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НА АФРИКШгсЩо Второто си африканско турне президентът Тито за

почна в града на бреговете на Индийския океан — в Дар 
ес Салам, което преведено на наш език значи „Пристанище 
на мира". Както е известно, тук, в столицата на Танзания, 
след два месеца ще се проведе подготвителната среща на 
необвързаните страни на която са поканени над седемдесет 
държави от всички части на света. След Танзания, прези
дентът Тито сега е на посещение в Замбия. След седемднев
но пребиваване в тази страна президентът Тито ще посети 
Етиопия, Кения, Судан, ОАР и Либия. Президентът Тито 
сътрудниците си ще измине над 23.000 километра.

НАРОДНОСТ в Сфр ЮГОСЛАВИЯ •

БОСИЛЕГРАД със

Из програмата на ОС — По време на срещите с' та
мошните държавници ще бъ
де направена размяна на мне
ния по най-важните въпроси 
на днешното време: за пробле 
мите на деколонизацията, въз 
•можностите за по-нататъшно 
•иксиомичеакю развитие на те
зи страни, след това въпроси
те за взаимно сътрудничество, 
както и активността на необ
вързаните в момента, когато 
оветът ое конфронтира с мно
го кризи, които заплашват ми

1970 На 11 февруари

НАКВО ЩЕ 

ОБСЪЖДАТ 

ОТБОРНИЦИТЕ?
Ще заседава 

ОС — Дими
тровград

ра.
Гледано изцяло посещение

то в Африка .има две части.- 
срещи с държавниците от ара 
бокия овят и Източна Афри
ка. Безсъмнено и разговорите 
във връзка с това имат преми
ен на опецифичиооти: араб
ският овят днес е окупиран с 
проблеми във връзка с криза
та на Оредния изток. Това е 
болен въпрос на международ
ния живот, заоцото примирие
то на израелско-арабските гра 

(Продължение на 2 стр.)

р,;/ се превземат мерки Босилегра 
дската община да 
в развитието на 
разпитите краища. На 
ред ще се намерят 
въпроси от областта 
ския живот. По-специално ще 

разглежда развитието 
локото

Зданието на общината В пълен разгар са подготов 
ките за първата сеоия на Об
щинската окупщина в настоя
щата година, която ще се съ-1 
стси на И февруари.

(Продължение на 4 стр.)

се включи
недостатъчно 

дневен 
и всички 

на стоп а! I

От 5 до 20 февруари в Бо- 
|Силеградоката комуна ще 
проведат събрания на избира 
телите, на които ще се обсъж 
да Статута на общината, обще 
стаения план по разиитието и 
проектобюджета за 1970 годи-

Между редовните най-зяачи 
сс телим са следните задачи: под 

готовки и изработване на сред 
ноорочен план по развитие на 
овоички отрасли е комуната от 
1971 — 75 година, обсъждане 
програмите за работа на всич 
ки общински служби и тяхно
то финансиране, разглеждане 
на данъчната политика, реша7 
ване на въпросите от областта 
на образованието и здравео
пазването', обсъждане на сто
панските проблеми и функцио 
нирането -на работническото 
самоуправление, решаване на 
въпроса за незаетите и др.

се на се
стопанство, горското 

дело, както и перспективното 
развитие на миннотона. НА 8 ФЕВРУАРИ — I ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КО 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СК В ДИМИТРОВГРАДдело.

В комуната дейност Общин
ската скупщина ще се ангажи 
ра в строежа на по-добри пъ- 
нища. Отделен въпрос 
електрификацията на Босиле- 
градоките села.

Върху изготвянето на тези 
важни документи вече рабо
тят органите на общината.

За оега общинските органи 
са ангажирани и върху изра
ботването на програма за ра- 
ботата на Общинската скутпци 
на през тази година.

Основните задачи от тази

БЪДЕЩОТО РАЗВИТИЕ НА КОМУНАТА
На $ февруари в Димитровград ще се състои пър

вото заседание на новия състав на Общинаката конфе
ренция на Съюза на комунистите. Конференцията ще 
обсъди доклада за актуалните задачи на Съюза на ко
мунистите по стопанското и политическото развитие на 
общината и ще изборе нови органи и тела на Общинска
та конференция на Съюза на комунистите и то: Общин
ски комитет, надзирателна комисия, статутарна комисия, 
комисия за развитие и идейно изграждане в СК, коми
сия за обществено-икономически въпроси, комисия за

ще е

Товалце са основни въпроси, 
от осъществяването на които 
ще зависи съдържателната ра 
бота на Общинската скупщи-

програма са вече известни. 
Според тях Общинската скуп
щина ще бъде ангажирана в

Извънредните въпроси всъ
щност ще бъдат и най-важни

обществено-икономически отношения в селското стопан-решаването на повече редовни те в работата на скупщината. I
ство и селото и комисия за народна отбрана. М. А.I Преди всичко ще се настои даи извънредни въпроси.

;ТРИ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗДЕЙСТЬУВАТ

Партийните организации в с. Брсстиица, с. Мусул 
бооилепрадокото транспортно предприятие вече дъл

го време изцяло са се паоивизирали. Това бездействие ста 
ва- сериозна спирачка за решаването на множество въ
проси от ежедневието на тези две села и на това особено

и в

важно за комуната предприятие.
В е. Брсстиица за две години са проведени само 

четири партийни събрания, от които две изборни. Член- 
заплащат почти всички комунисти от тазиокият.виос нс

орган изация. И пито един по-важен въпрос ле се е наме
рил на дневен ред пред тоя партиен клон,

(Продължение на 4 стр.)



ТИТО-ГОСТ НА АФРИКАСъбития, хора, 
документи

и върху бостио съществуване 
.рбата за подобри междунаро
дни -отношения'

Срещите на президента 
то е президентите на седем 
необвързани страни обхваща 
и разглеждането на въпроси 
от областта на сътрудничест
вото. Целият необвързан овят 
днес счита, че чрез подобрява 
ие на двустранните отношения 
се стимулират усилията, които 

-> към подобряване на об
щата обстановка в междунаро 
диия живот. Може би в този 
момент е необходимо да се ка 
жс, че пътят на президента 
Тито в Африка представлява 
събитие, което надминава ра
мките иа този регион и има 
широко знамение в общите у- 
силия, които се полагат за ук
репвано на мира. Това е .плат
форма на ново мобилизиране 
на необвързания свят, който 

към нова юоифе-

(Продължение от 1 стр.) 
ници всъщност е малка всеки 
дневна война. И това е загри- 
жващо. Стремежът на Израел 
да легализира окупацията на 
чаот от арабските територии 
.въз основа на агресията, бс 
порицан почти от цялата све
товна общественост.

Другата част на Африка, ко
ято пооещава президентът Ти
то, оная южно от Сахара, се 
намира на границата на зона
та на независимостта 
ко конфронтирана с колониа- 
лизма и апартейда. Освобож
даването на зависимите тери
тории на Африка представля
ва изискване иа всички афри- 
канци. Чуждестранната адми
нистрация в Мозамбик, Анго
ла и други области както и 
режимите на белите расисти в 
Родезия и Южна Африка пре 
дставляват анахронизъм на на 
нгето време.

Обща политическа нишка 
на независима Африка е поли 
тиката на необвързваието, по
литика основаваща сс върху 
началата на активното съвме-

— 1946 — Унгария провъз
гласена за народна републи

1
Тика.

1943 Съветската армия 
унищожава фашистките вой 
ски при Сталинргад.

1809 — Роден Феликс Мендел- 
соп — Бартолди, немски ко- 
мпозитор, диригент и 
нист. Почина на 4 ноември 
1847 г.

2

пиа-
водят

п-ря-
4 — 1945 — Открита Ялтенска 

та конференция на ръково
дителите на СССР, Велико
британия и САЩ.

74 г. пр. н.е. — Начало па въ 
станието на робите в древ- 
виия Рим под1 ръководство
то на Спартак.
— 1836 — Роден Николай 
Аленсандрович Добролюбов, 
руски литературен критик и 
публицист, революционен де 
мократ.

!

5
трасира път 
рсн-ция на ^ръководителите на 
държавите и правителствата 
иа добра част от страните на 
Азия, Африка, Латинска Аме
рика и Европа.

I!

7 — 1478 — Роден Томас Мор, 
английски мислител и поли
тически деец, един от осно
воположниците на утошгч- 
ният социализъм. Починал 
на 6 или 7 юни 1535 г.
— 1834 — Роден Дмитрий 
Иванович Мендалеев, руски 
химик. Починал на 2 февр. 
1907 г.

Официално посещение на президента 

Тито в Република ЗамбияИнтересно изложба в Ниш8

ЗАПОЧНАХА РАЗГОВОРИТЕ 

МО - КАУШ
Миналата седмица генерал-майор Божидар Шево и 

кустосът на Военния музей в Белград Милсрад Прелевич, 
откриха в помещенията на ар-мейокия дом в Ниш изложба 
за освободителните борби на нашите народи от 1914—1918 
година. От името на военните ветерани, иоито присъствува- 
ха на откриването на изложбата говори Драяпослав Петрсвич, 
носител на редица отличия от войните през 1912 — 1918 го
дина.

9 — 1828 — Роден Жюл Верн, 
френски писател, автор 
научнофантастични приклю 
ченски романи. Починал на 
24 март 1905 г.

на

Официалните югославско- чуе Титовото мнение за разви 
замбийаки разговори, коитр тието на събитията в тази 
завчера започнаха в Лусака, част на света, зарад положе- 
имаха делови характер. Двама гаието и ролята, която Югос- 
та президенти размениха мне- лашия играе във .всички тези 
ния за положението в света, процеси. Конференцията за 
спирайки се по-опециално вър европейската сигурност, на ко 
ху проблемите каквито са вой ято трябва да участвуват вой
ната във Виетнам и конфлик чки страни, значително би по 
тите на Блиакиж изток. Спо- влияла за отслабване на бло- 
ред преценката на двамата дъ ковете.
ржашници светьт все още е из Като политик с голям пре
правен пред сериозни опасно- стиж и познавач на положе- 
еги, с оглед, че нито едно от името на Африка, президен- 
съществуващите огнища не е тът Каунда осведоми своя гост 
ликвидирано. за събитията в тази част на

Узнава се че разговорите са овета, по-специално за поло- 
обхванали и други проблеми жението в Южна Аф|рика и за 
каквито са положението в Ев- борбата на освободителните 
ропа и отношенията Изток — движения против колониални- 
Запад. Президентът Каунда ве те оили и разните видове сег- 
роятно е изразил желание да регацим.

От 4—11 февруари 1945 г. на 
конференцията в Ялта Ста
лин, Рузвелт и Чърчил до
насят решение, между дру
гото, за много проблеми за 
следвоенното уреждане на 
света, обратни на принципи

те на Атлантическата пове
ля. По отношение на Югос 
лавия, те препоръчват спо
разумението Тито — Шуба- 
шич веднага да се осъщест
ви, а в АВНОЮ да се вклю
чат ония преставители на 
последното народно събра
ние които не Са сътрудничц 
ли с окупатора. Въпреки то 
ва, че тези решения значе
ха вменггалество във вътре
шните работи на една стра
на която е много дала в 
съвместната борба на про
тив силите на Остта, Нацио
налния комитет взима реше 
ние да ги приеме защото то 
ва беше единствения път да 
се получи международното 
признание на нова Югосла
вия.

Международна сценаИзложени са разни документи, фотографии. оръжия
и други предмети, които се съхраняват във Военния музей 
в Белград. На изложба могат да се видят и бойните знаме
на от този период.

След пленум» на ЦК на ЧКП

БИАФРАБРАТСТВО

ОСМИЙ Ш 27 ЧЛЕНОВЕ НА IIIВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

■ Излиза всеки петък

Урежда редакционна колегия

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ 
Технически редактор 
БОГДАН НИКОЛОВ

Издава „Братство" — Ниш 
Ст. Паунович 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 

лугодишен 7,5 н. динара 
Тек. сметка 625-3-70 Народ

на банка Ниш.

Печатница „Вук Караджич" 
Ст. Паунович 72 — Ниш

„ ® периода между откомври-, 
иасия и януарския пленум ос 
та®ки в ЦК са поднесли общо 
27 членове и трима кандидати 
На самия пленум, който за
върши миналата седмица ос
тавки поднесоха 15 членове иа 
ЦК. Между тях са, покрай би
вшия пръв секретар Дубчек 
бившите членове на Председа 
телството Хетеш, Пинкава, Ши 
мичек, Тяшки ,и Зрак, след то 
ва бившият секретар на ЦК на 
КП на Словакия Г.рац, бивши
ят редактор на ,;Руде право“ 
Секера, бившият 
просветата Кадлец; 
ректор на Прашкия универси
тет Стари и бившият

на ЧКП Ауерсперг на прескоц 
ференцията като заяви, че те 
зи личности са напуснали ЦК 
заради овоите десни станови
ща.

Говорейки за речта на Ва
сил Билак отнасяща се до от
ношенията с другите партии 
и положението в международ
ното комунистическо движе
ние, Ауаропорг се рпря 
ху отношенията

и вър-
о със СЮК.
Във връзка с това той каза:

„Що ое касае до нашите от 
ношения с Югославия ние не 
затваряме очи пред някои-про 
блеми ,които съществуват ме
жду нас, но трябва откровено 
да кажем, че сме 
вани да развиваме 
ство както в

министър на 
бившията по-

член на 
Председателството на ЦК на 
КП на Словакия Турчек.

Това съобщи

заинтересо- 
сътрудн-ичц 

политическата, та 
ка и във всички други обла
сти, включително и в областта 
на туризма“.

