ме приемете на Работа, 
че...

ШЕКСПИР
Няколко души копаят гроб, за да скрият 
та що лежи в кресла и слуша звъна на златото. На продажно

то злато. *
(познат гальовен живот-Човекът е по-лош от 

ното когато е животно.Една жена с писък на ранена лъвица скубе белите си коси. 
Няколко души копаят гроб, за да заглушат нения писък.
Там лежи нейният син. Без дясната част на черепа.
Една любима ридае. Откраднаха й сърцето.
Майка и девойка ридаят за двамата младежи.
Няколко души колаят, за да превърнат телата в пръст.
Два писъка—ураган. Хвърчат към сините простори.
Два войника лежат един до друг.
Два родни края личат в техните очи.
В едните плува луната над Шумадия.
В другите се вълнуват житата на Добруджа.
Те загинаха зарад меките кресла, зарад златото на онези.

които седят в тях.

-М-лащегге, бе! 
тя, «еусетн-ла как се намери 
1в пршрръдхнте му.

—- СпаШали сме точно пои 
иамбата 
той.

та.извика
ТАГОРЕЛуната пътуваше -низк-о над

уомихнато каза
— Няма за какво да ме мол 

иш девойко, ние имаме нуж
да от работнички... затуй е-

Вятърът беше ра-зкъса-л си
вата -облачна завивка на небе 
по и сега -разгонаваше и дри
пите им], откривайки дълбо
кото и син.ь-о небе...

За -пръ-в път откакто дойде 
в града той сега почувствува 
Радост, н неговата усмивка се 
сливаше с усмивката на про
летното слънце. Денът неусе
тно измина — а на края, ко- 

(резултатите, 
[г-ой узна, че за пръв път е у- 
спял и да прехвърли нормата. 
Майсторът Стоичко беше 
го доволен н каза:

— Ако тъй продължиш, 
бъде човек от тебе!...

Няколко души копаят, за да заличат двата края.
И проклетството от техните уста.
Кости, прегърщайте се и не скърбете!

4
Днес духат нови и топли ветрове. .
Ветрове носете черните петна дълбоко във водите на мина- 

н ’ лото-
Щастливи сме. че това за нас е само— 
некролог на миналото.

гато ххпчитаяа

МНО

Стефан НИКОЛОВ ще

У „ Т. Кертис” Н Денков: Димитровград
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гимнастическите упражнения в Ди- 
селата взеха участие 1В изпълнението на

митровград и на районните прегледи в
4.000 младежи, девойки и пионери...около

■:

Възторжено и масово бе отпразнуван 25 май — рожде
ния ден на другаря Тито и Деня на младостта. Незабра-
градско, члнове на Социалистическия съюз.

Шест момичета носеха

шестте герба на нашите на 
родни Републики — символ 
на броката общност на Група девойки от горните класове на гимназията пред

Iзапочване на гимнастическите упражнения.югославските народи, сим

вол на нашето братство и

единство...

■у\ .....д Ш1 • ■ -

111
1В СИЯЙНИЯ ДЕН НА МАЙ-ТРОЕН ПРАЗНИК НА БЪ

ЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО МАЛЦИНСТВО-ЕКНАХА ПА
ВАЖИТЕ НД ДИМИТРОВГРАД ОТ БОДРАТА СТЪПКА НА 
МЛАДОСТТА. ЗАИГРАХА СЪРЦАТА НА_ СТАРИТЕ ТРУЖЕ

НИЦИ, ИЗЛЕЗЛИ 
ДНО

IНА УЛИЦАТА ДА МАНИФЕСТИРАТ ЗАЕ- 
С МЛАДИТЕ. ДА ПРИВЕТСТВУВАТ ДРУГАРЯ ТИТО. 

КОЛОНИ НА МЛАДОСТ, КОЛОНИ НА ТРУДА- 
СТОТИЦИ РАЗВИХРЕНИ ЗНАМЕНА...

В ТОЯ ДЕН БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО 
Още ВЕДНАЖ ПОЧУВСТВУВА ОИЛАТА СИ, ДЪЛБОКАТА 
ВЯРА В БЪДЕЩЕТО И ОЩЕ ПО-ДЪЛБОКАТА ПРЕДАНО 
СТ НА ДЕЛОТО НА СОЦИАЛИЗМА НА ПАРТИЯТА И ТИТО

султурни знамена — манифестират учени- 
Димитровградско... I

членове на дружеството по спортнаГрупа пионери — 
стрелба в Димитровград бяха топло поздравени от своитеРЯЩЩвШШ

щ Iсъграждани...

I

ЙМ% р., ^^
$ •у;1ЯШ V

I
ДИ ■

<*) •* V .................... ‘ IТанцовите състави вж:-
л». (горе) и Боси- ^ Iмитровград

(доле) предизвика-леград I—  - —.—У&Ш.Щ| - игри общиха със своите

1■-■т 3Шх публиката.симпатии сред
На 25 май игрището в Димитровград стана свидетел

изпълнения и масовипо няколко Iна забележителни гимнастически 
спортни състезания.

Те изпълниха

шопски хора.кръшни

1И и здрава, дивна младост на ученичките 
гРад...

» на мла- 
ште коо- 
на висо

ки в на- 
ати успе- 
еДелските следяха изпълненията

— свои синове, бра- Iголям нтерес
и гимнастициГражданите с 

на младите физкултурници 
тя, дъщери, сестри... и внуци.

йййС: > Нейков-Хрнстов-Младенов-Петракисв
ФотоиснимК1* ■
Текст: Сотиров-Младенов ^1

ас ][
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НОВИ РАБОТНИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

В ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
КООПЕРАТОРИТЕ ОТ Г. ЛИСИНА 

СА ИНИЦИАТИВНИ
Състав на новия работнически 

съвет на „Свобода”

И в останалите предприятия 
-ветерани в Димитровград към 
средата на .май бяха избрани 
«сви работнически съвети. В 
•занаятчийското пРедприягАге 
„Свобода”, което стана позна
то и пън от Димнтропгард по 
качеството и евтината цена на 
своята конфекция на 18 май 
също така беше избран нов 

• роЗопснчески съвет. Понеже 
и оса ино дреме колективът 
1м 1.1 г-дгаридгието нарасна и 
се раздели на самостоятелни 
цехове и броят на участващи
те е новия работнически съ 
|..ет сс увеличи. Сега са избра 
и.ч 19 члена от колектива. "Го 
па са слсодите другари и дру 
гаркн: Георги Василев, Данко 
■Кръстев, Н|гкала Манов, Дими 
тър Тошев, Петър Димитров. 
Стефан 'Басов, Аодя Митовщ 
Славча Иванов, Цветанка Гли- 
горова, Ма*юл Алексю®, Геор
ги Димитров, йовча Димов, 
Милутин Василев. Спасен То
шев, Иванка Милева, Костади 

Алексоуа, Санда Басов, Бо 
рис Младенов и Милко Соко
лов.

кооперацията. • „
В разискванията по отчета 

за дейността да кооперацията 
гьрез миналата годила се по
ставиха редица интересни въ
проси, конто вълнуват лисим- 
скпте 1кооператори. Така на
пример прнсъствувагците пос
тавиха въпрос за станция за 
изкуствено оплождане н а до
битъка, търсеха разяснения 
по повод засяването на но
ви фуражни растения, поста
ви се пъвро-с за набавка на ов 
це от -порода „астрахан”, да- 
те се предложение за довър
шване иа 
цата при „Две реки”, сатена 
<на кооперативния дом в Дол
етя Лнопна п т. н.

На събранието бяха от
четени и някои слабости и 
недостатъци каквнто са натри 
1мС|р сръчност във връзка с 
продажбата на >1{ П тграгове- 
те, кадровият въпрос и др.

