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!' ССРН в Димитровград
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на

ДЕЛЕГАЦИЯ НА 

СФРЮ В СОФИЯ
ОБЩОНАРОДНАТА ОТБРАНА Е И ФАКТОР 

НА БРАТСТВОТО И ЕДИНСТВОТО
НЯ°6^“ конференция. ската конференция на ССРН на Ю|НА, разгледа миналата 
на гч^Т™ ®010151 СЪЮЗ и Тодор Славянски, член на седмица задачите на Социа- 

Р „ЗШИре ото ои заседание, Председателството на Репу- листическия съюз в общо
то к ®т0 присъствуваха Кръ бликакската конференция, на народната отбрана и прие ста Филипович, председател родни 
на .Комисията за общонарод
на отбрана при Републикан-

Стр. 2 представители, пред- програма за работа през 1971 
ставителм на обществ)ено-по- година. Доклад за ролята и 
лирическите организации и (Следва на 3 стр.)
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АКЦЕНТИ

Поука за 

догодина
До края на септември тази годи

на през Димитровград са минали 
— с влак или с коли — близо 1 
милион и 200 хиляди чужденци. 
Сравнено с миналогодишния пе
риод това са 32.500 души повече.

Бройката е внушителна и едва 
ли някой димитровградчанин не би 
я използвал, просто от гордост и да 
подчертае важността на градчето 
си, в дружеска беседа с познат от 
някой друг град.
Но ако събеседникът би го попитал 

колцина от тях остават на спане, 
на обяд и да разгледат градчето, 
сигурно би лоизпотил нашенеца.

Причината е проста. От толкова 
много чужденци, които префучат 
през Димитровград, само около 5 
хиляди души са се спряли в Дими 
тровград.

Ако не беше мотелът над града, 
където тези 5.000 души са спр^ели 
да вечерят и нощуват, и понабрали 
сили да се измъкнат оттам в зори, 
и толкова нямаше да спрат тука.

Не бива да се питаме защо не 
Ние нямаме

МОТИВ от 
МЕТАЛУРГИЧ
НИЯ КОМБИ
НАТ В ЗВОНЦИ

спират чужденците, 
с какво да ги спрем.

Мотелът освен легла няма шпцо 
Друго — привлекателно и местно 
преди всичко. Даже и постройка
та, и уредбата му само „вонят" на 
мотелите, които чужденецът сре- 
Ща по пътя от своята страна до
тук.

За банкова—стопанските отношения в Босилеградско

КАК ДА СЕ ОБЕЗПЕЧАТ КРЕДИТИ 

ЗА ОБОРОТНИ СРЕДСТВАА друго нямаме до шосето —Да 
все една най-обикновена скара-би
ра, мъничка, но уредена в стила 
на нашето шопско съществувание 
с наша храна — с една дума екзо
тична за чужденеца.

Много пъти е ставало дума за 
такива заведеиийца по нашето шо 
се, за киселото мляко, качамака, 
баницата и за ръководелия от на
шенско, които чужденецът Ще по
желае с охота. И нищо.

Зимата е дълга. Нека компетен
тните по гостилничарството. но и 
бъдещата местна общност си по
мислят — струва ли си да пуска
ме чужденците току така? Защо 
Да не им предложни, поне в име
то на старинното гостоприемство, 
приют и храна из дългия им път 
— разбира се за долара, франка, ли 
Ра'га, марка, които сигурно ни тря 
бват.

Колисо и за какви цели стопаномите организа
ции в комуната са' ползвали банкови кредити?

НаЙ-много кредити е ползвало транспортното 
предприятие от 1,4 милиона динара, поовечето от 
които са израходвани за инвестиции. В случая се 

а изграждането на ремоитена цех и за на-

Според деветмесечния баламс клонът иа о.беди- 
Леоковашка кредитна банка в Босилеград 

5.020.000 динара спестовни влогове. От
немата 
разполага с

2.810.000 са осрочени на тринадесет месеца и баи-тях
ката ги дава за кредити.

Тоя банков клюн осъществява печалба от 450.000 
От тази сума към 270.000 динара заплаща 

частни спестовни влогове. Това показва,

касае з
бавянето на нови автобуси. Но останалите стопански 
организации ие са ползвали кредити за инвестиции. 
Те предимно са взимали кредитира периодични обо
ротни средства, които се дават за кратък орок и 
срещу които се плаща по-гол яма лихва. Тези сред
ства са ползвани за търговия. Поради бавното обръ
щане на динара стопанските организации редовно 
оекъдяват със средства и се принуждават да пол
зват такъв вид кредити. Така в момента „Слога 

700.000 ббстаюграшеката кооперация 800.000
700.000

динара, 
лихва на
че тоя клон осъществява значително висока акуму-
латиЕНООт.

Според баланса, Л|еаковашката кредитна банка 
посредством своя клон в Босилеград е заделила кре
дити за драйни и периодични оборотни средства, за 
основни средства и за комунално и жилищно стро- 

7,3 милиона динара. От тази сума на част-ителство
пги лица за индивидуално жилищно строителство е 
заделено 530.000 и за потребителни кредити 13.000

дължи
и лисиноката и тлъмишеката кооперация по 
динара. (НА СТР. 4)

динара.М. Н. Н.



След Първата конференция те СЮКДЕЛЕГАЦИЯ НА 

СФРЮ В СОФИЯ НАПЪТСТВИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ
икономите-окото и политат©окото поло
жение в страната, казано преди и по 
време на Конференцията. Снитаме за
рад туй, защото бързото (но не и прибър
заното) разрешаване на неотложните сто
пански и други проблеми е императив 
на времето, че веднага трябва да се за
почне с осъществяването на основните 
заключения иа Конференцията. Тя Поли 
тически опомотиа да се пристъпи към 
търсене на градивни решения, което тря
бва да се направи, ако не желаем по
ложението по-късно да стане по-сериоз
но и по-тежко. Това е, между другото, 
и същността иа изложението на множе
ство разискващи на това събрание и на 
заключителната реч на другаря Тито.

Той с много основание изтъкна, че е- 
дииството е това, което дбйде до израз 
иа Конференцията и което представлява 
„нещо много важно". Разбира се, не се 
касае за декларативно и „монолитно“ е- 
дииство, което по правило повече е не
реално, отколкото реално, но за съзна
нието, че в условията иа голямата са
мостоятелност на Съюза на кумунисти- 
те по републиките, както и общинските 
и първичните организации на СК и из
менената роля на Съюза на комунистите 
изобщо, могат и трябва да се обединя
ват прогресивните сили в нашето обще
ство.

Обединяването на комунистите у нас 
става ,по най-црогресивен концепт на са- 
моуправителните социалистически отно
шения, Това е достатъчно широка и вдъх 
повяваща основа за активна и творческа 
инициатива и дейност на отделни части 
на нашето движение и всеки негов при
върженик. Но з неотдавнашно минало 
имаше много примери в името на части
чни и други интереси да се губят от пред 
вид общите интереси на работническата 
класа и трудещите се, или примери ко
мунистите да се държат като адвокати 
на тесни и прагматически схващания, при 
което Съюзът на комунистите се излага 
на опасността обществено да намали ак- 
цианната си способност.

Конференцията с пълна сериозност 
указа на това накъде води „плаването 
срещу течението“ и загубването на ясна 
революционна ориентиронка. Повече от 
това допринесе към поставянето на де- 
маркациейша линия, която не смее да 
се преминава, ако искаме Съюзът на'ко- 
мунистите да бъде способен за теоре
тично осветляване на нашия самоупра- 
вителен път и за действие.

Разбира се, не си правим илюзии, че 
заключенията на Конференцията авто
матически ще премахнат досегашните 
трудности и недостатъци. Съзнанието за 
опасността от неединство в акцията, съз
нанието за великата историческа отго- 
ворнос — са условия за по-висока поли
тическа м.обилнос.т Доколкото в близко 
бъдеще и при конкретно разрешаване 
на откритите въпроси тя не се осъщест
ви, това би бил знак, че не е разбрано 
и прието едно съществено поръчение на 
Конференцията.

НАИСТИНА е трудно с малко думи да 
се даде синтез па значението, което за 
настоящето и бъдещето ще има Първата 
конференция на СЮ(К. По простата при- 

че това важно събрание на юго
славските комунисти, състояло се в мо
мент иа големи изчаквания, по време ко- 
гато нашето общество се бори с различни 
дилеми, а във всички сфери — от ико
номическата система и ролята на субек
тивните сили — се правят преразглеж
дания1, трасират пътища, търсят по-съв
ременни решения, които да отговорят иа 
новото историческо положение.

Ако с малко думи бихме кокали да 
сублимираме ооиовпитс поръки, изказа
ни или записани в документите на Кои- . 
ферепцията, ако из встъпителната и за
ключителната реч па другаря Тито биха 
се извадили основните акценти; би могло 
да се каже следното.’ Конференцията 
реално и без излишно драмативиране на 
а кутиите неволи оцени настоящия мо
мент, особено състоянието в стоианство- 

даде пълна подкрепа иа настолния- 
та с енергични, краткосрочни и дългос
рочни мерки да се преодолеят трудности 
те, изрази решителност навсякъде, от по
литическите върхове до обществената 
база, да се пристъпи към акция, изтък
вайки отделно, че всеки: с пълна обще
ствена и 'политическа отговорност тряб
ва да изпълнява доверените му задачи, 
а иа представителните и изпълнителни 
органи в обществото да се даде по-голя- 
ма подкрепа е работата; всеки да допри
нася към създаването на атмосфера, в 
която могат да се откриват и създават 
пътища за усъвършенсизуване на рабо- 
тиичаокото и общественото самоуправ
ление, а отделно на политическата сис
тема. Яано указа на съществените и не
променени интереси на всички народи 
и народности в Югославия своите исто
рически стремежи и цели да осъществя
ват във федеративна социалистическа 
общност, но и на текущите проблеми на 
общия живот където до решения поня
кога се стига и ,с големи мъки и уоилия, 
отделно изтъкна, че форумите и члено
вете на Съюза на комунистите носят пъл 
на отговорност в оложните вътрешни и 
международни условия, че трябва по
вече отколкото досега да водят сметка 
да не разочароват трудещите ое в тех
ните очаквания и доверието в Съюза.

В заключителната си реч другаря Ти
то, мДжДгу другото, каза:

„Бих искал -тук да изтъкна една се
риозна отрицателна тенденция от мина
лото, т. е., бавността в разрешаването на 
проблемите. Ние сме в такава фаза на 
развитие, че нямаме достатъчно време. 
Времето не работи за на.с, но против нас. 
Затова трябва да побързаме, трябва да 
употребим целокупната наша енергия 
с разрешаването на тези проблеми да 
вървим колкото се може по-бързо на
пред“.

пито работи. Към делегация- 
а се присъедини и послани
кът на СФРЮ, в НР Бълга
рия Кирил Мильовски.

Югославската делегация 
ще води разговори с предс
тавители иа България по ак 
туалии въпроси от отноше
нията между двете страни.

На аерогара София югос
лавската делегация посрещ
наха Борис Вслчив, член на 
Политбюро и секретар на 
ЦК на БКП. Кърстю Тричкоп, 
кандидат — члон на Политб 
юро и първи секретар па Бла 
гоевградския окръжен коми
тет на БКП, Раденко Григо
ров — член на ЦК на БКП 
заместник-министър на вън
шните работи и Георги Пет1 
ков, посланик на НР Бълга
рия в Югославия.

Въз основа на размяната на 
писма между президента на 
СФРЮ Йосил Броз Тито и пъ 
рвия секретар на ЦК на Бъл 
гарската комунистическа пар 
тия и председател на прия
телството на НР България 
Тодор Живков за необходи
мостта от по-нататъшно раз
витие на взаимните отноше
ния, на 9 нормври в София 
пристигна югославска дслега 
циЯ е състав: Велко Влахо- 
вич — член на Съвета на фе 
дерацията и член на Изпъл
нителното бюро на Предссда 

СЮК, Кърстс 
Цървенковски — член на Съ 
вета на федерацията и член 
на Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК, 
Якша Петрич 
държавен секретар на въпш

чипа,

телството на

помощник

то и

ДЕЛЕГАЦИИТЕ ИЗНЕСОХА СТАНОВИ
ЩАТА НА СВОИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА

»

На 9 и 10 ноември делегациите на СФРЮ и на НР 
България водиха разговори за отношепията между двете 
страни.

Двете делегации изнесоха становищата на своите 
правителства по актуалните въпроси от отношенията ме
жду двете страни като се съгласи разговорие да продъл
жат. За датата на срещата двете страни ще се договорят 
допълнително.

Делегацията на СФРЮ бе приета от първия секре
тар на ЦК на БКП и председател на правителството на 
НР България Тодор Живков.