завеждащият 
международния отдел при ЦК
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;
.Недоволството е страшно. — и вие мислите че тук
убернският комисар по про- можем да се ограничим със 

доволствието казвал: „Предай Сибир? Р
те всичките си доставки и то
гава ще дадем".

Да се изтъкне необходимост 
та да дадат незабавно.

Разпределението от 27 
лиона пуда — извънредно ви
соко, и вземат семената. Ще 
се получи непременно непъл
но засяване.

В Ставрополска губерния — 
среден урожай (27).

Кубанска (37 милиона пуда)
—по-добре от Ставрополска.

Моля спешно да се разгле
да, особено първа точка, и да 
ми се отговори не по-късно от 
утре...

Чернов изразява своето впе
чатление от тая среща с Вла
димир Илич по следния на
чин: „С какво е велик Ленин? 
Ето с какво. Той не мене, раз 
бира се, като някаква особе
на личност слушаше, а чрез 
мене разговаряше с цялото се 
лягчеспво, чрез мене изучаваше 
цялата сложност на обстанов
ката в низините ... Той изра
зяваше волята на масите,' бе- 
душата на масите ...“

Обществена хроника
— Не, Владимир Илич. Си

бир е само начало, опит... 
Ленин попитал пак:
— Считате, че ако им

КЪДЕ|

се съ-
общи отрано, ще сеят повече?

— Несъмнено ще сеят, сто
пански инстинкт...

МИРОВИТЕ
СЪВЕТИ?

МИ-

ГОДИНИ На други ден предложения
та на Соколов били обсъденц 
от колегиума на Народния ко 
мисаряят за. земята.

Напоследък побоите в Бо- 
снлеградска община 
масово явление.

Междусобните вражди и 
■побои най-често са с тежки 

Спортове

стават
В периода на 

от задължителните
преминаване *Веднъж сибирският селянин 

О. Чернов отишел в Омск. _
Там той бил приет от предсе- Прогресивният американски 
дателя на Сибирския револю- жУРиалист Алберт Рис Ви-

лямс, срещал ое неведнъж с 
Ленин и разговарял с него,

зърнодо- 
ставки към продоволствения 
данък Ленин много пъти бе
седвал с представители на се
ляните, внимателно изучавал 
техни писма, сам

телесни повреди, 
се превърщат в дълготрайни 
съдебни процеси. Това оба
че не е и края. Отмъщения
та 'продължават и след съ-

ционен комитет, който му ка
зал, че не е съгласен с него
вото разбиране, но му разре- разказва: .„.Половин час, час

час и половина ... Ние стоим 
в приемната, очаквайки

------ с нетърпение кога ще
ни поканят. Между това 
от кабинета ‘ на Илич

посещавал Председател СНК 
В. Улянов (Ленин)".различни села.

През зимата на 1902 г. 
Владимир Илич ловувал 
в землището на с. Моде 
ново. Московска губер
ния. Като научили 
това, местните

шил да иде при Ленин. да.
Неразрешените имуществе

ни отношения между хората 
и дребния егоизъм са основ
ната причина за тези явле- 
'НИЯ.

за
глухо достига до нас 
спокойният глас на не
говия посетител. Коя 
'беше тая личност, удо- 
■сгоема с такъв благоспо 
коен и дълъг прием, от 
Ленин?

Най сетне вратата се 
отвори и за общо учуд-

____ ване и въпреки вои-
чки предположения в 

приемната се появи не дипло 
мат, не каквато и да било дру 
га личност, а брадат мужик в 
полушубка и цървули — ти
пичен селски бедняк ,каквито 
можеше да се видят тогава в 
съветската страна с милиони.

селяни 
изпратили свой предста
вител със следната беле
ЖКЯ:

Ето няколко такива слу
чаи, за които в съда казват, 
че оа трудни за решаване,ЛЕНИН И СЕЛЯНИТЕ но не и за мировите съвети. 

Б‘ с. Милевци трима братя,„За вожда на световна 
та революция другаря 
Ленин, от името на гра
жданите на село Моде- 
ново. Каним Ви при нао 
на разговор“

Тоя разговор се състоял 
дома на П. А. Кочетов. 
ляните 
мир Илич

всеюн от които е на над че-< 
тцридеюет годишни възраст 
воюват години наред за ня
колко педи земя. Споровете 
между тях имат вид на осо
бен инат, който в случая ко 
<пва братята н нерви и вре
ме и средства . . .

«а 2 февруари 1921 г. Вла- 
Се- димгир Илич приел' члена на 

поставяли на Влади- Сибирския революционен 
всякакви въпроси, митет Соколов, с когото под- 

изповядали му своите нужди, робно разговарял 
помолили по да бъде намале
на доставката за сеното. За да Веднага след разговора Ле

нин преразглежда проекта за 
им постановление на ЦК на РПК 

при (б) „За землената и продовол
ствена политика в Сибир“.

в За тая среща с В. И. Ленин 
Чернов разказва следното:

— Владимир Илич стана и 
тръпна орещу мене, като към 
посетител от висок ранг. Като 
поздрави приветливо, той 
пита:

— Какво ново ни носите от 
Сибир?

Аз му казах:
— Написал съм всичко на 

книга, позволете да го проче-

ко-
В Долна Лисица най-близ

за положе
нието на селяните в Сибир.

ки роднини не дават път 
през имотите си на свой чо
век. Така той остава в ^ка- 
рантнн“. Единствената му 
възможност да се прибира у 
■къщи е да взима друга по
сока и да изминава кило- 
метар по-дълъг път.

В с. Ярешник брат иска 
на брата си да разруши пле 
вник. Всъщност те имат общ 
плевник, но понеже единият 
се чувствува по-силен иска 
да разруши оная част, коя
то притежава брата му. за 
да не му ^пречи“. Това е до 
статъчна причина за зака
ни и чести побои.

В с. Дукат син поискал 
от баща си да му даде имо
та. Бащата обаче не позво-

за-
викне още по-дълбоко в мол
бите на селяните, Ленин 
предложил да изпратят 
него в 'Кремъл специален де
легат. .На 6 януари 1921 год. 
той приел делегата и разгова
рял с него.

— Извинете — рече Ленин, 
когаго влязох в неговия каби 
пет, — това е тамбовоки селя
нин и ние с него обсъждахме 
някои въпроси, овързани с раз 
витмето на икономиката на се 
лаюото стопанство. Толкова мщ 
беше интересно да се запоз
ная с неговото мнение, че про 
сто забравих времето.

Като следил обстановката, 
създала се в сибирското село 
след въвеждането на достав- 

Вечерта на 9 януари съща- ките, В. Н. Ооколов дошъл до 
та година Ленин отишъл в с. извода, че подходът към си- 
Горки, за да поговори и се по бирското селячество трябва

да се измени.

та.

— Добре, четете. Седнете.

Когато Чернов престанал да 
чете, Ленин го попитал:

— Съгласен лм сте вашето 
пиамо да се отпечата в „Прав 
Да“.

съветва [със селяните.
\ Владимир Илич се интересу 
■вал подробно от стопанството пише Соколов, 
на селянина, оказал му необ- да говори. Слушаше ви имат е л 
ходимата практическа помощ, но, външно спокоен. Поглеж

даше с присвити очи и от вре 
ме на време изпускваше: „хм“ 
,,вот-вот“. Понякога задаваше 

„Ставроп олените селяни (до7 насочващи въпроси“, 
карали хляб за децата) се оп. 
лакват, че не им дават от коо
перацията смазка за
(има в складовете) кибрит и за изменение формата на за
други стоки. Сельодката изгни дължителките 
ла, а не я дали.

„Илич повече слушаше — 
отколкото *

„Ето, аз съм селянин — пи
сал той, — дошъл в Москва 
да разговарям за това, че в 
Сибир облагането със селско- 
тсопански продукти се извър
шва, според мене, неправилно 
В М'0'Сква към мене се отне-

От всички тия разговори Ле 
нин дошъл до извода, че наи
стина задължителните достав
ки трябва да бъдат заменени

В „Записка до Наркомпрод“ 
на 21 октомври 1920 г. той ПИ- лил и в един момент тежко 

повредил с брадва сина си.
Как да се решават тези 

случаи? Съвсем сигурно е, 
че мировите съвети с помощ

(СаЛ:

с продоволствен данък, за да 
се създаде у селяните матери 
ална заинтересованост да проооха много 'внимателно и до

ри бях приет от самия Ле
нин. Моите разбирания бяха 'извеждат повече, да се развър 
напечатани

(Когато Соколов обяснил съ па на останалите обществе
но ^ полнти ч ескит еколите одността <на предложението си организз- 
щш в селото могат да изи
граят голяма роля. Но при 
условие да са активни.

в „Правда“, брой же тяхната инициатива. 
30 от 11 февруари и в „Бед- 
нота“ от 4 февруари, брой 
818“.

доставки, Ле- П. И. ЛУНЯКОВ
съветски журналистнин казал: в. в.

ди реакционното и авантюристичсско властвува- 
не на полковник Оджукву. Но не само това са 
мотивите. Англия може би нямаше да помага на 
пигерийското легално правителство, ако не бе 
заинтересована за нефтовите находища в тази 
страна.

Всъщност и преди това те вярваха, че мо
гат да владеят в цялата федерация. През януа
ри бе убит министър-председателят па Нигерия, 
човек от северните предели, Абубакар Баледа. 
Уби го войската, но бързо стана известно, че 
това е направено от войници от племето Ибо. 
Започпа кървата битка, която трая само две сед
мици, но отнесе живота на 30.000 души.

После недоверието на това племе в Нигерия 
се засилва. Хиляди поръчения тръгват

КРЪВ и НЕФТ КАК СЕ ВОДИ БИАФРА?

Нигерия е голяма страна в централната част 
на Африка. Наричат я „африкански слон". Ней
ното население съчиняват 230 племена с около 
55 милиона жители. Когато англичаните дошли 
в Нигерия, в югоизточната част на страната на
мерили племе, което им се сторило най-прими- 
тивно от всички. Вързани за земята, без исто
рия, те упорито гледали към бъдещето. Първи
те мисионери запазили, че тези туземци от пле
мето Ибо се въодушевявали от книгата, учили 
щето и били жадни за знания. Цели села се обе
динявали, събирали нари, за да изпратят най- 
добрите ученици в университетите в Оксфорд 
или Ксмбридж. Така племето Ибо взело да си 
създала лекари, инженери, търговци, които пос
ле служили на цялата страна.

През 1960 година Нигерия се освободи от 
колониалното господство на англичаните и ста
на самостоятелна държава. Какаото, фъстъците, 
калаят спомогнаха Нигерия да си създаде пари
чен резерв от близо 1 милиард франака. Но съд
бата на тази държава измени нефтът, който 
през 1963 годила стана основен износен продукт 
на страната. Разбира се, ваденето на нефта ста
ваше посредством английски компании, но тех
ния пример следяха американците, италианците 
и французите. Най-много нефт се намира в про-. 
винцията на Ибоите, а търбите от другите пахо- 
дища минават през тяхпата територия. Това у 
тях роди мисълта да се подадат па риска за от- 
цеплелието.

из цяла
та страна, в чужбипа, към университетите. Това 
е кратко съобщепие: „Връщайте се." И два ми 
лиона души от племето Ибо тръгват към своя
та провинция. През 1967 година в тази провин
ция от 75.000 квадратни километра >са съсредо
точени 500 лекари, 600 инжепери, 700 юристи, 
2.500 пощенски служители, 20.000 други 
щи. Нигерия бе останала без

Две и половина години трая трагедията на 
Биафра. През това време световната обществе
ност не остана безразлкчпа. Всички държави по 
света осведомяваха своите народи За случващо
то се в тази провинция на Нигерия.

Някои велики сили счетоха за необходимо 
да се намесят. Първа бе Великобритания, която 
от началото започна да дава икономическа и во
енна помощ на федералното нигерийско прави
телство. Съветският съюз също изпращаше спе
циални самолети и военни инструктори, а към 
тях се бе присъединил и Египет.

На другата страна също имаше държали по
мощнички. Бунтуващата се Биафра и нейното 
отцепническо правителство с Оджуквуначелопод 
крепяха Франция, Португалия, Южна Африка и 
Родезия. Г/овечето африкански страни обаче осъ 
ждаха отцепническа Биафра.

Мотивите за тази намеса са различни. Ан
глия се бе почувствувала като съюзник на сво
ята някогашна колония, а Съветският съюз осъ-

служе-
специалисти.

Всичко това бе подготовка 
отцепването от федералната Нигерия.

И това етапа. На 30 май 1967 
лярният в Биафра полковник Оджукву 
шампанско в ръка произнесе съдовните думи, 
които докараха много трагедии на племето Ибо 
и войната с федералната държава: „Република 
Биафра!".

за момента на

година попу- 
с чаша

I

След две и половина годили, избягал на си
гурно място в чужбина той произнесе следните 
думи: „Тази война винаги съм считал за незна
чителна".

Дали войната е била продухт па личната ам 
биция па Оджукву това вече не е важпо. Тя е 
завършела с пълно поражение на племето Ибо 
(биафранци). Но в тази две и половингодшпна 
война загинаха от куршуми или от глад около 
2 милиона души. Трагедията е още по-голяма 
затова, че между двата милиона повечето са деца 
и други беззащитни жители на тази африканска 
страна.
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На 11 февруари
Планът за идните ЩЕ ЗАСЕДАВА
години ос

ДИМИТРОВГРАД
((Продължение от 1 стр.)
В дновния ред са внесели; 

отчетът за работата яа Общи 
моката скупщина през изтекла 
та година и на нейните коми 
оии и съвети и др. Отборяици- 
те ще обсъдят информация 
за исторната на Учителската 
школа в Пирот и предложени
ето тя да се превърне в Педа
гогическа академия с отдел 
за подготвяне на кадри за у- 
чилилцата, в които се препода 
ва на българсии език.