шаго ръзлръшаие дейността на 
колектива, дм.митроиорад-омото 
столарско предприятие „Васил 
Копнея — Цияе" получи нов 
рабон.пгческн съвет. Избори
те се състояха на 19 май 0 
управителната ограда на пре 
I мрнлтчего гд. 41 учнетието на 
всичките 95 члена на ксосктн 
й-п. Ст 'протокола иа избирате 
. I !..'.'а емисия четем; че „из 
бг. Пте сс преминали без нс- 
празн.нностн и в -пълен род, та 
из че компзсията ие е шопучжпа 
■п;:к|'ква забележка, по отяо- 
штше -,'есу.тата па изборите” 

-Е-то -.спеца па •пос.утожчге 
след преглеждане 

бюлетгаи г.

Земеделската кооперация в
^-Т^ле^«о.НатПя 
има 1700 члена и «хубав цен
трален кооперативен дом. Ко
операцията има свои клонове 
в с. Долна Лиснна. Божпца н 
Горна Ръжана.

От доклада' на секретаря на 
•Кооперацията Захари Рангег 
лош, се вижда че през минала
та година са постигнати зна
чителни успехи. Стокооборо
тът през 1959 година в срав
нение с 1958 год. е бил увели
чен с 27%, т. е. стойността му 
е възлизала на 87.385,368 ди
нара (над 23 милиона повече). 
През 1958 година чистият до
ход е възлизал на 425,731 ди
нара, а миналата година с въз 
лизал на стойност 532,463 ди-

Във всички клонове на тю
тюневото предприятие „Ннша- 
-вска долина” иа 21 май бяха 
•проведени избори за нов рабо 
вническн съвет. На тези нзбо 

предшествуваха прадпзбор 
ннтс събрания и анкети, чрез 
коишо работниците предлага
ха най-добрите за кандидати.

Синдикалното сдружение на 
тютюноработниците в Днмит- 
|ррВ1прад излезе с единна .каши 
щатна листа от седам яушн- 
•кгетдндатп за «ювнп рабогннче 

па предприятието.

.ри

в
ски съвет 
Работниците 10061. се о-гтза-стропи отрием пи ка и гласуваха за п-реиио-жсна 
та листа. Избрали са следните 
другари и другарки: Джурсиа 
•Кюстич, работничка., Т. Тспо 
ров. рабовник. Н. Алсксов, В. 
Манева. Н. Манева, Д. Рглдпго 
с.за — работнички и Г. Мнло- 
шев, служа и].

резултати 
иа избирателп; ие 
к: .1исията цг.гелаон че в пови 
я рабепдкчеекм 
„Цтмс” са избрссги сяерцькте 
; обоп-.г ,ци и работнички: Вдси 
лев 1г'| .тс-гп (82 гласа), Симов 
Дпми-пр-, Георгиев Милия, Ма 
и-че.в Кирил, (Ненов Никола, Ра 
оегелоз Марко. Деянов Алекса 
<1дг|д ’ Еша: пшр Пенчев. Але-к 
си Г1ешссз, Ем-г:■? Веселинов, А- 
аецеяпдар Сливнишки. Драги- 
аа Еленксва, Георги Каменов, 
Клюка Ненова и Цветан Гсо- 
гтайсв (57 гласа). От 19 пред 
.ч I . 1 каицидати са избрани 
15 лица.

съвет па

нара.
Кооперацията разполага с 34 

хектара земя. Повечето от то
ва са ливади, които могат да 
се използуват за още по-интен 
Вивно (развитие та живатио- 
въдството в тоя район. Мина-, 
пата година кооперацията е 
изкупила 373 говеда и 70 коня. 
от частните производители. !

В началото на тази годнна| 
в магазина на . кооперацията 
са се намирали стоки в стой
ност от 16 милиона динара. 
През отчетната година коопе-

И „Механик” има нов работни 
чески съвет

До вчера „Механик” беше 
малка занаятчийска работилии 
иа. Благодарение на актпвиос 
■гта па ръководителите на то
зи колектив и па правилната

Работник от „Механик”
За 1960 год. измежду, дру- ерноллт грешка, тази работилни

ца прераотна чрез Феиру- 
ари тази година в предария- 
тне за преработка на метали.

През ад е с е ц фе
вруари тс' цроведоха първи и 
зборги за работнически съвет. 
За председател на работшгчес 
кия съвет бе избран Георги 
Йорданов, а за членове — А. 
Савов, Б. Станчев, М. Павлов, 
Н. Киргсов, Г. Марксшич. Джо
рджовци. В. Колева, С. Стефа 
нов. А. Неправ, Н. гРанчев, К. 
Минев, 'Р. Гацео, Т. Ипрнов, И 
Минев, И. Алек-сео, и Стоян 
Живков.

|пото е платовете на коопорацн 
ята се предвижда купуването 
(и а ед.пп трактор н други по- 
малкн машини. ока

Е. Рангелов

Във Висока — една кооперации

гКЪМ ПО-ДОБРО. 

.ЖИВО ТНОВЪДС тво се извършва 10—12 седмици 
сл. и пръскането. Този хебрн- 
ш ц е отровен за хората и жи 
роанмте и при работа с него 
т ябза да се вземат нужните 
предпазителни мерки (предпа 
31ИГРЛНО облекло. гумени ръка 
ишн и чизми, маска за лице
то г-р.).

„фабриката вЗемеделската кооперация с 
център в село Долни Криво
дол се присъедини към земе
делската кооперация в село 
Каменица; Това обединяване 
на земеделските кооперации 
от района Висок етапа с цел 
да се съзивдат по-добри усло 
вия за развитие на животно
въдството, а особено за ов- 
чарството, за което сщъеству 
ват идеални условия в комуна 
та п района. С обединени оре 
|дспва шювата кооперация ще 
бъде в състояние да обезпе
чи нужните кадри от специа- 
1л геги-животновъди, без кон
то е немислимо модерното о- 
(вчарегво. Предвижда се .тази 
кооперация да открие нови о- 
вчармици, в които да намерат 
работа около ооалгщесег лица. 
Засега е кооперацията работ
ят 50 земеделски -работници. 
■С това обединение са създа- 
[денн условия за претворява

не В дело «1.3 
планината". Кооперацията има 

близко бъдеше да
Ш/&/АШ 1М1/4АХР

за цел щ 
за.емс
иа работната ръка от 
делокото производство в 
зн район. Пози излишък до
сега беше ■ориентарем само 
към 'предприятията е Днмнт-

Състтз па работническия съ
вет в „Циле”

В •иотечерието на един нов 
етап в развитието си — п.реми 
шаване в новгте големи хали 
II по-мещатия, коигз ще да- 
пят -възмгжност за по-пататъ

I (Р ЛОК01П111В1 пая I Н1Кк
веме- 

то-
ЗЕМЕДЕЛИЕ:
— ‘Второ опрашване на ца- •

1Рев1Щите, слънчогледовите ни зеЛЕНЧУКОДОБИВ:
1зи, картофите и фасула; съ
щевременно се извършва про _ разсаждане на зеле, кар- 
^сдяводе както беше писало фнеп за упот|реба през зимата 
и по1.\1шалия брой. 1ези раоо
ги трябва да бъдат готови — Към края на месеца се 
!.о започване на жътвата. засажда прах, спанак, салагги.

репички и краставици аа упо
треба през зимата. (Кодичесг- 
во ка употребените се,мена 
както и през месец април).

резерва.

За овощарите

Опазване на дръвчетата — Складовете н помещения 
та, предназначени за магази- 
нироие на преи, хтите трябва 
да се доведът в ред и почис
тят. В слушай, че тези пехме 
щения са заразени с вредни 
«асекоми, те се унищожават И ЛОЗАРСТВО: 
чрез пръскане (с Дндитин в 
5% ионцетрация 
кан Е-25), чрез

Прадвнд на това, че тази го 
добър приход

втората пепелницата, предиз
виква една гъба-паразит.