ПОЧИНА ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛ
На 9 ноември в малкото с|з- По повод смъртта на Де 

ло Коломбе почина от сърде- Гол президентът Тито заяви, 
чен Удар един от най-големи- 
те великани на Франция ге- тиде една велика и смела ли 
нерал Шарл де Гол. Франция 
оплаква великия 1си син, кой-

че от световната арена Си о-

чност, която даде силен пе
чат на нашата епоха. Прези 

то целия си живот посвети на дентът Тито изпрати съболез 
нея, Франция, който храбро и 
визионерски я подкрепи ко- Жорж Помпиду и съпругата 
гато подклекна и й възвър- на Де Гол. Съоболезновател- 

вярата в себе си и в исто- ни телеграми изпратиха съ- 
рическата мисия.

нователни телеграми до

на
Що така и Милентие Попович, 
Митя Рибичич и Мирко Те- 
павац.

, И наистина няма нужда повече да се 
изтъква всичко, което е във връзка с

Смъртта на Де Гол пред из 
вика
Франция, но и в целия свят.

(Според ,/Комунист")жалост не само във

ЮГОСЛАВЯНИ В ОКТОМВРИ заемат място е аналите на Октомври. В тази тглеада спа
дат Алеюса Дундич, Дарило 'Сърдич, Емил Чоп, Боривое 
Агатонович, Елисавето Перковсич (единствена югославянка 
участница в Октомврийската революция (Густав Варабаш, 
Божидар Маеларич, Максим Чанак, Никола Ковачввич, 
Никола Грулавич и много други, които (Съветската власт 
за техните дела похвали и отличи.

БРАТСТВО
ВВСТН1И1К НА БЪЛГАРСКА
ТА НАРОДНОСТ В СФР 

ЮГОСЛАВИЯ

Излиза всеки пегьк
Урежда редакционна колегия

Директор,
и отговорен редактор 

АСЕН ЛАЗАРОВ

Пред Февруарската (революция в Русия е имало око
ло 200.000 слосЯщци, сърби и хървати, руски воачопленни- 
ци. Тези бивщи автроунгараки войници юе намирали по 
лагерите в Харковска, Московска и други губернии. Те 
знаели за револутоци-онното движение между руските ма
си и мнозина от тях -още тогава се приобщили към това 
движение. За тях особено привлакателен 'бил лозунгът на 
болшавиките: „За .мир, хляб и свобода!“. в началото на 
1917 година между тях юе изтъквали с политическата 
зрелост Емил Чоп, Владимир Чопич, Алекса Дундич, Ни
кола Грулавич, Павле Грегорич и др.

С избухването на Октомврийската революция 
ниива н-ов етап на революционно действие на нашите 
ра в Русия. Поотделно и по трупи те започват да се явя
ват в редовете ва болп^евишките отряди особено в Москва, 
Петрогрзд, Киев, Иркутск и Др. Под ленинското знаме на 
октомврийската революция в периода От 1917 до 1921 го
дина са се борили около 35.000 югославяни. Тяхното 'уча
стие в отбраната на придобивките иа революцията е „убе-- 
дително свидетелство за интернационализма на югослав- 
ките трудещи -се и за тяхното високо съзнание, че с 
същавременно допринасят за победата' на революционните 
идеи и е своято родина“ (Тито).

Мнозина ,от тези югославяни са имали забележител
ни ^ функции в течение ка революцията и гражДан ката 
;всУйна . а

ои

въз-
хо-

чС
Издала „Братство' — Ниш 
От. . Пауновия 72, телефон 

25-444 и 25-480. 
Годашя абонамент 15 

лугодишен 7,5 н. динара 
Тен. сметка 625-3-78 Служба 

друпггвено книговодство
Ниш

Пачатвща „Бук Караджич“ 
От. Пауяонгаа 72 — Ниш

Алекса Дундич, 
участник в Октома по-
врцйската револ
юция

Нар. б
таза

някои от тях, благодарение на своя героизъм,

Ог рапица 2 _
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Заседание на общинската конфепенпия 

на ССРН в Димитровград ~~~ Бабушница

ПОДГОТОВКИ ЗА 

ЧЕСТВУВАНЕ НА 

30-Г0ДИШНИНАТА 

ОТ ВЪСТАНИЕТО

ОБЩОНАРОДНАТА ОТБРАНА 

Е И ФАКТОР НА БРАТСТВО
ТО И ЕДИНСТВОТО ШОСЕТА И ШОСЕНЦА

(ОТ 1 СТ.Р.) то на територията на общи
ната. Като съставна 
териториалната отбрана вця 
лата страна и на територия
та на общината са постигна
ти добри резултати в изграж 
дането и организирането на 

В доклада се изтъква, че системата на отбраната. На- 
кокцепцията на отбраната и ши* части, каза Петров, са 
сигурността се основава вър- готови да изпълнят и най- 
ху съществуването на неру- сложни задачи, отнасящи се 
шимото единство между на- до отбраната на дадена тери 
шите народи и народности и тория. Морално-политическо 
върху тяхната решимост ни- то настроение е на завидна 
кога и никому да не позвол- висота.
ят да разбие югославската со Подготовките за отбрана, 
диалистичеока общност. Об- продължи Петросв, актуали- 
щестшената същност на кон- зират и ролята на системата 
цепцията на отбраната и си- на' обществената сигурност 
гурността произлиза от опре изцяло. Затова по-нататъш- 
делението на . социалистичес, кото изграждане на система- 
ка КДгославски към мирна, не та на обществена самозащи- 
зависима и активна между- та на сигурността -е жизнен 
народна политика. Фундам|гн интерес на нашето самоупра 
тална непроменлива цел на вително общество. По своята 
нашата външна политика е организация и по носителите 
развиването на дружба меж ка задачите тя трябва да бъ- 
ду народните и държавите. Де така организирана, че да 
Нашето общество се отказва парализира всеки опит на ра 
от войната като средство за зузнавателните служби и на 
водене на външната полити- неприятелските организации 
ка, признава % оправданос- Да се инфилтрират в самоу- 
тта само кохато се касае до 
отбрана нашата социалисти
ческа общност, а това приз-

На съвместна сесия на две 
те камари на Общинската ску 
пщина в Бабушница от 3 но
ември е формиран комитет за 
чуствуване на 30-годишнина- 
та от въоръженото въстание 
в този край. Комитет съчи
няват: Живоин Николич-Бър 
ко, Гюро Златкович, Божко 
Богданович, Драгомир Анд- 
желинович, Ката Филипович 
Мирко Златанович, Будимир 
Величкович, Оветомир Нико 
лич, Боривое Богданович, Йо 
сиф
Андреич, Олаволюб Тодоро- 
вич, Стоян Пауновия, Живо 
ин Джорджевич, Бранимир 
Милошевич, Десимир Вацич, 
Александър Митич, Алексан 
дър Миялкович, Радко Тодо- 
рович, Милисава Тошич, Дра 
голюб Попович, Любимка Ма 
пич и Чедомир Ристич.

КЪМ 260 КИЛОМЕТАРА е шосейната мрежа в ба- 
бушиишката комуна. От толкова .километри — само де
вет еа с асфалтово платно, а другите са почти в окаяно 
положение.

част назадачите на Социалистичес
кия съюз в общонародната 
отбрана изнесе председател
ят на ОК на ОСРН в Дими
тровград Илия Петров. Въпросът е отдавна ставал изострен, защото отдав

на пътищата са изровени и негодни за що-годе нормално 
съобщаване. Комуната обаче няма пари да предприеме 
поголовна поправка и строене, а други компетентни не 
дават своя динар без общинския.

Въпреки всичко, съзнанието, че пътищата са необхо
димост, и добра воля да се строи — съществува. В след
ващите пет години бабушнишката комуна, която вече е 
решила въпроса с електрификацирането на селищата, ще 
има първата задача — да строи шосетата.

Но на съвещанието на Социалистическия съюз се 
оказа, че участвуващите там нямат единно мнение, откъ
де да се започне — дали от ниско или високо разрядните 
шосета, т.е. дали от междуселските или централните, ко
ито за комуната имат важност на магистрални артерии.

Изготвен е от компетентна комисия проект за пет
годишната строителна акция, предвидени са източниците 
на средства, на работна сила — всичко. Този проект ще се 
даде на публично обсъждане в скоро време и хората — 
по Социалистическия съюз, по местните общности, по дру
гите организации на нашия самоуправитсл — ще трябва 
да си кажат думата — да одобрят или отрекат голямата 
акция.

Александров, Урош

Комитетът ще направи вси 
чки подготовки 30-годишни- 
ната от въстанието в този бо 
рчески край да бъде чюству 
вана по най-тържествен на
чин.

Н. Николовправмтелготге процеси на на
шето общество. Във функци
онирането на системата на са 
мозащита българската народ 
ност дава безброй примери 
за високото съзнание на на
шите граждани в борбата про 
тив действията на неприятел 
ските сили. Опирайки се вър

Как ще решат хората, когато между тези, които са 
повече обмисляли въпроса няма единно мнение?

На мен, присъствуващ наблюдател в това съвеща
ние ми се струва, че е права оная група разискващи, ко
ито наблягаха, че е неотложно да се строи магистралната 
мрежа, за да се свържат всички райони на просторната 
комуна. А после към тези артерии на Бабушнишко посте
пенно да се насочват нискоразрядните пътища, като 
ангажират сили и средства на заинтересованото населе
ние и селищата.

Реално е така, защото високоразрядните шосета се 
строят не само с общинския динар. Тук дават и други. 
А по силата на предназначението на този техен динар те 
веднага го дават на друга комуна ако едната не е готова 
да го поеме и да го тури върху своя- А пътшцата не са 
проблем само на бабушнишка комуна.

Зпачи има шосета и шосенца в комуната. Би тряб
вало да се строят шосетата. А шосенцата са си наша ра
бота —• все ще се построят и те за кратко време.

наваме и на всеки друг на
род, който се защищава от 
агресори ,или се бори за сво 
ето социално и национално 
освобождение.

Звонска баня по- 

лучи градоустройс- 

твен планВ съвременните условия, ху по-нататъшните задачи на 
каза Петров, успешната от- ССРН в общонародната от
брана на страната зависи от брана Илия Петров ггодчер- 
добре организираните мирно та> че ССРН има непооредст- 
времеини подготовки. Това вена обществено-политическа 
изисква всестранна подготов отговорност пред граждани
на на цялото общество, на Т€ аа насочване на акциите в 
всички обществени структу- подготовките, а във войната 
ри, а не само на обществени- е организатор на общонарод 
т^е сили. В този смисъл на ната политическа съпротива, 
територията на Димитровгра за да можем изпълним за- 
дска община са 'проведени дачите в отбраната на стра- 
над 200 сказки на които са ната, каза накрая Петров, от 
присъствували около 3.500 делно внимание трябва да се 
граждани. Покрай това про- обърне на възпитанието и по 
жектирани са 45 филми, ко- дготсивката на младежта, 
ито са гледали 6.000 души.
Покрай
съюз и Съюза на комунисти-

се

ЩЕ СЕ СТРОИ - 

САМО ПО ПЛАНА
Общинската скупщина в 

Бабушница на сесията ои от 
3 ноември прие общия гра
доустройствен план на Звон
ска баня.

Според плана, -покрай об
щите програмни задачи, при 
родните условия, разположе
нието на 
елементи, д о детайли са вне
сени и разработени и възмо 
жностите за развитие на ту
ризма в тази белне ежлим а т и 
чеока лечебница, излетниче- 
екия туризъм, оекреационния 
център и динамиката на из
граждането па частни обек
ти, съобщенията и друго.

Разискванията, които да-Социалистическия м. н. н.доха пълна подкрепа на ста 
новшцата, изнесени в докла-

банята и другите
те в политичеоката подготов 
ка на населението и в обуче 
нието на гражданите за от
брана активно са се ангажи-, 
рали и много специализирани придобивките на революция 
обществени организации и та и на самоугтравителпото 
сдружения като Съюза на социалистическото развитие 
сдружението на запасните о- на Югославия- Георги Алск- 
фицери, Общинската органи со,в се сщ>я върху ролята и 
зация «а червения кръст, Ор задачите на местните общно- 
ганизацията на Съюза на бой Сти и яа трудовите организа 
ците, Съюза на младежта ции -в провеждането на кон
ти. Особено добри резулта- цепцията за * общонародна от 
•ги е постипнала организаци- брана, която да стане близка 
ята на Червения кръст, в чи- яа гражданите. Той каза, че 
ито курсове за първа помощ ©сяха местна общност тряб-^ 
са участвували 100 души. 3 ва да притежава план за от-' 
организирането на добровол- брана, 
но събиране на кръв орга
низацията на Червения кърст и Кръста Филипович, пред

на комисията по об- 
во място в Вепубликата. Об а щенаоогна отбрана при Ре
че по своята роля и веобхват рубликагеока-га конференция 
ност Соттиалистичеокият съ- на ССРН. Тбй изнесе радост 
юз е най-широк носител на яото см'впечатление, че кон- 
политичеоките подготовки на цептшята иа общонародна от 
населението за отбрана. Пок брана е общоприета оред на 
рай военно-професионалната селението от бългавоката на 
подготовка, идейно-лолитиче родност. Той заяви, също та- 
ските подготовки на гражда- ка. че конпеггаията за общо- 
ните, като субекти на отбра- народна отбрана р и фактор 
пата на страната, са от ог- ета сближение между хопя- 
ромно значение за нашето об та> фактор за развитие на боя

тпчото и единството 
всичк-н няооли и народности 
в ТРЬосдачия.

