
ЗАВЪРШИ ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЮК

САМО ЕДИНСТВОТО МОЖЕ ДА ОСИГУРИ 

ПО-ХУБАВО И ПО-ЩАСТЛИВО БЪДЕЩЕ
— ИЗТЪКНА В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА СИ РЕЧ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЮК ЙОСИП БРОЗ ТИТО —

6 НОЕМВРИ 1970 * БРОЙ 471 * ГОДИНА ХП * ДЕНА 30 ПАРИ
ПЪРВАТА КОНФЕРЕНЦИЯ на Съюза на югослав 

ските комунисти приключи с работа на 31 октомври 
с приемането на ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ОБЩОТО ПО
ЛИТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. В заключение на кон
ференцията председателят на СЮК Йосип Броз Ти- 
то произнесе реч, в която направи резюме на рабо
тата й и изтъкна задачите, които стоят пред кому
нистите занапред. Между другото, той каза:ВрятстШ

* НА 2 и 3 СТР.• ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СШР ЮГОСЛАВИЯ *

Безкраенпроцес
ДИНАМИКАТА на нашето об

ществено развитие не търпи закон 
стенялостта, привидната хормони- 
чност, бюрократичния ред и мир. 
Революцията е безкраен процес. 
Във все по-сложните условия тъ- 

пътища на прогреса, койрси нови 
то не бива да спъва, но да откри
ва нови възможности за разгръща 
не на нарастващите производител
ни сили, а производственика, осво
боден от оковите на бюрокрацията, 
да го прави двигател на този про
грес.

Ролята на СЮК е тъкмо в това 
и неговата отговорност е все по- 
голяма.

Като признава различията в на
шето общество, противоречията в 

ги осветлява яс- 
открито,развитието му и 

но, непосредствено и 
СЮК прокарва път на бъдещото 
ни развитие, изхождайки от непо
средствените интереси на работни
ческата класа. Така СЮК укреп
ва независимостта на страната, раз 
вива самоуправителняя

равноправието между царо- 
Югославия.

СЮК следят речта на Кръсте Цървен-Делегатите на Първата конференция 
ковски за актуалното

на
политическо положение.социали

зъм и 
дите и народностите в

показва и от Пър-Това ярко се 
вата конференция на СЮК.

Онова, което у нас са естествени 
промени, приспособяване и усъвър 
шенствуване на системата, някои в 
чужбина с злонамереност го тъл
куват като криза.

Откривайки конференцията, дру 
„Кога/го днес ТУК 

въпросите на система
та и за необходимостта тя да 
приспособи към сегашното разви
тие, следва да имаме пред вид, 4 
промените в системата и нейното 
усъвршенствуване не са криза, а 
ход напред."

Първата конференция именно о- 
ще ведпаж доказа, че югославски
те комунисти, единни и сплотени 
с работническата класа, имат си
ли и необходимите политически и 

предпоставки за още 
безкрайния

Димитровград
Димитровград

СТОП
за холерата!ЗАСЕДАНИЕ НА ОК 

НА ССРН
гарят Тито каза:
говорим за се

и успеха в предотврат
яването на заразата от 
тази опасна болест. За 
мероприятията, които в 
момента се предприе- 

водихме

При опасността от 
появилата се в Турция 
холера Димитровград, 
като граничен град има 
особена отговорност за 
цялата страна. От от
говорното и правилно 
отношение на здравна
та и на всички други 
служби в града зависи

Днес в Димитровград се проведе раз 
ширено заседание на Общинската кон
ференция на ССРН на което бе разгледа 
на ролята и задачите на Социалисти
ческия съюз в общината в общонарод
ната отбрана и приета програма за рабо- 

Общинската конференция и неи- 
тсла през 1971 годипа.

Материали от конференцията щс по
местим в следващия брой.

мат в града, 
разговор с републикан 
ския санитарен инспек 

Никола Цвст- 
коГгто между ДРУ“

та на 
11ИТС

тор д-р 
ков, 
гото заяви:

материални 
по-бързо развитие на 
процес и» революцията у нас.

♦ НА СТР. 6 и 7д.А.



сюк3*върши първата конференция наЮгославско-румънски отношения
САМО ЕДИНСТВОТО М0,ЖЕ ДА 

И П 0 - Щ АС Т ЛИ ВОНова среща Тито 

Чаушеску дълго да положително и наистина ху- 
другарите, баво нещо. Градивността на 

на тази конференция
валидност нс може 
трае. Затова на
ипптп работят върху това аз всички 
предлагам от сърце веднага трябва да бъде «римео как 

Л към подготвя- да се държим в провеждане
про то на решенията, които при-

(От 1 СТР.)

„,Тази конференция има иа 
истина огромно значение за приСтънят

щЯЯтЩШЯЩЖШ!::'
на Бърдо край Попит и друг„ личности. | яещ0. " поблемигс ако всички му Тези слабости ние вече отдав

,мм. официален ГЗ!=ГДдГ 5=

Любляна и сърдеюга са ха1тктс„ „а „„„.„екип про- да”-ПГР»шо н’еойо“ щес-^Гтам иТчнХяии
зидент бяха отдадени на ниЯ ,ррябва да схванат и да ® ас^ подкрепа сектор,
аерогарата всички почести — ,ги .изпълняват веинки кому Д държаНие иа всп
от топовин садяти до прег- цисти, в Различни °бл > _ иС 1Це може да се из-

1 също така, какго и ние 1у «нова което се търси,
ги приехме. Ако ние, иа пр Подкрепа трябва Да се даде ™*а, в шш.»я.»юто иа № „фал», дава-

положението,

вътрешно ехме тук.

В дневния ред на тази кон 
ферсиция имахме и селското 

Ясно дойде до 
са сла!бостите там.

вно 
който като изява къде
прекара 

Кран. Президентът Тито пое 
рещна своя гост на аерогара-

Макар че това посещение

, та в 
поздрави с него.

Новата си среща президен 
тнте Тито и Чаушеску ще по 
светят изключително на раз- 

които започнаха зав

Днес аз в тази сграда во
дих разговори е група от три 
десетина селяни, частни про 
изводители. Те ме запознаха 
с положението. И на този сек 
тор трябва да пристъпим към 
по-бързо разрешаване на про 
блемите, които не са толкоз 
тежки. НаЙ-много жалби има 
на посредниците, т.е., на раз
ни накуггчици, 
други, които идват само на 

взимат. Те ми каза

батальонлед на построения 
на 1СЙНА.

Двамата президенти съпро I Зи решения се поставим уредим
Илие вождаии от своите сътрудни то т ов ^а бкгга ^Гк: он ферен па дори и по-късно.

лата Та Бърдо^рай Кран. |

тези проблеми. ВИСШИТЕ ОРГАНИ

говори,
чера след обед. С президента
Чаушеску пристигнаха
Вердец, член на

ЦК на РКП и пръв замс-на
Във вилата,

настанени, президентите
стник-председател на прави- матрашази и
телството, Емил Драганеску, са

ИК на ЦК и замест- Тито и Чаушеску започнаха НЕОБХОДИМА Е ПОДКРЕ-
политич<ески разго- I Пд Ид ВСИЧКИ РЕПУБЛИ- 

I КИ НА С И С

готово и
ха, че те винаги са плащали 
сметката, без оглед дали го- 

да работим върху усъвършен дината е ,р0дна или не. За- 
Бих иокал тук да посоча ствуването на нашата систе- щоТо ак0 се роди малко, це- 

една сериозна отрицателна ма> Врху реорганизацията на ните не се покачват при тях, 
тенденция от миналото, т.е. нашите «ай-висши органи и но в търговията. Ако пък се 
бавното разрешаване на про самия връх в държавата. Ня роди ^ого, те също така ня 
блемите. Ние сега сме в така маме време да отлагаме това, мат гОЛяма полза от това, за 
ва фаза на развитие, че ня- н0 трябва да действуваме твъ щото тогава ' цените падат, 
маме достатъчно време. Вре рде бързо. Ние няма да ме- 
мето не работи за нас, но про Ним Конституцията изцяло,
тив нас. Затова трябва да по н0 известни неща в нея чрез Аз мисля, че тук тряава да 
бързаме, трябва да употребим конституционни амандмани. въведем по-голям контрол, и 
целокупната си енергия в раз и това трябва да напарвим. 
решаването на тези пробле- Пред нас, значи, стои една 
ми, за да вървим колкото се огромна ,работа, която изиск- 
може по-бързо напред.
Разбира се, тук се изтъкват

предимно проблеми в стопан Тази конференция, по мое
ството и селското стопанство, мнение е твърде импресивна които имат някаква селско- 

разрешаване тряб по това, че твърде добре на- стопанска машина. Би било 
ва да пристъпим веднага, белязахме всичко онова, ко-
Цредседателят на Съюзния ето сега най-много ни танги- „
изпълнителен съвет изложи ра и най-много ни пречи да днес зарад това би обвинявал 

предложеие с иск на Китай- 12 ноември, а ще ги открие I програмата на краткосрочни вървим напред. Тук е застъ- нашия селянин. Ние тъкмо 
народна република не- алжирският делегат Муха-1 те мерки — замразяването пена цяла Югославия Съю- ИСКаме нашите селяни да бъ

на цените, т.е., спирането иа зит иа комунистите в цялата малко по-богати и датяхното лудуване, обуздава- страна. И тъкмо еднаквите дат малко псКюг ™ и д 
пето на вноса и тн. Но това становища на делегатите от произвеждат повече. Не сме 
са палиативни мерки, чиято всички републики са твърде ем да ги делим на богати,

член на
ник-председател на правите- и

Николае Екобеску, вори.
Разбира се, паралелно сто 

ва, трябва да твърде бързо
своите

лството и

Проскто - резолюция на 18 страни 

Общото събрание
в

матралазите ги намаляват.

Искане за приемане на 

Китайската народна ре
публика в

то не временен, но траен.
Един селянин тук добре ка 

за, че днес вече не може да 
се говори, че кулаци са ония.

ва и съответно поведение.

Разискванията по въпроса | към чието 
соха на Общото събрание на на Китай, започват в Общо- 
Обединените нации проекто- т0 .събиране във вторник, на

Осемнадесет страни подне-
наистина абсурдно ако някой

ската
забавно да се върнат всички мад Язид от името на 
нейни права, калето и да се Лите подписиици на проекто-
изключи националистически 
Китай от членство в светов-

остана

резолюцията.

ната организация- 
■Подоисници на тази про-

екто-резоллоция са Алфир, 
Албания, Куба, Гоинея, 
рак, Мали, Мавритания, Па-

международното работничес
ко движение остана жестът 
на ССДП от периода на избу 
хването на Цървата световна 
война, през 1914 година. Как 
то това правеше по времена 
Балканската и Сръбско-бъл
гарската война, ССДП в наве 
черието на Първата световна 
война, както и през цялото 
врелф на войната —последо
вателна на решенията на ЩУ 
тградокия и Базелски конгрес 
на Втория интернационал — 
сс застъпваше на заседания
та на Народната скупщина 
против войната и военните 
кредити. Така на заседания
та на Народната скупщина 
през май и на 18 юли 1914 го 
дина и през юни 1915 година

Ленинци Югославияи-

Ленин за интернациона
лизма на сръбската 

социалистическата 

партия

кистан, Конго (Бразавалм), 
Румъния, Сомалия, Судан, 
Сирия, Танзания, Йемен, Ю- 
жен Йем:еи, Югославия и За
мбия.