Овощарите знаят, че много 
пъти овощните дървета цъфт 
ят юубаво, след това започват 
да набъбват добри плодове, 
които дават -надежда за добър 
доход. Обаче огведнаж, осо
бено през втората половина 
ела лятото, ио и по-|ра'Н1о, шго-, 
давете започ!ват да падат, пре 
(ДП даже и иа узреят, така че 
)дю края ма вететатшяння пери 
юд не остава нищо. Всичките 
наддали плодове са червнвн. 
Тъкмо тези червеи са преднз- 
впкателите на болестта, която 
наричаме „ябълков червей”. 
Освен ябълките, от тази бо 
пест могат да заболеят и кру
шовите дръвчета, като им на
несе голяма загуба п вреда.

'Борбата срещу ябълковият 
червей пито е трудна, шио е 
окъпа. Нуисшо е ябълките н 
«рушите да се напръскват с 
препарата „Етиол”, два-трп 
пъти през сезона и то когато 
от момента иа процъфтяване
то се изминат едни месец н 
подовина. Вместо „Етиол" по 
-Ф-ако, а някъде даже и сега, 
се употребляпап:-" оловен ар- 
сесмт. Етполът се употребля- 
•ва в количество 200—250 пр. 
на 100 л.цтара вода, а оловни
ят арсенат е количество 500 
'пр. на 100 лнтара вода.

ПрПуокан ег/о трябва да се 
извършва, когато плюшовете 
достигнат големината на леш
ник, както и по-къоно, кога
то 'ПО|р|ас|нат до големината 
на по-едрн орехи. При това 
трябва да се спазват налътст 
шията и съветите на съответ
ните специалисти.

Пепелницата (опцията) най- 
много напада ябълковия сорт 
„йонатан”, разпространен мно 
го ок-оло Димптрсвград, 
също така представлява опас 
мост и за лозята. Тази година 
ябълките „йонатан” са също 
така много 'нападнати от пе
пелницата, Заболелите дръвче 
та се познават по това, че лис 
тата са им посивели, пепели
ви, и набръчкани. Тази болест 
няма пагубни последствия 
ху живота на овошките, но 
влияе върху 
плодовете.

дина се очаква 
от овощните прадпнн, смята
ме, че е необходимо отново 
да напомним на машите сто
пани от какви болести забол
яват най често нашите ово
щни дръвчета. Ще споменем 
само две заболявания: ябъл
ковия червей; която болест 
предизвиква едно насекомо, а

ОВОЩАРСТВО
Кооперативен дом 

— Г. Лиснна
—< Пръскане на лозята аред 

сивата за пръскане и начина 
(с неоол 6) или чрез опушва- на употреблението са обясне 
не (с димол хапчета-едно хап 
че е достатъчно за обем си 
10 куб. метра, напълно изоли
рано помещение).

или ланта- 
запрашване(рацияга купила пишеща ма

шина, голям кантар, пръскач
ка и др. някои съоръжения 
нужни за нормална работа на ни в по-миналия брой). Нас

тъпи ли уудобен момент за по 
ъокане не трябва да се гледа 
на празнините дни. :ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ ТЕЛИ
— Зърнените храни, 

мацата например, която е гвред 
назначена за храна на хората, 
ио е нападната от хамбарни- 
те -вредители, трябва да бъдат 
вагарашекн с препарата Амбар 
ин (1-1,5 -кг. на 1000 
то). Ако пшеницата е предна- 
знаена за посев зацрашва се 
с пантакап (иго 1 мг. за 1000
«у. жито), з — Унищожаване на плеве-

—Предварителна подготовка ггнте (пирта и др.), чрез пръ- 
което е нуиано за скане с хебрицпда ПДТ. (Йз 

жътва. Към края ни юни за
почва

пше- — Почистване с 
на винягите.

— Започва лятото пръска
не на ябълките и крушите.: с 
цел да не се позволи развнги 
ето на овощните вредители и 
па1Разити (препарати «а ДДТ 
с щобавък на калта и н сярй).

оВ'ръзване

до 15 годишнаОт 1 юли започва здравно
то осигуряване на земеделски 
те прОдавоептелп.

Миналата тодгфпа бе гласу 
ван Закон за здравно осигур 
яване. ка земеделски произво
дители, а след него във зенч 
ки републики бяха донесени 
закони за провеждане на те
зи осигуровки, 
да се премине 
прилагане «а закона па прак
тика.

В Народна република Сло
вения този Закон за здравно 
осигуряване на земеделските 
производители вече се прила
га, в някои ще започне наско 
ро. Така например в Народна 
република Сърбия спровежда 
нето на Закона ще започне от 
1 юли т. г. Осигуряването ще 
обхване около 4,5 милиона се 
лхзкостопански производители.

спгуренте производители заед 
ио. е данъка за доходите от 
земеделието.

деца от три 
възраст 50%. кг. жи-

Околийски здравен фонд • Селскостопанските произво-
:Дитедн ще могат да се ползу

ват с това право на медицин
ски услуги само със одпавна 
книжка. Те ще им бъдат раз 
делена! преди 1 юли, слей о- 
мончптелното привършване на 

сескостопанските

Здравното осигуряване е зад
ължено за срички земеделски 
проноводителп Разходите ще 
се задоволяват -от средствата иа 
Омол-ийаккя здравен фовд. То
зи фонд се образува от при
носа на самите производители 
н 'от средствата иа общински
те бюджети. Соолокостопански 
те производители ще заплащ 
ат годишно относително мал
ки суми-п го 2% 'ОТ СТОЙНОСТ 
та на кадасгьрокня им доход 
н 250 динара за 
от домакинството. Този износ 
щс се заплаща от страна на о

на шсичко,
твсрът се справя като се взе- 

жътвата на ечемик, Ме 1—2 кг. ПДТ и се напръ- 
ръж и ранни сортове пшеница. ска върху един хектар повър 
Също така, към края на юни хноет). Трябва хубаво Да се 
и в началото на юлн в наши- (внимава капчиците от прела
те условия стават готови 
жетва

Остава само
към пълното пописа лоа 

произвол 1 гте л 11.
С влизането в сила и па то

зи закон целокупното населе
ние «а нашата страна ще бъ
де здравно осигурено. От дру 
га страна, това е нова крачка 
в укрепването на социалисти
ческите обществени отношенп 
я на село.

за рдта да не попаднат върху ви 
новите лози ши сшощкиге.и италианските сорто

ве пшеница. Понеже итадиан
оките со,ртовг леко 1 гал.[казват ЛИВАДИ И ПАТИШ А- 
(класовете си и зърнените пяо- /
трябва0 да зя же’1|вата — Довършва се косенето на
иото п.тгмйт,ГНе "(Реди пъл ливадите и изсъхналото сено
т е „ мГГ, 1ГЛОДОвете се «ага на купи. Окюсенкте

. в ламента т. н. сосъ ттлощи с ЛАТблина гс люиеока
ч«а зшшюст на пшшщад ко Се б^шужт И ^
1ато на 'върха на квасовете 
ЗДЗа се съзира зеленина. При 
такава жетва сноповете

всени член

ЛГ за непРавнлностите в рабо 
тата на предприятията. Те 
зя съвети са длъжни да се 
отчитат пред събранията 
ка избирателите, от които 
са и избрани. Обаче таки 
ва отчети не са дадени пред 
събраниата!? Защо е така? 
Когато се заинтересувахме 
за работата на тези съвети 
установихме, че те в пове 
чето случаи не работят на 
кто трябва, а в някои пред 
приятия те доРн не са се 
събрали на учредително съ 
брание. Нима така те опра 
вдават доверието на изби
рателите? Нима те така бе 
зотговорено пренебрегват 
своите задължения в тези 
дни, когато със всички си
ли се настоява органите на 
общественото самоуправле 
ние да влязат в истинската 
си роля.

— Повежда се бо(Р(ба сре- 
нагг- шу люцерковата калинка, чрез 

ългго узряват докато престоят лекарството фосфорно-о е 
натрупани щ. кръстци и пети- 'коицетрация 0,1% чрез пръска 
ни. До началото

Какви са правата на осигуре
ните селскостопански произ

водители
на 'вършитба не; същото може да се поаги- 

та от 'деня на жътвата тряб- гне и чрез запращване с бея- 
ва да минат най-малко десет Токс 5 к кюстнчеспво 2—3 КГ- 
цени. ГЦреждевремеино върше върху един! декар, 
ене намалява хектолнтарното 
ТС1ПЛ0 'на зърната.