Общинската
елмноггчнчю пгане и гпоотоя-
мя зя работа на Социалисти 
ческия съюз през 1971 годи-

да, потвърдиха високото съз 
нание и решимостта на бъл
гарската народност да дад|е 
своя принос за отбрана на ДРЕБОСЪЦИ '

ЩАСТИЕ
Неотдавна ветеринарният инспектор в Ди

митровград Кръста Гюров заяви, че животно
въдството в общината сериозно е угрозено, защо
то на няколко хиляди крави се падат само 9 би-

Околността на банята е раз 
делена иа строителен район 
и защитна зона. В рамките 
на строителния район ще се 
строят обществени и частни 
сгради на повръхнииа от 13,5 
хектара площ. На тази площ 
ще бъдат построени необхо
димите обекти за банския, 
излетогическия и транзитния 
туризъм през следващите де 
сет години. На същото прос 
траиство хце Се построят и 
лечебни обекти, тъй като в 
Звонска баня.с успех се ле
куват: повишено кръвно на
лягане, възпаление на ста- 
1вги.те, нерви и др. болести.

Защитната зона ще обхва
ща площ от 33,30 хектара, 
вай-толяма част от която ще 
представляват гори. В тази 
зона ще бъдат изградени и 
обектите за отдих и почивка, 
детоки игрища и др.

ка.
Щастие, е, че кравите не знаят за сексуал

ната революция.
РЕЛАКСАЦИЯ

Има предложения канцеларията на Завода 
за заемане на работна ръка в Димитровград да 
се измести от центъра на периферията Казват, 
че не било много важно къде ще бъде.

На безработните наистина е все едно. Даже 
пътят до периферията може да им бъде и добра 
ежедневна релаксация.

В разискванията участвува

през 1960 година е заела пър селател

ПОЧТЕНОСТ
Докато се водеха- разисквания да ли „Ус

луга” или „Сточар” са имали по-почтено отно
шение към селскостопанските производители, дн 
ректорът на „Услуга” прекъсна разискванията:

— За почтеност няма да говорим.
— Съгласен съм, каза изкупчикЪт ,на „Сто

чар”. Стига да мога бих взел телето от селянина 
без пари. Такива са законите на търговията — 
кой кого ще ...

Казват, че преди войната тези закони ни би-
Д. Йотов

междчацество.
Покрай масовата подготов

ка на населението, значител 
По място в системата на от
браната имат организиране
то и подготовките на частите 
на териториалната отбрана, 
органите на властта, общест
вените служби и стопанство

конфепечция

ли известни.па. Новко НиколовД. (Йотов
Огршщ» >
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Из дейността на МО на СК в Бранковци
ДАНЪКЪТ СЕ ЗАПЛАЩА В КРАЯ НА 
ГОДИНАТА

-.'/Гс

ИЗОСТАВАТ АКЦИИТЕ
! Както в предишните, така .и тази година 

данъкоплатците в Босилеградската община не 
си плащат данъка редовпо. В общината тър
пят това положение защото от опит зпаят, че 
земеделците нямат възможпост редовно да си 
заплащат данъка. Почти изцяло тоя дълг те 
„ликвидират" в края на годината, когато при. 
берат реколтата и се завърнат от сезопна стро 
ителна работа.

В общинското дапъчно управление ни ка
заха, че съществува възможност тази годила 
данъка навреме да се събере, тъй като стро
ителните работници от комуната в течепис на 
сезона са имали сигурна и добре платепа ра-

I:
числеността на комунистите-Новосформираната -местна успява те да бъдат -съдържа- 

партийна организация в с. толки и да обхванат онези в отделни села. които не мо 
Братковци -се бори -с -редица най-жизнени въпроси, които гал да се организират в пар- 
трудности. Дри това тя е ед- измъчват паселен-ието от Бра тийии кломаве. Така напри-. 
па от иайчмалочислеиите в нковогси .район, мер в ^Рикачеао има четири,
комуната. -В-нея членуват 26 До такова положение се з в Р-ибарци само двама чле- 
комунисти — предимно мла- стига — пояснява Спасов, за нове на СК. При положение 
ди зечМзделски ироизводите- щото не само партий-на/та, но да съществуват повече тук 
ли. Повечето ох тях всяка и останалите обществено-по- биха -могли да се устроят са- 
година -отиват па сезонна литически организации все мостоятелни партийни‘"Ор-га-. 
стро-ител-на работа. още организирано не -са пов низ а ции, на които да се раз-

По мнение на -секретаря на дигнали за решава-не някой решават конкретни и специ
фични въпроси, без да отй-

>

.4

I

I

тази организация Глигор Спа от мстогото належащи за се- 
сов, дейността на комунисти- ли-щата на тоя район -въпро- ват на разглеждане в местна 
те не задоволява. Редките па си. Да речем, например, елек та организация. Това швори, 
ртийви 'събрания, крито тру- трификацията или някоя ДРУ че малко -внимание се зад е- 
дно се / организират поради га <коугун&лнъ акция. Ето за- ля за «тгрилагаивто- на поли-*., 
отсъствуваието на повечето що и -комунистите не са из- тикаха -на Съюза на комуни-, 
членове имат повече инфор- цяло ангажирани -в своята сите. отнасяща се до приема

Трудно дейност на съществените и ието на нови членове предим 
жизнени въпроси. Обаче то-' но из родовете на младеж-- 

““““ ва не е достатъчно оправда- та. 
ние -за бездействуването им.

> *
бота. Те все още бавно се "прибират по домо
вете си, но щом като дойдат и общинската ка
са ще почпс да „ее пълни".;

В. В. мативен характер.

Из дейността на местната общност По такъв начин тази мест
на организация -има само два; 
партийни -клона: в Зли дол, 
и в Бранковци. Обаче само 
клонът в Зли дол е деен. Тук 
комунистите отвреме — на
време се застъпват за реша
ването на някой местен въ
прос. з показват и по-гола- 
ма дейност в опресняването 
на своите редове с нови чле- 
ног/е. ' *

За активизирането к по-е
фикасното организиране на та 
зи новооформена местна пар- 
тййна организация — изтък
на Спасов — е необходима 
по-тол яма помощ от страна на 
Общинския комитет на СК. 
Особено в есенния сезон.

В. В.

Разбира се, за трудното ор 
ганизиране на партийните съ 
брания съществуват и обек
тивни моменти. Преди всич
ко става въпрос за отсъству
ваието на повечето комуни
сти по -време, което е най- 
подходящо за организиран^ 
на акции. Това са пролетта и 
есента. Втората причина е 
голямата отдалеченост на 
мнозинството комунисти от 
седалището на организация
та, което е -в Бранковци. Ня
кои такива се отдалечени и 
по 15 километра в едно на
правление.

В партийния живот на тоя 
район възниква и един друг 
проблем. Касае се за мало-

I

Необходими! са по-големи средства
Като най-оановно сера. За тази цел всяко семей- ции. 

етво в Босилеград е дало по планува отводняване на про 
60 динара и тези средства са странните ливади към Извор

щица. Става въпрос за 60 де 
На ДЪбродолеката долина с кара необработваема и неиз- 

помощта на общински сред- ползвана площ, тс-оято може 
ства местната общност е ор- да се -превърне -в плодородна 
гаиизирала настройването на земя. Според първите прес- 
два моста и един прелез. В метвания, тази акция ще ко 
-момента юе организира акция ства над 50.000 динара и -въ- 
за почистване на улиците дво ирос е как тези средства в 
ровете и бреговете на река- по-кратък срок от време да 
та. Това ведно ще е и една 
от превантивните акции оре-

•Местната общност в Боси
леград има добри условия за 
работа. Дейността им е срав 
нително добра. Обаче, майки 
предвид възможностите и пре 
димствата, които има тя в 
сравнение със -селските мес
тни общности, може да се ка 
хе, че нейната дейност все 
пак не задоволява изцяло.

В период от една година 
тази местна общност е орга
низирала и провела няколко 
по-значителни комунални ак 
ции в Босилеград. Тя се ан
гажирала да се оградят гро
бищата, за което начинание 
са изразходвани 20.000 дина

събрани почти изцяло.

се осигурят.
‘ Втори важ!еи въпрос, вър
ху -който -ще ,се ангажира ме 
яването и канализацията в 
града.

щу холерата.
В предстоящия период мес 

тната общност -ще предприе
ме няколко амбициозни ак- ГЕНЕРАЛ ШЧЕКИЧ 

ПОСЕТИ БОСИЛЕГРАД
Това е много по-изгодно, за
щото самооблагането в работ 
на сила не винаги -се изпол
зваше.

-На своята текуща сметка в 
момента местната общност

За банково-стопанските отношения
(ОТ 1 СТР.) в които участвуваха директо 

•' Общината също така е пол рите на стопанските органи- 
звала банкови -кредити. За зации в комуната и дирекго- 
Инвестиции, комунално и жи ра на Обединената кредитна ред -решение на Общинската 
лищно строителство тя е пол банка в Леоко-вец Предраг скупщина тази -година от об- 
цвала сума от 1,65 милиона Павлович.
Динара. В разговорите бяха изтък-

Досега кредити не са пол- нагли някои стопански въпро 
звали гостилничарсаеото пред си, които биха могли да се това -са незначителни средст 
приятие „Кин стан“ и кому- разрешат с кредити. Така на 
нашно-занаятчийюкото пред- пример тлъминската коопера 
ххрйятие „Услуга“. Поради ция търси-от банката средства 
това, досега не е имало ,ре- за разширяване -на -сушилня за 
гистриран търговски цех, а 
и поради принудит(алното ръ кланицата, 
ководство, в която се намира млакара и за зимно оклади- 
до до преди няколко месеца:

Преди някой ден -Босилеград посетиха висок-и 
военни ръководители, между които и Владо Шче- 
кич, генерал-полковник, комендант на граничните 
части,

има само 2.000 динара. Спо-

Джуро Лончаревич, генерал--подполковник, 
комендант на Нишката военна област,
те Милан Хръжич, Марко Шпирич и други.

щиноки средства са й заде
лени 1,500 динара. Ясно е, че ПОЛКОВНИЦИ-

I :

Гоените вадиха разговори с представителите на
в комуната, 

и занапред да сътру
дничат граничарите, цивилното население и общест
вено-политическите организации

ОлСд това, придружавани от местните общест- 
вево-политичеаки дейци -военните пооетиха застава
та на „Славче , където разговаряха с граничарите, 
интересувайки -се за културно-забавният 
и за сътрудничеството им е младежта.

ва, за да може да се пред
приеме някоя по-голяма и 
по-зн а-чителна акция.

При такава положение об-

обществено-политичеоките организации 
Бе изтъкната необходимостта

шипков плод, реновиране иа 
построя-ване на ността все още не успява даI

изнамери по-голям -източник 
на приходи, макар че. прави„Кин стан“ране н-а стоки, 

търси 100.000 кредити, а ос-
КООПЕРАЦИИТЕ НЕ ПОЛ- таиашмхе стопански организа усилия .това да стане чрез ме 
ЗВАТ КРЕДИТИ С НАМА- ции ?е са -подали искове. „Ус стното -самооблагане.

лута ще получи 50.000 сред- това недостатъчни са 
ства, но при условие за тях 

тглАл. ___ да гарантира общината.

-.-гвг- »« е ^
ви кредити. По един от тлъ- Ц оргтоиртТна л^^д ЧИеТ0 решаиане е ^лове- 
минската кооперация и „Сло- макар че згГ^ташша н° и °т дейността на -събра
та и два от транспортното цели се отпускат кредити е иието на избирателите. В -слу

. “«Г™5™™”1' ,а” °бачг ” аемвй"»^->!
-ЛР .1ИШШДИ1 трудно се „таресавшасттаТа ^м«3л- 
^ _ .л взимат кредити ските кооперации за разви-

ж^^”,ед^1аТЪЧНа тието на селското стопанство пример същинска рядкост е 
Това е ^най-очебиехцо^^кога- ® ^уЯала< . Наистина те и от 1.500 избиратели в града 
то става въпрос за кредити, ползвали такива на събрание да дойдат и 1001
които да се ползват зГинве- “°Н6и Ередцазна
стоп-ии чената им цел. Именно тези _
^ средства с3 ангажирали втър ната общност не е -в състоя-
Именно това нещо се кон,, гавията, на което банката ос- ние да взима валидни пеше- 

статира и яа разговорите в ^
Босилеград преди някой ден

I

им живот
Освен 

и сред
ствата, които тя получава от 
общината.