БРАТСТВО
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки петък
Урежда редакционна колегия 

Директор,
главен и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

ССДПнаШШй ШШШ ШрШ
зе:™-Чг &нал в Базел, в чийго дневен летариата. В този смисъл в лавне „против м и

ред бе внесен само един въ- резолюцията пишеше, че до- дити за све „
прос: борба против милита- колкото война и избухне, балканска федерация- -----.
ризма и военната опасност, трябва да се превърне в гра та на Щутградския конгрес, Десетина дни след обявява 
Без разисквания бе приет , жданска война и да се изпол представителите на ССДП в нето на война, на Сърбия от 
манифест за борба против им зува за .смъкване на капита- Народната скупщина през страна иа Австро-Унгария, 
периалистическата война, ма лизма. Това становище в ре- юни 1912 година гласуваха на 15 юли 1914 година гер- 
кар че водачите на Интерна- золюцията бяха предложили против военните кредити. майската и френска -социал- 
ционална нямаха намерение Ленин и Роза Люксембург. Все пак, между най-извест демокрация погазиха ©поме- 
да го проведат в дело. Последователни на решения ните жестове в историята на натите решения на Интерна-

Издава „Братство" — Ниш 
От. Пауновкч 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годишен абонамент 15 а по

лугодишен 7,5 и. динара 
Тек. сметка 625-3-78 Служба 

друштвено книговодство 
Нар. банка Ниш

Печатница „Вух Караджич" 
Ст. Пауножича 72 — Ниш

;
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ОСИГУРИ ПО-ХУБАВО 

БЪДЕЩЕ
мулация и в Същото 
бързо да 
равнище и на стопанството 
да остават достатъчно сред, 
ства на разполагане. Ако сто 
панството имаше достатъчно 
средства на разполагане, по- 
бързо щеше да става разши-

време някои ще забави тези проце
си. Но аз мога да уверя на-

се Стига до кавги, и пак вси 
чки продължават д аживеят 
заедно. Така ще бъде и за
напред. Но нашите трудещи 
се от всички националности 
знаят, че трябва да бъдат 
заедно. Те знаят, че само е- 
динството, което осъществих 
ме през войната и след вой
ната, може да обезпечи по'- 
хубаво и по-щастливо бъде
ще, мощна Югославия, на 
която не ще могат Да нав
редят никакви пророци със 
своите глупави бълбукания 
за нейното разпадане.

Иокам на края, другарки и 
другари делегати, духът, кой 
то владееше тук да пренесе
те сред всички членове на 
Съюза на комунистите, в Со 
циалистичеокия съюз, сред 
нашите трудови хора. Прене 
сете духа на вяра в опособ- 
ността не само на комунис
тите, но и «а всички наши 
граждани, да преодолеем вси 
чко основа, което досега ни 
пречеше по пътя на нашето 
развитие.
Желая ви много успехи във 

вашата по-нататъшна работа.

расте жизненото
шите трудови хора, че след 
това ако последователно 
се придържаме към тезимер 
ки — ще дойде до по-силен 
размах в общественото и ико
комическото развитие на стр 

раното възпроизводство а с аната. На тия които предоха 
това по-бързо ще расте и жи 
зненото равнище. С една ду
ма, самоуправлението ще ук
репва по-бързо 
днес.

(ОТ 2 СТР.) особено в суровините. В та- 
бедни. Днес трябза КЪв СлУчай, бихме западпа-

в по-тежко 
Следователно, трябва 
скоро да се приеме стабили-

зват на Югославия някакво 
разпадане, някакво разкъс
ване или национални несъ
гласия — а те желаят това —

средни и
да даваме пълна подкрепа, 
колкото това е възможно, на 
всички селяни. Защото селя 
чинът, който е добре стоящ зационна програма за по-дъ 
п лъг срок.

ли положение, 
час по- отколкото

мога да кажа, че се лъжат, 
както винаги са се лъгали 

Ние с години вече говорим, досега. Те никога няма да до 
че на работниците и предпри чакат това (бурни аплодис- 
ятия трябва да оставим по- менти).

И на

и произвежда за пазара, за 
нас е от голямо значение. На 
нас ни е необходимо да се про 
извежда за пазара и той за
рад това е полезен за соци
алистическото развитие. От 
полза ни е и оня, който про
извежда само за себе си, за
щото це върши натиск вър
ху: селскостопанските произ
ведения на пазара. Следова
телно, ония различия, които 
някога се поставяха във връ 
зка с това ко'й е от полза за 
социализма, а кой не е — днес 
вече изчезват. Аз не искам 
да говор тук по-подробно за 
селокото стопанство, -защото 
чухте доста за това. Мисля, 
че е твърде важно <в по-на-

ПР ОБ ЛЕМИТЕ НЕ ВОДЯТ 
ПОТЕКЛО ОТ РАБОТНИ
ЦИТЕ вече на разполагане, 

това сега трябва да обърнем 
най-гол ям а

Нашата общност е цименти 
Досега рана не само с потоци от 

малко им оставяхме, давахме кръв в освободителната бор
им капка по

грижа.Позволете мм, да. кажа ня
колко думи и за някои „про
рочества“, за които имах въз капка. Това ба, но и в следвоенните теж-

все повече довеждаше до за
печат Ония коитпВ поелсказ бавяне на развитието на са- онова, което имаме днес. Вси 
ваха ' че самоупоавленТето в моу1ПравлениетО' Сега трябва чки наши народи и народно-

~ — —

шето самоуправително общес пенво. в тава отиошение от нем само зарад това, защото
голямо значение са стабили- бяхме единни. Добре, повеч 
зациоините мерки. Настина, пъти се и поокараме. И в ед- 
замразяазането на цените на но семейство, в една къща,

ки усилия в изграждането наможност да чета

сти, трудещи Се в нашите ре 
съзнават, 

че това можахме да постиг-
тво стапнира, че дори върви 
и назад, сега малко позаглъх 
наха, малко са изненадани и 
сния извън и вътре в стра
ната. Всички тези пророчест 
ва са безсмислени: 
трудност. Всички ние сме у- 
верени в това, че се потвър
ди стойността на нашето са
моуправление, че то е постиг 
нало огромни резултати. Днес 
милиони работници в наша-

това етатъшното развитие да се 
придържаме към резолюция 
та, която тук днес единодуш 
но приехме.

Общинска конференция на ССРН

ПРЕДИМСТВО НА ШОСЕТАТАЗАМРАЗЯВАНЕТО НА ЦЕ
НИТЕ — КРАТКОСРОЧНА 
МЯРКА та страна знаят какво прав

ят. За тях трудът вече не е 
фетмш, както писа Маркс за 
това. Това е новият работник,

който
Отново бих се върнал към 

стабилизационните мерки на 
Съюзния изпълнителен съ
вет. МислЯ, че те тук също 
така се отнасят и до репуб
ликите. Въз основа на заклю 
чеиията, които тук приехме, 
ние трябва веднага да прис- 
тхпим към тяхното реализи 
ране. Вече в началото казах, 
че замразяването на цените 
с кратосрочна мярка.

новия производител,
значи неговия — В следващите пет години трябва да се построят поне по- 

важните общински шосейни артерии. Облагания за селски
те пътища, за високоразрядните — общински динар и сред
ства па републиката. Скъпи са услугите на пътните пред
приятия.

знае какво 
труд, какво му донася нему 

обществото. И той та-и на
ка се и държи. Имаме на сто 
тици и стотици хиляди твър 
де способни хора, ония кои
то са били селяни или обик
новени работници, а днес мо 
гат да се мерят с ония, кон
то са завършили и висши у- 
чебии заведения. С една ду-

Заседанието на общинска- изграждането на 
конференция на ССРН в Ба- такова бе заключението 
бушгаица, което се състоя на 
30 октомври т.г. имаше в дне 
вен ред само две точки: за
познаване

пътищата, излезе много окъпо.
трябва да се помисли за об- 

заседасчието, мака,р че по ос- разуване на режиен комитет

Затова
на

Не трябва да си правим ил
юзии, че това ще ни донесе ма, самоуправлението ни да- 
иякаква голяма полза. Зам-

■новния въпрос — на кои шо ,при общината, който да орга 
на членовете с сета да <*;• даде предимство низира работите. Значението 

в строенето нямаше единоду ,на местните общности също 
шие между изказалите се.
Някои бяха за строене на ме

де и новия човек, новия ра
ботник и производител. Ис- предложенията и разисква- 

имаме проблеми, иията по изменението на поразяването на цените има 
две страни. Положително е, 
чс с това ще се попречи на 
по-нататъшното лудуване на 
цените. Но ако замразяване 
то остане за по-дълго време., нас, горе-
то може вредно да подейству Не казвам, че всичко има 
ва върху по-нататъшния, ра субективен характер. Има и 
стеж на ^производството, за- обективни причини, особено 
щото биха се изчерпали ре- когато се касае за акумула- 
сурсите, които днес същест- цията. Ние например, не мо- 
вуват в нашето стопанство, жем да вършим голяма аку-

не бива да се подценява, ко
гато става въпрос за строене 
на пътища между селата.

тина, ние 
тези проблеми не водят поте
кло от работниците-самоупра
вители, но, преди всичко, от

литическата система у нас и 
на икономическите функции 
на федерацията и обсъжда- ждуседоките пътища от 4-ти

зане на. проектопрограмата 
строеж на шосейната мрежа 
в комуната в следващия пет 
годишен г.Ьриод.

разряд, а други за важните 
комунални- артерии — Бабу- 
шница—Звонци и други.

По тези предложения се ра 
зиоюва доста, но единодушие 
не бе постигнато, на кои пъ- 

В програма, която бе пред тища да се даде предимство.В заседанието участвуваха 
членовете на ОК на ССРН, 
представители на другите об ССРН за пътищата, се сочи, Но да се нябляга върху маги 
ществено-политически, орга- че 
низации, членът на предсе
дателството на републикан- 

конферепция

наложена от комисията Обективно гледано ще е нуж

комуната има около 255 стрелите на комуната, защо- 
км пътища, но само девет км то т0ва Са високоразрядни 

на модерен път. Около 190 км шосета, в прав)енето на конската
ССРНС Тодор Славянски 
референтът в РК на ОСРНС 

’ и някогашен обществен дея- д0,вършеви. Това значи, 
тел в Лужница Никола Сто- шосейната мрежа е

и от цялата мрежа са пътища т0 участвува освен общината 
IV разряд, но 150 км са не- и републиката. И не само за-

че това, но и защото тези пъти-

всич-характер поциснала, отказаха се от'кла- класов 
сова борба и, гласувайки за ки въпроси, 
военни кредити, се приклони И според признанието па 
ха към империалистическите Ленин, в целия Втори интер 
апетити на своите правител национал единствено сръбс- 
ства. След тях тръгнаха и ката социалдемокрация е и- 
други социалдемократически мала оправдание да гласува 
партии за воепните кредити, защото

световна война ооек

съвсем ща, щом бъдат направени, 
ще насърчават към приклгоч 
ваие на селската мрежа към

слаба. Възможностите на ко
муната са относително огра-

илкович.
изложение поУводното наточка направи пред кичени, зарад недоимък

средства и затова решението тях, защото те ще носят наи-
е в самооблагането в пари, голямата част от икономиче- 
ж\И'В труд и впрягове. Освен 
това ще са необходими заем

първата 
седателят на ОК на ССРН в 
Бабушница Бормвое Богда- 
иович, като в общи черти из

първата
През течение на Първата тИвц0 за Сърбия беше паро- 

световна вошга на революци доосвод0дИТСлна, отбранител- 
снното, ляво крило на меж- остана верна иа
движе°ние0ТвернГанаТпринци- принципите на интерцациона 
пите на международната про Лизма и гласува против вои- 
летарска соидарност, покрай 
Лениновите болшевики, само 
ССДП и отделни лица всред

ския ефект за комуната.
ложи историята на тези пред Програмата ще се обсъжда 

мага ме на неразвитите райо- в местните общности, а изгле
Тодор ми от банката и фонда за положеиия, а след това 

Славииоки запозна заседаши
се пристъпи къмпата. ни, ако дите да се направи доста в 

това строителство са големи 
защото електрификацията е 
готова.

с причините, които нала 
гат такива пролени в наша- 

система

ето строеж и на важните арте- 
на комуната. В предло-

пъти високоЛении иа два
това нейно държание. И 'РИМгерманската социалдемокра

ция (Карл Либкхнет и Роза в речТа си в Лозана па 28 
Люксембург) както и някои сепхември и в доклада си от 
български „тесни" социали- ^ оКтомври 1914 година —за

отношението на социалистите 
«ъм войната 

„Най-добър

та политическа
компетенциите на феде- жената програма се изтъква

че самооблагането върху до 
ходите на населението би о-

оцени
във

яснорацията. Трябва да е 
__ каза той — че изменения м. н. н.

минимален 
140 милиона

не са сигурявало прита, които се предлагат,сти.
безизходица или процент околонаи пролетариата 

Ленин изтъкна: 
пример

продукт
трудности, но обективно пуж 

мярка, нашето развитие в 
цялост и в републикански ра

по-свободно ди. Това обаче никак
достатъчно и трябва да

Сръбската социалдемокра
ция, както се вижда, се ока
за в положение преди всич
ки други да определи своето 
Действително отношение към 
войната. Тя, благодарение па 
марксистокото ядро в 
ръководство, без колебание
зае интернационалистическа
позиция, водеше борба про- 
тив шовинизма и запази своя

за пет години само от земе-
и околоделокото население 

110 милиона от други дохо-
изпълпеиза този

интернационализма
на

дълг т.е. 
са сръбските социалдемокра 

„Освен сър

•няма
змеои да върви 
и повече 
в леи и ето.