— Слеш. жетва нишите вед
нага се ушарят, Увеличванена 
Побива през идната 
същите нови постигаме ещинс 
твено в случай, когашо угар- 
ът последва веднага след. 
твата; в такъв случай почва
та затгазва влагата и може 
Дълбоко да се оре във всяко 
врвм<^ без да се чака дъжд.

— Върху рано
•швц могат ща се засяват фу
ражна царевица (6-7 кг. вър
ху един декар) или сдедутър- 
но цвекло (2-3 кг.
Иин декар).

— Ниви

Със Закона за здравното о 
сигурявоне на селскостопан

ските производители се обез
печава основна здравна охра 
на на производителите без о- 
Гшод ща ли имат други прихо
ди. Обезпечава се безплатно 
медицинско лекуване от зара 
зителни болести, лекуване в 
здравни заведения за лекува
не на душевно болни, ваксини 
райе, лекуване на деца до на 
вършена една година, безпла 
тни услуги във вешгки видове 
(диспанзерн и флугарографски 
услуги.

Освен тези безплатни здра 
вни услутн те имат и други о 
благи. Така например при ле

пла

но
— Второто косене на лю

церната и детелината се ос-- 
тавя за семена.

Къде са
съветите на 

потребителите?
година от ЖИВОТНОВЪДСТВО:

— Трябват още повече да 
се заюиият (грижите за хра
ненето и поенето на добкгь-

жъ
вър

В последно време във ве 
стннка бяха публикувани 
известни статии във връз
ка с въпросите на търгови 
ята в Димитровград- Данн
ите от статиите преднзви 
каха интерес всред читател 
ите и различни реагирания 
от страна на засегнатите 
предприятия. Но тук се на 
лага още един въпрос: не 
се чува мнението на съве
тите на потребителите пРн 
споменатите предприятия, 
мнението на тези органи на 
обществен контрол, които 
са длъжни да сигнализират

ка.качествата на
— По старите евшш гй»ше 

нашат към режима на угояване 
за да бъдат до зимата угое-гтожънатитеСрещу нея се борим 

напръскваме на
чрез 

дръвчетата 
със серии препарати, а особе- 

: но с т. н. „Сумпоро-л”, който 
■можем да намерим в земедел
ските аптеки и в

ни.
—• Опазване на маяците пи 

яенна н 'кокошки от кожни па 
разити (чрез средства и мето
ди, които съобщеяме в яо-ми 
налия брой).

върху е-
куване от туберкулоза те

само 30% от разход1гге; Бреме е тези съвети да 
се стреснат, да поемат сво 
ите задължения и пред из 
бнрателите да излязат с от 
чет по въпроси, за които 
се интересуват потребите
лите.

някои от 
земеделските кооперации. Упо 
трблява се като разтвор, при
готвен ог 200 гр. „Сумпорол” 
на 100 литра вода. Често 
ти се комбинира с вар 
Йрут разтвор, за ща се предпа 
вят -овощита и от други видо
ве болести.

заразени
велиш растения (пир и лрА 
след жъттва се пръскат с хеб- 
брицнди. Хебризидът „Ната” В 
количество 3-6 щ- 
в 80—100

гил
за претедн 
здравин заведения 
от цената на услугите, за ме
дицинска помощ ня росиглкп- 
те само 30%, за прегледи и 
лекувания на деца от една до 
тригодишна възраст 20% и за

и лекувания в 
само 50% — Строго спазване на съве

тите на ветеринарните °РгаЯ‘*
оа ща се предотвратят п°-те* 
кн заболявания на чифтоколит
ннте.

пъ-
нлгг на декар 

литра вода с голям
успех унищожава повечето 
нлевелни растения. Засяване
то нд така обработени Инж. «гр. М. МаириловнивиИнж. В. Колев ^



в!Р к Т С Т В О
7

Изложба на стопанското развитие

"ДИМИТРОВГРАД 1960“
^гв»вЧ1ЩЖ)Ш1ш1ишшпа«1Шв::и:1.аПШПИ11111111||11Н11П1111Ши111|1ШП11М111111111111!!иииП1111111и1111Ш

■В рамките на фестивала на 
българското национално 
цннство на 25 май в 9 часа бе 
открита изложба „Димитров
град в 1960”.
Изложбата 

(подпредседателя ш Общин
ския народен отбор в Дими
тровград Начо Сташгшев. При 
откриването покрай много гра 
исдаяи присъств-упаха обще
ственици и стопански и култур 
ни 'деятели ог Димн-провград- 
ско.

Привлича таблото с показа
телите на индустриалния раз- 
!»ои. Хубавите нови хали на 
„Циле" и край тях данни: 1955 
година индустриалната общеег 
вена продукция 
11.5 милиона 
сш заети в производството са 
мо 80 •работници. През 1959 
в'ош.ина-175 милиона и 176 ра
ботника. Тая, 1960 
осъществим 224

ближават креватите, 
писалището, 
ват ги с ръка, сядат, опитват 
здравината и се гордеят че 
„прадът ни произвежда” всич
ко това.

Графикът на Цилс 
че 1948 псдгаца стойността на 
брутотцрсдукта 
милиона динара, а сега в 1960 
Родина то ще надмине 104 мн 
лиона д|шара.

А там има какво да се про
чете: 1939 година е имало са- 
•мо 60 учители на 1590 учени
ци, сега има 150 
3251
ето насам са построени 12 но 
•ви модерни училища, откри
ти 36 читалища, формирани 12 
културно -.ууцожествени друже 
сгва и много самодейни коле
ктиви в селата и училищата, 
а броят на активните читате
ли надминава 12.000 души. То 
да се постига защото сами у 
правпяват-чрез 41 местен от
бор. седем съвети. 4 управите 
пни отбори. 6 училищни отбо 
ри, кооперативни съвети, съве 
ти на потребителите съвети по 
репертоара, по... всичко което 
обхваща живота на хората, съ 
здавакето на материалните бла 
1а, техния културен, просветен 
•Развой и техния отдих-култу 
">ен и удобен...

В дъното на изложбата, не
забележима почти, стон кни
гата на посетителите. Младеж 

работник наведен1 над ма
сичката се разписва в нея: 
..Нашите постижения са голе-

масата, 
фотйолите. мпл-

мал-

учнтелн на 
ученици, от освобожденне достигнала 

динара!, а са би-
огкри

показва

му е била 2
У ДЗУ--«З'.’'подши ще 

милиона и ще
Димитровградските работница е манифестацията на 25 май

В словото, ноето произнесе, 
др. Начо Станишев 
че Димитровград ц Димитров
градско, които с тодннн в ми 
налото са били сам» пасивни 
НРаища, от оозобожден нсто на 
сам, а особено от 1956 година 
•преживяват небивали у| опеки 
в развоя на своята икономика, 
.Докато в 1955 година общата 
продукция е била 499 милиона 
Динара, в 1959 година тя из
нася 1 милиард и 325 милиона 
динара, а в 1960 година тя ще 
изнесе 2 милиарда и 52 мили
она динара. Такива високи 
темпове в стопанското разви
тие станаха възможни благо
дарение на правилната малцин 
ствона политика на Съюза на 
югославските комунисти и от- 
Делно на големите грижи на 
другаря Тито, на който дъл
жим голяма благодарност за 
всичко, което оме постигнали 
в развитието на кашата каму-

нзтъкна. ] »Спортист«-»Лужшща« 1:3СПОРТ

риозно отношение и поведе
ние в някои от мечовете. Лип 
сва и една по-устаиовина кон
цепция, относно физиономия 
«а играта на отбора.