Отбсрниците ще обсъдят и 
ще гласуват по проектореше
нията за някои изменения в 
данък-оборота, за закриването 
на първоначалните училища з 
Бански дол и Окървеница, за 
регулирането на Нишава, за 
установяване на местно само
облагане в Долна Невля за 
строеж на пътища и др. въ
проси.

— Средна запла
та 1500 д.

— Повече жилища
— По-големи 

пенсии

ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ ЗА ВСИЧКИ М. А.

Осъден контраба
ндист с хашиш

Според първите поставки на 
новия петгодишен план за раз 
питието на нашата страна ние 
ще можем да запазим своето 
място в световната динамика 
на развитието, ако през след
ващите пет гоадини постигнем 
общественият доход на глава 
от населението да достигне ци 
фрата 1 милион и 250 хиляд\г 
стари динара.

Това са основните поставки 
на документа на Съюзния ин
ститут -за стопанско планиране 
за развитието на Югославия 
през периода от 1971 до 1975 
година. Този документ, наре
чен „Синя книга“ същевреме
нно сочи и пътищата по кои 
то трябва да юе върви, за да 
се запази динамиката на наше 
то развитие .с оглед на светов 
мото.

При условие че промишле- то на пенсиите обаче ще бъ- 
иата продукция расте средно де по-малко от увеличението 
на година по 9,5 ще е възмо- на средствата за работни зап- 
жно да бъдат заемани на ра- лати. Може да се очаква пен- 
бота всички които дорастват оиите да растят реално с 3,5 
за работа, а особено специали на сто сребно на година. А дет 
спите.

лищна повърхност да се уве
личи на 13,2 кш. метра.

Здравната защита на населе 
кието ще обхване цялото насе 
ление, а броят на лекарите, щц 
се увеличи значително. Вместо 
на 935 души един лекар ще се 
пада на 820 души от населе
нието.

В областта на образование
то юе предвиждат нови гнодоб 
рения. На първо място ще се 
създадат условия за основно 
образование на всички деца, 
а ще се повиши образование
то и (културата на население-

В Димитровград е осъден на 
7-меоечен затвор пакистане
цът Мохамед Али Азад, който 
през ноември миналата годи
на се опитал да пренесе през 
нашата страна 15,5 кг хашиш.

Същият се опитал да даде

оките добавки ще останат и в 
бъдеще. Обаче трябва да по
лучат нови стойности, за да 
не загубят своето икономичес 

Разходите за пенсии има из ко и социално значение.
(Боички тези проекти наско

ро ще бъдат обсъдени от пред

ПЕНСИИТЕ

гледи да се увеличат в срав
нение с тяхното сегашно уча
стие в разпределението на на
ционалния доход. Увеличение-

мито на митническия служещ 
при разкриването му.ставителите на скупщината.

Според ТАНЮГ М. А.
то.

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ СА 
НАЛИЦЕ

Димитровградските жени-за БанялунаЗа всичко това има условия, 
защото юе е стигнало до зна
чителни промени в стопански 
и социален смисъл, а предим
ствата на .социализма у нас съ 
действуват още повече за то
ва.

(Като се сравнят цифрите за 
развитието от преди войната 
и (йне.с може да се види какъв 
успешен е бил изминатият 
път. Днес например промиш- 
лината продукция е 8,5 пъти 
по-голяма, а в сравнение с 
1939 година броят на хората, 
които живеят на село е нама
лял от 75 на 48% о.т цялото 
население. (Преди войната бро 
ят на заетите е възлизал .на 
5,6 от общия брой население, 
а сега 18% са заети.

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ

Съответно на растежа на 
производството и произволите 
лността на труда ще се пови7 
шава' <и * жизненото равнище. 
Средната работна заплата в 
края на 1975 година трябва да 
възлезе на 1450 бо 1500 н. ди 
нара. Тазгодишният раз

мер е 1120 динара на .месец).
Очертава се възможност от 

увеличаване броя на жилища
та чрез по-засилено строене. 
(В края на 1975 година има въ 
зможност вместо И,8 кв. меч 
ра на човек ползваемата жи-

По повод 
нието в Банял-ука, което 

стана в края на миналата го 
дина и жените от Димитров
градско ще дадат свой при
нос. Вече са пуснати в прода
жба билетчета-мармици 
йност от общо 6 000 нови ди
нара. В тази хуманна акция 
наежените се притече на по
мощ и общинската организа
ция на профсъюзите.

земетресе- мия в града вече се продават 
билетчета за Банялука. Биле
ти са разпратени и по селсаси 
те организации на жените.

Подготовки за осми март

Каква ще бъде програмата?
)

Б ръководството на конфе
ренцията за обществена акти
вност, на жената в Димитров
град трескаво обсъждат плана 
за оомомартовската програма.

Съществуват няколко идеи 1 
-да ое покани да гостува Ниш- 
кия театър — или със собст
вени сили 
подбрана програма.

на сто В Димитровградско още 
сега започнаха подготовки за 
международния празника на 
жената — Осми март.

Тази година жените в Дими

от-

да се подготви

За гостуване на Нишкия на- 
тровпрад ще бъдат домакини роден театър изгледите 

'По предприятията и др. тру на делегация на жените от Пи ®се,м олаби, тъй като Център
за култура и забава в Димит
ровград не разполага със оред

са съ

дови организации и учрежде- рот. Димитровградските жени
рвЕниво ое готвят да се реван
шират на пиротчанки за прия 
тното и сърдечно 
миналата година на

ства, така че изглежда димит
ровградските жени ще трябва 
сами да подготвят и програма 
та за празника.

Из дейността на СК в Восилеградско
посрещане 

празника
на жената, в план е жените
от Пирот да посетят няколко М. А.
Димитровградски стопански ор 

са най-отговорни комунистите. гаишзации, комбинат „Димит- 
Наистина, тук съществува е- ровпрад“ и Овобот“ лка:.:я::як::н..к:я::::а::н:яПя:я:5я:2

Дии обективен момент: бол- ^ напри-
плодете огго комунисти сз. еж сд
навно на път: Но това не зна- На ;КъДето най-малките 
чи, че не може да се намери ли на Димитровград ще изне- 
ВРо^п3а Събр“- сат за гостенките от Пирот по

зачитането на много важни ре ^ъ'що така, както и обикно 
шения на о.бщинските и вие- веи°. и тази година ще бъде 
ши партийни органи. направено посещение

не е нужно да изтъкваме . ничаките и 
нуждата от активизирането на 7ГМ Разменени
тези партийни организации. ЦИ' 1ази година към димитро 
За това най-напред трябва да ®градоките жени .е се приклю- 
аят™НиГа^И1РаТ мостните органи чи и групата от Пирот
ложението в т^Гор^^С’ п НаВечерието на март 
ще трябва да обсъжда общин ® Ди^РОИпрад ще бъде орта 
ската организация на СК. Та- «изпрана богата лотария. Те- 
кова предложение 
ва от по-рано.

1РИ ШРГИИНИ низш измит?
стие те са пренесени и в ръ- лата Барйе и Плоча 
ковод сивата на останалите об- в тази организация някои 
щественонполитически органи* комунисти, заявяват че не ис-
”о,Г"аТ™~” “

Ж г—0 гомесата на общината миналата 
година бе формирана 
общност, а веднага 
•ва бе сменено 
то й.

от се мер, както и детската гради-
жите

ги е изключи
ла. Вдин такъв неразрешен ор 
ганизационнен въпрос е довел 
до там, че в тази организация 
не е

местна 
подир то- 

и ръководство- на гра-
проведено изборно събра 

ние. На изборното събрание 
не дошъл дори и секретарят 
на партийния клон. А от 18 
члена присъствували само пет! 

Учудва, че паемвизацията е 
и обхванала

подаръ
Трудно е да се отговори, кой 

е главен носител на това по
ложение в с. Брестшща Труд 
но е, защото не се касае само 
за едно лице. Несъгласията 
личните раздори съществуват 
напоследък и между населени 
ето.

и (комунистите в
транопортното предприятие. 
Събранията са истинска ряд
кост, макар че за проблемите съществу- аи дни билетите ще бъдат пус 

В. В. нати в продажба.
Страница 4

БРАТСТВО * 6 ФЕВРУАРИ 1970



ДА СБ ВНИМАВА С ХОРАТА Междуобщинско съвещание по рибол
ова в Димитровград• • *

/
48-годишният пенсионер Сто 

имен Николов отскоро се за
върнал в родния край. Исти
на, но шил гнездо е родното 
Тр. Одоровци, а в Желюша, но 
това е и съвсем разбираемо. 
Там яе може да изведе на път 
петте си дъщери.

Николов е бил милиционер.
Още от 1945 година. Само 

в Буяновац е прослужил пове 
че от 17 години.

Бил ревнив в .службата, изпъ 
лнителен и -правдив. Затова и- 
ма и няколко, отличия. С „У- 
каз на президента на Републи 
ката Йооип Броз Тито Но 70 
от 6. 6. 1966 година Стоимен 
Николов се удостоява с Орден 
на труда“.

Сега получава пенсия от 580

| От какво е недоволен пенсионе- ]! 
I рът Стоимен Николов <|

Много бракониери

сред хората и срещу такива 
трябва да се борим.

Този въпрос не търпи отла
гане. Ето, вчера, гледам, хора 

— Докато бях в Буяновац карат тютюн. И 
отделях от скромната заплата 
и с доста труд припечелих ня
коя пара та направихме тази 
къща — казва Стоимен.

не мотат да 
минат по стария мост. Бдна 
крава заглави крак и едва я 
измъкнахме. И ако беше се 

Тя сотучило нещо? Какво тогава?! 
наистина, още не е довърше- За 300 динара за тютюн — чо 
на, но полека, ще я довършим вехът щеше да загуби 2 000 
И „Фичо“ е от дългогодишно- динара! 
то ми пестене.

■Николов разказа и нещо за
В общинската скупщина по

стоянно дават общеания, 
живота на хората отвъд Лука моста ще бъде построен, 
'вишка река:

— Движението по междуна-

чсдинара, с които доскоро издъ
ржаше петчленното си семей
ство. Сега вече едното моми
че работи (временно) в кожа- 
ра „Братство“, а едното в „Сво 
бода“. Но това още не е сигур

но
мерки не се предприемат.

■И друго нещо: защо „Услу- 
родното шосе е забранено, а га“ или пиротското транспорт)
старият мост на Лукавишка но предприятие не минават с
река е съвсем дотраял. И как рейсовете през новото селище
но ни остава: при всяко отива 

, ми харесват постъпки не в Димитровград с животин
те на някои отговорни хора в Ска тяга хората рискуват да ша. Защо не се улеснят хора-
Димитровград. Всички добре плащат големи глоби. Питам та... Рейсовете не возят без
знаят кой най-много се нуж
дае от работа, а работа вое о-

но. в Желдоша? Би трябвало да 
.има една-две спирки в Желю-

сога: виновни ли са те за на- пари... Трябва повече да сс 
стоящето положение? Те не държи сметка за хората ...

М. Андоновще се получава с приятел
ство. Аз искам да се гледа реа 
лно на нещата и нека работа 
се дава на ония, които и най- КОЖЗра 33ЬраТСТВОсс В 1970 ГОДИНа?

могат да прелетят реката.

много имат нужда.
Не съм свикнал да си слу

жа с обвинения, но не мога да 
не направя забележка за отно 
шението към хората в много

СЪС 75 РАБОТНИКА - 8 МИЛИОНА 

БРУТОПРОИЗВОДСТВО
При Ерма

.На. последното съвещание ва по подадените заявления, 
по риболова в Димитровград, така че наказателните мерки, 
рибарите от Пирот, Димитров в много случаи, остават без 
град и Бела паланка се дого- ефект.
кориха как занапред по-успе- - Напоследък и мнозина чле 
шно да водят борба орещу нове на рибарските дружества 
бракониерите, които напосле- използват за примамка ка- 
дък немилосърдно унищожа- виар и др. непозволени сред- 
ват рибите във водите на Ни- ства за примамки, някои от 
шава, Ерма и тените притоци. които внасят от чужбина и с

предприятия и учреждения в
даГ^мТсе^а чТк^нГот Кожаропреработвателното 
говор.'Не знаех дали е приета предприятие Братство в Жс
дъщерята ми на работа или ®ша край Димитровград в на лагер. В момента 
не Направих забележка на ръ 1970 година ^ 75 Рабо™и ™ са съсредоточени 
ководителя а той ми се раз- планира да осъществи 8 ми- производство за износ. В За- 
съшш В ттуги предприятия ядона динара брутопроизвод- падна Германия трябва да бъ- 
— с голини наред получавам ‘Стео. С този омел план пред- -дат изнесени, кожни подплати 
само обещания Не бива да приятното влиза разчитайки за седалища в кола. и автомо 

^ на износа на кожени изделия били, кожна конфекция и др.
през настоящата година. кожни изделия; на стойност от

През последните няколко го з.000.000 — 4.000.000 милиона 
дини „Братство“, е .забележило нови динара 

■ добри резултати благодарение Също така работническият 
добрата организация и техни съвет в предприятието е ре- 

с чеока подготовка на производ шил на пътуващите от Димит 
би стаения процес. По такъв на- ров.град и други места до Же- 

чин се е стигнало др максима люша работници да плаща ра 
лно използване на наличните зноаките около превоза, 

хляба си и производствени възможности.
По 100 000 брутопроизвод- 

ство на глава от заетите не е 
маяка сума и ако „Братство 
успее, иаистина-ще пожъне за

видни производствени успехи. 
Предприятието няма стоки 

всички 
към

Особено е угрозена рибата това и те нанасят вреда на ри 
във Виюочица и Градашничка бевъдното стопанство, 
река. Крадци на риба деноно 
щно унищожават рибата в те 
зи реки като си служат с не
позволени средства — ловят 
с кошове, динамит и др. Таки 
ва нарушители в 1969 година

се лъжем.
— И аз работех известно 

ярем е на една будка, но за- 
' работвах само 80 динара на 
месеца. Нямах сметка и зато 

Ако бях - за-

Кой е. по-силен Нишава — 
или фабриките?