опряно и а самоупра да ети". А след това: 
бите, своя дълг 
руснаците".

се потърсят нови ресурси, каизпълпиха и из-своето то също временно ие се 
челно място кл10чм и участието на жив 

труд 'И иа впрягове.
Ако чака услужването 

и и а пътните предприятия ще

На шосетата —

'В следващите 
комуната трябва да реши въ 
проса е модернизирането

•“ СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ 
Ю(ГОСЛАВЯНИ В ОК

ТОМВРИ“)

в пет години

Стреиица 3
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ЗА ГРАДОУСТРОЙСТВОТО 

НА БОСИЛЕГРАД
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙЦИРАЗГОВОРИ С

По почин на Общинския отбор на ССГН

яши се до предстоящото догражданс на наша 
та'обществено-политическа система. Освен чк 
новете на Изпълнителния отбор на СС1 , 
представителите на останалите обществено, 
политически общински организации и нар4 д 
представители, в разговорите взеха участие и
Стоядин Стошич — Дича, член на Съюзната Пра1Веии изменения па градо игие 
конференция на ССРН, ЛСика Яковлсвич и уСТр01й|Стаеиия план па 
Зоран Станкович, членове «а Републиканска
та конференция на ССРН.

В разговорите стана дума и
кретни належащи въпроси в Босилеградската ниП при отделни лица. 
комуна. Отново бе изтъкната нуждата от до- 
граждапето на пътя през Власина, електрифи
кацията на селищата и др. Каза се, че за осъ
ществяването на тези акции е необходима ин
тервенция на Републиканския фонд за разви
тие на недретатъчпо развитите краища. Гази 

обаче трябва да бъде конкретна и ка-

„ ГГ11П||Г,ПЯ1Н„.П „а общинската скупщина ще бъ 
ва въпрос за планирането национализирани строи-
няколко нови улици за смет- ^^иит^па:рцелиграда. На
ка на други по-малк в ' .истина това решение още не

дПе "позволи отрочето е валидно, защот0 трябва да 
да се позвилиа 1 бъле утвърдено и от страна

Бо- на частни жимпца в Р Републиканската скупщи-.

ят и с една част от строител за урбанизъм ят и с една VI * политика по всичко личи, че
пия район към извор. ^ реш^ге ще стане вали

дно. Дотогава то ще претър
пи изменение в оная част ко 
ято се отнася към големина
та на национализиращия се 
район. Сигурно е, че предло 
жените 120 ха за национали- 

бъдат намалени.

наНа няколко заседания 
Общинската скупщина през 
миналата и тази година са ни.

наТова е предизви-силеград.
за някои кон- кало забележки и иегодува- жилищна

По такъв начин прадоустро 
йствеиият план, който бе из
работен преди седем години 
е значително изменен.

Тези, както и другите изме 
пения на плана най-често са 
правени заради частната со
бственост на незастроените 
площи, при което е било непомощ 

временна. Това е строено не само за
ради разни частни искания, възможно да се спазва гра- 
но и поради редица същест- доустройството изцяло.

в. в. зация ще
Предимно ще бъдат изоста- 

периферните обработва 
общинска еми земеделски парцели. Та

ка с това решение няма мно 
го да се навреди на земедел- 

вече да се допускат измене- ските производители, които
все още заемат значително 
място в структурата на гра
дското население.

вени
вени нужди.

ТЕЛЕФОННАТА ЦЕНТРАЛА Е ГОТОВА В компетентната 
най-големи служба казват, че няма по-.Пооледиите и

■промени са направени с поз
воление на компетентните ли ния и допълнения на градо- 
ца от ателието за традоустро устройствения план, защото 
йство на Сърбия- Главно ста с прилагане на решението на

Тези дни в босилеградската поща завър
на автоматичната теле-ши монтирането

фонна централа. Тя създаде голям интерес, 
защото значително ще допринесе за по-доори- 
те телефонни връзки в комуната. Засега тя 
ще се ползва само локално, но вече в идва- *— 
щата година ще бь^ включена в междумест- 
ната телефонна система.

Новата централа разполага с 
фонни линии, които напълно задоволяват ну
ждите на Босилеград. В момента пощенската 
монтьорска служба подменя старите телефо- 

Досега са присъединени и 32 нови, пякол-

По такъв начин ще се съз 
дадат условия градоустрой
ствения план изцяло да се 
провежда особено в оня част, 
която се отнася до прокарва 
нето на нови улици.

НАПИЛ СЕ И ИЗГОРЯЛ120 теле-

Йордан Давидков, 50-годи- мента, когато им станало съ 
шен земеделец от Горно Тлъ метателно защо не излиза от 

ко от които и на частни лица. През седмицата мино, който повече години дома. 
ще бъдат въведени още толкова телефони.

Тази централа е монтирана от страна на 
пощенското предприятие от Ниш.

Досега в Босилеград са за
строени 40 ха. от които в об
ществения сектор само 10 ха.

ни.

Иначе Йордан вече две гобил хроничен алкохолик, пре
ди някой ден в ттияино със- дини живял сам. Поради пи 
тояняе паднал в огнище и янство и постоянния тормоз- 
■изгорял. Съседите му го на- — жената и децата му го на-

Водоснабдяването и кана
лизацията — главен проб
лем

Бележка ■мерили подир два дни, в мо- пуснали. Тези два въпроса представ 
ляват сериозен проблем 
градоустройство на града. За 
щото Босилеград няма доста 
тъчно «ито вода, иито 
канализация. За правилното 
и цялостно решаване на тези 
комунални въпроси е необхо 
димо да се изработи отделен 
прокет. Такъв засега общи
ната няма, но се правят до
говори с предприятието „Пе- 
лагония“ от Скопие за изра
ботване му.

за

ЗАЩО РАЙЧИЛОВЦИ НЕ 

ИЗБИРА 0ТБ0РНИК ОГРАЖДА СЕ УЧИЛИЩ
НИЯТ ДВОР

пък

Вече цяла година се
ло Райчиловци няма 
свой отборния в Общин 
ската скупщина. Па-то 
чно, няма такъв след 
трагичната смърт на 
Славчо Сотиров, който 
беше и отборник за то
ва село. И до днес на
селението не е успяло 
да се организира и да 
избере свой представи
тел в ОС. Безуспешни 
са били и настояв^ния 
та на компетентните от 
общината. На насроче
ното от страна на пред 
седателя на ОС събра
ние на избирателите 
присъствували само ня 
колко Души!

Сигурно е, че неизби 
рането на отборник в 
това село, между друго 
то, има големи после
дици и в решаването 
на местните комунални 
въпроси. Например, за 
разлика от по-рано, се 

_ га местната общност тук 
бездействува. А има 
много въпроси, които 
тъкмо които тя трябва 
Да решава. Да речем 
изграждането На една 
обществена сграда, 
ято е крайно необхо
дима. За тези цели се
га се ползва училищна 
та сграда, която не е

предназначена за тези 
цели

Друг належащ нере
шен въпрос в Райчи
ловци е водоснабдява
нето. И то се само час
тично се разрешава. Но 
такъв начин обаче не 
се постига много, защо
то все още половината 
семейства в селото ня
мат достатъчно вода. И 
тук местната общност, 
ако имаше отборник ще 
1Ц3 да бъде рещаващ 
фактор.

Но не е само това. 
Райчиловци има ток, а 
няма улично осветле
ние. Сокаците са кал
ни и разбити и трябва 
да се доведат в ред. В 
селото се строи, но без 
план.

В тези належащи въ 
проси не се чувствува 
присъствието на местна 
т?. общност. Местно са
мооблагане не се въве
жда. Ето защо е необ- 

, ходимо още веднага 
Райчиловчани да избе
рат отборник, който ще 
им помага в разреша
ването на тези въпре-

За ограждането на учшшщ 
иия двор, колективите на осъ 
иовс-гото училище и гимнази 
ята в Босилеград са задели
ли 36.000 динара. Предприя
тието „Услуга“ вече работи 
и дворът, който е голям три 
хектара ще бъде готов към 
средата на тоя месец. Става 
въпрос за телена мрежа, ко 
ято през пролетта ще бъде

допълнена с „жива“. Учили
щата ще получат фиданки 
безплатно от Секцията по е- 
розия в Хан.

Обаче, когато се касае за 
осигуряването на достатъчно 
количество вода получава се

По такъв начин дворът ще 
получи хубав изглед и ня
ма вече да слущи пасище на впечатление, че работата във 
добитъка. връзка с това неоправдаемо 

закъснява, с което се услож 
нява решаването на тоя ва
жен комунален въпрос. Съ
що така тук не са използва
ни всички налични възмож
ности, а особено онази, коя
то предлага местното самооб
лагане.

В. В.

НАКРАТКО ..
Някои в Босилеград имат чуден навик: щом ка

то не им харесва 'някоя, да речем, строителна акция, 
на всяка цена се опитват да я опъват. Но да се 
разберем: и такива предварително са тя 
твърдейки, че е необходима.

Така беше докато се павираха улиците. Някои 
открадваха от купчетата и ги хвърляха в реката. 
Сега при заграждането на училищния двор 
редовно през нощта изсичат от бодливата тел 
правят път. Други пък пускат свинете по улиците в 
центъра на града, за да улропаетят Зеленината, 
ято с мъка е създадена.

Очаква се, с оглед на ог-' 
раничените средства, на об
щината за решаването на ко 
муналките въпроси, значите-

да започне,

лна помоац да се ооигури по 
срадстзом новоформения об
щински комунален фонд- Та 
къв досега не е съществувал 
което е била голяма грешка. 
При такова положение всич-

от комуналните

някои
ко- и си

ки приходи 
са постъпвали в бюджета.

коси.
В. в.

В. В.
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Конфекция »Свобода«
Градоустройствен план 

на Звонска баняСТО МИЛИОНА ПОВЕЧЕ ПРОДУКЦИЯ
През последните десет го

дини постоянно се потенцира 
развитието на Бабушнишка 
община като туристически 
край като се набляга особе- 
1НО върху развитието на Зво 
нока баня, която представля 
ва и най-голямата туристиче 
ска атракция за целия край. 
За целта бяха предприети 
мерки да се направи градо
устройствен план на Звонска 
баня; и да се подобрят съоб 
щенията с Бабушница и др. 
■стопански културни средища

у нас. Неотдавна група спе
циалисти по градоустройство 
в Ниш начело с инженер 
Иван Георгиев представи в 
Общинската скупщина в Ба
бушница градустройствения 
■план на банята.

С пълното разработване на 
градоустройствения план ще 
се определи и къде може да 
се строи частно.

Очаква се в периода 1973— 
1978 година да се построи и 
пътя от Звонска баня до Су- 
■ково.

Свобода“, От миналата годи 
на насам са открити 12 нови 
магазина ,в страната, 
работят добре. Това помогна 
да се намали складът на сто 
км, които през летните месе-

■които

ци позадушаваха предприя
тието. Складът на стоки, 
реално, не е много голям —— Производство

то се увеличава, 
но и складът. По 
-големи заплати. 
Износ в СССР и 
ГФР. 
ство за пролет
ния сезон

ни съобщи директорът Ми
хаил Тодоров. Ние считаме 
за склад и това, което е в ма 
газилите из страната а то все 
кидневно се продава. Иначе 
„Свобода“ няма много зале
жала стока, но сравнено с 
миналите години, складът е 
по-гол ям. Предприятието е 
преоценило една част от сто 
ките за около 30 милиона ст.

Н.
Производ-

Подготовки за преброяването
Регистри на улиците и жилищата

ла Желюша и Лукави-Димитровградско ис
ка да посрещне деня 
на преброяването на па 
селението и жилищата 
(пролетта идната годи
на) подготвено. Неотда 
вна Комисията по щре- 
брояването е имала за 
седание, на което е об
съждала как да регист 
рира всички улици и 
жилища в града, за да 
няма трудности, когато 
започне преброяването.

В града, който през 
последните години, до
би няколко пови посе
лища, все още няма яс
но определени улици и 
номера на домовете, а 
подобно е положението 
и в пан-населените се

ца.
Общинската комисия 

за преброяване на на
селението и на жили
щата е решила да пред 
ложц в скоро време да 
се изготвят регистри на 
улиците и на жилища
та. За тази цел улици 
трябва да получат име 
на и да бъдат означени 
със съответни табелки, 
а всички домове — но
мера. Предложено е съ 
щото да бъде направе
но в Желюша и в Лу-

динара и това допринесе да 
Се поразпрал ад е това, което 
обременява предприятието

Тук се правят моделите
Работническите заплати в 

предприятието, за условията 
на Димитровград, не са под 

^ реалното равнище. Сегашна
та средна работна заплата се 
движи около 70.000 динара 
месечно, а в 'скоро време мо

равнище. А за фондовете на 
предприятието има към 
милиона стари динара.