Олад завършване на сьзте- 
затаията Управата на „Спорт
ист” трябва да почувствува 
отговорността за такова със
тояние в дружеството и да взе 
ме решителни крачки за прео
доляване на недостатъците. 
Всички любители на Спор
тист” се надяват, че в следва
щата футболна сезона „Спор
тист” ще съмее да преброди 
кризата и достойно Да пред
ставя физкултурниците от Ди 
мптровград в срешете им с 
други отбори.

Спортист” о.тново прегрпя 
поражение и то на свое шри- 
щс п пред домашни зрители! 
На 29 т. м. той изгуби футбол 
ния мач с отбора на „Л у жич
на", който във всяко отноше- 
ние го превъзхождаше. Резул 
татът е 3:1.

Интересно е, че „Спортист” 
в състезанията за първенство 
то в Рамките на Пнротския 
футболен подеюз започна мно 
гообещаващо и даваше наде
жда да ее класира на по-ви
соко място. Обаче в няколко- 
•го 'Последни арещн с протш»- 
ннцнте ои той изгуби силли и 
претърпя няколко последова
телни поражения. Основни при 
чини за тези неуспехи са не- 
редовнте упражнения на ня
кои от футболнстете и несе-

ившг ми, но ще удвоим силите за да 
постигнем още повече.... А на
пой преди него е написал с 
невеща |ръка: Благодарност и 
привет на другаря Тето! — и 
е изпреварил мнозина което 
•са искали да напишат същото 
в деня на тройния Димитров
градски празник.

Новите хапи на „Циле”
имаме 199 работника. Не е ли 
чова изумителен успех:—11,5 
милиона към 224 милиона и 
то д срок о-т пет години само!

„Обущарете”, така наричат 
и хората и предприятието 
„Труд”, са изложили овонте 
обучжн, което са търсени и в 
Белград, и в Ниш и в други
те предове на нашата Родина. 
Цялото тазгодишно произвол 
сиво е закупено предварител
но от познатите търговски 
предприятия в Белград („Реф 
леке” и др.). На таблото че- 
тем-брутопродуктът през 1946 
(подпнае бил 600 хиляди, сега 
В 1960 година ще имаме 42 
милиона...

„Гумзра” — е изложила ово 
нте гумени цървули, детски 
играчки и гумени нишки. Над 
изложените произведения таб 
лю-с обещанне-тазн година ш.е 
осъществим 120 милиона ди
нара, срещу 17 през миналата 
година.

Покрай щанда иа „Механик” 
най-много се трупат хората. 
Чудно им изглежда, че довче 
раигнете ковачи, чннто дюкян 
чета бяха накацали край „Ви- 
сочка рампа” са ••станали „Фа 
бриканти”. Разглеждат хУбаши 
те брадички, паиитове, модер
ните уреди за отваряне на вра 
(ги, многоброните окови за 
прозорци и ®Рати,
Дребна железария, която над
нича из хубави картонени ку
тийки с името на •предприяти
ето, което вчерашно, така да 
се каже, сега излиза на паза
рите и прави конмурнцин.

И следват щандовете на ко
жарското предприятие „Брат
ство”, изложило разноцветни, 
обработени кожи, кожуси, е- 
ленска к-ожа; на тютюневото 
предприятие „Нишавска доли
на”. изпълнен с качествен тю 
ТЮЛ,, производство на трудо
любивите прадиннани, бурел- 
ци, лоинчани: щандът на „Ръ 
КоДолпе” украсен! с шевици, 
•гоблени везани чорапи, ризи 
и с обещанието, че в 1960 го- 
Уиота тая работилница. за коя 
то едва ли знаят мнозина, ще 
осъществи доходи от 4.5 милио 
на 'динара.

Край щанда на земеделска
та кооперация „Нишава" стои 
таблото на постиженията в зе 
меделското производство. През 
1955 година Димитровградско 
е осъществило зе-меделска бру 
топродукция за 386 милиона 
динара, в 1959 годииа 822 ми 
лиона, а сега а 1960 година 

се осъществят 1 милиард 
и 165 милиона динара.

И 'вървят хората, разглеж
дат, разговарят, спират се и 
внимателно, внимателно се за 
четат ,в сведенията за вулту.р- 
но-просветния напредък, за о 
бщесгоеното самоуправление. Н. МанойяовичМ. Нейков

*
1

6 първия ден изложбата са 
посетили около 2,000 гражда
ни, на втория ден изложбата 
посетиха окото 1,000 гражда
ни. Много от посетители ге 
идваха по няколко пъти за

Шшщиствен
печат

щ дуоУ1МС И В СВЖТА
Изпълнителното вече на Ко 

сово и Метохия е разглежда
ло на 22 май т. г. информаци
ите на Съвета и секретариа
та по издателството на кни
ги в Космет. В тия информа-

та не ггрогцуонат да вищят оси 
чко. ТЕЛЕФОН Пренасяне на снимки 

на далечина
Това недвусмислено говори 

за -успешното експониране на 
произведенията, за уредбата 
н за гордостта .на Димитров- 
прадчаии <гг овоята промишле
ност, която ®ече не е в повой. ции се изтъква, че последни

те три години били печатани 
език над 170

Познато е, че за пренасяне 
на дума на далечина същес
твуват вяното бройни уреди, ка 
квито са телефонът, радиото 
и други. Днес обаче могат да 
се пренасят на различни да
лечини и снимки. Това пренася 
не става само за няколко ми
нути и от най-отдалечените 
места п света. В нашите вес
тници често ще чрещнем под 
някоя снимка записка: „Теле-
фото специално за....”. Кога-
то погледнем снимката и про
четем текста виждаме, че се 
отн-цея до събития, което са 
станали само преди един ден 
в Япония например. И тогава 
се запитваме: как така бързо 
(могат да бъдат пренесени спи 
мките от тая далечна страна.
В една стая иа Главната поща 
в Белград, на покрива на коя 
то се намират множество най 
различни антени и устройства, 
са поместени и теле фото уре
дите. Те са малко. Едни раз- 
пръакватсл, един приемник, 
няколко кутии с филмове и ня 
колко малки помощни апара
ти. Петима души денонощно

дежуруват покрай уредете и 
чакат от някоя далечна стра
на да бъде отправена някаква
снимка.

Ето как действат апаратите: 
на валяка от разпръсквателя 
се поставя снимката, която ис 
каме да предадем-. За един се 
кушд той се обърне един или 
два пъти и върху снимката по 
пада енергия светлина. Тая 
светлина се отразява на фото 
к/летката;, която светлината 
енерпш превръща в еле- 
ктричиа. Приемателят се намн 
ра в някой друг град и се

включва по същото време. 
Свелтиината енергия, която е 
превърнтта в електрическа, се 
пренася посредством жици и- 
ли безжично, до приемния пУН 
кг на приемателя, на валяка, на 
•който е поставена чиста- фо- 
-пфрафпческа картия. Когато 
електрическата енергия дой
де във фотоклетката, тя от
ново превръща в светлинна 
енергия и попада въряу фо- 
толрафнческата хартия, на ко 
ято бързо се опечатва фото
снимката, която се намира иа 
•разпръ оквателя.

*
В новите помещения на жи

лищно-търговската ограда, бли 
„Оовобожде- 

щаншрве

па шнптарски 
книги в 676.000 екземпляра.