Отпадъчните води от димит 
разградските фабрики се сли
ват в Нишава. Особено много 
щети на рибата нанасят не
пречистените води от „Фаб- 
рад“ и комбинат „Димитроз- 

■ град“. - I
И макар че преди известно 

време беше постигнато спора
зумение между риболовното 
дружество и „Фабрад“ — ре
шение още не е намерено.

По този начин кой знае

ва се отказах .. 
тпочнал- да ое занимавам -и _■ 
търговийка ... тогава може 
щеше да бъде по-друго. Но аз 

честно и доблест
е имало 50 души.

■ Изтъкна ое обаче, че съди- 
’ ята за нарушения бавно решасъм свикнал 

но- да изкарвам 
край. На това-ме е научила 
службата. -Мисля; че ония, ко 

си- служат- е непозволени 
средства създават- недоволство

М.

В „ЦИЛЕ ‘ — 600000 ЗА 

ЧЛЕНСКИ ВНОС!
ито

■ •%

ДиййТп^г '
Организацията на Съюза на 

комунистите в „Циле“ слабо 
работи. Този път ще посочим 
само един пример на бездей
ствие, макар че има много.

Към 50 членове на Съюза 
на комунистите в „Циле“ дъл 
жат за членски внос около 
600 000 стари динара. (

Това нещо говори, че члеио 
всте на СК в „Циле“ не са пла 
щаяи членоюи внос две годи
ни I... Опоред статута на СКС 
— те са сс езмоизключили.

13 действителност — 
днес са членове на СК.

©ината за това положение 
не е само в тях, но и в ръко
водството на партийната орга 
низация, защото и то не е би
ло дейно...

Сега, по време на изборни
те събрания, и комунистите в 
„Циле“ се сетили, че не са пла 
щалм членски внос.

Дали ис са имали защо да 
сс събират и досега? ... Дали 
в предприятието всичко върви 
по мед и масло, както желаят 
някои да представят положе
нието ?

денцията на съдията за нару
шения през изтеклата 1969 го 
дина е имало повече от 90 
„шьсфори“ без книжка.

Броят им, в сравнение с да риба за около 100 000 дина 
1968 година, е увеличен с 20°/о 
Между такива шьофори не е 
трудно да се намерят и таки
ва, които се осмеляват да ка
рат и рейдове, тежки товарни и Бела Паланка, 
камиони, автомобили.

ПРАВИ ЛЪЖИЦИ НА 

90 ГОДИНИ
дали ще има резултати от по- 
рибяването на Нишава с мла-

ра, колкото са запланували да 
изразходват за порибяване об 
щините Пирот, Димитровград

М. А.М.
'■ 'А

™ -тСГАВРИ К. ВЕСЕЛИНОВ ОТ
Погаиово, жтущ в Ди * 

е точно на 90 | |^рьиКн» Времето в Димитровградскосело
митровпрад,
.години. Те обаче не му гтре 
чат и днес да прави лъжи- 
ни и кавали. Вижда добре. - 

' по жилетка из I
■и подготвя I

те и

НАЙ-ТОПЛИЯТ ЯНУАРИ ПРЕЗ 

ЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ
ПОС-. :-ч V

Посред зима, 
лиза в двора 
„материал“ за лъжици и ка- 

"вали, които на петък прода .

г<*>. .
1щ.

,
— Януари 1970 годила може би е най-топлият януари 

в Димитровград през последните пет години — заяви де
журния метеоролог — наблюдател в метеорологическата 
станция край Димитровград, Никола Алексов.

На 15 януари т.г. температурата беше +14,2°! А само 
пет дни по-късно — на 20 януари беше най-студения ден в 
месеца. Температурата тогава беше — 8,2“ градуса.

Също така, каза Алексов, през януари тази година и 
снеговалежите бяха много слаби. Бяха само 1—7 сантиметра, 
а за нашето поднебие обшшовеио пада над 10 сантиметра 
сняг през януари. Но и при това големи мразове нямаше, 
така чо есенниците не са страдали досега.

Дежурните от метеорологическата станция в Димит
ровград всеки час отчитат температурата, влажността на въз 
духа, вйтъра и др. метеорологически условия, а на всеки 3 
часа предават получените сведения на метеорологическата

по-натагьк, в Бсл-

®а.
_ През живота си малко

ходил при лекар.пъти съм 
Това направих преди някол 

никогако години. По-рано
съм бил при лекар. Имам ’ 

апетит, а обичам и |
не
отличен
ракия, но оная, „ногаиовска | 
та“ ... Тя окрепва, макар че | 
с правена от сливи и крут- \

М. А.г
90 ШОФЬОРИ 

БЕЗ КНИЖКИши...
Ставри К. Веселинов има 

ПОКОЛС31ИЯ внуци и В Димитровград не е рядък 
случай да срещнете да кара 
моторно превозно средство и 
човек без книжка. Според еви

няколко
правнуци- обсерватория в Ниш, която ги предава

I М.град.м.
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от СЕЛО ★

ОТ СЕЛО★

ПИСМА

Горански акции в
1970 СЩШШ0

Като редовен читател на на 
шия вестник ще ои позволя 
да кажа няколко думи по въ
проса за снабдяването в Ди
митровградско.

Живея в Ниш, но често, по
сещавам родното си село Пе- 
таминци и виждам как хората 
се оплакват ,че нямат достатъ 
чно стоки в магазина на коо
перацията. От „Сточар“ от го, 
варят че за това са виновни 
работниците. Но нека извиня 
ват за това, защото и аз лич
но се убедих, че там няма ре
довен магазинер. Често пъти 
пътувай и във Врапча и убе
дих се че там не е така. В ма
газина има дори и филтер 
„|Београд“.

Прави ми впечатление, че 
по-рано когато нямаше пъти
ща хората бяха по-добре снаб 
дени отколкото сега когато 
пътищата са по-хубави. Зато
ва нека управата на „Сточар“ 
малко надникне и в отдалече
ните села, това им желая от 
сърце.

* Гораните в Димитровград
ско в настоящата годгаа ще 
засадят 505 000 акациеви и 
борови фиданки

♦ Помощ в залесяването ще 
окажат „Ерозия" в Ниш и 
фонда за възвръщане на го 
рите

ОЩЕ 1000 ДЕКАРА НОВИ ГОРИ
* „Ерозия“ от Ниш ще за- площи в града, както и сред

ни в Димитровградско ще и- лесява предели в поречието ства за поддържане на 
мат доста работа в настояща"- на река Ерма, където има и ния пояс в прада, които 
та година. Средства и посадъ- най-много голини. През наето планирани в общинския бюд- 
чен материал ще обезпечи фо лицата година ще бъдат Зале- жет. 
кда за възвръщане горите, а сени голините и • ерозивните 
и някои стопански организа- места в коритото на Кусовран 
ции. Според плана на общин- ска река — 10 хектара площ, 
оката организация на горани- върху която ще бъдат засаде 
те — 60 хектара голини ще ви 30 000 борови и 30 000 ака- 
бъдят залесени е акациеви и циеви фиданки, 
борови фиданки. Секцията по * Комбинат „Димитровград“ 
горско стопанство в Димит.ров и кожара „Братство“ ще заса 
град е планирала в предели- дят във фабричните си дворо 
те на Стара планина, Цинцар- ве млади дръвчета на площ 
ски рид край село Желюша и от общо 1 хектар. Средствата 
други места да залеси 20 хек за тази акция са обезпечели 
тара площ със 100 000 борче- самите предприятия.

Бригадите на младите го-ра- С първите пролетни дни бри 
зеле- гадите на младите горани ще 

са излезнат на работа.
1

Ваш редовен читател 
Димитър Митов 
НишМ. А.

Анулирани изборите в Долна любата
Общинският комитет на СКС вай „кворум“. Най-изразител- 

в Босилеград на последното си ни тримери в това отношение 
заседание обсъди изборите в са горнолюбатаката и босиле- 
партийните организации в ко- градската местна партийна ко

нференция. -И в едната, и 
другата на изборните събра
ния са приюъствували само по 
няколко души повече от по
ловината.

лагаме можем да направим ня 
кои изводи.

Проличава, че в ръководст
вата на партийните организа
ции и >в оощин ската конеререн 
ция на СК са изорани малко 
земеделци (за сега само шестц 
макар че те в [Структурата на 

1 членството на Ок в комуната 
участвуват а 40 на сто.

■Както и в

муната.
Изтъкна се, че и тази избо-

вта. [Известни средства за зале- 
* Земеделската кооперация сяване са предвидели и фонда 'Р11 не са проведени по органи

зиран начин. Имало е маоовоза комунална дейност при Об 
ацинската скупщина в Димит- отсъствие на комунистите, по

ради което едвам е обезпеча7
„Сточар“ е планирала да за
леси 5 хектара с бор и ака- ровград — това са средства за 

уреждане паркове и зелени Порасли незачитанетоции. на ус
тавните разпоредби на СКС и 
на уставното решение на об
щинската организация на СК, 
отнасящи се до изборите, 
местната партийна организа
ция в Долна Любата избори
те ще ,се анулират. Такова ре 
шепите на Общинския комитет 
е съвсем оправдано.

другите оощински 
органи и тук наи-много 
стъпени просветните работни
ци. От тях почти 
е избран за член

са за
Благоустройствени акции Анекдот всеки втори 

на оощин ска 
та конференция или в рьковц 
дството 113 партийните организации.

засега в тази конференция 
са изорани само 

■Мнозина

в

И Карамоница построи водопровод Правдата отстъп
ва на силата две жени.

, Ръководители на
се повторят изборите в тази общественояполитическите и 

„ организация е, че изцяло са стопански организации окнонлпп«ГТЯТ писател Степан нарушени демократическите за изорани в оолиадТкГ
Й” ОЩе 0Т ТГ*™1 на предлагането и ФадГщя. Ст^ТСТче пои 

дете. Когато бил в първи гим- избирането. По-точно в шпм нцила на пп(*ичг.и^о„^4 ри 
назиялеи клас, учителят по лагането на кан™™ чяп^ път не е СТ0 я тоя
сърболървага™ еаад. каго «йод™» на орЖ^,Г„ “из

■ преподавал за народните по- членове на общинската конфе лика от почрано’ са изопапи 
говорни питал маликя Сремац, ранция не -са опазвани права- повече млади и нови комуни

та на избирателите. Листата 0131 в ръководствата на * 
на предложените кандидати е йните организации 

— Зная, отговорил Оремац и Утвърждавала кандидационна ската конференция
комисия каквато шоред уста Изненадва и друго вещо, ко 

на ок не съществува. Па- ето намери израз пои поенла

г2КЬ~
-Ой-еден от това, учителят о- бади

на листата, а другите зачерта- ^бори са правени предварите
' комоинаторики заооезпе

сетне*6 На х°Ра"- -които
се-ше ще гласуват юя или оня
тет н^'^ оощииокия коми- 
сг на а наи-сетне и за се- 

кретар на ок на СК.
Такъв бе случаят и на избор 

ното събрание в Босилеград, 
където бяка избрани повече 

все още от ®<ЧНа трета за членове на 
не са приключени, поради пов обЩишжата конференция на 
тарянето им в Долна Любата, ск- 
от материалите с

Основно, поради което ще

знае ли някоя поговорка. парти 
и в оощиц

казал: „Лудият може да 
повече, отколкото де-сет умни 
могат да отговорят“.

пита ва

из-

тишъл при директора и 
то влязъл с него в 
тал Оремац, знае 
ворки.

кога- 
класа пи

ли още пого
ВИ
1ш’ч г, - - и на тезл

ше в

отговорил: водотоа!35йям1»е“е,^з2?'

В общинската конференция 
най-много учители

Оремац бързо
лъмниски район досега „Нещастието 

са постро.ени водопроводи за само" 
иунедите на училищата в Дол *
Тлъзтшо, Бистър,' Ярешних, 
никачево и ^ранковпи Сег-я е .. 
в строеж водопровод в Тлъми ' УЯар'и'л °Ремац и го питал 
но център. По този начин пе- 3(1136 ли ДРУги поговорки, 
лият този район 
с хубава

С. финансова помощ на Хи
гиеничния завод от Враня и 
местно самооблагане 
макица приключи 
то на

никога не
в Кара-

ттл„ изграждане
половинкилометров

допровод за нуждите на учи
лището. Оовен, че е осигуре
на хубава -вода за пиене, тя 
много ще улесни 
пето на училищната

Директорърт, катово- чул то-

^зкар, че изборитеще се снабди Сремац прези поддържа 
градина.

плач
„Правдата отстъпва на
та“.

изворна вода. казал:
сила-Р- Каранфилов

Страница е които разпо- В. В.

БРАТСТВО * $ ФЕВРУАРИ 1970



ят шм
Актуално за земеделците

СЪВЕТИ НА СПЕЦИАЛИСТА

КООПЕРАЦИИТЕ И САМОУПРАВЛЕНИЕТО Студът и мляконадоят
* Из Акционвата програма на СК на ССРНЮ за се- 

лекото стопанство и селото имните студове ни налагат да се грижим повече за 
кравите, за да ,си осигурим нормален млякюнадой. 
Но за това т.рябва да се знае как те понасят нис

ките температури.
Когато говорим за лонеянето им на студа, трябва 

да -имаме лредвид и х1ранен-ето. Ако ги храним нормално, 
като им даваме достатъчно и разнообразна храна, те по- 
добре понасят студа, отколкото когато са недостатъчно

3
Акциомната програма на Съ 
«ината конференция на > 

ССРНЮ за -развитие на селско 
то стопанство и селото и за 
задачите 
мия съюз

производство и за развитие напия, правата и задълженията 
самоупрашителки отношения в в 
селското -стопанство.