Трудностите, които измъч
ват конфекциите у нас, не са 
отминали „Свобода“ в Дими 
тровград. Но въпреки труд
ностите, които през шестме
сечието зле се отразиха на 
редица показатели в стопа
нисването, работите сега са 
по-добри.

Деветмесечният баланс на 
„Свобода“' е много по-добър 
от миналогодишния за също 
то време и дава основание за 
вярване, че годината ще при 
ключи успешно.

През този период стойност 
та на фактурираната реали
зация възлиза на повече от 
1,2 милиарда ст. динара, кое 
то е близо до

Износ и увеличени 
заплати

10же да се увеличи с още 
на сто, зарад увеличаване ра 
зходите на живота. Това ще

За „Свобода“ не е новина 
износът на конфекция- Ня
колко години тя изнася раз
ни видове облекло. Но тази е второ тазгодишно увеличе- 
година износът е по-голям.
В Съветския съюз са изнесе
ни 5.000 чифта дрехи, на сто 
йност от около 105 милиона 
ст. динара. А в Западна Гер
мания по същия начин 
изнесени 3 000 детски зимни

кавица.
Комисията ще се от

несе до обществено-по
литическите организа
ции за съдействие.М. н. н.

ние, защото пролетта са уве
личени с 6 на сто.

— Без трудности не може. 
Но ги преодоляваме. Малко 

са ни се дължи, защото ходех-
ПОДГОТОВКИ ЗА МЛАДЕЖКИ ИЗБОРИме от предприятие до пред

приятие и искахме парите 
си. Дължим доста, ,но не тол 
кова, че сме големи 
члии. Това значи, че можем 
да работим без особени пре
пятствия във финансово от
ношение — каза директорът.

палта.
Вътрешният пазар също 

търси произведенията на Наскоро във всички активи на Съюза на 
младежта в комуната ще се проведат избори, 
па които ще се изберат нови 
членове за Общинската конференция. Това ще 
е момент за преустройство на младежките ор
ганизации с цел да се организират за по-ефи
касно действуване в обществено-политическия 
живот.

планираното бор-
ръководства и

В „Свобода“ сега 
дрехи за пролетния

За бъдат изборите проведени успешно 
тези дни в Босилеград ще се проведе младеж
ки пленум, на който ще се направят необходи 
ми подготовки и ще се уточни времето на из
борите.

готвят
сезон.

Пазарът ги чака.
В. В.м. н. и.

Фовд з» комунални работи при ОС

Да се продължи с уреждането на града
Тази година трябва да се 

•направят подготовки за уре 
жщане и а „Строшена чешме^' 
„Сателит“ и на ул. 
Златанов“. Те ще бъдат стро 
еии през идната година.

Някои улици, които дейст
вително трябва да се поопра 
вя-г в града, няма да бъдат 
уредени в окоро време. При
чината е, че през тях ще 
мине канализацията и теле
фонният кабел и не си стру 
ва да се правят, за да бъдат 
разкопани отново.

Узнаваме, че в скоро вре
ме 30 дома от селището при 
казармите ще получат вода. 
Фондът за комунални рабо
ти вече е уговорил с „Услу
га“ да започне работите.

м. н. н.

ро цреме ще се започне и 
„Георги Димитров“ 

„Димитров-

В Димитровград са завър
шени няколко улици, които 
досега носеха рамо име на у- 
лица. Но решението е да се 
продължи усилено е урежда 
пето на Димитровград.

Управителният съвет 
Фонда за комунални работи 

общинската

улица
(при комбинат 
град“. Те ще се строят с па
рична помощ на комбината, 
който осигурява две трети от 
необходимите средства. Ком
бинатът и други предприя
тия и досега са участвували 
в строенето на градските у- 
лици. Комбинатът построи у 

„Петър Тасев“ преди

„Крум

на

скупщинапри
на неотдавнашно заседание е 
решил да се уредят още у- 
лици. Планирали са: „Седми 
гали“. „Момчил войвода“ 
„Христо Омирнеиоки“. Те се 
намират в района около уп
равителната сграда на Гума- 
рата и па Комитета, а целта) 
е да се оформи окончателно 
този район, защото няколко 
улици тук вече -са уредени.

лродъл-

То-привършва водопровода, 

особено па жителите от ония квар-

,.Услуга” 

ва е радост 

тали, които не са очаквали вода.
: Хората сами подготвят канавките.

лицата
години, а „Циле“, „Градия“ й 
общгш-юката скупщина — у- 
лица .„Нишава“. В проект е 
изграждаме на улица за сгра 

на -бившето футболно

и

На снимката: ■дите
игргдце, за което ще осигур
ят средства „Градил“ и общи
пата.

Разходите ще ладимнат об 
що 300 хиляди нови динара.

Иначе строенето
Сега ое урежда нова 

„Сутйеока“, а в ско
жава. 
та улица-------------------------------------
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; Вместо 

| обществена 

: хроника
Бездушието към бл»

А той едва ли трябва да 
своята пенсийка, която 
хляб. И тогава не може

От кооперация „Сточар не е го, 
Да не

де се дяват тия динари, що г 
месец. Кой му ги взема — Дг 
случайните минувачи, 
подонесат хляб или нещо

I

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ 

УВЕЛИЧЕНИ С 10%
КОИТО

друг
Не бива да се пита човек

положението на стареца синът 
то не са в Каменица, 
да не могат да дойдат 
себе си.

но не са
ИЛИ Д;

ВЪЗМОЖ-’про- резултати дадоха 
кое- ност личните доходи да ла 

заетите да се увеличат с 
10%. С това личните доходи 

кооперацията се изравня
ват със сродните лични дохо

Въпреки намаленото 
изводство на пшеница,

на 30% в сраз- Л. КЛЕНОВто възлиза
нение с миналогодишното, 1>п 
п&рация „Сточар" завърши в 
даветмесечието с 43 милиона 
печалба. Добрите финансови дн в общината.

ОТ МУСУЛ: 

„СЛИКА1Й 
МЕ ЗА ПА
МЕТНИК'' 
сн. М. Н. Н.

А Тодор ли е само? Вел 
Драговита, живеещ сега в Ди 
три работещи сина иска помоц 
щото на времето „подарил дра1 
на държавата”. Ружа Златане 
в Димитровград, също иска п 
щери и един син, а кадастърс 
мята й е по-висок от нормир 
помощ. Приказва се в града ч 
изгонил майка си, друг не за 
трети . . .четвърти ... и все та

Преориентация в есенната 

и пролетна сеитба
пшеница върху един и същи 
площи. За сметка на това са 
засети ягоди върху площ от 

картофи върху 
предимно

.На заседанието на коопера 
тивния съвет, което се съ
стоя миналата .седмица, меж 
ДУ другото, бе разгледан сре 3,5 ха и 
дносрочния план на коопера- площ от 
цията и планът за есенната сортовете бинте и дезире, от 
и пролетна сеитба. Най-зна- които бяха постигнати т.вър- 
чителни промени са внесени де добри резултати на опит- 
в производството на пшени- ките площи през мешалата 
ца. Площите с пшеница 
намаляват с 160 ха за да се 
избегне поредната сеитба на

Тодор Апостолов — .,,Нинкарин от Каме
ница по цял ден стои на прозореца и се вслушва 
в гласовете на минувачите.. Когато чуе познат 
глас, гой проплаква за помощ, защото умирал

50 ха

от глад ....
Тодор Нинкарин е сляп старец, болен от 

старост и глад, макар че е пенсионер с около 350 
динара месечна пенсия и с поколение — 
дъщеря.

Общинската скупщина м’ 
задоволи всички искове на хг 
помощ, защото не разполага с 
14 милиона стари динара има 
и щом джобът е плитък, ще се 
ствително нуждаещите се и б

Но по-важен е другият В1 
ността на децата в отношени 
за това, кой трябва с принуд 
си припомнят синовния дълг? 
знае — завеждащия службат 

на практика той е безси 
друг — но не единка, а орга 
заклеймва, да изобличава, да 
за неморалността и бездушие1 

Струва си да

се година.

Д- син и

Поганово в старостта и бо- 
от най-близките тъкмо ко-

Тодор е сам, безпомощен 
лестта си, изоставен 
гато най-много се нуждае от тях. Така, вероят- 

и ще си умре — сам и безпомощен в стаич
ката на кат, до самата главна улица на село Ка
меница. Никой няма да забележи смъртта му, 
освен ако не направи това, за което отдавна вече

КИНОПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ЗА ЗЕМЕДЕЛЦИТЕ
но,

то дават ценни указания за 
отглеждането на добитък.

Подобни филми ще е необ
ходимо по-често да се проже 
ктират занапред, а не е зле 
ако и агрономите в земедел
ската кооперация, 
повече обикалят терена и о- 
■казват помощ на производи
телите.

говори — да се хвърли от прозореца на улица-На 22 октомври в Погано
во се прожектира кино за зе 
меделците. Прожектирани бя 
ха следните филми: Жинера 
лните торове и тяхната упо
треба, Как ливадите и пас
бищата да станат по-качест
вен,и и отглеждането на. гове

та. Но
Преди няколко дни председателят на местна 

та общност в Каменица бе питал по телефона 
председателя на общината — какво да прави 
със стареца, защото ще умре от глад. Какво е 
могъл да му каже председателят, когато не само 
Тодоровият случай е такъв в Димитровградско.

„Сточар'1

да.
Филмите са от голяма пол 

за за производителите, защо Първан Тодоров

Над сто жизнеспособни мъже седем-осем месеца ра
ботят по строителните обекти в страната, за да осигурят 
издръжка на семействата си. А когато есента ослани не
приветливите вършшца, те пристигат с печалбата да ку
пят нужното, да платят данъка, и да отделят пари за 
тока, за водопровода, за друго, та животът да стане по- 
еиосен и тук.

Сиромащията ли, планината ли, или двете заедно, са 
направили от раковдолци будни хора. В освободителната 
борба селото бе бастион на партизаните, макар че до ос
нови бе запалено от българските фашисти през 1943 го
дина, а 23 млади, яки мъже дадоха живота си за свобо
дата. А после, когато се обновяваше страната, живите про 
дължиха делото на мъртвите — с труд уреждаха едно- 
друго в селото, за да стигнат да електрифицират домо
вете си, преди много други цо-състоятелни селища.

Много работи обаче стоят несвършени. Кратък е гу
берът на раковдолци, за да се протегнат наведнаж до
край. Парата все не стигал а само с ръка не се върши 
всичко. Може би затова бе решено на 4 юли т-г. до 1975 
да се разрешат най-значимите за селото въпроси, а раков
долци да бъдат инициатори и за съревнование между се
лищата.

Наши села имат в
чешма
блем"РАКОВ 0Л: ДА НЯМА 

ЕЧЕ ОГНИЩА
да се 1 
торий, 
седмич 
тра Д°
ЗИМНИ!

I
нието 1 
ват 1®* 
лифин
мата, з 
зо 7® I 
един
земеДе
водст»
с КООП'

се лоД< 
и гове.

На 4 юли село Раков 
дол, в бабушнишка об 
щина, има тържестве
но събрание. Бяха се 
събрали всички раков
долци
даже и някои, които са 
напуснали селото. Съб 
ранието бе посветено 
на голяма трудова по
беда — бяха привърши 
ли работите по електри 
фицирането.

И тогава местната об 
щност на Раков дол ре 
ши да продължи с уси 
лено благоустрояване и 
до 1975 година, като при 
зове други местни общ
ности на съревнование, 
дажо и от димитровгра 
дската комуна.

в
млади, стари,

3РАКОВ ДОЛ е селце до югославско-българската гра 
ница. Малко е земята, която може да дава зърно, а лива
дите не осигуряват доста храна за добитъка. Но животно
въдството, макар слабопроизводително е основният поми
нък на населението. Колко бедно е селото може да се за
ключи само от следните данни: 76-те дома с около 500 
жители имат общо 87.000 нови динара кадастърски приход, 
а другите са повече от скромни.

Може би затова пролетно време .рядко се мерка в 
махалите млада мъжка глава.