зо до площад 
НИ и!' в подходящи 
бяха изложени най-различни 
произведения ка Димитров
градските предприятия, а на 
отделни табла, с цифри и под
ходящи 'Прафицн. чертежи и 
кЪшикн-процесът на стопанс
кия,' културен п просветен въз 
код! на Димитровградско.

|Нк едио табло к-убава сним
ка «а Димитровград, на която 
личи гимназията; Новата огра
да «а общината и жилищните 
етажни сгради. Под даимпегта 
четем: Стопанството на Дими
тровградско в цифри : 1955 го
дина-обществената продукция 
е била 499 милиона; в 1957— 
911,5; в 1959 — 1325 милиона, 
план за 1960 година — 2 мили 
арда

Край това табло е щандът 
на предприятието „Свобода”, 
идаето е изнесло «а показ ово
ята конфекция, с която стана 
известно на югославските па-

От това число девет произ
ведения Пз областта на бе
летристиката за възрастни и 
и деца и две научни произве
дения са оригинални произве 
дения на шнптарски автори 
от Югославия^ осемдесет и 
четири са преводи от световна 
та и югославска белетристика, 
детската марксическата и поли 
тическата литератури, а оста
налото са учебници.и друга

Ошкъде чакьлъш в Нишава?
Жетва в 

Македпния
Според изказванията на вид 

ният оръбоки географ Иован 
Цвиич, който е дал голям га>н 
иос и на българската геогра
фия (Била пл. и др.), в доли
ните на (реките от система на 
Нишава са натрупани изклю

чително големи количества 
едър и дребен чакъл. Този ча 
къл се е образувал още през 
времето на лешниковия пери
од. Понеже тези чакълести 
(Напластявания образоват три 
[добре очертаващи се тераси 
над, днешните корита на Ни
шава и притоците й, с голяма 
положителност съдим, че вър 
ху тази част от Балканския по 
пуостров в далечно геоложко 
(минало са се редували три по 
олодоватеянн залединния и сто 
пявання на снеговете и евен
туалните ледени реки. По тези 
въпроси Цвиич е написал гол
ям научен труд под заглавие: 
„Нови резултати върху глаци 
адиата епоха на Балканския 
полуостров” (1903 година).

и 52 милиона динара....

Тази -година в Македония се 
очаква най-богата жътва от 
освобождението насам.

Навсякъде из Македония о- 
чанват тази година богата ре
колта. По мнение на полевъ
дите специалисти тази годи
на добивът на пшеница ще 
бъде по голям за 40% от ми
налогодишния добто. Около 
62% от тазгодишните добиви 
на пшеницата се падат на по 
аналите юнсокодобивни оорто

„Асеново кале“
името назвъицн (уж оттук 

Звюмцп и Знеполе). Днес от 
маяка крепост Асе- 

кале са останали незна- 
остаики от външния

Извънредно- накл;онен/Ш|е и
достъпни с-пранн на бре 

га Аселюво кале. който се на
дига от дясната страна на Ре
кичката Бяатъшнмца, надалеч 
от устието й в Ерма; кв«то и 
•неговото удобно страгетчгчес- 
ко местоположение, са били 
причината ПРез ородневековн- 
ето да бъде построена малка 
мре пост — -кале. Надморската 
височ>ша на Асеново кале 
нася 1032 м. От него се 
Додават -пътищата, което от
веждат към Тръноко Одоров- 
ц|г, Ковачев мост, Ионровци, 
•както и към Ракита и Валниш 
също така от него се наблю
дават и лредшганинокете 
риги на Руй, където тоже те
шало повдигнати войнишки у- 
крепления. Според легендите, " 
Страячите от тия крепости се 
съобщавали чрез звучни сиг
нали — биене на камбани и

мъчно щревната 
ново
чителни
зид. правен от бигрови тух- 
ши н хоросан. До преди извее 

■време върху площадката 
п следите от две спра-

ве.тно
инч ели
ди цеакто и разваления малъ-к 
резервоар за вода.

През тази година се очакват
50.000 тона пазарни излишеци 
•на пшеница. Това е най-голе 
мият излишен, получен от о- 
евюбожденмето на насам в та
зи .република.

Пшеничната реколта в тази 
[република ще достигне око
то 240.000 тона. От това само 
на 50-те хиляди хекта|ра, кои
то са засети с внеокодобивли 
•сортове, ще бъдат получени 
•около 160.000 тона пшеница 
или средно около 3,200 кило
грама от един хектар. Сред
ният добив ще изнесе около
2.000 килограма от хектар.

Още сега се правят пригого 
вления за складиране на ре
колтата, както и за навременн 
ата жътва и вършитба. В жи 
тородните райони на Македо 
иия ще работят значителен 
брой комбайни.

из-

Тоили Дол село с революционна 
традиция

|габ-
Изглед от Димитровград ще

вали множество сръбски и /5ъ 
пгарокн въстаничеоки дружи
ни. От еДи опномо на Джор
дже Мнлетич, писар ка една 
•чет4 научаваме -се, че през 
юли 1876 в тази част на Стара 
Планина (Пиротско и Димит
ровградско) действал и про
чутият войвода Панайот Хитов 
съвременник на Ботев. Писмо 
то е отправено на войводата 
ог Топли Дол. Интересно е

село То-манта, мъжки Старопланинскотозари: дамски 
шлифери, костюми, якета, по 
ни.... На вътрешната стена — 
табло-едва ли не 
ма предприятието, защото от 
нспо четем всич/ко-трущност’.и- 
пе. успехите, раирстта на тру- 
Йошмя 'колектив: — В 1959 го 
дина е имало 78 милиона бру- 
топредукт и 78 роботика, пг>ев 
1960 година ще

250 милиона обществена 
имаме 151

...'Броят на тракторите в 
1958 година е бия само 6. а 
тая година те са 18.... ще се

с богата бумтоили Дол е село 
вннческа и революционна тра 

В .навечерието на освоисторията
дицня.
бождениего на тези краища от 
турско иго в него се пощвнза

ве-
мер1ИП1зтрат 20.000 овии през 

ще има около 70.000есента,
година,... щеЮвце през тази 

работим, още по усилено, още 
по-вещо... Това като че е о- 
бещанието не само на „Ниша
ва”, а и «а останалите коопе- 
рашш в Димитровградско, све

,БРАТСТВО‘ весШпик_ча 
Ллгар.коШо малцинство 

в Югославия
Тек. сметка

осъществим
над
•продукция и ще 
[работник. Като че от таблото 
ти поставя въпрос трудещият

122-70-2-188
К* Да добавим че село със също 

съществува и в Боси-денията на които влизат в те 
зм табла на изложбата.

то име
леградско. И през време на 
борбата срещу фашизма Топ
ил! Доя беше едно от средища 

югославските части от

Редактори
Марин Младенов и 

Мнки Нейко»

уредници:
„Другарю, не е ли това 

откодкотосе:
тройно
през

_• повече, 
миналата година? Произведенията на „Циле” 

Ваемат най-хфцого простор. 
Спаяна-75.000 динара, работен 
кабинет—най—модерен 
119.000 динара... Цените не са 
в смит зя поеетгелете, те до-

*Става тясно в помещенията. 
Масата напира, задържа се 
край таблата, разисква, въз
хищава се....

та на
НОВ и българските партизан
ски отреин.

Печатница „ГРАФИКА 
— Пирот — тел. 20

тип

-'Т|
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весело карнавално шествие в Димитровград Б. Йованович: „ЛЕКЦИЯ“
„Лекция” е драма на Бюищащ 

Йованович, която първоначал 
но е бнота предназначена за 
радиото, със сюжет от дайте 
на войната. В нея са обрабо
тени жизнените проблеми, въл 
нгуващи обикновените кора 
през вюемио дреме, както и от 
пошепната на възрастни и 
младежи между сивите стени 
па карцерите.

Образите на героите в пие
сата на Б. йованович. въпре
ки индивидуалните СИ очер
тания приемат и известни об
ши стойности т. е. могат да 
се вземат и като типични за 
по-широк кръг хора. Едип от 
тях е и Душан Хайдучоавич, 
който, както сам казва, не е 
комунист по убеждение, н® 
но силата на обстоятелствата 
бива вкаран ,в тъмницата ка
то заложи ик. Обаче в разго
вор със споя бивш ученик 
Момчило Мирчетич, той е при 
г уден да признае и съзре ела 
бостите на споя мираглад. Не 

. гзвата изповед е твърде покъ 
т-гите-тста. Оше един такъв тро 
гателен момент от пиесата е 
котата крепкият младеж Мом
чило Мирчетич, си спомня за 
окоята любима, за своята май
ка, която преди да го вземат 
г. затвора го моли да си обле
че пуловера.