кооперативното производ
ство.

„„ _ Довчерашният частен сея
на социалистимес- 'Ооциалиютнчеакият съюз ечи скостопансми нроизводител,

„ която след об- та, че на оело трябва да се когато реши да установи здра
стоиш! подготовки и разиаква създават необходими условия ви кооперативни отношения с 
ния бе приета в началото на — съглаано действителните въ кооперацията, автоматически 
годината даде значително зможности на отделаги обла- придобива правото и да реша 
място на кооперативното дви- сти — чрез различни форми ва в самоуправителните тела 
жени-е и на само-управителни- на кооперативно организиране на кооперативните организа- 
телните отношения на село. да се задоволяват разнообраз 
Какво -ще се постигне в пред- н-ите потреби на производите- 
стоящите години — е въпрос лите и на гражданите на село. 
на който ое очаква

хранени.
Ловедото лесно ое приспособява към климатичес

ките условия. Даже по-добре понася студа, отколкото то
плината. А при това и мляк-онадоят на нравите не нама
лява, ако условията са опазени.

Някои факти потвърждават това. Например поро
ди с висока млечност се срещат най-често в по-студените . 
области на земята, каквито са скандинавските страни, 
Англия, Германия, Канада, САЩ и др. Но и в студените 
предели има известни ограничения. Говедото дооре по
нася температура до минус пет градуса, когато времето 
е тихо, без ветрове. Сухият мраз не пречи мното на кра
вите и не влияе за намаляването на млякото. Но ако 
'Студът е по-силен от минус пет градуса, и ако при това 
духат ветрове, тогава мляконадоят намалява по-рязко.

Животните се пазят от ниските температури със 
'сгъстяването на коомеяата покривка, която ги затопля. 
Но когато времето е влажно и косъма се намокри, жи- 
'вотните страдат и при температура един-два градуса над 
нулата, а това ое отразява върху млякоиадоя. Затова и 
когато е студено кравите могат да се пускат на чист 
въздух, но когато е дъждовито и влажно, трябва да се

ции.

отговор Перспективата за добра рабо- 
след провеждането на Акцио- та е в здравото свързване с

цялото стопанство. Чествуван 

деня на 

шофьорите

ината програма, като се дър
жи сметка за условията 
всеки -наш регион.

във
'Според Аюциюнната програ

ма необходимо е и законно да 
Самоуправителното сдружа се даде възможност за разли

чни форми на кооперативно 
свързване, т.-е. да се постави 

По адрес на кооперативното законна основа за работа на 
дело у нас се чуха доста пох- кооперативните скушцини, 
вали и забележки. То, най-сет 
не, чрез сътрудничество с ча 
'стните производители успя да 
развие някакъв вид стоково 
производство и на частните закон трябва да се осигурят 
стопанства. Кооперациите бя
ха главни посредници при въ 
веждането на нов начин на об 
работа, който даваше по-доб ния риск, след това да се уре- 
ри добиви, което още повече 
доближи производителите към 
потребителните центрове.

ване — главна задача
С известно закъснение, по 

обективни причини, тези дни 
дружеството на шофьорите —> 
професионал-ци, любители и 
механици в Босилеград честву 
ва Деня на Съюза на друже
ството на шофьорите.

За значението на празника 
говори Стефан Стойков, който 
изтъкна, че -дружеството на 
шофьорите вее повече се ома 
оовява и в Босилеград и че 
като такова има голямо обще 
ствено и стопанско значение.

след това на кооперативните 
съвети и на техните изпълни- остави в ооора.

По нашите оела оборите обикновено са много топ
ли, прозорците малки и винаги добре затворени, а въз
духът застоял и пълен с изпарения. А именно такива ус
ловия са неподходящи за висок мляконадой.

Оборите трябва да бъдат така построени да нямат ( 
температура ло-голяма от 10 градуса и да могат да се 
■проветряват. Прозорчетата трябва да са отворени или 
оборът да се проветрява по-често. Така е най-добре (на 
добитъка.

телни органи. Освен това със

влоговете на кооператорите Ц 
тяхното участие в евентуал-

ди положението, т.е. статута 
на имуществото внесено или 
получено чрез работа в коопе Трябва също да се каже, че в 'студените дни е нео 

бходимо да ое дава повече сено и да ое намали сочната 
храна. Водата също трябва да ое има предвид. Най-до
бре е тя да бъде топла — между 10 до 15 градуса над 
нулата, — защото по-студената вода намалява млякона-

(От в. „Задруга")

И в селското стопанство ре- рацията както и други отно- 
формата оказа своето въздей- шения около разпределението 
отвие. Тя допринесе да се про 
■менят отношенията, особено в 

^'кбстератишното дело. Всъщ
ност отгатна се до взаимно из
менение в отношенията както 
на кооперацията към частни
те производители, така и на 
частните производители към 
кооперацията. Там където коо 
лерацимте не успяха да се при 
спобят към условията на па
зарното стопанство, стигна се 
до самоинициативяо сдружава 
не на частните производители.

На орещата присъствуваха 
и представители от Враня. О- 
бане никой не взе участие от 
обществен о-поайитичесюите ор 
ганизации в комуната, макар 
че бяха поканени. Това нещо 
предизвика негодувал е при 
мнозина протсъствуващи, кои
то считат, че по такъв начин 
се омаловажава това дружест-

и самоуправлението в коопера 
_.циите... доя.

Такива «оперативни органи
зации биха станали форма на 
кооперация и на друпи видове 
делово сътрудничество между 
кооператорите и обществени
те стопанства. Затова е необхо 
димо да се уредят основите 
на самоуправителните отноше

Сурдулица

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА СЕЛАТА
Общинската скупщина в Су диги от Общинската скупщи- 

рдулица, обществено - полити на. 
ческиге организации и населе
нието от неелектрифицирани- електродистрибуцията от Лее
те райони предприемат сериоз ковац посетиха клисурсхи ра
ни мерки за окончателно за-въ йон. Според тяхна преценка 
ршване на електрификацията там трябва да се построят 
в комуната. Предприятието за още 5 трафопоста и то в мест 
дистрибуция на електроенер- ността „Селжце“, Грубина ре

ка, Омудин район, Кебалов и 
Бох-четов район.

во.
В. в.

Тези дни представители на

200 нови шофьориВсъщност всичките тези про 
мени се приравняват към изи 
скването огромните маои сел
скостопански производители 
по някакъв начин самоупра- 
вително да се организират или 
сдружават. Именно в това Со 
циалистическия съюз вижда 
една от своите главни задачи 
на оело — да допринася за 
почголямо и по-напредничаво

гия от Лесковац вече изготвя 
проектосметни документации 
за изграждане на електропро
води и трафопостове. Съще
временно по селата и махали 
те се формират комитети за 
електрификация. Финан сови 
средства ще се обезпечат чрез 
местно самооблагане и с кре-

Лрез 1969 година шьофор- 
ска книжка в Димитровград са 
получили към 200 лица, от 250 
колюото са излизали на 
пит. Някои са излизали на из 
пит и но пет-шест пъти.

Мнозина бързат да си взе
мат книжка навреме, защото

от юли месец ще влезе в сила 
новия закон за държане на из 
пити, според който ще трябва 
да се увеличи броя на пред
метите, а с това и получава
нето на книжка ще стане по- 
трудно.

М. В,

из-

М.

миогобройнитс зимни инфекции. Витамин С най-много 
со съдържа непосредствено под люспата па плода. Зна
чи, ябълките не трябва да се обелват, но трябва да се 
ядат заедно с люспата. В плода има и витамини А И В.

Като източник на минерални соли ябълката е по
лезна във всекидневната обмяна на веществата, необхо
дими на организма. В плода се намират: калций, желязо, 
фосфор и други минерали. Плодовите киселини имат ва
жна роля в установяването на нормалната кисслост в ор
ганизма необходима за смиляне, увеличават излъчването 
на храносмилшците сокове и апетита. Затова е по-добре 
ябълките да ядем преди хранене.

Ябълката трябва добре да дъвчем. По този начин 
механически чистим зъбите. Сурова настъргана ябълка 
се препоръчва не само на здрави лица, но и на заболели 
от възпаление иа червата. Пектините на ябълката по
глъщат водата и токсините в червата и по този начин гн 
отстраняват. Ябълков сок, пюре или компот са нсобходи- 

вески болей с повишена температура. Кисели 
ябълки се препоръчват и па болни от диабет.

В прехраната на децата ябълките заемат особено 
важно място.

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ

ЯЖТЕ ЯБЪЛКИ!
През зимпите дни, когато па пазара няма пресни 

плодове не е необходимо да купуваме портокали и бана
ни, защото тук са ябълките.

Ябълката е твърде хранителен плод. Съдържа о- 
14% овощна захар, която от червата лесно попада 

и затова е доста калорична. Така един кило
грам ябълки дават около 600 калории, което по стой

ност съответствува на количество от половин килограм 
Месо или седем яйца. Ябълките са значителен източник 
иа витамини, особено на витамин С, който увеличава от
бранителната способност иа организма в борбата против

кол о
в кръвта ми и на

Д-р Йован Войнович
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пППМ'Ли(1Шкултура ★ просвета *
На педагогически теииВетерани на нашето учебно дело

НИКОЛА ИВАНОВ ™
в семейството

калиха да работя и в тяхпотоСега, когато това време е 
минало учителят Никола, ко- дружество.
гато приказвахме в неговия — Тези години няма да заб- 
дом с радост си спомня за та- ра.вя — добавя той. — Ние по

снишахме добри успехи на съ 
ровнуванисто в Ниш, къдсто 
спочелихме първо място в о- 
колията и трето място в Ре
публика Сърбия. Това се дъл- 

бореха жоше както на ръководството 
на дружеството, когато Касалс 
вич като режисьор и Славин- 

сск тогава изчезнаха и послсд ски като ръководител бяха ви 
шгге неграмотни,, а много де- наги с нас. Мисля, че и сега 
ца които тогава завършиха ус ие е минало времето на само

дейността и това, че няма. ус 
продължиха образованието. С пех и не работи дружеството 
радост мога да констатирам, се дължи само иа слабата ак- 
че сега мои ученици от Ви- тивност на ръководството... 
сок имат завършено виеше и 
високо образование и са цеис

зи дни.

—На мен работата пе ми те 
лееше. Радваше ме това, че ед 
какво и децата в училището и 
техните родители се 
против най-голямото зло — 
пеграмотността. В нашия Ви-

„ПРЕДИ ДЛ ЗАПОЧНЕТЕ ДА ВЪЗПИТАВАТЕ СВОИТЕ ДЕ
ЦА ПРОВЕРЕТЕ СОБСТВЕНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ" —

МАКАРЕНКО

*т римерът винаги е имал пат какво говорят пред него, 
11 иай-голямо влияние във ако се карат и бият, зко екги- 

възпитамисто. Децата ка тат, пиянепвуват, крадат или 
то най-млади членове на семе лъжат. Малките-деца не са в 
йството изискват към тях да състояние да разсъждават пра 
се постъпва с нужния такт и вилно, те усвояват всичко кое 
зачитане на тяхната личност, то видят и започват да постьп 
Тс с право изискват това, за- ват подобно. Обаче те не са 
щото знанията и лавиците при равяорушни — страдат или 
добити от рана възраст са ос- сс боят. Т(ака им се отнема 
иовата за тяхното бъдещо раз радостта на детството, която

им принадлежи. Страхът ги 
Тъй като децата са най-цен- прави нерешителни, обезкура- 

иото на всеки народ, необхо
димо е внимателно и по-цяло 
стно да бъдат възпитавани, за 

Да добавя още един ком- да станат достойна смяна на 
плимент за Иванов. Когато отиващите си поколения.

тази цел най-важна .роля има 
примерът на възрастните, за- 
щото детето от малко се вли
яе от тях. Значи, личният при лят в присъствието на детето 
мер иа родителите е незамени каже, че трябвало да ходи в 
мо възпитателно средство в магазина, а всъщност е купил 
семейството. Не можем да го каквото трябва, 
ворим за добре възпитано де- Или гостът звъни, а родите 

Б. Николов те, ако родителите не внима- лят праща детето да му каже,
че не са тука. Също е и кога 
то съседът поиска нещо, а ба
щата или майката кажат че 
нямат, макар че детето знае, 
че имат. Също е положението 
и когато родителите след като 
са приказвали с гостите залоч 
тгат да ги одумват след като 
си отидат..

Така родителите развиват у 
детето склоност към 
неискреност, - които 
ствие стават принцип на тяхно 
то поведение. Такова лицемер 
но. отношение смущава детето 
По-късно то ще стане агресив 
но и невъзпитано пред родите 
-лите си, а нежно; и с добри о.б 
«оски към другите. Това е ло 
шо възпитание. Руският педа
гог Макаренко казва: „Правил 

е, че има го- ното възпитание това е наша
лям брой бодни ученици, кои Тези активи редовно обсъж -та Щастлива старост, лошото

аг » * <-*■-» '^ТИ^^еса'»ЙI^Т<,
Наистина, ^ 6 та чролрама. нашата вина към другите хо-

на такива ученици училището} ра и към цялата страна“
оказва парична, помощ, обаче В. в. 4 г ият»™.
~тя не е достатъчна. ________ Василев

За допълнителен вид обуче- 
ние засега това училище ня
ма условия. Все пак 
вънучилищната дейност 
белязват добри

пешно основпото училище

Никола Иванов в шега каз
ва, че не счита че трябва да 
се нареди между ветераните 

Но радостта на учителя Ни- на просветното дело в Димит- 
келг. не беше само зарад успе ровградско, но когато приказ 
х?. му в училището. Той се в а хм е видяхме, че той е едип 
прояви и като добър актьор от старите просветни работни 
в местното самодейно друже- ци в общшгата.