хората
към * 
комуя*

Ето част от работата им до 1975 година:
— Да се стигне до Бабушница, трябва да се върви 

по конски пътеки повече от 10 километра. А по селските 
пътшца, до махалите, едвам се върви ,с волски впряг. За- 
тов?, строещото се шосе от Любераджа до Цървена Ябука 
ще погълне много работна сила на раковдолци. Те са ре- 
шили да построят 6-километровия участък, «ойто минава 
през тяхната селска мера.

КОВД°Я 
скит6 4 
е ли м



г ~\Референдум в кооперация ^Сточар“ стоп за ХОЛЕРАТА
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА САМОСТОЯТЕ

ЛЕН ТЪРГОВСКИ ЦЕХ
мя (От 1 СТР.) заверен сертификат и под 

контрола на милицията и 
на здравни работници се 
съпровождат през Югосла 
вия, за да се избегне тях
ното разпръсваме из стра
ната.

— За пътници идващи 
от Турция 
строги предпазни 
Покрай конртола, 
предприемат българските 
органи, в димитровградс
кия здравен дом е открит 
карантии, в който по пет 
дни остават всички пътни
ци от Турция. Група от се 
дем югославяни издържа 
карантина и напусна Дими 
тровград. Сега се очаква 
нова група югославяни от 
Турция, които също ще ми 
нат през карантина.

останали граж
дани следва да притежават

се предприемат 
мерки, 
който

СЪСуд КООПЕРАТИВНИЯТ 
СЪВЕТ на кооперация 
„Сточар" на последно
то си заседание взе ре 
шенис- да се обяви ре
ферендум за отелеяне 
на търговския цех в 
самостоятела стопанска 
единица в рамките на 
„Сточар". Референду
мът Ще се проведе на 
6 декември т. г. За цел. 
та о формиран инициа 
тивец комитет, на кой
то е възложене задача
та да направи необхо
димите подготовки и да 
запознае колектива и 
частните 
производители с основ 
ните цели на това на
чинание.

Счита се, че коопе
рацията за пет години 
от своето интегриране 
толкова е разширила 
своята работа, че е нео 
бходимо търговията и 
занапред да се развива 
и подобрява. С това ще 
постигне концентрация 
на силите в две основ 
ни направления: търго

оАига за
У*.КЪ' 

ВСеКИ

вията, доколкото успее 
да подобри кадровата 
си структура, 
възможност по-нататък 
да се развива за дамо 
же успешно ,да се бо
ри с острата конкурен 
ция в града, а от дру
га страна селскостопан 
ско производство, като 
основен отрасъл, в ко
операцията, 
можност да се посвети 
и да обърне по голямо 
внимание на сътрудни
чеството с частните зе
меделски производите
ли и на разширяване 
на производството, осо 
ено в животновъдство

От друга страна персо
налът на граничната служ 
ба и на митницата, както и 
други служби, които имат 
контакт с пътници, и чле
новете на техните семейс
тва веднага са ваксинира-

развива чрез търговско 
то предприятие „Ангро 
промет" от Пирот.

Решението на 
ративния 
ност представлява: реа 
лизация на идеята пов 
дигната в рамките на 
широкото обсъждане на 
средносрочния план по 
развитие на Димитров
градска община до 1975 
година. Бъдещето тря
бва да покаже ко'лко 
сегашния кадров със
тав в търговските ма
газини на кооперация 
„Сточар" в града ше е 
в състояние да се бори 
срещу конкуренцията 
чиито носители в сегаш 
ния момент са пет пред 
приятия — „Ангропро- 
мет" — Пирот, ..Атекс", 
„Житопек", „Бшиор" и 
зрешаването на този 
проблем ще зависи и 
„Стеван Сремац". От ра 
успеха на бъдещия са
мостоятелни търговски 
цех при кооперацията.

Д. Йотов

ще има
или коопе- 

съвет всъщ-> 1 да МУ
V

за[ ни.
Накрая мога да кажа, за 

яви Цветков, че в нашата 
страна няма нито един слу 
чай на заболял от тази о- 
пасна болест.

, зауа има въз-
1а ,ат ПР11

Всички
д.

1ЦГЛ0В от 
е»!, при 
I' «та,
!Г( (II ИМ01
01 «I сега
П01 две дъ- 
ещот зе- 
рц оцнална 
1!|1ГДаНИН
адеата си,

земеделски Съвети на лекаря
то.за-

Новото търговско пре 
дприятие ще може в та 
къв случай да се свър 
жо о по-силни търгов
ски предприятия зада 
со построи отдавна за. 
мисления универсален 
магазин в града. Пла- 
шра се също така и ре 
гистриране на отдел за 
граничен оборот, който 
в сегашния момент се

ХОЛЕРАТА е инфекциозно заболяване, което
най-често върлува в Азия (Индия). На Балканския по 
лусстрсв е била пренесена по време на Балканската 
война, но не е имала масов характер.

Причинител на заболяването е холерния виб- 
рион. От момента на ипфицирането до първите сим
птоми на заболявацето минават най-много 5 дни. Бол
ният получава диария — 10 до 30 и повече изпраж
нения в денонощие. Повръщанията са чести и упо
рити. Само за няколко часа организъмът се обезвод
нява, променя се съотношението на 
уринира съвсем малко, а по някой път съвсем спира 
(анурия), кръвното налягане е низко, температурата

=11

У»оже да 
19| рална 
а I. Само
1! ПОМОЩИ
« на дей-

Профсъюзен живот електролитите.

СЕМИНАР НА СТОПАНСКИ ТЕМИ нормална или под нормалата.
Но тева не може да се смята като правило. Игиа 

случаи кегато болните прекарват заболяването много 
леко — получават слаба диария, няколко повръщания 
и оздравяват без лекуване. Други пък могат да бъдат 
бацилоносители, а въобще да не заболеят.

Ь,к.

морал- 
мите и 
(Нара да 
'! дята се 
тг грижи, 
а! някой 
2* 5ЯГ0 да
■Л къща в а 
1° гния.

профсъюзен сигуряване на работниците ва да узакони вече съществу 
ващата практика. Именно о- 
ще това лято 60 работници 
от бабушнишките предприя
тия вече са ползвали такава

Общинският
съвет миналия месец |в приел предназначени за съответни 
решение за образуване на 
фонд за отдих и почивка на

на профсъюзните магане на членовете да мо
гат да прекарват годишната 
си и други почивки с незна- 

фонд чителио собствено плащане, 
се обоазуват от 5-процентна за организиране на излети в 
част на членския внос, който чужбина и по нашата стра

на, за лекуване на заболели 
на работници в балнео и други 

лечебни заведения и пр. 
Както ни осведоми предсе- 

от дателят на съвета Йосиф А- 
лександров това решение ид-

Сегашната епидемия на холера в Турция по- 
кгзиа, че заболяването не се явява в такава тежка 
форма както в миналото.

Холерата се пренася чрез изпражненията и по
върнатия материал. Това значи, че най-важната пре- , 

хигиената, както личната, тако и

цели.
Този фонд ще служи за по

членовете помощ при годишните си по
чивки. Профсъветът е пла- 

50%, подружн-иците 25%
организации от предприяти
ята. вантива мярка е 

обществената.
От средствата за дезинфекция, с които разпо

лагаме за препоръчване с ЛИЗОЛ 5—10%. В нашата 
страна съществува ваксина протхгв холерата. При по
ява на холера болните и съмнителните се карантини-

щал
а работникът е плащал само 
25% от разходите. За 
цел съветът вече е изразход 
вал 1 милион стари динара. 
Ловенето работници са полва 
ли почивката си в Звонска

Средствата за този
тази

принадлежи на общинския 
профсъвет, от помощта 
предприятията за отдих и по 
чивка на работниците и 
средства на Общността за о-

рат.1 Д-р Никола Цветков
баня-н. М. Н. н.

— Ама струю ли па че доводите, дъргьеле 
теквия. Що ви йе струя. Знайете ли колко тра
бе да платите свак. Мислите ли че държавата 
нсма да докара, ако си траете?

Нашинци ударише назад. Гледаю — човеци 
с бсле найлон коищльс, с шушкавци, с обуче. А 
ка гледаш тековога премененога, оче-нече, мис
лиш има нещо и у главуту. Та одйеднуж секну 
нашето договаранье за струюту. Ванча Гребена-

'1*а 1971 година около 40 семейства щс 
А ив къщите си, училището Ще има 
дишалите в борбата и „водният про

учва

*Ч*1е

раковдолци.

'т*зването е в този план. Ще се настои
за откриване на здравна амбула- 
Фелдшер и акушерка, а два пъти 

1аР. Сега болните отиват 10 киломе- 
* за тЯх е много далече, когато свият цат нппщува и струюту и опщинуту и нас, па ва- 

Микаил Щулята, и он нави ишю иI
и у сокакат.
си отиде. По нега и други и остадомо два-тройи- 
ца. Растурише ни зборту зачас тия граджанье. 

Оно кай граджанье су?' Нашинци су си, а- 
заореше преди неколко године у вабрику- 

облекоше йевтине найлон

плановете за развитие на образова- 
стопанството. В училището Ще ид- 

Та> за младите строители, без ква- 
уганцзИРа вечерко училище през зи- 

1 *Валификация. В селото ще има бли- 
ВСеки дом, а телевизори — поне 

^ ^плиотека ще се открие, и беседи на 
Че има. А в земеделското произ- 

А* новини по-тясно ще се сътрудничи 
лС Се облагородят породите добитък да 

т Добив, за да се гледат повече овце

УЧУРИСУВАЧЕва
)

ма сеИМА си човеци що су се родили матраку- 
кье. Асъл върбове заглавке. Ти набиваш нада
лата она се извърти, шибне те през дзурлицуту, 
та ти свитка пред очи цел месец.

Има теквия човеци. И едно време беоше по
селата, ама од 
дат, та са 
онядан да

ту, навързаше машне, 
кошулье и шушкавци и са ка дойду у село — се 
акъл ни даваю, се они знаю това-онова. А да
га ванеш да му разпекляш папталонъете, че ви
диш ко зеленият лук му още надзърта од лупс-

<■.

Я не знам що тека работе та ни учурисую 
за струюту. Аи су си намерили лебацат, нека си 
гледсио работу. А не летно време ка дойду само 
лету по нивете та работе, па си занесу у град да 
йеду, а са ни разкандърдисую да се уредимо ко 
други села.

Не знам дали може да се поорати некуде за 
теквия, що ни разтураю селскуту акцшо.

неколко године сдезоше по гра- 
. Беомо се збралн 

за зби
то.отам ни подонодую 

позборуйемо ко добри стопанье
електрификациюту. Човеци, ли* ранье на паре за 

знайеш — йедно у клин, друго у плочу, ама но
та зазборувамо паметно, 
напрайи струю на вересию, 

две-три године, тч оратеомо 
върну парете на човецити.

А
И ]̂°йа може да сс осъществи, считат 

Сигурно затова са призовали 
А' Само еелшцата от бабушнишката 

°т Димитровградско. 
/Оа''елно за дръзновението на Ра* 
А 0 Решение да бъдат закрити сел- 
А*. печки в домовете. А това не 

! ” ааЖе

кико се поздушимо, 
Градня" сака да 

11(1 ДО ПАйЧОМО 30
ни

»I ко

може да се
Добре, ама одека се створише

. Ния тамън понагодимо работу, а очи
неколцина

МАНЧА, ср.граджанье 
ка зинуиле:и в нашето време.

М. Н. II-



Култура « Просвета « Култураза нашито ДИМИТРОВГРАД И АЛЕКСАНДРОВА!]
ГРАДОВЕ ПОБРАТИМИ!С МИ

ПОЧИСТВАНЕ Алексаидровац с успех се борил срс 
щу турците през 1833 годила. Тогава бил 
освободен и присъединен към шестте на 
хии на Караджорджева Сърбия. По то- 

време започнало възобновяването на

Може би мнозина в Димитровград
ско знаят, че Димитровград и Алсксап- 
дровац (Жупски) са градове — побра
тими. С решения на общинските скупщи- 
ни па двата града от миналата година, 
те се побратимиха и успешно сътрудни
чат.

ва
града.

По време на Първата световна война 
Алексаидровац бил почти унищожен. О- 
собено през 1917 година когато избухна
ло Топлишкото въстание. Населението 
много пострадало от зверствата Ла бъл
гарските войски, които взели участие в 
потушаването на въстанието.