ЛЕНА ЛИХВА
!!
!

ВАШАТА БАНКА I-
ГкЛДОНОв"АНКРЕДИТНА БАНКА В ЛЕСКОВЕЦ

СУРДУЛИЦА, ВУЧЙЕ, ГЬРДЕЛИЦА, 
1егрГд^ вя*СОТ1,Н1*и. владишки ХАН и ЬОСП.

п
Трудно се организира, а при
съ-ствието -е недостатъчно. На

* За редовни влогове <* плаща 6“ „ лихва 
* За осрочени влогове — 7,5“/»
Всеки спестовник с влог п» най-малко 1000 нови динара

евентуална злополука.
оТс.зТдо ?4ЛИ ч7« Б0СШ,еГраД и Сурдулиць раб0ТЯ1Г

При такова положение мест- ■Ае зстрахован от <
<У

I *всеки ден освен събота и неде.тнтро реагирала. ния.-/ 2в. в.г , в. в.
4-
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СТУДЕНА ВОЙНА МЕЖДУ 

„УСЛУГА“ И „СТОЧАР“
Актувлни теми I’

ЦИТАТИ ЗА МЪРСОТИЯТА
>, Населението в димитровградската комуна 

живее в града (около 7.000) и по селата. Хиги- 
еничността на обществените места и обекти в 
комуната се подобрява бавно, а това влияе вър
ху здравословното състояние .на населението. Не- 
хигиеничността на водопроводите, на заведени
ята за обществено хранене, на училищата и здра 
вните заведения

нието на завеждащия ветери 
нарнага станция в Димитров 
град Кърета Лрров. Той зая 
ви, че причината 
отношения

».х:
ции и най-отговорните 
.резултати. Шестчасснвия

трудови организа- 
в комуната не даде никакви 

договор ое превърна в ос
три взаимни обвинения, без какаото и да е желание 
Да се превъзмогнат

за лошите 
между двете орга

низации лежи [в конкуренция
та от която няма 
за вито

— е постоянна заплаха да се 
яви еДна или друга заразна болест...” 

„Водоснабдяванетожгкалова лол-
селскосто л анокмя т

производител, нит0 Общинс
ка'1'3 скупщина. Напротив, 
ааи нелоялна конкуренция

шожаване на животновъдния 
в Димитровградско. Не 

могат да се луалебрешат по 
раняващите данни, че на че- 
тцри села в Димитровградско 
се пада по един бик. Той за
яви също така, че не се во- 
Ди ижаква политика за по
добряване на животновъдния 
Фонд. Не е изпълнен

на града става посредс
твом изворна вода, която редовно се контроли
ра. Но . . . понеже водата е редовно изправна за 

(<при контролирането), 
довно. А при- прегЛед на водата 
ната мрежа е установено, че периодично водата 
се замърсява. Хората, които работяат на водо
провода, не са специалисти за работата.

„Селските

несъгласията. Неу слелият дого- 
■ вор завърши със заключение директорите На „Ус
луга и „Сточар" да предложат съвместни репДлния 
на Съвета за стопанство и финанси.

Историята на конфликта 
дови организации започва

пиене не се хлорира ре-
между тези две тру- 

от ащрил т. г., 
„Услуга едносранчиво скъсала подписания

от водопровод-
когато

договор
и започнала да коле изкупения добитък в Пирот и 
Вела паланка. .Кланицата на „Сточар“, която и без 
това не използва целия ои капацитет, по този на- 

останала без предвидените кланични такси, 
теринарната станция без

водопроводи дават основание за 
тревога. Анализите на водата показват, че в 50 
на сто от случаите тя е неупотребима за пиене, 
но нищо не се предприема чешмите да бъдат до
ведени в изправно състояние . . .”

„Населението в

ЧИН ве-
ветеринарни такси, а е 

края на краищата и общинската каса без своя дял. 
Преценява се, че по този начин са юе „преселили" 
над 5 милиона стари динара в Пирот и Вела палан
ка. Не е трудно да се пресметне какви са и загубите 
на „Услуга“.

дори и 
договор „Ус лу

да задели 500.000 етапи 
*"^а’ ..'Сточар“ 1 милион Об 
Щиноката скупщина 1 м. за ку 
пувгне на бикове. „Услуга“ 
отказала да даде 
ните

постигнатия града (значителна част) из 
сипва отпадъчнит\ води по дворовете си или на 
улиците, а това замърсява и подземните води...” 

„Снабдяването

га“

Оправдание за своето поведение „Услуга“ 
мира в лошите услуги в димитровградската кланица 
и в по-низките цени в Пирот и Бела Паланка. От 
Друга страна заявява се, че купувачите поставят 
условия на „Услуга“ в коя кланица да коле доби
тъка.

на населението от града с 
мляко е голям проблем. Хората се снабдяват ча
стно, а такова мляко е /непастьоризирано. . . Гра
дска млекарница .няма . . .”

От всички училища в комуната само 15

на-
гвредевде-

СЛЗДГ&,^”-”

Представителите на общес

твен изход виждаха в при- 
съедащдваяехо на,- трудовата 
единица на „Услуга", 
се занимава с изкупуване, 

кооперация „Сточар“'

на»»
•т

сто имат хигиенична вода за пиене, предимно 
градските. Другите имат чешми, които са строе
ни лошо и не осигуряват добра питейна вода...”

По данни на здравния дом през годината 
е имало 164 заболявания от заразни болести, 
предимно морбили, но и други. Ваксинирането 
на децата не е било успешно. Само 88 
задължените. Даже около 4

„.Огочар“ пък обвинява „Ус 
луга“, че в кланицата се дър 
жи като домакин и иска при 
вилепии. От друга страна ди 
ректорът на „Сточар“ отпра 
ви остри забележки по адрес 
на „Услуга“ зарад неспазва
не «а досегашните договори, 
особено в изкупуването на 
добитък на територията на 
Димитровградска община. Име 
нноощев начашото на годи
ната бил постигнат договор 
между двете организации аг 
нетата, като и останалия до
битък да се изкупуват по ед
накви цени. „Услуга“, която 
изкупува по-малко добитък 
използвала това обстоятелст
во и .своеволно увеличила це 
«ите.

С този аргумент сега тя 
доказва, че „Сточар“ със сво 
ята политика в изкупуване
то вргйботия против интбре- .Струва ни се, че най-близ- 
сите' на селскостопанските ко до истината в тези без- 
производители с оглед че из крайни престрелки беше мне

купните цени за агнета в Пи
рот и Свърлиг били на рав
нището на цените по които 
изкупувала
чар“ доказва, че е дал гаран 
тирани цени на произволите 
лите и че те са имали въз-» 
можяост, благодарение на га дничество. Обаче 
рантираните цени, да изча
кат и да увеличат теглото на 
агнетата. По такъв начин из 
купените агнета са имали сре торът на 
Дно тегло по 7,5 килограма, неприемливи 
докато през 1969 година, ко- 
гато не е имало гарантирани 
11ни средното тегло възли- Усл,°®ие „Сточар“ .да предаде 
зало само на 6 килограма. на „Услуга" кланицата. С дру 
Според доводите на „Сточар“ ги думи, той искаше 
.производителят нищо не е за бакт 
губил, защото по такъв на
чин на 20.000 изкулуни аг
нета е продадено 30.000 ки
лограма повече агнешко ме ните доходи, които все още 
со' Яе мотат да достигнат аги сре

дното равнище в комуната.

* >
която

„Услуга“. „Сто- към на сто от 
на сто не са се яви-или поне в договора за няка 

д елов о-техкическокво г Iсътру 
след това 

единствено възможно и най- 
изцравно

ли на ваксиниране. . .
*

Товапредложение дирек 
„Услуга“

е записано в доклада на санитарния 
инспектор при димитровградската община, кой
то се бори срещу нехигиеничността. (Трябва да 
му помогнем)

Но това са цитати за нашата мърсотия и 
трябва да се замислим. Нали холерата е само 
на около 700 километра от нас, а малко невни
мание на компетентните по пазенето може да ни 
я доведе и у дома (нали сме граничен преход). 
Готови ли сме при тия данни за мърсотията да 
се преборим с нея, ако ни натисне? Едва ли, 
щом толкова „хигиенични” проблеми са ни на 
главата. Дано ня*;а холера — ще си кажем. Но 
само гя ли е опасна?

А много от цитираните „мърсотии” могат да 
се оправят, без нито динар, само с незначител
ни усилия на човека, който има оная, така на
речена ЕЛЕМЕНТАРНА култура. Такава по
не, вярвам, имаме всички в комуната. Но тряб
ва да я приложим, без принуда, и човешки.

постави
условия: Той се 

съгласи с интеграция, но при

готов о-
за чието изграждане ко 

лективът на „Сточар“ 
ли средства за сметка

заде- 
на лич

I
л

След тези условия, 
постави

■Iкоито
.1директорът на „Ус

луга" не остана нищо друго, 
освен да се предложи иа 
Джторите наДА ПОМОГНЕМ НА МАРИЯН! ди-

двете органи-

е"» да;
риян Станчич — Маца. Все- но училище в Белград. Снад ДНи трябва да представят на 
ки негов другар го обича, все природна сила и енергия, с Съвота по стопанство и фина 
ки му съчувствува... А кой любов към училището се от- 
е този Мариян? Дете, ученик, нася, а с осиома цел утре 
сега младеж. С много ТРУД и живота си да стане свой чо 
усилия завърши основно учи 
лжце и два класа на гимна
зията. Но загуби зрение. Май Сечно коства 70.000 стари ди- квамията, обществена плесни 

чистачка мари. Майка му със своята ца по адрес на ония, 
„Моша Пияде“

м. н. н. .[

МИ0МИР ЗЛАТКОВИЧ-СЕ КЛАСИРА ЗА 

РЕПУБЛИКАНСКОТО СЪРЕВНОВАНИЕ
наиаи при Общи»леката скуп 
щипа. Струва ки се, че тряб

век. Но няма достатъчно сре ва да последва, както каза 
дства за школуване, което ме един от участниците в разис

На 1 ноември тази година 
в Ниш се проведе ьфждуоб- от V111 гелас в Димитровград, 
щинюко сървн.ование на об- ското основно училище сена 
щинюгаи отбори по сигурнос
тта в* съобщенията.- По вто-

Мсшир Златкович, ученик
коитоМ му, вдовица и

месечна заплата от 60.000 не своята трудова организация 
и неговите братя предприе- е в състояние да му помогне Са разбрали като пашалъки

го ОТВЯ поликлиники в п.ш» Постъпките, които ирлоика н„ «игареот, т ко»у™го, «соц1”™ том^ша взо
та страна. Лекува го и про- досега в Общинската скупщ която зарад такова поведе л0ездснето и овладяването па уль1СТие- пвпубликамокото съ-"

Чавка от ца не дадоха нунШите' резул ние загуби значителни сред- различни препятствия, в поз- ^ математика
°™ тати. Тряб д ства. по движението, съобщител-' - • , \.

д; (Йотов ните З1гаци и пр. Кирил Трайко*.

а училището реди' между първите шест г 
момчета, които' от бившата ,.

чутия очен лекар 
Сараево. На два пъти 
•Фи очни специалисти в Мое па Марян! 

Но, уви! Момчето оста- К. Трайков
Странкца 8

братство * 13 ноември 1970
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| От Клисурско |'
• Л;

■ Със собствени сипи да се 

разрешават проблемите
* " ... Общйстшено-<шсо«омическо

то развитие на района би мо

//////''••',,,,,,,,

* за селоот село
_________ ———————

I
Сурдулиц» МОместнитг„ Ср ангажират

Неотдавна в Клисура се ^ ободествено-
състоя разширено заседание то обшно^ оргаиизациив гло Да го спре.
на ръководствата иа обш|ест политически ^ ед0К_ __ Да Сс актуализира въиро
вемо-нолитичесюите органи- събирането н ^ д и3 са с изграждането на ТВ-при 
зации от Клисуроюия район. трификацията на ра > кРйто да поюрие и Кли
Заседанието бе организирано араж1даието на водопров д . аШотл са
от местната организация на Р а _ център и ДР. ТУК сурови район, защото са
СК го Клисура. На засадени- Клисура и ср0дСтва минали вече 4-5 месец;
ето прмсъствуваха: Стоядин ще помоп е к меСтната организация на
Стоилюавич, секретар на ОК и ОС. - 1 „ пЯтлтиля с писмата„ г ага СКС, Лгабиша Ристии, про __ централния рът до Стре СКС се обърнала с

, Тези дан ОК на СКС в хушката в отделни ЧРвДЩ>и д Т0Л на ок нв Съюза иа „т1„ не-е в план да се ц0Лта до ОС в: Сурдулица,
Сурдулица проведе съвеща- ятия. Превантивното осуетя млашежта и Добрица Нико- зи®* р ^ _е_ 1971 год-, а Босилеград Църна Трава, рао™йаСз; Г™Г'р»“”з“а? “7«Г. Белград „

ядагкьзга» г »ткгйьа"5гь« «■гмгляяг
т г- -^гЕййг.в'- «— -ч-ч-«■—

* таетте ™е * р рно лице в ПЗК „Влаоина съвремевЦзи асфалтов
имало над .6 милиона . ди. път до щгшичеокия прелез 

нерес я, ^ р в с. Стрезимилхгаци, да се по
за^вие’Т.Същото било у- правЯт междуоелските пъти- 
волнено и веднага прието в Ща- Да се довършат училищ 
друга трудова организация, иите одради и осъвремени о- 
Някои искат отделни атропу- бучението с набагоката на ну 
ски да таксуват като систем 
ни грешки, обаче на края се 
стигна до заключението, че
такива не съществуват, а гре лпотека и набавят книги на 

субективни, български език и да се пре-

«Ч
ЙовадКомунистите срещу 

митото и корупцията
И

Ра5ОТцч
пР«Дстциз-
МитШ!цк

Те I
КваРТцр,
п«трок,
Ра - де
'вой жщ 
"ОВЙОго

новн ма 
сура. На 
гради о« 
Уреди и 
тер, огр)

вестна помощ на ОС в Сур-

мо да не си остават заклю
ченията, там където са и при 
ети.