1Дуотпвоположен, отрицате- 
тен, образ е тоя на полицей
ския инспектор Павле Патка- 
• ович, циничен и предан сшу 
га па окупаторите.

Новнца, тъмничният стра
жар, простотдушен, малко иро 
'личен и в известна степен ба 
чален образ.

Учениците-артисти от паша 
■ лята Йосип Броз Тито”, ко 
иго представиха тази драМа 
•иа 25 май вечерта, в чест на 
Празника, мотат изобщо да бъ 
яат доволни от своята игра. 
Особено впечатление направи 
сцената (косато Хайдужович 
стон (Разпънат между желаяе- 
то си да живее и грижата на 
съвестта си —- животът му да 
бъде честен. Ролите изпълни
ха: Симеон Денков, Раиован 
Пантгч. Асен Луков, йован Ан 
(хжелкович и Славейко Васн- 
пев, като особено последните

\явама проявиха завиден арти
стичен талант.

Светлините ефекти

селото настроение със оватбар 
сюо подвикваме и 
героите на тази картина се бя 
ха така увлекли в ролята си, 
че чужденец едва ли щ.ешс да 
повярва, че това с само весе
лие на жизнерадостната и па-

върволица се осмиваха мно
го недостатъци в култур«о-об 
ществения живот па младеж
та, комичните сцени из филмо 
вете и пр. На края, една пру- 
па оватбари подклаждаше ве-

брдтя сатирично символизира 
ха влеченията на една малца 
част от младите... Следваше 
пъстра група шествеиици в 
народни носии н шармантнн 
костюми. С тая разноцветна

На 22 май вечерта през 
вннте ушици на Димитровград 
мина невсекндневно живоппс-
но шествие. Новината овет- 
кавично се пренасяше от ус
та на уста и за няколко мтгу 
ти само тротоарите се изпъл
ниха с народ — деца и възра 
стки. Лицата на всички бяха 
озарени от уомивца, любопит
ството и удивление, а децата 
с възторг наблюдаваха пъст- 
(жхго зрелище. С това карна
вално шествие, устроено от 
веселата гимназиална младеж, 
започнаха 25-то майските тър 
жества. Този карнавал беше 
скромно, но красиво н симпа
тично празненство. В продъл
жение на стотици метра мину
вачите спираха и с интерес 
наблюдаваха карнавалната ко 
яона. приятно нзненаденн, по 
неже никъквп особени пред
варителни съобщения не бяха 
дадени. Учениците на дими
тровградската пммазия „йосип 
Броз Тито” празнуваха, и по
искаха тяхното веселие да опо 
делят и родителите пм, и съ
гражданите им.

Начало на карнавалното ше 
отвие вършеше ученическата 

ицухова музика, като свиреше 
маршове. След нея дефилира
ла намръщените единици, и 
двойки с усмивка, цъфнала на 
устата им. Може б

пла олелия
и Упрос

тените декорации по дисцр*. 
тен начин внушаваха мястото 
в к-оето се случва драмата.

Постановка на 
Г ьоргьевич.

лава младеж.
-Радостта и смехът са присъ 

щн на .младостта и затова тя 
умяло използваше овопте пра 
га със заразителното си весе 
лис да пораздв-пжи възраст
ните и да гп 
с помпят за своите

Любиша

Г. /I.

Резулшашишенакара да си 
младшш.

настроение,Прсшпраз1}П1Чнопо 
«чз-ладя целия ирад. Ученици
те продължиха своето весе
лие и хола на гимназията, къ- 
дето се състоя игумен мдека- 
•Т1»»тц бал и танци. На края 
на бала бяха дадени награди 
за най-добрите и иай-естетич 
>:и маски. Бурните аплодис
менти на присъствуващи пед- 
:о с това поздравяваха и нас 
гмаащия Дои па младостта — 
25 май

ош конкурса
Комисиите иа обявените във 

„Братство”, по повод 
25 май, конкурси за лигератур 

писани на 
български език и обработва
щи мотиви из живота на бъл
гарското малцнетво, се събра, 
ха в навечерието на празника 
прегледаха и обсъдиха изпра
тените работи и решиха да на 
градят някои от тях.

вестник

ни произведения,

Л. ГьоргевичУченическата иухо ‘О чуз ка

Журито на вестник „Брат
ство”, съставело от редактори 
те на вестника, напращи с III 
(тапрада разказа „Човек от пла 
дината” -на а®тор Гого-1у, 
стихотворението „Некролог на 
миналото” написано от Стефед 
Николов и хрониката „Из исто 
■рията на партийната организа
ция в Димитровград” с автор 
(.над шифър „Височки”. Въпре
ки желанието си, журито не 
намери нита едно Оролзведе- 
иие, което по художествените 
си качества да отговаря на и- 
зиокван-ията за II и I напрани.

В чест на 25 май

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕи всички и 
не знаеха приказката за еди
ницата и двойката, За техните 
•отношения -в миналото п-о-щастлпво бъ-към нашето 

пееш!”
Успешната постановка иа та

На 24 май вечерта в Димм- 
I роигра-д се състоя тържество 
но събрание по случай 25 
май -— Деня на ъглаДостта и 

ден, на другаря Тп- 
художествена

Па па строителството на соцна 
аязма — актьорите—самодей
ци от гимназията дадоха и об 
раза н>а другаря Тито, който 
спъ.хлотшваше и ръководеше 
шсторическня'
Югославия. В 
текст на програмата в залата 
иа Дома на културата екнаха 
думите: „Не еществ-ува зада
ча, която на (юдите па Юго
славия, предвождани от Тито, 
не са могли или не могат да 
разрешат. Не съществуват пре 
нястпвпя, които да не са, или 
които не ще бъдат преодоле
ни. Сплотени, начело с Тито 
ние вървиме уверено напред

, . II се
га!1 А то какво се случило:

В една далечна страна, през 
седем планини и седем .море
та. живяла някога 
единицата. Обаче 
•ден

си художествена програма е 
резултат на усилията на пре
подавателя от гимназията Лю 
биша Гьоргьевич, а също та
ка и на всички ученицн-учас- 
ниици. Отделна похвала зас- 
дуокава Георги Шукарев, кой
то (ръководеше ученически 
хор. Диригентът Шукарев спе 
цнално за тази тъ|ри<естве)на 
академия беше компоннрал пе 
сента „Дими1тров1град” текст за 
моято беше написал Марин 
Младенов, журналист.

•I рождения 
тю. Доклад и 
програма под общо заглавие 
,,С другаря Тито — напред!” 
дадоха учениците от гимнази
ята „йосип Броз Тито”. За >кц 
вота и дсйноста на другаря 
Тито докладва третокласникът 
Асен Виденов. Програмата, въ 
преки, че беше съставена от 
отделни стихотворения, песни, 
сценични ефекти 11 
представляваше една завърше 
гност. Бяха .рецитирани стихове 
те.на Десаика Малссимювнч, Ду 

Костпч, Танаспне Младе- 
Иович и-откъси от трагичната 
поема „Каднняча" от Славко 
Вукосавлевнч — всички показ 
каши развоя -на югославското 
нар13|дооовободптелн10 движе
ние. Когат0 се чуха нсториче 
оките думи на Тито за раз
громи -та неприятеля—-пушки 
те бяха заменени с кирки и 
-лопати и екнаха песните на 
Веача Парун, пълни с трущов 
ентусиазъм п въодушевление. 
Неприятелите иа Югославия 
бяха предупредени да не спъ
ват изграждането на страната 
чрез стиховете на Бранно Чо
вки -в песента „Вечният стра
жар”.

По такъв начин, давайки 
чрез сценични похвати истори 
ческпте събития в близко мна 
ло — борбата на Югославия 
през време на НОБ и перно-

шастлпао 
от ден на 

привърженици 
■намалявалл, тя започнала да 
се ядосва и слабее. Обаче е- 
(дин ден дошла двойката 
и й предложила да сменят жи 
спицата си. В новата квартира 
на двойката единицата наме
рила СУШИЛНИ условия За ЖИ
ВОТ, множествю ученици се ста 
Раели за мея и я крепли.