В Народоосвободителната борба Ллск- 
сандровац взе живо участие, 
партизани от този край попълниха редо 
ветс на легендарния Расински партизан
ски отряд. За кратко време градът бил 
в ръцете на партизаните.

НД ПЕТИД Тук ще изнесем някои данни за Але- 
ксандровац.

Алсксанровац е разположен в една 
живописна котловина оградена с плани
ните Копаоник, Ястрсбац и Гоч, ла над
морска височина от 359 метра. През кот
ловината и града протича Кожстинска 
рока. Името си това градче е получило 
по името на крал Александър Обрсно- 
вич, който през 1882 година издал наре
ждане това селище да се провъзгласи 
за град.

За първи път се споменава в повели 
то па Стефан Неманич през 1296 година 
като селище на Кожетин в жупата Ра- 
сини. За живота на това селище през 
Средновековието има малко данни. По- 
времето на Джурджо Бранкович, Коже
тин, днешния Алексанрровац, взима у- 
частие в бунтовете срещу турците. Въста
ниците от този край разбили турците, 
предвождани от Али-паша Лесковашки 
през 1806 година. Същият паша отново 
нападнал Алексаидровац през 1812 ро
дина, но отново бил разбит и върнат на 
зад. През 1813 годинатурските пълчища 
отново нападнали Кожетин. Защитници 
те на Алексаидровац — Кожетин тога
ва били принудени да напуснат крепо
стта и да се изтеглят в планините, а тУР- 
ците превзели селището.

Преди да чистите дрехите от петна, изтупантс 
ги от праха, нзчетканте ги със суха, а после с мокра 
четка. Когато чистите дрехи с хастар, сложете сгъ
ната на няколко ката чиста бяла кърпа между него 
и плата. Така ще запазите хастара от изцапване. 
Петното търкайте с помучна кърпа или тампон от 
памук, напоен с чистител според вида на петното 
и материята, За да не се разлее петното, около него 
(по границите му) посипете картофено брашно (ни
шесте) или навлажнете с вода. След почистването 
мястото с топла вода.

Помнете, че петната се почистват много по-ле
сно, когато са пресни.

ПЕТНА ОТ ПОТ. Пресни петна върху цветни 
копринени или памучни тъкани почистете със со
лен разтвор (1 лъжичка сол на 1 чаша вода). Върху 
бели помучни и ленени тъкани премахнете със смес 
от амоняк и сол (по 1 чаена лъжичка на чаша во
да). Върху светъл копринен плат петната се чистят 
със смес от амоняк и спирт в равни части. Почисте
ните места изплакнете с чиста вода, Върху цветни 
вълнени тъкани петната се чистят с бензин или са
пунен разтвор, изплакват се с вода и допълнително 
се навлажняват с разредена оксалова киселина (1 
чаена лъжичка на 1 чаша вода).

ПЕТНА ОТ ТРЕВА. Прясното петно изчистете 
с топъл сапунен разтвор, в който сте добавили амо
няк (1 чаена лъжичка на 1/2 чаша вода). Върху бяла 
памучна и ленена тъкан петната почистете с горещ 
разтвор на оксалова киселина (1 чаена лъжичка 
кристали на 1/2 литър гореща вода), после изплак
нете с вода.

ПЕТНА ОТ МАСТИЛО. Пресните петна почи
стете с лимонов сок или със силен разтвор на ли- 
монтозу и вода. Почистеното място изплакнете с то
пла вода. Помага и глицерин. С него трябва да на
поите петното и след час да изплакнете с топла под
солена вода. Останалите следи ще изчезнат при пра
нето.

Мнозина

Алексаидровац (Жупски) е известен 
с хубавите лозя и вина. Надалеч Са из
вести александровашкото „жупско" ви
но и виняк. Също така, тази комуна се 
слави и с хубави сливи, ябълки и кру
ши. Богат е и с минерални извори.

От културно-историческите забележи- 
телнести — най-известен е Кознака — 
депа от най-добре запанетите среднове
ковни крепости в Сърбия. Крепостта се 
намира на 8 км от Алексаидровац над 
река Расина. Недалеч от нея се намг^ат 
и останки от манастира Дренча в РуДе- 
ница.

Днес Алексаидровац е хубав и при
ветлив град с асфалтови улици, фонта
ни, хотели, фабрики...

Кирил Трайков

Босилеград

Подготовки за зрелостния изпит
Тези дни в гимназията „И- 

ван Караиванов“ в Босиле
град се проведе заседание на 
съвета на училището и се ус 
трои родителока среща, с 
цел да се разрешат някои ва 
жки въпроси.' Училищният 
съвет разгледа и прие пра
вилник. с който 'се регули
рат зрелостните изпити в ги
мназията. Той всъщност пре
дставлява конкретизация на 
съответния правилник на Ре 
пуоликанокия секретариат 
по образование.

Опоред новия начин на дъ
ржане зрелостния изпит ще 
се окачестви и на много по- 
обективни начин ще 
да се преценяват знанията 
на абитуриентите. Разбира 
се, в началото ще има труд
ности, особено при първия 
випуск, ватова на заседание
то се взе решение до края на 
тази учебна година да се ока 
же помощ на абитуриентите. 
Това ще са предварителни 
консулта(ции във вид на до
машни работи и то по онези 
предмети, които учениците 
ще държат.

Още в началото на декем
ври ще бъйе известно кои 
теми ще се обработват. Инак 
всеки ученик ще отговаря по 
пет предмета и отделно ще 
работи зрелостна тема.

Съветът прие и други ва
жни правилници, които ще 
се съгласуват със законите.

По-специално в програма
та се изтъква значението на 
образователно - 
ните задачи на гимназията, 
които да се окачествяват пое 
редством индивидуалната ра 
бота на учителите и по-доб
рата организация. За тази 
цел в обучението все повече 
Ще се ползват нагледни учи
ла и кабинети.

Внимание ще се задели и 
по физическото и здравното 
възпитание на учениците, ко 
ето има влияние върху общи 
'ге резултати на училишето. В 
програмата отделно е подчер 
тано обществено - морално
то, работно - техническото и 
естетическото възпитание на 
учениците.

В рамките на това предви
жда се засилена дейност на 
кръжоците, училищните сек
ции и културните манифеста 
ции.

За осъществяването на те
зи задачи в програмата се из 
тъква 'значението от по-ната 
тъшното развитие на самоуп- 
равителните отношения в ги

мназията и засилващата се 
лична отговорност при изпъл 
няването на задачите.

Формиран родителски
съвет

възпитател

на срещата с родителите 
на учениците в гимназията 
бе формиран съзет, който ще 
има девет члена. Това е нова 
задача да координира рабо- 
пнетитуция, която ще има за 
тата на училището и родите
лската с&щност, като при то
ва дейно участвува в реша
ването на всички .проблеми.

Тоя съвет, който бе избран 
от 250 присъстващи родите
ли ще има свой председател 
и програм за работа.

На тази родителока среща, 
между другото .бе, предадена 
и оказка на тема: „Цели и 
задачи «а възпитанието в ео 
циалистичеакото общество и 
семейството като фактор за 
осъществяването на тези це
ли“. Сказката произнесе Ми 
лан Стоев, учител в гимна
зията.

ПЕТНА ОТ САЖДИ почистете с памук, напоеп 
с терпентин, изперете със сапунена вода и добре из
плакнете. Стари петна почистете със смес от терпен
тин и яйчен жълтък. Сместа с гъстота на сметана 
внимателно затоплете, като поставите съда в друг 
съд е гореща вода. Изперете мястото със сапунена 
вода и много добре изплакнете.

ПЕТНА ОТ ЯЙЦА върху цветни памучпи и въл 
нени тъкани навлажнете със затоплен глицерин и 
след 15—20 минути изтъркайте с кърпа, напоена с 
глицерин, и изперете с вода.

могат

ПЕТНА ОТ ИЗГОРЕНО С ЮТИЯ върху памуч
на и ленена тъкан премахнете с парче памук, на
поен с разтвор от силородна вода (1 чаена лъжичка 
на 1/2 чаша вода); върху цветни вълнени и копри
нени тъкани — със спирт за горене.

ПЕТНА ОТ КАФЕ И СИЛЕН ЧАЙ почистете с
четка, намокрена с топла вода, и след това добре 
изплакнете в топла сапунена вода. Цветните материи 
изплакнете в хладка вода. Върху светли 
петната почистете със затоплен глицерин 
намажете и оставите за 15—20 минути. След 
изперете с топла вода и подсушете

В. В.

тъкани 
като ги 

това
Димитровград

Отделение за квалифицирани кадрис кърпа.

ПЕТНА ОТ ПЛОДОВЕ, ЧЕРВЕНО ВИНО 
стете по възможност веднага. Върху бяла 
като ги заливате с вряла вода над съд, докато 
ното

почи-
За да можетъкан и димитров

градското стопанство да вър
ви в крак с ежедневния въз 
ход на науката и техниката 
и прилагането й в производ
ствения процес — наложи се 
да се предприемат мерки за 
д01 квалифициране на неква
лифицираните кадри

чаква се неговия пример да 
последват и другите стопан
ски организации, е които 
също има голям брой неква
лифицирани работници.

Училището на „Циле“ ве
че посещават 36 души- Обуче 
нието става е димитровград
ската гимназия, а изпити ще 
се държат пред комисия от 
специалисти от Белград.

Курсът ще трае осем месе-

пет-
съсизчезне. Пресните петна веднага посипете 

сол, а след това постъпете по същия начин. Петната 
върху едноцветни тъкани изперете 
нена вода.

В преден плая — самоуп- 
равителните отношенияс гореща сапу-

|С оглед на задачите чле
новете на гимназиалния 
вет голямо внимание задели
ха в разглеждането на про
грамата за работата на учи
лището за тази учебна годи-

Напоследък у нас се проучват най-различни па
сти за почистване на петна. Спазвайте 
нията за употребата им, за 
ефект.

съ- в предточно указа- 
да получите желания лриятията. Първите 

вече са направени. Мебелно
то предприятие „Циле“ вече 
откри вечерно училище,

крачки

ца.на.
Кирил Трайкова о-
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култура ★ просвета ^изкуство * култура ^иросвеш^^гзкустпо
Кино клуб в центъра за култура и забава

От началото на 
при Центъра за култура и 
забава в Димитровград рабо
ти кино-клуб'с 30 членове.
Кино-клубът е разделен в 
три групи — за режисура и 
сценарио, за камермани и 
глума. Ръководител на кино- 
клуба е Сретен Игов. Засега 
се изнасят предимно теорети 
чии сказки. Кино-клубът е 
запланувал до пролетта да се 
снемат късометражни 
ментални и художествени 
филми.

октомври Помещенията в тези села ще
на а3!Г3“Т и за гостуване 
па самодейния театър от Ди
митровград. танцови състави 
и музикални групи от гра.

лище в Бански дол (зарад 
лкия брой ученици), а Пла- 
нииица е отдалечена от По- 
таново с около 8 километра, 
а 6 :юм от Д иммт,р овгр ад

П. Тодоров

ма

да.

Д.

Малко ученици 

в Поганово
Бабушница

Доку-

Книгата - на 

първо място
В ООНОВНОТО 

ганово се учат деца от Пога
ново, 1Лум)йе (махала от с. 
Власи), Барйе, Драговита и 
Бански дол, но най-малко са 
от Поганово. Подведомствено 
училище работи само в Дра
говита. в централното 
лище в Поганово се учат 78, 
а в подведомственото учили
ще в Драговита — 23 учени
ка.

училище в По

Културни 

пунктове в Сми- 

ловци и Поганово

_ Преди известно време в ва 
бушница се състоя заседание 
на общността по културата 
във връзка със средносроч- 
ното развитие на 
в комуната. Решене бе, през 
идните няколко години във 
Велико Бенинци, Люберад- 
жа, Стрелъц и Звонци да бъ 
дат открити районни библио 
теки. Освен това ще се по
добрят и библиотекарските 
кадри, защото в настоящия

учи- културата

Центърът за култура и за
бава е запланувал, доколко- 
то се обезпечат нужните сре 
дства, да открие културни 

» пунктове^ в Смиловци и По-
пун-

Обучението тази година за 
почна
а с известно закъснение в 
Драговита, поради болест на 
преподавателката. Голямо чи 
сло ученици от Бански дол 
и Планиница не посещават 
училище поради закриване
то на подведомственото учи-

навреме в Поганово,

ганово. Предвижда се 
ктовете да имат скромни би
блиотеки, шахматни табла,

момент няма достатъчно та
кива. Ще се засили и рабо
тата на централната библио
тека в Бабушница.радио или транзистори, дне

вен и периодичен печат итн. Н. Николов
1

Балкански писатели Христос Левантас 

(Гърция) Чуден човек от Ковачица
Когато няма работа в полето, когато се върне от 

пивата МАРТИН ЙОНАШ се занимава с живопис. 
Така си почива.