ЦШ1- .
Във встъпителното слово й 

разискванията се подчерта, 
че вследствие лошите вза 
имни отношения в комуната 
и нейнигге трудови организа
ции расте стопанския «рими 
шал, (митото, спекулата и. ко
рупцията. И докато в репуб
лика Сърбия стопанството се 
стабилизира, а интеграцион
ните процеси разширяват, то 
стопанството в Сурдулишка- 
комуна стагнира 
да. На такова положение ку- 
мува и неразбирателството 
за изналшране подходящи ка 
дри и тяхното заемане. Акто
вете, които пристигат срещу 
обвинените и иаопекциснниТе 
служби при ОС са недоста
тъчно професионално обра
ботени и непълни. При тако 
ва положение СДК е съста
вила само 2 акта. инспекто
рът по съобщенията 1, по 
строителството 5 и инспекто
ра по трупа и трудовите от
ношения. Органите ва вътре 
шен контрол в трудовите ор
ганизации, или не съществу
ва или се повинява на „вър-

Драютци и на Кострошевска 
та река в с. Кострошевци. 

— Миграцията на население
Милан К. Величковто от Клисура е голяма и са-

жния инвентар и учебни по
магала, оформи селска биб-

и запа-
шките са само 
Констатира се е и това, че до 
като икякои хара взаимно 
се обвЕ-пнЯват, други се въз

веждат и печатат учебници
те на български език за нуж 
дите на училищата от бълтарпазват от положението и ог

рабват предприятието.
За да се премахнат тези от 

рицателни явления трябва да 
се' иридпреима -съответни мер 
ки, а комунистите да бъда на 
чело в тази борба.

На края на заседанието бе 
избрана комисия, която да 
изготви заключения за бъда 
щата дейност в разрешава
нето на засегнатите пробле
ми.

ската народност навреме.
Разиокването бе живо и ин 

тересно. В същото покрай 
местните хора участвуваха и 
гостите. Стоядин Стоилкович 
говори по твърде интересния 
материал за дотраждането и 
усъвършенствуването на на
шата политическа система, за 
задачите на териториалната 
отбрана и защитата на жи
телите в случай на агресия и 
даде пълна подкрепа на при 
съствуващите около електри 
фикацията на района, градо 
устройването на Клисура —« 
център и изграждането на 
пътищата.

М. Величков

Долно Тлъмино
ПОДГОТОВКИ ЗА ПРАЗНИКА 

НА РЕПУБЛИКАТА
По случай деня на Репуб- ресни точки, 

ликата —: 29 ноември — в ос 
новното училище в 
се вършат трескави подгото
вки. Готви ое рецитал-на те- но чествуване на празг.тика 
ма: „Раждането на Републи- се вършат във всички села в 
ката“, няколко едноактови Тлъмииски район, 
пиесжи, изпълнения на народ 
ни песни и хора и др. инте-

Добрица Николнтч подчерта, 
че е крайно време рационал
но да се използват финансо
вите средства (около 8 мили
она ст. дин.), които са отпус
нати за културното развити- 
тив българската народност
живущи ка територията на ■ 0 ^

КОЛКО СМ6 ОИЛИ,
бавка на литература на бъп- * * това чяа°
гарски език, друга за фол- ||/иП||А _ 12.206 ®^колко сме сега
та за гостуващия на естрадни ■- яего Ч';

В-Ьв е ще ™«ВМШ,-ч, „« се. йск„. които тотит ет«п.м., Р»»® &
се отворят и подведомствени *га ни са »«алали само ста чак до Македония и на изток тели). ^^ 
библиотечни отдали в Кли- си’т®^удо™»с°бни хора и до Драгоман. 1.061*^^
сура и Божйца като клонове „онова За Има и сведения, че е
„а „«триата Потека е»™ ®
в Сурдулица. Той също та- били по-на- масово оти^нГра^та във 938^^ (,
ка йнсистира да се уреди ко празва^Г аЛо Р 0 Са из~ Влашко, предимно в Бесара селен» ^
оперативната зала в Клису- вали на пяйп!ДИТе х°Ра оти- бия и мнозина оставали там.., ДОР® ’ Я* 
ра и същата ползва за це- Училища*и се’ наста^^** ®С® пак първИ яо-официал тъР 
лите, за които й е и предна- извъя Димитровградско ВаЛИ “** документи за иаделеяиет ^е<
значението Има едно свелепир ^ в Димитровградско идват от * *

1688 година (ппрп оао*6 през 1890 година, когато е напра- ( ^ се п
На края бе заключено: ни) в^а 282 годи- вено, изглежда, първото офи ***%&&»\
— Да се подготвят плано- понапълнили е населлтоТ° Ч11»™® яреброяване. За Ди* ?00

ве за електрификация навеи Ва били бежанци от юге'т1о МИТровград Се казва, ч® ® ‘. „а),
чки « «г ЮиЕртокш, ва- г“™ -Ред «« «»* ДР»». * . ЙИЙ?
..г у отмъщавали иа -3,'„ ° 011 че земеделското население о* ясятс-1^йон, които още са неелеклри ^ южн^И “а на®елението общо 4.104 човека съставян- 32°
фицирани. помагало «аТвс^ийхж3^^ сам^б113»^ & заНаЯТЧИИТС

В програмата ще участву- 
Бистър ва и млашежта.

Подготовки за тържестве-

Бележки от В по-ново 
преброяващ

вярв®
миналото

Ранко Карамфилов да сеположение:
1948Противопожарни мерки

Общинският профсъюзен седателя и секретаря иа про 
съвет в Бабушшща ше про- фсъюзния съвет. В семинара 
в(1зде .семинар, на който ще ще участвуват: председатели

те на профсъюзните органи- 
— Правата и задължения- зации, председателите на ра 

та на трудовите организации ботническите съвети, дирек- 
в областта на народната от- торите на трудовите оргакц- 
брава.

■

се обсъжда две теми:

зации, представители на об- 
— Обществено-икономиче- щест:((жо-(политическите ор- 

Ското вазвитие в бабушниш- ганизации и на общинската 
ка обшила.

Тезистите за тези теми са
(1-скупщина и други.

м. н. н.изготвени от страна на пред-

Бабушница Наскоро семинар по 

икономически въпроси
.Общинската скупщина в Ба поръчано е на предприятия- 

бушница обсъди тези дни ин та и учрежденията да пред- 
формация за състоянието на приемат необходимите пре- 
противпожарната защита в ваепивни мерски и да защи- 
комуната. Решегно бе тази тят народното имущество сре 
служба занапред да се орга щу пожари- 
низира по-добре, за да бъде 
по-ефикасна. Също така, пре н. н.



' •

жилищна
!града

Снимвки: БОРИС МАРКОВ

ПРИБИРА_седателят на ОС в Сурдулица 
^яаляика на отдел вътрешни 

елкович водиха разговори с 
управлението на югославската

се реколтата
в| овощните

1Л» градини. Тая
година дома
тите и пипер-

оюразумение да се -построят 2 
е. Тези квартири биха се

дадохаките
добър род.гческит

На снимка-ЖИЛИЩНИЯ блок в с. Клису- 
в този блок да построят та: Бране наргледи 

КР»ввия 
ъггава
земеделската кооперация в Кли- 
(10 В 
зервоар 
вРято
ртз и ДР -

лук в Смиловдом, нар. милиция и ос
на блока ще се строят и ци

Ниш е решено и да се из- 
в Стрезимировци. Ще се 

на Ерма в граничния сек-

Милан Величков

::

.
■: ,\

>§■'

■ % ■ ■

Оран: „Мъже
.то са във фа-

Тая година хибридната — царевица не даде до
бър род. Както миналата година така и тая година не 
можа да узрее.

Тая снимка на царевицата може да се види и 
в началото на ноември.

в село Брайковци ще се 
завърши преди зимата благодарение уси
лията на работниците от ,,Градия”. По то
зи начин движението с Висок ще ее подър
жа и през зимата.

МОСТЪТбриката, а имо
тът не бива да
пустее..
Сн. М. Нейков

ректорийсте на ,,Сточар” и ,,Услугу’\ Иедънят 
каже: нема да ти колъем стоку затова що си 
побегал пролетоска чък у Белу Паланку. Ка си 
доса там бил, иди и съга. А овия му одювара: 
ти нема да ми колъеш стоку, ама я че ти затво
рим водуту па да видимо кой докуде че стигне. 
А кланицата не може да работи без воду,

Е са да те питам неща: не личи ли това на 
пашалък, на бащинию. Излази кока бащеве су 
ньим преписали кико иманье. По йедно време 
нейната расправия ми личеше на каранье поме
жду жене у польеванье на градине. А чу ли па 
йедновга ка се изповърте та рече: у откуп на 
стоку пощенье нема — ако могу добичето че 
узнем и джабе. Тува йе кой кога може да пре
чука. А тамо, секретаре, седеоше сее комунисти. 
Де ми са кажи може ли това да буду комунисти. 
Я бре, например, не могу да затворим воду од 
мой кладенац да кажем на Гогу Манинога, а ко 
може йедън директор да затвори воду на друго- 
га оди градски водовод, ка смо сви дали паре 
да га напраимо. Ка събереш, секретаре, тия при
мери, и ония дека писува на преседникатога, че 
видиш дека бая Манча йе прав, дека и ти требе 
да се заузнеш да престанемо да делимо градат 
на пашалъци и да праймо медже. Аи комунис- 
тити се боре против тея медже. Да изореш гея 
медже, че требе барема неколко души убаво да 
раскринкаш на събранийе пред народ, че требе 
и по некойе наказанийе, па да видиш ко че се 
опрайе работете. . ..

к: *:.
«.!»*■ :

ва 180 жители по-малко. Нама- 
!*е лели са и жителите на Пога- 

ново, Драговита, Власи с по 
рЧюв около . 200 души средно. За 
р* с сметка па това обаче чувстви 

0т телно се увеличава населени 
ето в града и в близките се- 

|1,>гава ла, особено в Желюша, коя- 
то в 1961 година е осма по 

Од"' РеД с около- 500 души и 139 
1 «и. Дома.
** и Сега общината има около 

18 и нещо хиляди жители; 
Населението е намаляло за

ра в Рад-— значителното мигрира 
не извън комуната, терито- 

Ц д' Риадното намаляване зарад 
У * излизането на Власи и Сла

вния от комуната и зарад всо 
А^ам по-малката раждаемост, коя 

То е характерна за развива
ла^® ц*ите се и развитите комуни.
а 'оди Новото преброяване през

идната пролет, ще ни пока- - 
‘р0Ло «е какво е действителното 
л»»ча Със®йянив Сега.
•ни

:
■у :

!ОТО

секретаратога 

номитетат—лично 

у руке

№ И

г

м
>-

НЕКНЯ написа писмо до преседникатога и 
могу да ти кажем дека доби по носат нейе од 
ньега, ама от други. Написа на преседникатога 
дека некои директорийе се превърнули у турски 
пашеве, а от предприятията напрайили свои па- 
шалъуи. Мислим дека несъм погрешил ка сам 
казал това. Ти слуша онядан ка се джанкаше ди-

г

1

•■VА със вдравийе до петак. 
Манча с.р.

м. а н.-к-ш*
■ 7а ■'

:
I



Проблеми на учебното дело в 

Босилеградско Култура * просвета * изкуство * -
1

ИНТЕРНАТИ ПРИ 

ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА НЕСМЕТНО БОГАТСТВО ПРОПАДА
МУЗЕИ

При централните основни 
училища в Бистър, Горна И 
Долна Любата работят интер 
нали с ученически столове. 
Това всъщност е и реализа
ция на договора между ди
ректорите на училищата и 
компетентните от общинска
та образователна общност, ко 
йто'. бе направен в началото 
на учебната година.