ни специалисти...

изитие.

жени с една дума казаноВойната тъкмо беше завър
шила, когато в малкото височ- 
ко село Д. Криводол в тогава 
шната прогимназия на учили
щето стана учител Никола И- 
ваиов. Първите следвоенни го 
дини, когато височките села

нещастни.
Някои данни могат да пот

върдят отрицателните явле-
ство.

— Още като учител, иа село За гаия при възпитаването с при
мера.

Лоши примери са: ако съсе 
дът дойде на гости, а родите

когато организирахме селски- преди години един ученик от 
те вечеринки аз трябваше да Димитровградско показал до- 

преживяваха същински ренеса ставам актьор. Но това не бе- бър резултат в своето учене
по биология и химия, той ка
зал, че това е поститиал само

ше трудно на селската сцена.нс в своето развитие, за про
светния работник имаше мно- Но когато дойдох в града ак- 
го работа. Никола Иванов ка
то местен човек, трудолюбив 
работеше денонощно. Той то
гава преподаваше всичко, — 
биология, руски .история, бъл 
гарски, пение па дори и физ
култура. За преподаване 
толкова много предмети тряб 
ваше да се работи много. И 
затова в неговата къща често 
пъти газената-ламба не гасне
ше. Той трябваше да прегледа 
писмените работи, да прегле
да. уроците да намери най-до
брият метод за работа. А то
гава нямаше учебници, наръ-

зарад това, че бил ученик на 
Иванов.тивистите на самодейния теа

тър „Христо Ботев" знаейки 
моята работа на село ме по-

В босилеградското основно училищена

Успехът по-добър от лани
Найч-олямото основно учи

лище в комуната „Георги Ди- 
чництг не само за учениците, митров“-в Босилеград в първо 
но ида преподавателите. Тря- ТО полугодие, на тази.учебна 
бваше да се работи много, даи година показа 

-се. диктира на децата за да мо бър уопех. 
же да се постигне добър ре
зултат.

римит е, недостиг на. учебници ка например секциите и про- 
по всички предмети на българ фесионалните активи в учили 
ски език. Поради това учени- щето добре работят. Особено 
ците са принудени да ползват деен е активът за клаоово обу 
учебници на сърбохърватски чение, в който са включели 
език, а обучението да слушат всички клаоови учители -Успе- 
набъ-лгарекм. Вторият обекти
вей момент е, че болшинство- а Л иност показват и акти- 
то ученици пътуват ежеднев- ®ите...3а о^бществено-езиковите 
но- по десет и повече километ 1И естествено-математическите

лъжа и
впослед-

оравнително до

От 715 ученици на централ
ното и дванадесетте подведом

. .отвени училища, 462 . са пока-
Иваиов най-много обикна зали положителен успех.' От 

биологията. Затова, се записа .251 ученик, които не задоволя 
задочно иа Висщето педагоги ват 71 имат само по една ела 
ческо училище в Белград и ме ба бележка, 
жду първите просветни работ Преподавателският 
ници в околията получи дип
лома за преподавател в основ 
шгге училища.

ра. - . .. предмети.
От значение

кол ек-'
тив ечота, че тази ученици до 
края на годината ще успеят 
да поправят, ообствения и об- 

_ -оция успех, на училището за-
през 1951 година, когато ги- щота малко са учениците 

мназията в Димитровград има които имат по три и повече 
ше нужда от преподаватели слаби бележки, 
той бе приет за преподавател 
по химия и биология. Само е- 
дна година прекара извън Ди
митровградско когато 1952 го
дина бе учител в село 
ник, Лесковашко, а след това 
отново се завърна в Димитров 
град, за преподавател в сръб
ското осмогодишно училище.
Като добър преподавател от 
ново бива преместен

ни
сълзи ихаджии помагала.

Като причина защо успехът 
не е по-добър се .изтъкват ня 
колко обективни момента. Пъ

при из- 
се за 

резултати. Та-
Бой-

В ОСВ - Димитровград ‘Издателство „Братство“ 
разполага о книжкаталрига 1МРШ ЗИ РАБОТА НАШЕНЕЦ 

от Марин Младенов 

Цена 2 динара.

в гимна- 
е зазията, а през 1956 година 

местаик директор в гимназия щинокия
Пред с ед ателството на Об- 

съвет комуната, а ще се посвети 
бходимото внимание

нео 
на орга- 

иизаци.снно-политич-еско и кад 
рс®о изграждане по предприя
тията и учрежденията. Ще бъ 
дат организирани разисквания 
във връзка с първата конфе
ренция на синдикатите в Сър 
бил и по други въпроси.

Председателството на Общи 
накия синдикален съвет в Ди
митровград тази година 
озно ще обсъди и въпроса за 
настаняването на работа 
отрицателните явления, 
съпровождат този процес.

синдикален 
прие на 27 януари план 
бота през настоящата 

Централно място

та. „Авторът ще се радва 
зко представителите 
.различни

за ра 
година, 

в плана е
дадено на проблемите във връ 
зка. с разпределението според 
труда и на развитието 

анал- моупразителните процеси

наСъс свършване 
не преставаше и

на часовете поколения от
крият в тези стихове ли1: 
чето, душата и живота §7 
на нашенеца, ако едните 
това разберат като 
■ставка на живота

УЧИЛИЩНИЯ 
ден иа учителя Никола. Още 
на село той работеше 
фабетските

на са-в в ко
курсове. Организи мУната. Така също синдикал- 

раше старите в организацията н‘ият съвет ще обсъди разлре-

. орг„1иаци„а „ запас. то о-
рз2иоЩеРИ' раб0теше за Общинският'

ТУР”Ша ■ Д" *" ■
^ ■ НО ще следи

съ-
си, ка

то свой портрет, а 
тте

ДРУ- 
като жива частоери-

от родния край, 
водени от

които.
динамиката 

на новото време, са на
пуснали, но не и забра
вили“

и за 
коитосиндикален съ- 

внимател 
стопанския ход в — се казва в пред 

говора на книжката.М. А.
Страница 8
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Димитровград

ОСНОВАНА ОБЩИНСКА 

КУЛТУРНА ОБЩНОСТ
След като подготви проекто- 

останалите
яоми перспективи на 
ния живот в общината и дъл
госрочно програмиране на де
йността.

култур- турните дейности и силите 
включени в тях. При това се 
очаква и почголяма заинтере
совано,от за културните проб
леми и од страна на общин
ската акупщина, обществено- 
политическите и трудови ор
ганизации. Значи, налице са 
всички условия за плодотвор
на работа..

устава и направи 
организационни 
инициативния комитет, за ос
новаване на общинската кул
турна общност, на 28 януари 
свика учредително

подготовки.

Такива възможности за раз 
събрание ©итие културната общност 

от представители на културни димитровградско ще обезпечи 
те, обществено-политически, не само чрез регулирано фи- 
трудови и други организации нансиране, но и чрез система 
на което, след по-дълго закъс тично следене, изучаване, насо 
нение, бе оанавана общинска чване и координирай 
културна о:бщност.
Учредителното събрание прие 

устава на общността и избра 
нейните
събрание от 25 члена 
седател Адам Георгиев; 
лълнителен комитет от 7 чле
на с председател Добринка 
Евтова и комисия за следене 
и програмиране на културни
те дейности в общината от 11 
члена.

В устава на
ската културна общност се ка 
зва, че тази културна институ 
Ция трябва да бъде самостоя 
телна самоуправителна органи 
зация в която ще се свързват 
целите и интересите на тру
довите организации и деятели 
на културно поле. Общността 
ще бъде носител на материал 
на,та и финансова база на вси
чки културни дейности в об
щината.

По такъв начин библиотеки 
те, самодейните и профеаиона 
лни културни учреждения ще 
имат своя обща организация 
а с това, може би не винаги 
достатъчно, но постоянни 
стабилни финансови извори.
С това са гарантирани и по-

в

Л.■е на хул-

В босияегр адската гимназияръководни органи:
с пред

из-

Много слаби бележки
В първото полугодие от та

зи учебна година успехът на 
богаилеградската гимназия „И- 
ван Караиванов“ е незадоволя 
ващ. Това е констатация на от 
деленските общности и на лре 
подавателююия колектив.

Броят на учениците, които 
имат отрицателни бележки е 
много голям в отношение на 
онези, които имат положител
ни. В олучая от 401 ученик 253 
имат незадоволяващ успех. То 
ва означава, че 63 на сто от 
учениците са показали 
уапех.

Голям е броя и на онези у- 
ченици .които имат по една 
и две слаби бележки. Такива 
не са били в състояние пора- 

и ди повечето причини да овла
деят учебната програма, а у- 
чителите не са практикували 
оказване на помощ чрез до
пълнително обучение в орга
низирани подготовки.

Поради недоимък на поме
щения училището не е имало 
възможност да ползва и дру
ги начини на организирана по 
мощ на онези ученици, които

по знанията ои изостават по 
отделни предмети.

Най-слаб успех учениците са 
показали по математика и ези 
ците.
Поотделно по клаоовете най- 

слаб успех бележат учениците 
от втори и четвърти клас. Мло 
го по-добър е успеха на уче
ниците от първи и трети клас. 
А най-слаб успех са показали 
учениците от 1У2 клас, 
то само 17 на сто имат поло
жителни бележки.

Колективът на гимназията е 
на мнение, че през второто по 
лугодие условията за работа 
ще бъдат по-добри. Ще се ра
боти в първа омяна, което да
ва добри възможности, особе
но на онези ученици, които е- 
жедневно пътуват да повишат 
индивидуалната си работа. За 
тях и други слаби ученици ще 
могат да се организират кръ
жоци и други форми на допъл 
нително обучение. Така зна
нията на учениците ще се у- 
ве личат.

димитровград-

от кои

слаб
УЧЕНИЦИ ПОМАГАТ НА ПОПА

През последно време някои ученици 
от гимназията и основното училище в Бо
силеград редовно посещават черквата в
града.

Не само, че посещават това свято ме
сто, яо и помагат на попа. „Светата“ во
дица, която той готви по време на вер
ските празници те разнасят из града ...

Говори се, че някои от тези ученици, 
които участвували в ограбване на месо /о 
сушилни в града, сега се „разкайват" пред 
попа, а той им чете молитви. Затова уж 
били и тези посещения и това сътрудни
чество.

В. В.
гуууууууу/у/уууууууууууууууугууУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ/УУУУУУУ/УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ//’У/'г//*"/У""""""-'"'"""УУ""""-""'"""""-"-"""Г/У/УУЛМГ//УУ/У//У//*МУЬ

\ Когато есента умря, удавена от дъждовете, в 
^ малкото зелено сандъче на балкона умряха и

агнета, които се опитват да прескочат плета в 
селския й двор ....

Пет етажа по-долу се движеше човешкият 
мравуняк ауспухите бълваха бензинени пари, 
човекът с количката продаваше на децата скри
шом слънчогледови семки, а понякога премина
ваше моторизираната градска катафалка и ста
рицата дълго гледаше шепата хора, които вър
вяха подир нея ...

— Какво става с тебе — загрижело я питаше 
на вечеря синът й. — Ако те боли нещо, кажи 
да извикаме лекар ...

Нищо не я болеше, не знаеше за какво тря
бва да се извика лекар и казваше:

— Житото умира... Аспиринът не помогна.
— Слаба е земята — рече синът. — Ще ти 

доноса от завода селитра ...
Селитрата не спаси житото. То продължи ба

вно и безпричинно да умира.
— Тая земя няма корени — рече тя. — Жи

тото иска земя с корени...
Синът се усмихна, защото му се стори глупа

ва тая старческа приказка за „земята с корени", 
но като видя смаленото лице на майка си, уп
лаши се и каза:

— Е, нищо де... Изскуби го и засей латин
ките и грамофончетата...

Старицата замълча.
В края ни април, както стоеше на малкото 

столче на балкона, загледана в синкавата омара 
на равнината, главата й неочаквано клюмна и 
лицето й потъна сред мъртвите житни стръкове 
на зеленото сандъче.

Вечерта синът й я завари така.
— Мамо — тихо рече той. — Хайде прибирай 

се ... Стига си плакала за това жито...
Старицата вече но можеше да плаче — »а ни

що и за никого.

1§ цветята.
Старицата прибра в стаите саксиите с мушка

тото — защото зимата щеше да вледени и тях.
I §I !