Мирисът на боите влезнал в неговата кръв и 
повече не може да се откъсне от палитрата.

Мартин няма телевизор в къщи, не иска да го 
купи защото му пречи в работата. А купуването пс 
е проблем: Мартин има и долари на своята девизна 
сметка.

Старецът с торбичката-разказ

41 42

БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ
Един говореше за годините, които му останаха още 

до пенсия — беше пресметнал дори и месеца, друг — за 
плановете, които кроеше за онзи благословен, многоочак- 
вна час . . .

Спомняше си, че не се бяха радвали, че не бяха из
живели нито един пълен ден. Как се мъчеха да се доберат
в помещението на фабриката до късче слънце по стъклата 
на прозорците, мътните, преградени с бодлив тел прозорци. 
Когато смяната им свършваше, как бързаха кЪм вратата, 
да излязат на улицата, преди да се мъркне съвсем, преди

. Но този ден прилича-

Абе, Димитрис — казваше, — ще излизам още от 
сутринта от къщи и няма да се прибирам чак до мъркнало. 
Ще скитам, дето ми се ще . . . Ще ходя долу на пристани
щето и ще зяпам корабите, които идват и се опитват, вди
гането на котвите

„Абе, майстор Янис — намесваше се другият. — да 
дойде само този час... Стига да мога да влача краката 
си ...”

> у

да угасне и последният светлик . . 
ше на
и отлиташе далеч от тях, и пък те мислеха, че е дошла да

странна птица, който разперваше златните си крила

я продържат малко в ръцете си . . .
Безкрайни дни и нощи бяха прекарали те в завода. 

Ту идваха още почти от зори — да работят девет-десег 
часа край пещите, казаните, въглищата, манометрите и /1а 
излязат отново на улицата чак когато слънцето беше заля 
зло, капнало от тичане през целия ден, зад планините на 
Запад, може би и огорчено от пренебрежението 
на тези хора от големия град, с безкрайните фабрики, наи- 
различни затвори, понеже мнозинството от жителите му 
изчезваха още от тъмни зори в безслънчевите здания

при изгрев слънце и да отидат

Една нощ — навярно духът му бе възбуден от та
кива приказки — той сънува странен сЪн.

Присъии му се уж някакъв грамаден старец, ей та
къв на висок, с дълга бяла брада, с ясно лице и светли 

спокойни, изпълнени с благост, който се появи неоч-
към иего

очи,
аквано край големия град; той се спускаше от билото на 
отсрещната гола планина към улиците с безбройните фаб
рики, с тесните сокаци с ковачниците, с работлниците, 
където биеха желязото, със ехлупените къщурки и бараки
те, като се подпираше на дебела тояга.

Носеше черно, съвсем черно кадифено кепе, а на 
дясното му рамо беше преметната и висеше отстрани една 
сърмена дълга и тясна торбичка.

Много народ се беше струпал около него и го след
ваше, и едни крещяха, сякаш се бяха побъркали от без
мерна радост поради неочакваното му идване, а други про
тягаха ръце, сякаш искаха д им даде нещо от торбичката

или вечер, 2а да излязат 
да си отдъхнат.

Боже мой . . . Колко неуловимо нещо беше този 
за всички при това мизерно съществуване, с безкопешаг' 
съсипия и как жадуваха, как трепетно копнеха да стане те-

подържат в ръцете си, да сс 
му!

ден

хен, да го изживеят, да го

"орадТяГ „Ге™ . сГЛГ;
та на младостта със свежи лица, с яки, гъвкави ^ла, 
сърца, които биеха припряно вътре в тях, подска 
но, сякаш искаха да изхвъркнат от гърдите им, а сетне ви 
ляха как се набърчкаха лицата им, как промениха ^

преви гърбът им, как натежаха кра
как угасва ро- 

■ с бод-

мм.
— Какво има бе? ... — извика съвсем объркан Ва- 

една жена на средна възраст, която върве
ше тичешком и пищеше като луда, сякаш си беше загубила 
ума от неочакваното пристигане на стареца ...

— Какво има бе? . — извика съвсем объркан Ва- 
Ровас на една жена на средна възраст, която върве-

силис Ровас ма
си косите им, как се
ката им, станаха оловни, и когато гледаха

непоносима мъка . . .
силис
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2добива< дра ръж", която .мадако поувеличава 

иа зър*ю в нашите мранща също пристига мно 
— малко ,преди Балканската вРй- 

на. А за минерални торо|ве, за химикали сре- 
плеволите ие е могло и дума да стадза.

5Бележки от миналото03
оти то по-късно ТЗЦ4 ЗЪРНОТО ПРЕДИ та ои) щу Xн оНо зърното стигало за прехрана на насе- 

малко нужда имало да се „подоку- 
“ от полските пи!ротоюи села. Това също е 

обяснимо. Димитровград тогава имал не

5 лешието иодини гни
са *лесно

повече от 1600 жители. Едиа част от тях били
села и още работи! .С* •3 скоро дотелени от близките 

ли тамошния имот. Тава значи, че средно на 00Мисли се, че .в миналото реколтите били 
по-богати. Тава обаче никак не е .вяр- >около 200 и повече ки- 

задо-
иа жител се е падало по 

лограма зърно, достатъч1но съвсем да
семе за сеитба. (Още

много ОТно. >и! Документи от 1879 година, значи от преди 
90 години, казват за добивите в тогавашния 
Цариброд, че са били съвсем ниски.

ОТполи нуждите от храна и 
повече, защото 
поради 
игото).

XО тогава малко о имало ирици, о§ съвсем примитивното смилане на зър-
имало 400 къщи с 600 се-Градчето тогава

мейства в тях. Населението почти изцяло
земеделие, защото тогаваш-

се
*м. н. н.занимавало със 

иите дребни търговци и занаятчии също има-
около Ю <:* лг! имотец. Селището (разполагало с 

хиляди докара частна земя, а нивите 
главно по северните възвишения на града 
„Путумел", „Нешково“ и други места.

били 2
о >н >о От всички тези декари 7.000 били ниви, 

500 — лоз», 30 — конопиища, 80 — градини и 
600 декара '— ливади. Частните гори възлиза
ли на около 1.800 декара.

В споменатата година от седемте хиляди 
декара ниви се получили “200 хиляди оки жи
то, ечемик, овес и царевица,,.

Ако пресметнем оките в килограми (една 
ока има 1.282 грама), излиза, че цялата рекол 
та е била около 257 хиляди килограма, а сред 
иият добив на зърно от един декар — само 37 
килограма.

Сега средният добив в Димитровград е над 
280—300 килограма от декар, или близо осем 
пътят повече, отколкото преди 90 години.

о< чДевойки воини< О
*Северен Виетнам има твър 

де развити териториални во- 
енпи сили, покрай модерно 
въоръжени оперативни вой
ски. В териториалните вое
нни сили съществуват разлн 
чни военни части.

00
О•=3
ОТ<

щ, отО 5ГАЙДАРДЖИЯЕ еОТ с МЛЕКО-Към тях се числят и де
войки. Те са готови и с оръ 
жие в ръка да се борят ако 
това е нужно. И тази девой
ка в Северен Виетнам е член 
на една териториална военна 
част. Тя е студент. Покрай у- 
чебницц и книги тя е задъл
жена с пушка и боеприпаси.

ОТ«•
МИНЦИ (1900) ОТ

Защо е така, не е трудно да се обясни. То-
железен2 (Из книгата на 

И. Захариев)
гавашгшят земеделец едва ли е имал 
плуг (той идва сравнително по-късно), но е 
орал е рало. Нивите не са били :в сегашните 
плодородни низини, но високо, защото сегаш
ните места още били подводни и необработ- 
вани. Нямало е сортови семена, но се сеело 
повече оъж и ечемик, които зарад лошо ка
чество не давали доста зърно. „Германска мо-

<
Н Xч чо от-оI ОТ

П
<<
ОТ
>
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ше тичешком и пищеше като луда, сякаш си беше загу
била ума от неочакването пристигане на стареца . . .

— Какво има бе?
А тя, разгорещена от тичането, извика нещо нераз

брано и продължи пътя си.
— Говорете бе . . . — настоя той, каго попадна сред 

цяла тълпа мъже, жени и деца, които се спущаха сред нея. 
— Говорете, за бога, кажете каква е тази глъчка? Кекво 
ни носи старецът с торбичката? . . .

И тогава едно дете, едно мургавичко момче с къд
рави коси, се поспря и му извика:

— Бели дни!
Дъхът му се пресече, като чу това. Тръпки полази-

напрежение, без мъки за оскъдната надница. Един 
през който да усети отмора тялото им и свежест — устните 
им.

ден,

— Дай и на нас, старче, един такъв ден от торбич
ката си . .

— Дай и на нас ... — присъедини треперещия си 
глас Васил Ровас. — Дай ни . . .

Ала тъкмо беше протегнал ръце и той към стареца 
с’Ьс сърмената торбичка, тъкмо се надяваше >на един бял 
ден, да го вземе и го подържи в ръцете си, и чу гласа на 
жена си, която му говореше и го питаше какво му има, то 
е така тревожен сънят му. Събуди се целият потънал в 
пот.ха по кожата му.

— Какво, какво? — запита той е треперещ глас. — 
Как го каза, какво носи старецът с торбичката?

— Бели

Лукас — онзи млад техник, дето работеше при ма
шините щ сведеше внимателно клапите за налягането, каза
ните и нормалната дестилация на газа, — когато чу на дру- 
гия ден как Ровас разказва странния си сън на майстор 
Янис д'о вагонетките с въглищата, се намеси и му каза въз
будено и грубо:

— Това са болнави и празни работи. Белия ден, за 
който жадуваш, можеш да го спечелиш сам, със собствени
те си ръце . . .

И му припомни, че онзи ден, когато другите майсто
ри имаха събрание, за да поговорят за оскъдните надници, 
да решат единодушно как да подобрят работата си, как да 
я направят по-човешка, той, Ровс. не беше дошъл, да не би

дни ... — извика му отново момчето с мур
гавото лице и къдрокосата глава.

Но старецът беше вече стигнал до него и Васил Ро
вас тогава видя, че пъхна ръка в сърмената си торнчка да 
раздава нещо на множеството, нещо бяло .като сняг, бле
стящо като светкавица, което заслепяваше очите на чове
ка .. .

Раздаваше на бедни, изтощени жени, които бяха 
излезли от околните ехлупени къщурки, от мърсните дво
рове и падаха в нозете му с горещи молби.

— Молим ти се, старче, дай ни и на нас един бял 
ден . . . Дай ни един човешки ден.

На тънки, слаби момичета, които се бяха стекли, 
басмените си работни рокли от околните тютюневи скла
дове,. от фабриките, където правеха конци 
памук, на работници, които бяха 
ните, където работеха разтопено

на-

в канцеларията да узнаят нещо и да му отнемат — както 
беше казал — хляба . . .

Спомни си още Ровас, че след известно време беше 
сънувал отново стареца с торбичката. Но този път ли-

по.

и прежда от 
изскочили от занда- 

стъкло, мелеха ден и 
нощ жито, приготовляваха различни торове за земята, а 
сега му преграждаха пътя, за да му разкажат своите гри
жи. За това, колко копнееха

цето му не сияеще, нито пък очите му бяха изпълнени с 
благост и кротост. Това беше един див старец със зловещ, 
вид. Един старец, подобен на змейовете от приказките, и 
не беше преметнал сега през лявото си рамо сърмената тор-

за един ден без изтощително — СЛЕДВА —
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НАГРАДЕН КОНКУРС
Инициатива на младежите от Радеива

Наградена с 100 СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИн. динара
Охце от въвеждането на е- 

лектрически ток в село Ра- 
дейна, младежите 
как да обезпечат средства за 
кабавка на грамофон с усил 
вател. Тези дни двадесетина
та младежи и девойки от се
лото взеха решение сами да 
си обезпечат средства. Мла
дежите ще работят на коопи- 
рация „Сточар“ при бивши

те казарми в Димитровград, 
а девойките ще събират 
пков плод. 
младежите ще осигурят нео
бходимите 800 динара за 
мофон с усилвател, което ще 
допринесе да се подобри кул 
турно-забавния живот 
лото.