Засега интернати още няч 
мат лисинокото и бооилеград 
скбто основни училища. Съ
ществува мнение, поне засе
га, да не се открива интер
нат' при лисинокото 
ще;, а за пътуващите учени
ци, предимно тези от Долна 
Листна, да се организира лре 
воз С атаключение на Горна Ръ 
жана, учениците от това у- 
чилище, чието число рязко 
намалява, не пътуват дале
че. '

Димитровградско ня- те на Поганово, Борово, Ба-
. рйе, Прана, Сливница, Пета- 

чинци и на много други ме
ста ни говорят, че дук е и- 
мало интензивен, за време-

д^заГ™. Няколко стотин находки от
тернат, но тъкмо сега са из- ма къде да се приютят. Безброй такива още лежат 
пълнени условията за негово стоЪете на открити находища. Кой ще постави ,,на су-

X™ шина" стснитс на старата
реми достатъчно помещения 
за спални и за ученически 
стол. Засега в тоя интернат 
живеят към 30 учейшка от от 
далечините села.

В Горна Лаобата инчАзрна- 
тът започна да работи тези 
дни. Поместен е ® старата у- 
чилищна ограда и по отно
шение на помещенията се на 
мира в много по-трудно поло 
жение в сравнение с другите 
училища. Тук, също така, ще 
работи ученически стол. В у- 
чилището считат, че с ново
открития интернат ще могат 
да решат въпроса на 30 уче
ници предимно от Мусул и 
Барйе.

За обзавеждането на интер 
натите общината е обезпечи
ла кревати и дюшеци, а учи 
лшцата, а за този цел се из
разходват и средствата съб
рани от шипков плод и дру
ги ученически акции. Значи
телна помощ ще отпуонЬ об
щинския фонд за детока за
щита и от общинската обра 
зователна общност. В Бистър 
ученическият интернат подпо 
мага и земеделската ксюпера 
ция в Долно Тлъмино.

Очаква се, че в следваща
та учебна година за издръж 
ка на интернатите по-толдма 
помощ да отпусне Република 
нската о браз ов ате ли а общ
ност. В Босилеградско интер 
натите се оказаха като най- 
икономичен, а ведно и най- 
ефикасен начин в училища
та да се обхванат всички 
подлежащи на обучение.

В. В.

а пла

то, живот още в старите вре 
находки, ако не бяха тия хо мен а на гръцкия възход, а 
ра. Но засега те са още без до находките на гробове и- па- 
статъчно подкрепа в разгръ- мелници с римски надписи,

при мотела в града и при Ба 
чеязо, на тухли и останки ка 
нализации по Висок — за 
римските времена. А средни 
Ят век, когато от. север кЪм 

владения

Едно огромно богатство, сази 
детел че Димитровградско от 
■искова е било населено, и че 
тук са ставали относително 
бурни процеси, характерни 
за всяко човешко съществу
ване, пропада пред очите ни 
— във влажните мазета да 
култура пия дом в Димитров
град.

Друго такова богатство, ус 
тояшо на разрушителната си 
ла на времето, постепенно до 
трайва по редица селища и 
местности, незащитено от ве 
тровете и водата. Черквата 
при Волев дол (една стена с 
ценни фрески), останките на 
подобни паметници при Пе- 
търлаш, Т. Одоровци, стоти
ци крайпътни кръстове — об 
рочища, няколко от многото 
столетни дъбове — берекет- 
н-ици. А. от пластовете на ве
че известните нам находища 
няма кой да извади докумен 
тите, че Димитровградско е 
познавало не една цивили
зации на миналото.

щането на работата им.

ОТ ПРАИСТОРИЯТА — 
ДО ДНЕС

Нека ни простят студените източно-римските 
на проф. Йован Петрович и Иа Балканите се устремяват 
той самият, но откриването безброй народи, между кои- 
на чудната ПетърлгйЦка' пе- то и-"-славяните, е оставил, сви 
щера не е тяхно дело. Откри детелства за своята буриост 
тието принадлежи на енту- почти на всяка крачка в тая 
сиастите от Димитровградско, комуна- Не само черквите, 
на същите тия хора, които строени преди покръстване- 
днес се мъчат да намерят под то на славяните и по-късно, 
слон за несметното богатство, по време на разцвета -на слав. 
което са открили в мерата ямските държави на Балка- 

общината. А ентусиастите ните, говорят за тия далеч- 
от Белград дойдоха по-къс- времена. Има след и на 
но, разбира се, по-лодготве- „кротките бунтовници против 
ни да проникнат в закътани- социалните различни във фе 
те части на п)етърлашките одалните балкански държа— 
пещери и да ни кажат — ко ви" •— богомилите в за-, 
мпетентно — какви богатства 
и природиш красоти крият 
недрата на Димитровградско.

А там, в пещерите, още 
живее праисторията, духът 
на много далечния ни пред
теча, който в своята безпо
мощност пред силите и сти
хиите на „белия свят“ си е

учили-

В: Босилеград обаче е нсо 
бходимо да съществува ин
тернат и то не само за уче
ниците от основното учили
ще,, но и за средношколците.

Засега най-добре е органи
зиран интерната в с- Бистър. 
Наистина, той започна да ра
боти още миналата учебна 
■година, обаче съответни усло 
вия за функционирането му 
са създадени сега. За целта 
е поправена и приспособена 
бившата военна сграда. Съ
що така и ученическия стол 
има добри условия за работа. 
В обзаведените тук учениче
ски; спални квартируват по 
3—4 ученика. Съществува и 
помещение за учебна стая. 
Тук квартируват към 40 уче 
чика от Ярешник. Карамани 
(ца, Дотаница и други села, 
отдалечени по 10 и повече 
километра от училището.

И. в' долнолюбатското осно

на

кътаните места по склонове
те на Стара планина, къде- 
то в своите „калища“, без и- 
кони, без други реквизити за 
величаене 
се молили на голия си бог, 
протестирайки против светов
ната уредба, където неспра
ведливостта е наложена са
мо на безпомощния и сиро
маха.

на светостта, са

Една група ентусиасти за 
откриване находките от ми
налото вече е 'Свършила до
бра работа. Стотици ценни 
старини са събрани, редица 
находища са открити, а из- 
копките при строенето на сг 
ради и други обекти вече не 
се хвърлят от работниците, 
но се пазят и предават „на 
място“. Данъка на невежество 
то оше щяхме да плащаме 
с хвърлянето на скъпоценни

правил жилище в подземни 
те кътове 
терен, оставяйки ни през дъл 
гите столетия следите си, за 
да узнаем за неговото същес 
твуване е нашите предели.

на петърлашкия
ОТБОРНИДИ, ДУМАТА Е 

ВАША! ' ■'

Хилядни воиски са Се из
точили на Запад или Изток, 
минавайки през Димитровдаа

И само той ли е оставил 
елеците си? Керамиката, зе
меделските оръдия, чудните дежо, безброй известни вла- 
пари, намиращи се по мери- детели и техни пратеници, 

много роби и много господа
ри, безброй чудни страници 
— на кон или пеша, докато 
■се стигне до нашето време. 
Следите им са тук, частично

СЪВЕТИ НА ЛЕКАРЯ
намерени или поне открити, 
а други още скътани В' паз
вите на земята, която орем, 
по която газим.

Откритото ще стои непод
редено, недостъпно за чове
ка от комуната и на тия. ко
ито ни опохождат из дългия 
■си път на -съвременното стран 
етвуване — туризма.

Загубата от тази недостъп 
ност на находките /е много
образна — губим *Ът. гордерне 
то си с миналото; губим тури 
■етическия динар от човека, 
който иска да види нещо в 
града, а ние не му го лредла 
гаме, губим във възпитава
нето на младите...

Защо? Зарад това, че годи 
ни по ред само приказваме 
къде да сместим находките, 
а още «е сме предприели ни 
що да определим едно място 
за тях, за музей — местен, 
роден, градски, общински, ка 
кто искаме да го наречем, но 
за музей.

■Сега на сесията на отбор
ниците, която ще се състои 
скоро, ентусиастите (комисия 
за муабй) дават конкретни 
предложения да се вземе 
част от къщата на „Джаджо 
ви“ за тази цел. Дали отбор 
ниците този път ще проявят 
нужното съзнание -и отговор 
ност и ще решат положител
но по предложенията на ен
тусиастите, или ще продъл
жим да приказваме за и? 
зеяГ

Хроничен запек
Когато говорим за запек, трябва да кажем нещо за 

нормите за ходене по голяма нужда е спонтанно, но само 
три или четири пъти седмично, без да има някакви оплак
вания, няма основни е за приемане на очистителни сред
ства, Продължителността на чревния пасаж (приемането, 
преработването на храната, всмукването и извърлянетз 
на остатъците) при здрави хора може да бъд$-; до 6 дни, 
най-често обаче е 2—3 дни. Ако паонжъ тпродължи по- 
дълго време, чревното съдържание юе задържа също по- 
дъго в лявата половина на дебелото черво (колона)

Запекът може да бъде израз на органично или функ 
ционалнго смущение. Тук става дума само за функшюнал-■ 

).ИЩ! (рбиюцрв(ен) запек. Той бива атоиичен,. цри който то- 
: Н5Г^'ЬТ (напрежението ка муокултурата на дебелото черво)
. .е намален, еластичен — с повишен тонус на дебелото чер
нови ректален запек, чиято причина трябва да се търси 
в смущението на. реф.«гзюса за ходене по голяма нужда.. 
Почти винаги при първите две форми взима участие и 
ректумът (правото черво). Това деление почива предимно 
на .речтгенологични функционални проучвания на дебе
лото черВО:

те еимпотми са: -главоболие, сърцебиене, безапетитие, 
дене, намаляване на работоспособността, умора.

Видът на изпражненията може да бъде различен. 
При еластичен запек има т. н. „кози“ изпражнения п-ои 
атоиичен те са дебели, оформени.

Лечебните мерки са насочени към отстраняване на 
причините и възстановяване рефлекса за ходене по голя
ма нужда. Болният трябва да свикне да ходи редовно по 
голяма нужда, като в определен час отива ® тоалетната и 
настойчиво -седи, без да чете вестник или книга, които 
отвличат вниманието му. Необхо ; гма е основна промяна 
в начина на живот, например рс.;до. ставане, за да има 
достатъчно -време да ое -отиде пеша на работа, вместо да 
-се използва превоз. Препоръчва Пе целулозна храна, груб 
хляб,' прясно (МЛЯНО,

га-

■сини- сливи, движение, засилване на 
коремната мускул тур а с гимстика, масаж на дебелото 
во. Често пъти тези марки при чер-

възраетни хора и продъл
жителна употреба на очистителни средства не са доста
тъчни. Млечната захар, приета два- пъти по една супена 
лъжица дневно, може понякога да замести медикаментите.

-очистителните средства само някои са подходящи за 
продължителна употреба. Тук спада лен^хгото семе (3 
чаени лъжички с много течност).

<™ис“лни средства — като английска 
с батска сол не са-загубили и днес значението
си^защото са безвредни. -Парафинът смущава резорбцията 
(всмукването) на хранителните вещества и от части сам се резорбира. Той не е подходящ за дълга ут^бГ

За така наречения пластичен запек са; препоръчват 
съответни лекарства, комбинирани с общоуотжояващи 
средства, Многобройните употребявани очистителни сред-' 
ства не ни предлагат никакви предимства.

При случаи на упорит запек трябва 
помощта на лекар.

Причина за запек може да бъде смяната на место
живеенето или начинът на хранене, хранене с бедни на 
целулоза храни, -слабост на помощната мускулатура (диа
фрагма, коремна стена и др.), атония (отпускане) на мус
кулатурата на дебелото черво, 'смущения в -перисталти
ката (движението на червата), някои психични фактори, 
недостатъчното образуван^ или загуба На рефлекса за 
ходене по (голяма нужда

Обикновено оплаквания
и др.

липсват. (Някои пациенти 
се-оплакват От тежест и чувство нЯ пълнота,
(събиране на газове метеоризъм

в червата и подуване на корема), ку
ркане на .червата, които изчезват след изхождане. Общи. Да се потърси

М. Н. в.

БРАТСТВО * 13 НОЕМВРИ 1970
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ПЕВЦИ В СУРДУЛИЦА
Каменица
Помощ на бедни 

ученициБелградската естрада изне 
■се на 4 ноември в Сурдулица 
концерт от забавни песни. 
Това бе „шоу“ на Тереза Ке- 
совия и Миро Унгар, съпро
вождани от ансамбъла на Бра 
нко Булич. Залата както и 
обикновено беше препълнена 
от посетители.
На 13 ноември в организация 

ка Народния университет ще

гостуват в Сурдушица: Муха 
рем Сербез овени, Тома Здрав 
кович, Иомет Кърцич и Мир. 
яна Баряктаревич, рождена 
сестра на Силвана Армену- 
лич, известна изпълнителка 
на народни песни. Изпълне

на заседание на учи
телския съ^гт в основ
ното училище в Камени
ца е решено да се отпус
нат 500 динара помощ на 
бедни ученици. С 
средства

тези
ще се набавят 

учебници и учебни пома
гала, а на някои ще бъде 
платена ученическата ку
хня..