Разходката на единицата из 
улиците на Димитровград — 
това беше последната й -раз
ходка с някои от учениците, 
които тая година завършват 
училище, или отиват на рабо
та.

път на нова 
заключителния .нейните Журого на културко-проове 

тната общност от Димитров
град съставено от учители «а 
гимназията, напращи следните 
произведения :

С II 'напраща:
стихотворението „Суша"-ав- 

тар „Бучумет”
песента „Майчино сърце”, 

автор „Моцарт” 
разказа „Побратимяване” — 

под шифър „Строител" 
с III иа праша:

стихотворението „Бащин дом” 
— шифър „X”

песента „Бурелеи” — от ав
тор „Гребем—Ерма” 
с утешителна награда беше 
възнаграден разказа „Пролет
на зора” от автор „Тони К.”

картини,

Г. Л.

шап

Това не е почтено!След кавалкадата на бележ
ките бавно 'И тържествено въ 
.рвеше всенощната 
«граматика ” 
учебници в училищата на Дн 
'мишровпрадско.

По-натак се бечеше, вкарва 
ше страх у зрителите един о- 
тромен змей с широко зинали 
уста и страшни челюсти, кой
то символизираше стария зре
лостен

<
„Шопска 

доаен на всички

Починът на Културно-про 
светната общност да обяви 
награден конкурс за най- 
добри литературни творби 
заслужава всяка 
Това трябва да се практи
кува и занапред. Дори тря 
бва при общината да се фо 
рмират постоянни годишни 
награди както 
е случай в някои общини в 
Сърбия.

Тук обаче става дума за 
нещо друго. Има и такива 
безскруполни лица, кои)Пе
се опитаха) по най-подъл 
начин Да получат награда, 
като предадат чужда рабо 
та-плагият. Този път на ко 
нкурса е пристигнало сти-

Ако „авторът” е мислил 
че жюрито не ще забеле
жи плагията, нима той е 
допускал, че общественото 
мнение ще премълчи това!

Този пример само може 
да послужи като класиче 
ски пример, като илюстра
ция за приказката „за свра 
ката която се е кичила с 
чужди пера”. На нашия бе 
ден „Моцарт”’ сега са от 
пети всички литературни 
пера и ние му препоръчва 
ме, ако не е обадил шиф-

I

Гимназията ще приеме 90 

нови ученика
похвала.

изпит — страх и тре
пет за всички абитуриенти. 
Тези пък, които биваха поща 
дени от челюстите иа змея, 
пориш поемаха лозунга: „Сви 
(У доктурйе!” и вече се бяха 
снабдели с бели манта и класи 
чески лекарски очила.

Ковбоите и подобните им

В гимназията започват ве
че да пристигат заявления 
за записване на нови учени- 

; ци. От директора на гимнази
ята, другаря Стоян Наков, уз
нахме, че за следващата 1960/ 
1961 учебна година гимназия
та ще приеме 90 нови учени
ка. От тези ученици ще се фо 
рмират три паралелки. В две 
от тези паралелки (60 учени
ка) ще се преподава на бъл
гарски език. а в една паралел 
ка (30 ученика) ще се препо
дава на сърбохрватски. Това 
решениег идва оттам че мно
зина ученици извън предели
те на Димитровградската ко

муна) са изразили желанието 
си да учат в Димитровград. 
Заявленията ще се приемат До 
11 юни. На този ден ще бъ
де проведен приемен изпит. 
Кандидатите, завършили с У- 
спех основното осмокласно У 
чилище, ще работят писмена 
работа по български език (о- 
тносно сърбохрватски), а ус
тно ще бъдат изпитвани по 
математика. Въз основа на ре 
зултатите, показани на прием
ния изпит н въз основа ка ус 
пеха от основното училище 
ще бъде направен подбор на 
новите гимназисти.

това вече

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА 

РЕПУБЛИКА ТА 

ЙОСИП БРОЗ ТИТО
хотворение под
„Майчино сърце”, в което 
цели строфи (и да не гово 
риме за идеята) буквално 
са преписани от стихотво
рението „Матерннско сър
це” от Воислав Илич-Млад 
ши. Какво безогледно бе
зобразие от страна на „ав
тора”. който се е подписал 
с посевдоним — „Моцарт”.

заглавие

Драги другарю Тито,
Българското национално малцинство от Димитровград

ско днес най-гьржествено празнува своя празник — Деня 
на младостта и Вашия рожден ден.

Събрани днес на VIII общински фестивал, на който 
вършим преглед на постигнатите успехи, осъществени под 
слънцето Йа социализма, което ни даде Ти, другарю Тито, 
отричайки се от личното щастие, за да се радваш на ща
стието и благоденствието на всички наши братски народи, 
изпращаме Ти топли и сърдечни поздрави.

Тази година с особена радост и безгранична любов 
към Теб чествуваме нашия малцинствен празник. Ние пос
тигнахме нови, големи успехи в борбата за нашето социа
листическо изграждане, започнахме да строим нови индус
триални предприятия, изменихме лика на старите работил
ници, постигнахме извънредни резултати в областта на сел
ското стопанство, направихме още една крачка напред в 
областта на просвета)га, битовото равнище на нашето насе
ление се издигна на по-високо равнище н се ускори темпът 
на нашето социалистичеко строителство.

Сплотени с останалите югославски народи и национал 
ни малцинства, ние сме винаги готови да отстояваме пости
женията на нашата страна, да защищаваме престижа й, за 
чест и слава на нашите трудови хора, на нашия Съюз на 
югославските комунисти, на Теб другарю Тито.

Младежката бригада заминава 

за ввтонтьтя
Медалът в този случай 

има и друга страна. Как 
жюрито е допуснало да се 
промъкне като оригинално 
едно твърде популярно стн 
хотворение!?

т>Ра ся по-добре да не се 
открива, защото ще се бла 
мира публично.

■>

Днес 1 юнц, от Дпмптров- 
• иращ. ще замине за голкмотю 
младежко строителство, авто- 
мапгстрала, Братство-единство 
трудовата бригада на младе- 

Димитравпрадско „И- 
пан Караиванов”. В бригодата. 
Мчаствушат 120 младежи — у- 
ченлецц, работници и селска 
младеж. Бригадата „Иван Ка 
ранванюв” ще работи щд

пътя през юнн и юли.
Снощи в шдацра на гнмназя 

ята участващите в трудовата 
бригада у„строиха другарска 
Оре ща с лагерен опън, на Коя 
тю присъствуваха и граждан
ството ют ;цДмитровГрад. Д° 
късно през нощта ехтеше бой 
капа песен на веселите 
подири.

'
жнте от

бри-
авго-

Из нашето минало • • •
Преди няколко лекували тези животни от Ра 

злични болести. Най-успешно 
лекували кспете от «аегинка. 
!В такива случаи те поили кон 

след това

столетия за
паятчиите от най-юж)Н1гге 
дели

Готови сме още по-мощно да размахам крилите на 
нашето социалистическо изграждане, та през идната и след- 

години нашата Родина да направим още по-силна и
^ пРен-а Югославия (областта 

около Гевгели) били прочути 
по своите универсални способ 
ностн. Покрай занаята

вашите
почитана от вечки народи в света.

те из-Още веднаж Ти честитим рождения Ти ден с горе
що желание да ни живееш още дълги и дълги години наш 
любим другарю Тито, за да ни водиш и по-натагьк в нови 

и политически победи.

я с комова ракия, а 
тю „запрягали" с иукУРЯИ-

от отровния
получавал

пъ.тнявали и Редица други да 
ъжностн, между които и длъ нят от ракията и 

кскрен на кукуряка 
висока температура, изпотявал 

била премил

жноргга иа ветеринари.
Така например самарджните 

конто правили самари 
не и магарета същевременно

трудови
Гражаданите и младежта на 

Димитровградско Танцовияш сасшав на женише ош с. Звонци за хо- се и настинката
вана.