ши-
По този начинобмислят

Започваме
читатели. да обявяваме наградите на нашите

гра

в се-

— Е, Стояне, Д-още не сме 
до морето, а то стана 31 август!

— Няма страшно, Марче, 
възобновим легенчето

стигнали

Ще си

ОТНОВО Е ОБРАЗУВАН 

ФЕРИАЯЕН СЪЮЗ
Славчо Савов 

Бурел 4 - Димитровград

След петгодишна пауза в 
Димитровград миналата 
мица отново бе формиран Фе 
.риален съюз. За

До този начин 
рано едно от

е реализи- 
заклзочениятасед

на последния пленум на Съ- 
тел на Съюза е избран Сла- юза на младежта, 
вчо Мадов, ученик от гимна-

Отговорът на 
които ще се връчат

председа-карикатурата е награден с 100 н. динара
на получателя в спестовна книжка 

от Стопанската банка в Пирот. зията.
....... ............................................ ................. ........................................................ .......................................II.... .. Д.

1111111М1111111М|||||||||||шг^11шн1Н11111и111Ш1П1П11и111пшлинти11Ш111Ш1111ш
В рамките на 11-тия кръг 

в междуподзоновото футбол
но състезание — Лесковац—
Ниш — Пирот — в Войник 
(край Лесковец) на 1 ноем
ври т.г. се състоя футболна 
среща между отбора „Пуста 
река” и
„Асен Балкански". Мачът за 
върши с 3:1 за домакините, 
на полувремето 1:0.
Началото на мача мина в пре 
мерване на силите, за да в 
средата на полувремето до- 
микините вземат инициатива 
в свои ръце и отбележат во
дещия гол. Обаче гостите не 
се предадоха и до края на 
полувремето
равновесие, като успяха да 
еъздадат няколко благоприя
тни положения. В най-изгод 
но положение се озова Нико 
ла Гюров, който само от ня
колко метра стреля право в 
ръцете па вратаря.

СПОРТ
Когато всички очакваха, че 

при тоя резултат ще завър
ши мача домикините от една 
контраатака (макар че има
ше засада!) отбелязаха и тре 
тия гол.

В димитровградския отбор 
особено се изтъкна Драган 
Велков, който беше и най- 
заслужилиЯт за гола. Също 
така твърде успешен беше и 
дебюта на Стефан Шеманскм. 
В отбора на „Пуста река" се 
изтъкна капитанът Величко 
вич.

Зарад затворена игра - поражение
димитровградския

Съдиите на срещата — ни 
много добри, ни твърде ло
ши. Мача наблюдаваха око
ло триста души зрители.

„А. Балкански" игра в със 
тав: Петров, В(елков, Соти
ров, Милев, Пейчев, Шеман- 
ски, Ставров, Йотов, Гюров I, 
Гюров II и Леков.

възстановиха

„Асен
Балкански"

А. Милев

штгшттшштттшжтжшштжшшжшшжштшшшшжгя!
4. Как биха изглеждала? лучава и цялото знание, натрупано от неговите 

предшественици. А може ли някой да твърди, 
че това е невъзможно?

3. Ние самите учим бавно, чрез многокра
тно повторение, и мислим твърде мудно. А сме 
успели вече да създадом машини (електронно- 
сметачните), които набират информация „вед
нага“, с еднократното влагане в „паметта“-им, 
и могат да извършват стотици хиляди опера-

ло-напреднали св своето развитие от нашата, 
не е ли логично да се приеме, че някоя (или 
някои) от тях е посетила вече Земята. Само по 
себе «си това е вероятно, мака >ри да не е за
дължително. Нека не забравяме, че нашата 
Слънчева система се намира в покрайнините 
на Галактиката, в бедна откъм звезди област 
и че освен нас съществуват още поне 150 ми
лиарда други слънца.

Но „те“ може би вече са били иа Земята 
преди... стотици хиляди или милиони години. 
Съвсем не е вероятно разумни същества от 
космоса да посетят нашата планета тъкмо то
гава, когато самите ние започваме да правим 
първите Юи крачки в извънземното простран
ство. Дали са оставили следи? ... А защо да 
не допуснем, че ние не можем да разпознаем 
лтези „следи“, че животът на Земята или ня
кои етапи от неговата еволюция, че самите ние 
сме такава „следа“ — резултат от пребивава
нето на разумните същества на Земята?

Всичко това, разбира се, са само фантас
тични хрумва мия. за човечеството е важно да 
развива есе повече своите средства ва изслед
ване иа вселената, да не изчаква пасивно, а 
само да Се устреми към търсене на събратя 
по разум в каомоса И още нещо много важно. 
Когато настъпи великият момент на установ
яване контакт (С други разумни съществание 
хората трябва да бъдем дорасли в научно- 
техничеоко, морално и обществено отношение 
за такава една среща. Това означава, че чо
вечеството трябва да ое обедини в единно, не- 
разкъаван оот противоречия общество, което 
ще бъде способно да вложи всички свои сили 
за осъществяването на тази изумителна зада
ча. А това ще стане само когато комунизмът 
възтържествува по целия свят. Затова смело 
можем да кажем: полетите до звездите, тър
сенето на събратя по разум, установяването на 
контакти с други цивилизации са задачи, кои
то могат да бъдат осъществени само °т кому
нистическото общеолтво.

Накрая да се спрем бегло и на въпроса: 
как биха изглеждали разумните същества, с 
които ние някога може би ще се срещнем. Да- 
енергия би се оправдал само ако сигналите 
морзовата азбука". Чудовищният разход иа 
им. Логично е да се допусне, че такава една 
цивилизация няма да използува предавател |С 
мощност на звезда, за да излъчва сигнали „по 
ли външно ще оприличат на нас, в същност не 
е толкова важно. Те едва ли ще бъдат дву- 
краки, .двуръки, с по две очи и уши, с глава, 
разположена над раменете. Това нит ое вероя
тно, нито е нужно. Ние не бива да си въобра
зяваме (би било твърде нескромно и прекаде
но наивно), че нашият външен вид е найдсъ- 
вършеният, и още по-малко — че е единстве
но възможният. По-важно е да Ой представим 
каква е тяхната вътрешна структура: хими
ческа, физиологическа и психическа, Дали те 
са изградени ,на въглеродна или силициева ос
нова, от кислородни или флуорни съединения 
— .ние не можем да отгадаем. За да 'си съста
вим представа колко различни (и колко 
съвършени) могат да бъдат другите разумни 

вселената, достатъчно е да се

ХОРАТА
ТЪРСЯТ

СЪБРАТЯ
7.по-

секунда. С каква интелектуална мощции в
би разполагало живо разумно същеолтво, ко- 

притежава тези качества на нашите оме-
еъщества във 
спрем на няколко момента:

1. Да допуснем, че те имат сетивен орган, 
който възприема целия опектър иа електромаг 
пиниите енергии. «Скалата на тези енергии се 
простира на километри, а от нея ние хората 
улавяме непосредствено (с очите си) лента, ши
рока само .. . три-четири десети от микрона. 
Можем «ли да си «въобразим какво богатство от 
възприятия, каква огромна информация за 
обкръжаващия то свят би притежавало съгце^

електромагнитен

его
т ачни м ашини!

Но в необятните простори иа Галактиката 
е изключено да се е развила и друга, още 

ло-съвършена форма на опознаване света и 
неговите закономерности, която стои така по- 
високо от «разума, качето последният превъзхо
жда животинските инстинкти. Дали ние ще 
Я наречем интуиция или свръхразум, няма 
значение. Важното е, че съществата, които л 
притежават, ще «и превъзхождат така, както 
ние превъзхождаме земните животни.

не

етво, което възприема целия 
спектър?

2. Ние (наследяваме качествата иа своите 
родители «но не и техния 1имдивидуаленопит. 
Синът на професора по математика трябва да 
започне обучението «си от таблицата за умно- 

Какво предимство би имал този ®ид 
разумно същество, което ,»по (наследство ло-

5. Те и ние

«Щом като допускаме, че в 
може би милион цивилизации, които са

Галактиката
жени его. има

Огрмшц» И
БРАТСТВО * в НОЕМВРИ 1970
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Карикатурен екранКОЙ КОГО КОЛЕ?
ОТ МАЙ „УСЛУГА” НЕ ИСКАЛА ДА КОЛЕ 

ДОБИТЪК В КЛАНИЦАТА НА „СТОЧАР”. ТЕЗИ 
УСЛУГИ ИЗВЪРШВАЛА В ПИРОТ И БЕЛА ПАЛАН
КА В СЛУЧАЯ ПОКРАЙ НЕВИННИЯ ДОБИТЪК 
СА', ЗАКЛАНИ” ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ И 
КЛАНИЦАТА СЪС ЗАГУБЕНИ ПАРИ ОТ ТАКСИ. 
НЕ Е ИЗЧИСЛЕНО С КОЛКО Е „ЗАКЛАНА” „УС
ЛУГА” ПО „ПРЕКИЯ” ПЪТ ДО БЕЛА ПАЛАНКА.

Касиерът винаги на пост!
В ПЕТЪК ЕДИНСТВЕНАТА КАНЦЕЛАРИЯ В 

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД,
която р’аботеше. беше канцеларията на
ОБЩИНСКИЯ КАСИЕР — РАЗДАВАХА ЗАПЛА
ТИТЕ. ПЕРСОНАЛЪТ ОТ ОСТАНАЛИТЕ КАН
ЦЕЛАРИИ ПРАЗНЕШЕ ДЖОБОВЕ НЯКЪДЕ ИЗ 
ПАЗАРА...

сиоаа
рЛ м

©8ао а<иСГ
вяиз а
2Че е много, много е

В МИНАЛИЯ БРОЙ В НАШИЯ ВЕСТНИК ПИ
САХМЕ. ЧЕ В БЕЛГРАД СА ОТПРАВЕНИ ДВА ИС
КА ЗА СРЕДСТВА ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРА
ТА В ДИМИТРОВГРАДСКО.

ОТ КОМПЕТЕНТНО МЯСТО УЗНАХМЕ — 
В ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА И ЗАБАВА, ЧЕ НА ПЪТ 
ЗА БЕЛГРАД Е ТРЕТИ ИСК С ОБОСНОВАНИЕ, ЧЕ 
НОСИТЕЛ НА СРЕДСТВАТА ЩЕ БЪДЕ КУЛТУР
НО-ПРОСВЕТНАТА ОБЩНОСТ.

МОЖЕ ЛИ СЕГА НЯКОЙ ДА КАЖЕ, ЧЕ НЕ 
СМЕ АКТИВНИ?

БЕЗ ДУМИ

РАЗГОВОР ПРИ КАФЕ

— Тази опаковка на буч
ките захар е много хубава. 
Само че доста време минава, 
докато се размекне хартия
та. ■ Ябълката на раздора няма много витамини.

*

— Лудница! — въздъхнал 
един човек, когато след ле
чение в психиатрия се вър
нал към нормалния живот.

От словашки: Я. Б.

Щастлив случай: той 
тия, която стана интересна поради една печатна гре
шка.

написа отегчителна ста-

БЕЗ ДУМИ*
Мони и Дитер се целуват съвсем спокойно в 

малкото кафене. Той
Ах, Мони, от любов мога просто да те изям: 

Келнерът
— И какво би желал

На бракоразводно дело из
никва въпросът, как да се по 
делят между родителите три
те деца. Никой от тях не се 
съгласява да вземе две. На
края жената възкликва:

— Е тогава да почакаме ... 
докато станат четири!

шепне:
I

— Какво красиво куче и- 
мате. Навярно е и умно^

— И още как. Вчера, по 
време на разходка, му казах: 
„Струва ми се, че сме забра
вили нещо". И какво мисли
те, че направи?

— Навярно е изтичало до 
вас и е донесло тази вещ?

— Не. Седна, почеса се зад 
ухото и започна да мисли ка

кво би могло да бъде това 
нещо.зад тях запитва съвсем дискретно:

господинът да пие след
това? От 'руоюи: Ив. С.

*
★ Слон и мишка отиват да се 

къпят. Мишката вече е във 
водата, а слонът още се раз
хожда по брега.

Мишката го пита:
— Защо не влизаш?
— Разменили сме си бан

ските — отговаря слонът.

Точността се състои в това да отгатнем точно 
колко ще закъснее човекът, с когото сме

— Ще ме обичаш ли и ко
гато се оженим?

— Мисля, че да, мила. Ви
наги съм имал слабост към 
омъжените жени.

се уговорили.

ТЕЛЕШКИ
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