КОНСТАНТИН КОЛЕВ$ — а в сандъчето поръси житени зърна, които бе
^ донесла със себе си от село и ги бе държала 
§ досега, обвити в парче от вестник.
^ Зимата беше дълга и студена — най-дългата и 
$ студена зима в нейния живот. Когато запяха кап 
^ чуциге, тя повярва, че е жива, защото в сандъ- 
^ чето бяха наболи бледозелените стръкове на 
$ житото. Пекна априлското слънце и те избуяха, 
^ колкото педя. Тогава старата жена усети, че се 
^ затопля и нейната кръв. И изнесе ниското си 
| столче па балкона със смътната надежда, че ид- 
^ ват хубави дни.
$ Малкият цимеятеп балкон на петия етаж беше 
^ нейният свят. Сутрин апартаментът се опразваше 
^ рало — младите отиваха па работа, тя изпраща- 
| ше внуците си на училище, почистваше стаите и 
Ь като сложеше гозбата на печката, сядаше на ни- 
^ ското столче на балкона. Пред очите й се про- 
% стираха покривите на града, от улицата полъх- 
$ ваше отровният дъх на бензин, но далече някъ- 
^ де в равнината димяха комините «а селските къ • 
^ щи и старицата мислеше за запустелия си дом, 
^ за неговия двор, гдето край плета сега бяха из- 
§ буяли сипи и бели зюмбюли, а люлякът се 
Ь неше да разпука пъпки. Беше вече топло, по 
$ старицата усещаше някакъв хлад и напразно на- 
§ хлуваше пухкавите пантофки на краката си. Са- 
$ мо когато спреше уморените си очи на житните 
$ стръкове в сандъчето, тя за миг усещаше жи- 
$ вителна топлинка в гърдите си и костеливите и 
$ сухи пръсти ги галеха с благодарност и надеж- 

да.

ЖИТО 

НА БАЛКОН
1

Ио житните стръкове линееха с всеки дои, 
жълтееха, зеленината чезнеше от тях и скоро 
започнаха да умират един след друг.

Старица се изпълни с ужас.
Тя поливаше житото повече, отколкото тря

бва, и пролетното слънце си беше хубаво — 
пролетно слънце! — но старицата виждаше как 
н зеленото сандъче всеки ден се вселявашс смъ
ртта.

— Разтвори аспирин във вода и го полей — 
каза синът й. — Що избуи и ще изкласм.

Старицата го стори, по житото продължи бав 
но да издъхва в малкия

Стоеше по цели дпи на балкона, не й се вли
заше в големия сенчест апартамент и понякога, 
уморена от мисли, усетила сърцето си отмаля
ло, зажумиваше от болка и тогава виждаше из- 
класили гергьовски жита, долавяше дъх на. лю
ляк, на напращял от сокове чернозем и/Шарени

§

Iка-

ковчег.

I5
— Живейте, милинки... живейте ...§ §§

§
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. за лвюсаюд-ьр Велики — Троя IX
тър на .Е^^запазлт въпреки (350 г. ггр. н, е. — 400 г. сл. и. 
наяти, той е запазил I ^ е ) Слод разпадане държавата
опожаряването си ( бд р на големия лълколодец този
н. с.) едаощветюи ю Де ,град е станал .владение на рим
оцветени ® Р” Тпоя VII оки императори до неизвсст-

от Илиадата построен върху Редките посетители на Тру- 
останките от Троя VI и въпре ва нямат възможност да ви- 
кГрданлвансто си оставил дят тук богатите музеи на По- 
богати оонови от обществени мпей или Микена, чудните ек 

Пред нас върху изкуствено ш опради, площади, кре опонати на занаятчийското
издишат хълм в крайбрежна- ^^Гтроя, VIII (900- творчество, мулажи^сцени от
та равнина между малките ре- 350 г пр н с ) с град, постро- древчтая бит. Развалините на 

ОИ1МОИС и Окамотдср, ле- ^ ^ до родини по-къоно върху Троя въздействуват непосред- 
жат крепостните стени, улици рааваотинйте на Отровата ствсно, е мълчаливото си и го 
те .амфитеатърът, бездънните т„оя населен по всяка веро- рдо усамотение. Воред тия на 
кладенци и срутените градски ятиост с |Гърци от островите и печени от малоазийсюия зной 
кули на древния град. 13 ия- 0П|т>апсйа!Сия континент, той .руими посетителят изпитва 
какви 500—000 метра, които носи болсаи иа ед,иа нова кул- странното усещане, че е док<} 
изминава, по хълма, посетите-' _ ж,0ЛЯ!зната. снал в една шепа пръст чега-
лят докосва останките на по- последният град, който чо- ри хилядилетия от човешката 
жари, бедствия и разрушения, вешката ,ръКа е въздишала въ история, 
всред които отново е оживял този хълм< е троя на А-

ДРЕВНАРАЗВАЛИНИТЕ НА
ТРОЯ

ки

П. Константинов
човекът.

Най-южно аха хълма са раз 
положени развалините 

Троя I (град, съществувал ме 
жду зооо—2500 г. преди и. е.) 
—• примитивен градеж от ка-, 
мък и глина и запазени оста 
ики от градски кули, груба ке 

каменни

на

Лума-две за очилата
сечива.раммка и 

Троя II (2500—2100 г. Пр. Н.е.) 
принадлежи към 
период и е останала до наши 
дай със запазени части от гра 
доката стена и основите 
три тържествени порти. В сре 
дата се очертават останки от 
двореца на владетеля. В тези 
развалини са открити съдове 
от печена глина, части от гръ-

Още не се знае кога са се явили очилата. Според една 
стара вест римският император Нерон си служил със сма
рагд, когато гледал борбите на гладиаторите. Немското наз
вание на очилата „бриле“ ни подсказва, че в стари времена 
берилият е употребяван за подобрение на вида.

И зн армирането на истинските очила обаче се приписва 
на неизвестен венециански стъклар от ХШ столетие. Усъвър- 
шенствуването на очилата до сегашната им прецизност 
вървяло успоредно с развитието на оптиката и офталмоло- 
шята.

пред елени координати. Наука 
та не е предприемала същест 
вени стъпки за разкриване ос 
тамките на този далечен овят. 
живеещ повече в поверията, 
отколкото в данни на някакъв 
исторически факт.

И сега, както нерядко става 
<в такива <случам, на помощ ид
ва един ентусиаст и мечтател^ 
Бдиш любител

Пътят от Истанбул за Троя 
минава през Дарданелите. Бре 
говете на Мраморно море са 
необичайно спокойни — жъл- 
теникавокафяви от стърнища-) 
та и сухите пасбища, обгърна 
ли отвред заглъхналите, поч
ти безлюдни къмпинга. И ц 
тази «сепокоряваща и малко 
тъжна тишина морето 
стаено е запазило свежия, сап- 
фирен цвят на южното небе.

В Дарданелите силуетите на 
големите параходи изглеждат 
заплашително могъщи в срав
нение с малкия ферибот, кой 
то пръскайки вода и пара, ни 
пренася в Чанаккале на отвъд 
кия анадолски бряг. Оттук др 
Трува, развалините на древна 
Т!роя, остават не повече от три 
десет километра и по асфал
товото шосе наши най-чести 
спътници са неуморните ками 
леки кервани, които в света на 
многотомните доджове и ауто- 
юниони въпреки всичко нам и 
рат икономическо оправдание.

До преди няколко десетки 
години сказанието за древна) 
та Троя е било все още леген 
да, увенчана от вечен живот в 
стиховете на Омир. Место по лр 
жението на града се е предпо
лагало в твърде широки и нец

бронзовия

на

е

един- В нашите предели очилата се явяват на прехода меж
ду XV и XVI столетие, за което се съди по портрета на Томо 
Нигер от Л. Лот.

Хайнрих 
Шлиман, — който с помощта 
на археолога Дьопфелд раз
крива за кратко овреме първи
те девет града на Троя неда
леч от турското селище Хисар 
лък на малоазийркия бряг. Се 
риозните археологически про
учвания и систематизиране ос 
тамките от древния град са щ 
вършени обаче по-късно, през 
1931—1938 г. от голямата ек
спедиция на Блеген от универ 
ситета Цинцинати. На те.зи из
следвания именно дължим и 
разкриване тайната на мигача, 
окия град, оставил името и съ 
дбата си в едни от най-хубави
те страници на световната пое
зия.

Всъщност градът на Илиада

нчароки колела и примитивни 
сечива по всяка вероятност то 
зи град е загинал от унищожи 
телен пожар. ,

Троя ш — V (ОТ 2100—1700 
г. пр. н. е.) — останките на 
тези градове са доста незначи 
телнм и по всичко личи, че за 
дълъг период, от около 400 го 
дими, те са били стоковъдаи и 
земеделски селища и вероят
но са станали жертва на при-! 
родни бедствия.

Троя VI 1700—1250 г. пр. н. 
е.) е величествен строеж на ед 
на нова епоха. Могъщи стени 
от майсторски изработен ка
мък обграждат този град. Той 
е заемал площ, два пъти по- 
голяма от предишните. Цен-

Най... Най... Най...
Най-дългата река в света е Мисисипи. Но има и най- 

къса — в СССР. Нарича се Репруа и се влива в Черно море 
край курорта Гапра.

*
Н ай-гол ям ата книга в света е издаденият, вероятно 

през 17 век, географски атлас. Широк е един метър и висок 
два метра; намира се в Берлинската държавна библиотека.

*
Най-тежката книга е известната „Дяволска библия“, 

намираща ое в Стокхолм. За изработване на книгата са упо
требени кожите на сто магарета. „Дяволската библия“
350 килограма.

тежита е един от деветте града на 
Троя — многократно разруша 
вана и съзиждана отново 
пепелищата си.

*
Най-малката книга е демонстирана през 1953 година 

на книжната изложба в Амстердам — книгата е десет пъти 
по-малка от обикновена пощенска марка.
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тънът започва да играе ролята 
средство: с тютюн се изплащат заплатите 
събират данъци. Така
се разпростира върху много голяма територия 
и това тропично растение сета се отглежда дори 
в Шотландия и Швеция. Най-добре обаче то се 
чувствува в Балканския полуостров и Мала А- 
зия, където се създават прочутите ориенталски 
сортове, които с дребните си и нежни листа и си
лен аромат се ценят по-високото 
ските.

на платежно от засаждането на тези дървета в други райони, 
въпреки че, особено в тропичните гори 
река Амазонка, добивът на каучук 
при крайно трудни условия.

В 1820 година обаче в хишшовата кора бива 
открит алкалоидът хинин, който получава широ
кото разпространение като лекарство против ма 
ларията. Малко по-късно се откриват новите сво 
иства на каучука, когато 
сяра. Голямото търсене на

или се 
отглеждането на тютюна около 

е извършван
§I

I РАСТЕНИЯ 

ПРЕСЕЛНИЦИ

към него се прибавя 
тези суровини и труд

ностите при получаването им в Бразилия и Ек
вадор довеждат до мисълта да се засадят 
на в Индия и Индонезия, където при подобен 
климат могат да се създадат обширни планта
ции. Ето защо в 1859 година анлийският ботаник 
Ричард Спрус събира и изпраща в Индия и на 
остров Цейлон близо 100 000 семена от хинино- 
вото дърво и по този начин опасенията на Хум- 
болд, че може да у

от американ-

Разпространението на хининовото дърво и 
каучуковата бразилска хевея протича при пора-

мерика, но намират почва за

семе-

широко разпростра 
пение другаде. Науката отдавна била запозната 
с каучука и с противомаларичните свойства на 
хининовата кора, обаче никой изчезне поради х митническото 

му изсичане* не се сбъдват.
По същото това време цяла Бразилия 

вее в „каучуковата треска". Само за 4—5 годи-

с 3 «5йк
джунглите на Амазонка стотици хиляди се- 
~Р°СИ" ~ събирачи на каучуков сок. По- 
вечето от тях загиват поради болестите, дивите 
зверове или крайно лошия климат. Но за зараж 
дащата се каучукова промишленост са необходи 
™ Т °Г°ЛеМИ КОЛКЧества суровина. Брази- 
^ няй ДпТ3 МРЖШОЛ ВЪРХУ Добива на кау- 
мк^я Р забранява износа на семена от

хДГТ61™ Т0Ва В 1872 г°Дниа англича- 
хилжп* ттг.Р ^икъм успява да изнесе няколко 
хиляди покарали семена, с
Малая и Индонезия

не се интересува

жи-

Обичаят да сеутвъадил най-напре7ГА^лЛи^'иИдГориЖвид(шя?

“Г, ”С™?“ЦУ
за ^ КРЗЛ Джвймс I го обявява
папата зяпЛя?яГЛаМТа И вредеп за дробовете", а 
папата заплашва пушачите с отлъчване Към по-
в?ГкХоМ=”РИбЯГВа Цар Михаил Феодоро- 
чите в Сибип Д 3 ^каз За изпРащане на пуша- 
о б1зглавявбятР'гг,^иЯК0И ^Р001 СУлтани направо

I
Страница до __________

тях се засаждат в 
огромни правилно подреде

ни каучукови плантации, 
ният световен доставчик. Към 1900 година вече 
никои не търси каучук в дебрите на Амазонка. 

Не трябва да

които и сега са глав-

се мисли обаче, че само Аме
рика е давала растения на Стария свят. Докато 
перона е получила към 40 вида американски ра- 

свяг и в Австралия састешш, в- Новия препесе-
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По въпроса за спортния 

ДимитровградТ център в<8> ига шШцА§щ щ и 4

В общинската скупщина казват:

Да се спазва градоустро 

йствения план
Напоследък в Димитровград 

много шум ое вдигна около из 
пражданет© на обектите от ко 
мплекса на Спортния център. 
И оиия хора на които 
ртът не им лежи при сърце, 
са заинтересовани какво 
стане с обекта, започнат пре
ди няколко години в градска
та градина.

В Общинската скупщина ка 
зват: Без план не може да се 
строи. Ние не искаме да се 
намесваме в 
спортното дружество 
Балкански“, но кгогато се касае 
до изграждането на обекти, 
не могат да строят без план. 
А те именно искат така да 
строят помещения за заведе
ние и помощни помещения.

Ние оме готови да им помог

политиката на 
„Асенстга-

ще

И тази година физкултурни упр а лшения Има неразбирателство ...
нем
изготвяне на общ план на обе 
ктите, които трябва да се стро 
ят в Спортния център, а след 
това, като се види кой обект 
къде трябва да бъде лоциран, 
нека строят каювото си искат, 
А така, както искат те'— не 
може, защото не се знае да
ли този обект по-късно ще с? 
включи успешно в комплекса.