Бе приет план за рабо
та през учебната 1970/71 
година.

иията оце съпровожда ансам 
бъла Аца Степич.

М. Величков

Млади поети
Да се подобри 

снабдяванетоКРЪГОЗОР
- Потребителният магазин на 
’ земеделската 
„Сточар“ в Каменица в пос
ледно време не е добре снаб
ден. Случва се да липсват и 
някои стоки от първа необхо 
■димост, ковто затруднява хо
рата през 
месеци. Затова 
отправят критики по 
на управата на кооперация
та да поведе повече сметка и 
за снабдаността на техния ма 
газйн.

Между пламъци
между воля и предчувствия чакам 
и отминава тихо живота ми Млад 
в надежда и сетна забрава.

В страни ще погледам. Ще бъда 
сред далечен край. В пустинен мраз 
ще премине светлия ден 
сред пламъци по неизживени щастия.

- . . Стефан Манасиев

на деня и нощта, кооперация

есенните и зимни 
каменичанисам

. адрес

Ц. Димитров

Христос Левантис 

(Гърция)
Балкански писатели

!

Старецът с торбичката-разказ
4241

БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ БАЛКАНСКИ ПИСАТЕЛИ
бичка, а една черна, черна като катран торбичка, и не раз
даваше бели дни, а се вмъкваше като дух в каторгите,

ехлупените къщурки и бараките и съ
бираше дните, крадеше ги от хората, които живееха там.
Отнасяше ги със себе си . . .

Извика насън и пак се събуди, развълнуван и це-

който се

— Искаме си нашите дни . .'. — извикаха те. — Дни
те, които мълчаливо ни крадете, които «и вземате с но
вия закон . . .

в
тесните сокаци със

Слугите на господарите на зандана, изглежда, се
Изтичаха светкавично и гиизмъкнаха скришом навън. 

предупредиха. И си спомняше добре — тъкмо когато пре
крачваха прага, решени да не започват отново работа, ако 
не им върнат загубените дни — как внезапно усети над се
бе си тежки ръце, които се протегнаха и го сграбчиха, по-

лият потънал в пот.
Този старец със зловещото лице, змеят,

- вмъкваше в затворите на този голям град, който се спус
каше с черната си торбичка по улиците му, обикаляше като 
дух бедняшките квартали и тесните улички и крадеше дни-

ги изживеят, да опитат скъ-

влякоха го и го натикаха в един оловеносив камион.
Понечи да извика. Да го забележат другите. Но 

някой му стовари един здрав юмрук високо *над горнатате им, преди още да сварят да
сладостта и продължителността

това, докато, опрял лице
им устна.по платения им вкус, — Млък! ... — каза му той. — Нито дума 

Някакъв черен облак се спусна и покри очите му. 
Гъста мъгла обви съзнанието му. И сега, когато черният 
облак се разнесе и мъглата, която беше обвила духа му, 
се разсея, той видя, че го бяха докарали и затворили в то
ва мрачно, тъмно подземие.

Въздъхна. ^ ' . .
„Като се връщаш — спомни си той за жена си Ма- 

рИета> — гледай да не забравиш да вземеш картата от слу
Микелис . .

- — Ровас си спомняше сега ясно
на малкия отвор с решетка горе на вратата на мрачното, 

където го бяха затворили, възстановява 
— него именно му се сто- 

Г азовия
тъмно помещение,

■ ше всичко в помътената си глава 
ри, че беше видял пред себе си вътре в зандана‘ когато: дГ„; ” --лхяъхгхг

„Момчета, издали са нов закон, удължават

: странното чувство, че -«Да стареца ка-
среща си, грамаден, да го гледа със свиреп , ателна

зловещото му лице се е разляла п0ДИГРаватеЛ1^
в себе си, че няма да преста

ни годи-

жбата за подпомагането, за помощта на

— КРАЙ —
очи, а по
усмивка, сякаш ликуза вътре 
не да събира дните им • • .

• Зави му се сякаш свят. 
стисна юмруци и закрещя.

__ Крадецът! Този е Крадецът. .

Остави възбудено лопатата, 

. Змеят, който ни
!

краде дните...
Вдигна се шум,

работниците, зарязаха
клапите, дойдоха и застанаха ДО

Всички майстори,голяма глъчка.
из помещението, оста- 

казаните, ма-
виха на земята 

-нометрите, вагонетките,
него. - -

Страница •
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* 1Е Младежка страница НАГРАДЕН КОНКУРС
Продължаваме. с обявяването на награди- 

те. Този път теглихме наградите дадени от кон
фекция „Свобода” в Димитровград. Може би 
наградите са попаднали точно на ония деца, на 
които са нужни винтяги и шушкавци за студените 
дни които настъпват.

Босилеград
*Ч • Ч-

Изборна дейност в СЮМ
Ето наградите:
ВАСКА ЕЛЕНКОВА, ул. Сима Ми-К’ьм края на октомври за- селоките младежки активи. щниОе младежки организа- 

почва изборна дейност в ор- В повечето от тях трудно мо ции.
гошзациите на_Сък>за на мла гат Да се устроят младежки На тези събрания е посве- 
дежта в‘Босилепрадско. За събрания, поради масовото тено голямо внимание при 
провеждането й при общин-, отсъствие на мнозинство избирането на младежи, кои 
ската мледжка конференция младежи. Така например нао то да се намерят начело на 
е формиран политически ак- рочеиите предизборни събра младежките организации, 
див. ’■%, ния в Извор и Млекомиици На досега проведените пре

Предизборните събрания в не са уопяли тъкмо поради «изборни събрания в селски 
младежките активи ще се тази причина.
Проведат до 15 ноември, а 
изборните — до първи дек|ем та се младеж се издигна въпро те в селското стопанство, за 
ври. В някои активи вече са са за ученическите проблеми незадоваляващил културно- 
цроведени и изборните съб-1 за отрицателните явления при забавен живот и във връзка 
рания в гимназията и в пове младите и др. Също така по с това за липсата на съогвет 
чето централни основни учи търсен е отговор на въпроса ни помещения и др.

защо малко се чувствува при 
Големи трудности има в съствието на младите учшги-

лошев 8, Димитровград получава детска ц 
винтяга от 6.700 ст. динара. =

СЛАВИЦА ТАСЕВА, с. Изатовци 
з. п. Каменица една винтяга от 7.5000 ст.
динара.

АЛЕКСАНДЪР РАНГЕЛОВ, с. Ба- 3
рие з. ,п. Д. Невля — винтяга от 9.000 ст.те активи се разисква глав

на събранията на учаща- но за положението на млади- дияара.
5НИКОЛА АНДОНОВ, от с. Рай-

чиловци, Босилеградско, една винтяга от = 
7.500 ст. динара. Шлиша. с. Градини Ди = 
митровградско една винтяга от 7.300 дина- Ц

ЦВЕТАН ИЛИЕВ, отв. в.

Iра.
. 5Ракша МИЛЕНА ПАНАЙОТОВА. ОТ С. д

Лукавица, Димитровградско една винтяга = 
11.100 ст. динара.

== 1
§ _г I

Умоляват се получателите да се отнесат до Ц 
= конфекция „Свобода” в Димитровград катр = 
= изпратят своя номер за винтягите. Същите ще Щ 
Щ получат по поща или направо в предприятието. Щ

Честито!
От следващия брой продължаваме с тегле- Щ 

нето На печалбите.

Обещанието на младите §
=

1=В края на октомври в Ра- цсхви забави в селския салон, за културно 
кита се проведе
изборно събрание. Бяха из- и литературно-забавни про- ето е обноските между мла-

бъдат на нужното
За тази цел младежта се културно равнище, а отноше 

е наела да уреди салона, да нието към старите да бъде 
го боядиса и да поправи, кое изпълнено с нужното уваже 
то трябва.

Най-важно е обещанието

поведение на
младежко но да ое държи сметка да има младите. Именно заключени = =2=брани в ръководството: Ли- грами за населението, 

ляна Филипова — за пред- / 
седателка на младежкия ак
тив, Илия Стойчо® — за се
крета© и Милица Димова — 
за касиерка. В секретариата 
на актива бяха избрани: Ва 
сил Момчилов. Стана Петро 
ва. Божко Ст. Гюров.

Събранието на младите о- 
баче е по-важно по другото, 
гсбето бе завършено от мла-

дите да == =н
111111111111111|111|||||||||||||||11111111||||||||||||||||||||||111||11|||Ш||1||1Ш1ШШ111111111111111111111Ш1||||||||11

ние. СпортБогдан Васов

Новини от тлъмински район Добра игра 

минимална победаИзкупуване на шипновсъдържателнатадите — по 
програма, която новото ръко 
водство и цялата младеж от 
Ракита ше трябва да реали 
зират в близките дни.

Те и досега не са бездейс- 
твували .но в есенните дни 
им предстои значителна ра
бота, която във вид на обе- ПЛОД ИГРИЩЕ „А. БАЛКАНСКИ", ЗРИТЕЛИ — 50, ВРЕ

МЕ — ДЪЖДОВНО, ТЕРЕН — КАЛЕН. ОТБЕЛЯЗАЛИ 
ГОЛОВЕТЕ ЗА «А. БАЛКАНСКИ": ЛЕКОВ — 17 М., МИ
ЛЕВ — 30 М. ЗА „КУМАРЕВО" — ТАСИЧ 75 М.

сцание приеха всички младе 
жи на споменатото събрание.

Ето в какво се състои обе
щанието им:

Тъй като сезонът на пол
ската работа е минал вече, 
за Деяя на републиката да 
се подготви пиеса и съответ 
на програма за населението 
от Ракита. След това да се 
организират периодично тан-

В земеделската коопера
ция „Напредък“ в Долно 
Тлъмино приключва изкупу
ването на шипков плод. Тази 
година изкупвателната цена 
беше от 2—2,30 нови динара, 
значително по-висока от ла- 
ни, и това нещо заинтересу

ва производителите да съби
рат шипки. Някои 
предадоха на кооперацията и 
по 2 000 килограма 
плод.

стопани
Пред извънредно малък та сякаш димитровградчави 

брои зрители, по твърде ло- бяха доволни от резултата и 
шо време и ка^ц терен, в препуснаха инциативата на 
неделя на спортния център в гостите. Сега обаче -домини- 

Най-многе шипков плод на Димитровград се състоя фут- ра вратарят Миленжо Пет-, 
браха жителите на Карама- болната рреща между „А. Ва ров, чиято намеса е винаги

лкански и „Кумарево“ от ед навременна и точна. Но в 75- 
поименното място. „А. Бал- тата минута Тасич почти из 
канони заслужено победи с мъртъв ъгъл, с мощен удар 
минимален резултат 2:1. Ма- отбелязва единствения гол за 
кар теренът беше доста гостуващия отбор. Макар че 
труден бе игран качествен до края беше останало още 
футсол и то особено през пъ 15 минути, нито миг не ид- 
^"л1,3 полувреме. „А. Балкан ваше под съмнение победата 
еки игра твърде хубаво, ся- на „Асен Балкански“. Изре
кат на футболистите от Ди- I новият превес на гостите не 
митровград 1йсичко тл идеше беше отчетен и с резултато- 
°т ръка. Димитровтрадчани ва победа, 
атакуваха постоянно и заст
рашаваха вратата на против 
ниците.

шипков

вица, Голеш и Жеравино.

•С( тази победа „А. Балкан
ски“ сигурно ще се измъкне 
от опасната зона на табелка
та в междуподзоновата гру-

В седемнадесетата 
минута, след една акция, ко
ято се развиваше по Дясна
та страна. Йото® върна 
ката към Леков, и Леков вка 
ра топката във вратата, 
кратко време зрителите 
жеха да наблюдават същин
ска егзибиционна игра пред

щтмтт па.
Съдията на срещата уопеш 

но води мача, който беше ис 
За тинюка първенствена игра, 

мо- без прояви.
Особена благодарност зас-

_ лужава треньорът Н. Георги
тите на гостуващия отбор, ев, който. с накалените мом- 
вече в тридесетата мину- чета и ветеранът Гюров е на 

та прехвърлената топка път да осъществи завидни
успехи.

„А. Балкански" игоа в съ
став: Петров 8. Велков 7, Ст* 

ттлоншов нчев в. Георгиев в. Пейчев 7, 
гол. Тттемргчоки в, Младенов в, 

отиде на Йотов 7, Гюров 8, Милев 7, 
Леко® 7.

игра-

топ-

ттоед наказателното поле пое 
Гюров. който я падат/? на Ми 
лев и последният, от двана
десетина метоа. с 
удар. постигна ефектен 
С този резултат се 
полувреме.