А те — почват от оградата! 
Ние съжаляваме, казват" в об
щинската скупщина, но не мо 
жем да допуснем 
да се прекроява градоустрой
ствения план на града Нека 
кажат думата си за целия о- 
бект компетентните специали
сти, а те са готови и без пари 
да направят и разработят ски 
цата на Спортния център, па 
тогава нека строят ...

Зимнитя сезон наистина би 
могъл полезно да се използва 
за подготовки за строежа. Са
мо компетентните в спортното 
дружество „Асен Балкански“ и 
Общинската скупщина трябва 
да седнат и да се договорят.

Този път средствата не са 
проблем — но договарянето.

М. А.

да дадем средства за
Има известно неразбирател

ство между някои хора в ръ
ководството на спортното дру
жество „Асен Балкански“ и ня 
а<ои общински ръководители. 
А то е съвсем излишно ако сс 
върви по канален ред и ако 
се спазва градоустройствения 
план на Димитровград. Но за
що и откъде идва този боя
зън? I

ОБРАЗУВАН
МЛАДОСТТА

КОМИТЕТ ЗА ДЕНЯ НА
— За председател избран Любомир 

Г олубович
— Фестивалът-преглед на фолклора 

на народностите в СРС Някои хора из „Асен Бал
кански“ се страхуват да изгу
бят средствата, с които разпо 
лагат. А те имат 18 000 000 от 
томболата и 16 000 000 динара 
от бившето игрище на „Асен 
Балкански“, което продали на 
'строителното 

„Градня“. И сега хората в „А. 
Балкански“ се страхуват да не 
загубят тези средства ако до
пуснат общината да ръкоеоди 
със строежа на Спортния цен 
тър. От друга страна — без

('Продължение от 1 стр.)
Както с ©изтъква, този инте 

ресен замисъл не ще се осъ
ществи, ако стопанските орга
низации в комуната не се при 
текат на помощ на комитета 
по провеждането на фестива
ла. Тези дни се водят прего
вори с „Димитровград“, „Сво
бода“, „Циле“ и другите пред 
приятия, за да се установи с 
какви средства ще могат да 
участвуват. Средствата, които 
досега отделяше Общинската 
скупщина — са недостатъчни 
обикновено от (500 — 1 000 000 
ст. динара) — и с тях нищо 
не може да се направи.

Между другото в програма
та на фестивала ще влезнат 
— изложба на домашно ръко
делие, литературна вечер и 
спортни игри.

Също ще се организират из се ангажират всички обществе 
лети до туристически места в но-политически сили в кому- 
комулата — Погановсжи мана 
стир, Петърлашката пещера и 
друпи.

В превеждането на новите 
замисли на тези тържества ще

постоянно

ната — на първо място Съю 
за на младежта, Социалистиче 
ският съюз и другите.

предприятие
М. А.

Грижи за хигиената да се допитват с компетентни 
те служби в Общинската скуп 
щина — някои спортни акти
висти ое интересуват и искат 
„А. Балкански“ да строи 
кои обекти в комплекса 
Спортния център.

Диммтровградските улици 'са 
заприличали на нищо и ника
кво.

Някои на подбив ‘ казват, че 
от свиждането миналата годи
на, много улици не са почист- 

В някои от тях, като ули- вани. 
ца -„Христо Ботев“, „Светозар 
Маркошич“ и др. кой знае от- комунистите, които приключи 
кога не са минавали работни- ха неотдавна, неколцина диску 
ците от „Услуга“ да съберат танти дишаха глас ло този въ

трос. Комунално - услужното 
предприятие обаче и по-иата-

ня-
на

На събранията на Съюза на

Курсивибоклука.

тък си мълчи.
Сега е още зима — и нечи

стотията по улиците не се ви
жда навсякъде, но щом грей
не пролетното слънце — ще 
изкара на видело целия бок
лук.

А Димитровград претендира 
да става туристически център.

Хигиената на първо място с 
лоша препрръка пред всички 
минувачи и градът по такъв 
начин няма Да привлече вни
манието на чуждестранните и

ТЕЧЕНИЕ||ШШШ11Ш111Ш111ШШ1Ш111Ш11ШШ111111]111Ш11111ШШ1111ПШ1!1111!11111Ш111111Ш1111111111!111111Ш11Ш

ни повече от 200 културни растения, между кои
то почти всички житни или фуражни култури, 
много плодове и зеленчуци. Захарната тръстика, 
кафето, цитрусовите плодове, пшеницата и днес 
крепят стопанството на много американски дър
жави. Нещо повече, много от местите растения 
започват да се използуват в Америка едва след 

са били облагородени и подобрени в Ев-
към

В село Груинци младежите провеждат 
танцови забави в местната училищна сгра
да. Добре е, че намерили помещение за 
тази цел. Обаче не е добре, че редовно чу
пят прозорците.

Всъщност чупили ги само двама, кои
то своята постъпка оправдавали с това, че 
се чувствували по-приятно, когато в поме
щението ставало течение.

Казват, че били искрепи, защото по 
такъв иачип много по-бързо отрезнявзли.

В. В.

:
като
ропа. Ние вече споменахме за доматите, 
тях трябва да добавим и слънчогледа, наричан 
първоначално „перуанска слънчева трева" Той 
започва широко да се използува в Америка едва 
след като в Европа създават сортове с по-малък 
процент лъспи, по със слой от твърди клетки, 
предпазващ от личинките на нападащия го ми

нати турмоти. ,
Дали не би било лошо, яко 

не може нищо друго да се 
папрати, „Услуга“ да подеме 

с гражданите 
и упеж- 
М. А.

една съвместна 
акция за почистване 
дане па града?

лед.
Някои растения-злосторници пътуват „без 

паспорт". Така към 1830 годила в Сонорна Ир- 
присшга, вероятно закачена за някой 

кораб, канадска елодия — водно растение, раз
пространено дотогава само в Канада и Северо
американските съединени щати. То намира бла
гоприятни условия в Северна Европа и за. по- 
малко от 50 години запълва със стеблата си мно
го реки, канали и шлгози, правейки трудно и 
дори невъзможно плаването по тях. Срещу „под 
ната чума", както не твърде ласкаво назовават 
елодията, се повежда борба с всякакви средства, 
но без особени резултати и до днес. Други вред
ни бурени или храсти се пренасят чрез препари
рани животни, които са натъпкани със сухи тре
ви. Техните сомена, попаднали във влажна поч
ва, намират бързо разпространение за голяма 
изненада на ботаниците.

И така полезните растения следват човека 
при откриването и заселгането на 
През XIX и особено през XX век обаче пред хо
рата изникна вече друга задача: как да сс по
добрят и да се преобразуват растенията, така че 
да растат и дават плод при съвсем други усло
вия, различни от естествената им среда.

ландия

Младите
Ш на

ПЪРЗАЛКА=нови земи.

I=
в=
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ЕРШТйО ХУМОР « САТИРА * ЗАБАВА ♦ХУМО^САТИР^ЗАБАВА

Ауд1/ф/рКарикатурен екранВместо хумореска

КОЛЕ!ПИШИ, КАНЕНЕ НА ГОСТ

Гостът на един габровец о- 
бядвал с домакините.

— Вземи си още едно кюф
те — предложил домакинът.та. После започва играта. Е- 

щади вади бройките от една че 
рна торба, а друтмят чете.

— 57 — се провиква четя-

— Пиши, Коле, пиши... — 
тези думи можете да чуете 
всяка вечер ако 
край заведението на спортно
то дружество 
ски“ в Димитровград.

А Кольо — пише ли, пише.
За другите не зная, но на 

мен Кольо много ми писа —

минавате — Благодаря, изядох вече
три.

„Асен Балкан- щият.
— Добре е. Да си жив и 

здрав.
— Ех, да беше с две брой- 

по-доле, та и аз да се за
пиша — въздъхва друг.

— Тройка.
— три дяволи да те вземат 

— пак се чува някой ...
— Добър си, добър си ... 

Златен си — одобряват ония, 
които имат брой в билетите

— Абе, ти изяде четири, но 
си вземи още едно — добавил 
габровецът.

ки
ХРАНА ЗА ДАСКАЛАи отписа.

Почти всяка «вечер — от 17 
до 22 часа аз съм на „събра
ние“. Дали така правят и дру-

съм

Даскалът в едни габровски 
колиби бил хранен „на заре- 
да" от учениците — 
му ядене от къщи.

не зная, но негите
сам ... Събираме се най-мал
ко по 30—40 души, а поняко-

носели

си.га и повече.
Заведението е задушно, за

димено и там се врем като в 
но никой не

— Мамо — рекло едно мо
миченце, — утре е моят ред 
да нося ядене.

— Добре, де — рекла май
ка му, — иди и набери щир, 
да му сваря чорба, но гледай 
да е от по-едрия, защото дре
бният ми трябва за пуйчетата.

— Де разбъркай ги малко 
се провикват неколцина

глаоове.миша дупка 
се оплаква, Всекиму е добре. — Мешай дете, мешай ... 

— казва настойчиво Денич, замакар че едва се диша .. .
— Пиши, Коле... — 

започва играта.
Кольо пише, а Денич разда 

ва билетите за томболата.
«Всички играят — един пече 

ли. Такава е играта!
С охота взимаме билетите.

да задоволи желанието на о- 
ния, които се провикват.

И така: 34, 12, 15... ДО 99.
След като се прочетат 

30—40 бройки — току някой 
се провикне:

— Стигааааа! — имам всич-

така

по
*

— Няма да ходя вече на у- 
чилшце.

— Защо?
— Защото не знам да чет^ 

и пиша, а учителката забра
нява и да се говори. Тогава 
какво да правя?

кмте бройки...
След оравняването — щаст

ливецът е с озарено лице и 
чудна усмивка. Останалите гри

«И Денич му дава серия еди зат устни, гледат жално в та- 
ница.

— Ех, тъкмо аз мислех да ват известни бройки „баксуз-
лии“ и си правят сметка — с

— Да му се не види! — и колко динара са влезли в „ко- 
аз се канех да го взема...

— Следващия път! — Спо
койствие! — казва Денич.

— Пиши, Коле! — провиква 
се Денич, за да накара да сц 
купят билети и ония, 
уж са дошли само да гледат 
„сеир“.

И веднага се чуват гласове:
— Дай, ми един билет...

— Дай, ми серия — казва 
някой. Искам бройки, 
свършват с единица I 

— Дадено!

които

лоните, мърм«орят нещо, псу-

взема този билет...
*

ша“.
Във влака майката към мал

кия СИ СИН:
— Забравих да изключа юти

След тази церемония — иг
рата започва отново.

— Пиши Кольо, играят ...
И всички са дово«лни — и 

печелещите и ония, които се 
надяват да спечелят.

Случи се да речем, че след 
дадени 200 динара — получи-

ята.
— Не се ядосвай, няма да 

стане пожар.
— Защо си толкова сигурен? 
— Защото забравих да зат

воря чешмата в банята.

които

те 5. Скачате от радост и каз
вате — спечелих!А колко?.. . 

Но — такава е играта. 
Пиши, Кольо ...

— И на мене ...
— Искам и аз ...
«Следващата точка на про

грамата е — съобща«ване на 
броя на играещите и премия-

*
.Без- думи

Философ към група слуша
тели:

М. Андонов — Човек който отстъпва, ко 
гато няма право, е мъдрец. 
Човек, който осгьпва, когато
има право е__

— Женен — изникнал някой
СВЕТЛИТЕ ПРЕКАЛЯВАТ НАПРАЗНА ТРЕВОГААнекдоти

На една селска сватба све
щеникът от село Козел се по
налял и когато трябвало да се 
качи на коня си, малко по на
вик, малко от слабост рекъл:

— Хайде помагай, боже, и 
вие светим!

Двама габровци пътували 
през море. По средата на пъ
тя параходът се натъкнал на 
мина и започнал да потъва. 
Настанала паника. Единият га 
бровец заплакал.

— За какво се вайкаш тол- 
— казал другият, — да 

не би този параход да е на 
баща ти.

от тълпата.

Да задоволи всички *

— Знаеш ли в мен има две 
жени!

— Чудесно. Следващият път 
ще доведа и приятеля си.

Американецът Лансмнг по
желал заседанието да не ста
не мно«го късно, защото си по

Френският държавник Кле- 
мансо след Първата световна 
война ггредседателствувал на 
едно заседание на представите 
ли на Антантата. Около обяд чивал преди обеда, 
прекъснал заседанието и пи

кова

*«Но когато се качвал се поза
Тогава Клеманоо «казал: „До- силил и паднал от другата АБАЖУР ЗА ЛАМПА

Срещат се двама габровци: 
— Накъде? — попитал еди

ният.
— Търгнал съм да 

абажур за лампата си.
А заацо не си купиш 

оветиите слаба крушка?

тал колегите си, кога мислят 
че е най-добре да продължат бре, ще продължим заседание страна.- Като се посъвзел 
работа.

— Защо смяташ, че Зула е 
много сигурна в себе си?

— Защото никога не се гле
да в огледалото!

от
то в три часът.“ Така Орландо болките, взел пак да се кач- 

— Да не бъде веднага след ще си поспи преди заседание- но казал: 
обяд — казал «италианецът Ор то, Лансинг олед него, а госпо 
ландо — аз обичам да си поо- Дин Балфур «и аз 
тпочика след обеда.

търся
— Хайде помогни ми госпо

ди самичек, защото 
прекаляват.

*ще си пос- 
V - тим на самото заседание.

по-
Вдни си нямат нищо, а на 

други и това им липса!
I

Подбрал: Й. Хаджиев
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