В продължението на

\

А. Милев — С. Майоа
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ИНТЕРЕСНО „Има живот всред звездите“
ЗАБАВНО Неоспорим научен факт, или Ьь 

още веднъж »Може би«
В ТЕЧЕНИЕ на една година знаменитото 

списание „Нейчър" публикува две статии с 
едно и също, общо взето, незаинтригуващо за 
главие: „Органичен анализ на метеорита от 
Пуеблито де Аленде". Може би поради тази 
причина журналистическото 
не успя бързо да установи, че е открита но
ва сензационна жила и че мексиканският ме
теорит крие в себе си неподозирани възмож
ности за вариации на тема „животът извън 
планетата Земя1'. Първи, изглежда, се съвзе
ха представителите на френското журналисти 
ческо „пето бюро" и бомбата избухна в списа
нието „Сианс е ви"- Там се появи статия, оза
главена без всякакви уговорки „ИМА ЖИВОТ 
ВСРЕД ЗВЕЗДИТЕ" и при това илюстрирана 
с подходяща рисунка — падащи от небосвода 
метеоритпи камъни и между тях чудесен бу
кет „звездни цветя".

Най-напред малко хронология: 8 февруа
ри 1969 година. Над мексиканското село Пуе
блито де Аленде пада метеорит. Изглежда, че 
в атмосферата метеоритът се е пръснал на сто 
тици късове, които са били намерени в една 
област от 150 квадратни километра. Отначало 
били събрани около двадесет и седем килогра 
ма от метеоритите парчета, но в продълже
ние на месец количество им достигнало забе
лежителната цифра 100 кг-

На 26 април 1969 година в „Нейчър" из
лиза първото съобщение за анализа па метео
рита. То е подписано от четирима специалисти 
от университета в Бъркли, Калифорния — за
ведение, ползуващо се със заслужен автори
тет. Анализите били извършени от 1 до 10 
март същата година. Оказало се, че в метео
рита се съдържа 0,35 на сто въглерод. Сам по 
себе си този факт не е в състояние да развъл
нува особено учените — метеорити, съдържа-

1г 1.
V -

„разузнаване"

1й§1йУ Айй

Цървенка е 
еобикновено 

село във Вой- 
водина. В него 
живеят дваде 
сет народности 
които говорят 
19 езика. То 
се намира в 
сърцето на бо
гата Бачка ра 
внина, около 
двадесет кило 
метра от Вър- 
бас и днес има 
13 000 жители.

Освен шестте югославски народности, и то 
сърби (които има най-много, около 40 на сто от 
жителите му), след това черногорци, хървати, 
македонци, словенци и мюсюлмани в това село 
има и унгарци (15 на сто) след това румънци, 
русини, словаци, германци, чеси, турци, албана- 
си, украинци, руси, българи и по две семейства 
монголски, египетски, гръцки и полски народно
сти.-

Щи в състава си въглерод, са известни отдав
на па науката. Анализи са правени още през 
миналия век и данните им се потвърждават и 
днес. Интересни редове ни е оставил един ве
лик химик Марселен Бертло във връзка с а- 
пализите на метеорити, паднали във Фран
ция:

„Някои метеорити — пише Бертло — съ
държат въглена материя, чието присъствие и 
произход повдигат една от 
проблеми на науката. Тази материя съдържа 
въглерод, водород, кислород и може да бъде 
сравнена с хумосните вещества — последния 
продукт на разлагането на органичната субста 
нция. И ако така поставеният въпрос надна-

VI най-интереснитег. ----, .1 ;

СРЕД0ВЕК0ВНА ХУБАВИЦАг ’ 'ш - ■ ош «I 1Щ

хи ,

видят МАЙСТОРСТ- тШШъ 
вото НА строите- т/ТШЖ$ 
лите от древнос- шЯт^шШй
ТТА. Щ

КРЕПОСТТА Е ПОС 
ТРОЕНА 1356 ГОДИНА ГШ 
И ПРЕЗ ВСИЧКИ ВОЙ >2 
НИ тя Е РУШЕНА. Г)
ВСЕ ПАК СТЕНИТЕ РН 
СА ЗАПАЗЕНИ. СЕГА Щ 
НЯКОИ
НА ТАЗИ ХУБАВИЦА 1X1 
СА АДАПТИРАНИ ЗА ШШ 
МУЗЕЙ НА МИРА.

та поставеният въпрос надхвърля възможно
стите на днешпата наука, аз все едно мисля, 
че първата крачка все пак може да бъде па- 
правена . .."

Според анализите, направени от Бертло, 
във въглепата материя на метеоритите се съ
държали въглеводороди от рода па тези, сре
щащи се в земпото масло (нефта). Всичко това 

знаменития учен да заклю-
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' V, дало основание на

„Тези въглеродни съедшюния показват ед 
на пова апалогия между въглеродната субстан 
ция па метеоритите и въглеродната 
от органичен произход, която се среща по по
върхността па земното кълбо .

И до ден дпешеп е трудно да се каже да- 
тези думи са израз па гепиално прозрение 
несъзпателпа заблуда. Наистина през 1961

чи:1 V»Т материя
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ПРОСТОРИ лиъЖ
или
година при съвремеппи анализи па метеорити, 
съдържащи въглерод, били открити въглево
дороди с нечетен брой въглеродни атоми, ка
то между тях се срещали и въглеводороди с 
по двадесет и три въглеродни атома в своята 
верига. Освен това при микроскопски изслед
вания били установени правилпи геометрични 
следи, които изкушили учепите да ги сравнят 
с вкамепелито останки на микроорганизмите,

Но скептиците

Край ловния трофей

Звонско
ПЛАСТИЧНА ФОТОГРАФИЯ

Хартмут Герхард 
псобикновениМЛАДИЯТ немски скулптор

богатите колекционери 5продава на
скулптури* Напълно голи модели 
който остават формите на модела и яай"ху®“"™ 

на тялото. И всеки колекцинер да с сигурен,

открити в земните пластове, 
побързали да забележат, че тези правилни гео 
метрични форми имат чисто химически про- 

освен това, че благодарение на голя-

посигша с гипс, ввепър изход, и
мата хигроскопичност на метеоритната мате
рия тя поглъща големи количества влага и 
съвсем естествепо е заедно с пея в метеорита 
да попаднат опори и микроорганизми. Освеп 
това много от „вкаменелостите на микроорга
низмите", открити в метеоритите, са се оказа
ли при подлежащи на земпи обитатели, тъй 
че доокоро всичко, свързано с произхода на 
органичната мстеорицна материя, е било до- 
статъчпо съмнително. Би трябвало да се оча
ква, че повите данни от анализите на метео
рита от Пуеблито де Аленде биха хвърлили 
светлина върху тъй загадъчния и любопитен 
въпрос. И като че ли папук па всичко двете 
съобщения в „Нейчър" сякаш си противоре
чат!

гънки
че взима униката

Такива гипсови отливи 
_______ купувачи с всиоки цени.

Герхард взима друг модел.
оклупторът продава на

Глигор Алексов от село Я- 
сенов дел, Званоко тези дии 
убил див вепър във ,,Ветрен 
Дивият вепър бил тежък 0- 
коло 70 килолрама.

Тъй като с него бил Ана- 
ни Николов — Нанча, извее
те»! като шегобиец и че това 
е пръв - случай на такъв лов 
(в Звонско диви свине не са 

повече от десетисе явявали 
лети,е) това събитие е повод 
за изпридане на най-чудни

— СЛЕДВА —разкази.
Но за да потвърди участие 

бай Нанча ни 
снимка, която по-

то' си в лова 
достави и 
местваме. Г*.
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Не ви ли се струоа, че шъз вестниците и изказванията думата „борим 
се“ се употребява твърде често? Сега се борим оа всичко: не само за изпъл
нението на плана, но и за торенето на аспержи с естествен; тор, за автобусна 

до Долни Пикутков, за тишина в градовете и т. н. Това довежда 
понякога До семейни неприятности и съдебни разноски. Мене вече ме спо
летяха два такива случая.

Първият — с шурея Пекутощак. Директорът на фабриката, в които 
работи шуреят ми, се оплакал на събрание, че кооперативът .„Полска сме- 
танова кракичка“ заел помещението, предназначено оа детски ясли па фа
бриката.
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=I §I ЕЕ§ §= == §= — Ние оце се борим за тези ясли! — казал директорът.

Шуреят Пекутощак, макар че е бездетен ерген, бил избран в делега
цията, изпратена е „Кравичката“. Председателят ма кооператива отказал 
да освободи помещението с добро. Тогава шуреят звъннал на директора си- 

— Е, как, да .се боря ли 'за тези ясли?

1 §# =1 § Това е стаята на сина 
ми. През деня си е винаги в 
колци, а нощем посещава ня 
какъв вечерен курс...

(„Ню Йорк хералд три- 
бюн“ — САЩ)
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— Бори се!
Пекутощак, без да <му мисли много, стоварил един юмрук на ометов- 

иия председател. Забъркала се голяма каша, директорът — ки лук ял, ли 
лук 'мирисал, а шурея го уволниха и сега ще отговаря пред съда.

А ето и другия случай. Веднъж Геня ме заведе в универмата (със 
съвещателен глас) да купува бански костюм.

Най-пооле тя си избра един, сложи го на щанда, но в този миг друга 
купувачка го грабна и почна да го мери на 'себе си. Геня, която бе изчела 
цял куп статии, ми викна: „Да се борим за банския“, — и мигом то задърла 
от съперничката си. Но и онази не беше вчерашна, хвана се за единия край 
и не го пуска. Жена ми, разбира се, дърпа другия. Стекоха ре продавачи, 
опитват с*е да ги разтърват, но напразно: пито едната, нито другата пуска 
банския. Костюмът от този модел е. един, а купувачките две.

Трудно е да се каже как щеше да овърши борбата, ако банският бе
ше излязъл по-здрав. Но Геня го дръпна към себе си, конкурентката — 
също и той се разпадаш на две.
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— Извинете, вие ли сте 
последният?■

« („Шлуота“ — Вилно)Справедливо бе борещите се да платят по равно, но на мен вечно не 
ми върви. Към нашата сметка прибавиха и стойността на три бутилки оде
колон, шише с парфюм „Поема“ и два флакона розова вода „Ти и аз“, 
защото Геня при разполовяван ето на банския влетя в парфюмерийния от
дел. Нейната съперничка се оказа по-щастлива: тя се търкулна в щанда „За 
вашата кухня“ и счупи само една дъска за рязне на лук за седем злотни 'л 
нещо...

I
I
Е
= .V,'

I1,11111111! 111111111111II111111ПН1111111 НИ 11111)1 IIIIIIII1111111IIIII! 111 ШИ N1II1111111II111111М11II111111111II111М1111111НИ1111 ' Акробат, скаран с жена си

(„Боемия“ — Хавана)Келнер: — Още една бира, 
сър?

Посетителя (към жена си): 
— Да пия ли още една бира, 
Хенриета?

Жената (към майка си): — 
Да пие ли още една бира, 
мамо?

— Наскоро четох, че от де
сет брака само един е щаст
лив. Какво ще кажеш на то
ва?

Две съседки разговарят:
— Отивам на бал с маски. 

Как да се облека, за да не ме 
познаят?

— Ами..., не се гримицай!..
я— Нищо, Аз само три пъ

ти съм се женил.

11- ;* ■<.4 "*
Познавам едного, който дъл 

жи кариерата си на своята 
първа жена, а втората си же 
на дължи на своята кариера.

* Разговор между двама же
нени мъже:

— Къде ли не съм опитвал 
да крия парите си, но жена 
ми винаги ги намира. Не мо
жеш ли да ми дадеш съвет?

— Следвай моя пример.
— А именно ?
— Винаги слагам парите 

си в един от тези чорапи, ко 
ито трябва да се кърпят.

— Престани да си чистиш 
обувките с одеялото, вече не 
сме в хотела!оN

(„Велтвохе“ — Цюрих)
*

Имаме много талантливи 
художници; лошото е, че ня. 
маме талантливи купувачи.
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Г-жа Браун: —Помниш ли 
оная двойка, която срещнах 
ме в Блякпул и ги поканих
ме да ни погостуват за ня
колко дена?

*щ
Малко момченце придру- '

жава майка си при директо-
„ „ „ ра на училището. По едпоГ-н Браун: — Да, мила. Време то се обажда:

И нред- — Да си вървим, мамо. 
стави си тия нещастни идио- Щом директорът казва, че 
тц наистина пристигат...

— Поправиха ли ти хлади 
лника?

— Да, и при това доста ин 
тересно. Сега хладилникът 
предава „Травиата", а радио 
апаратът е покрит със скреж

•ХЩ-
Г-жа Браун:

всички класове са препъл
нени, няма смисъл да насто
яваме.

Без Думи* * („Пикер“ — Талин)

Отборническо
изказване
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