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* ВЕСТНИК НА еЪЛГАРСНАТ а народност е с«г>р СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ЧЕ 
РАЗПОЛАГАМЕ С КОЛИ: „ШКОДА 1000 МБ”, „ШКОДА ДЕ 
ЛУКС 1100", „ШКОДА КАРАВАН" И „МОСКВИЧ 408" И С 
МОТОРИ „ЯВА".

ЗА КОЛИТЕ ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ:
НА ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗ

ВОДИТЕЛИ — 8.000 ДИНАРА.
НА ЗАЕТИ СЛУЖЕЩИ ИЛИ РАБОТНИЦИ — 8.000 

ДИНАРА ИЛИ СЕМЕЕН КРЕДИТ 2x6.000 ДИНАРА.
СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Е 30 МЕСЕЦА, ПРИ 8V» 

ЛИХВА.

ЮГОСЛАВИЯ *

Жътвата в Димитровградско

ДО ДОСТАВКАТА НА КОЛИТЕ СТАВА В НИШ ИЛИ БЕЛ
ГРАД, В ДЕНЯ НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ 
ЗА КРЕДИТ И ЗАПЛАЩАНЕТО НА РАЗЛИКАТА ДО ПЪЛ
НАТА ЦЕНА НА КОЛИТЕ. ПЛАЩАНЕТО СТАВА НА КАСА 
ТА НА БЕЛГРАДСКАТА ОБЕДИНЕНА БАНКА В НИШ ИЛИ 
В БЕЛГРАД.— ОЧАКВАТ СЕ 700 ВАГОНА ЗЪРНО

— ГОТОВИ ЗА НЯКОЛКО ДНИ С КОЛИТЕ ДАВАМЕ БЕЗПЛАТНО СПЕЦИАЛНА АВ- 
ТОКАРТА И ЗАЩИТНИЦИ ЗА КАЛНИЦИТЕ.

ПО ИСКАНЕ НА КУПУВАЧА ИЗПРАЩАМЕ КРЕДИТ
НИ ФОЛМУЛЯРИ И ДАВАМЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА УСЛО
ВИЯТА НА КРЕДИТА.

В края на миналата седми
ца започна жътвата в Димит
ровградско. Най-добре тя на
предва в кооперативното сто
панство. Тая година коопера
цията купи още един 
байн. Сега жънат пет комбай
на. Това е според 
Стоян Давидков, напълно до-

тлра ^дневно, въпреки че ня
кои блокове са малки и тряб
ва често да се преселваме.

Комбайнерите Петър 
тов, Спма Басов, Любен Цен- 
кев, Игнат Басов и Никола Да 
нчев

Добивите действително
според преден 

ка на специалитсите над 700 
вагона пшеница. Миналата го 
дина е имало 440 вагона. Коо-

рад-ват. Очакват се
ЦЕНИТЕ НА ВОЗИЛАТА СА:
ШКОДА 1000 МБ — 20.500 ДИНАРА. ШКОДА ДЕ ЛУКС 

1100 — 23.000 ДИНАРА, ШКОДА КАРАВАН — 21.8000 ДИ
НАРА.

Кос-
ком-

перацията има достатъчно по 
мещения за

си помагат в работата. 
Тази година дори решиха да 
делят поравно

МОСКВИЧ 408 С РАДИОАПАРАТ И ЧЕТИРИ ФАРА 
— 23.900 ДИНАРА.

ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ И ЗА МОТОРИ „ЯВА" — 175
складиране па 

пшеницата. За сега само осно
агронома

заработените ссм.вното училище в Лукавица е 
взето за временно съхранява
не на зърното.

ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ МАГАЗИНИ ЗА РЕЗЕРВНИ АВ
ТОЧАСТИ, АВТОГУМИ И ДРУГИ ПРИБОРИ.:*ч ,.:

- :-с.
ЮГОАВТО — НИШ 

Телефони 21-279 и 21-968Б.

Югославско-българските отношения

Четири гранични свиждания 

в Сурдулишно и Димитровградско
В Сурдулица — Продажбата на стоки ще 

става в Сурдулица и то само
— Гражданите от НРБ, кои 

то имат близки и познати в 
сетени. Първият събор през 
Божица и Власина, ще могат 
да прекарат този ден и при 
тях, в селищата.

На следващото заседание на 
Смесената комисия, което тр
ябва да стане през месец ав
густ, ще се уточнят още ня
кои неща във връзка със сви 
ждането на 14 септември.

от страна на югославски пред 
До миналата година гранич прпятия.

^ нитс свиждания се организи- — Стоки, които имат харак
пари. ч_порсд досегашната ра- раха на самата граница. За тер на подаръци, няма да се 
бота един ко.мбайнер изкарва Клисурски район свиждането обмитяват. За други видове 
за един ден 6.000 ст. динара. ставаше при Стрезимировци. стоки — ще се прилагат зако 

Агрономът на кооперация- Но миналата година свижда- кните предписания за обмитя 
та СТОЯН ДАВИДКОВ ни за- мето стана в град Трън в НР вансто. 
позна с някои трудности око- България и още тогава бе у-
ло участието на комбайните в говорено следващото свижда- низира съвместна културно-за 
частните парцели. Той каза, не да ста7Г.с в Сурдулица, це- бавна програма и спортни със 
чс кооперацията гцс помогне птъра на Сурдулишка община, тезатшя.

Реколта така се прибира бт.рзо

статъчио жътвата да се завър 
ши навреме и качествено.

Тази година кооперацията 
„Сточар“ има 440 хектара с 
пшеница. Първите жътвени 
дни показаха, че предвиждат 
нията на агрономите ще се 
осъществят. Добивът ще бъде 
средно в общината 2 500 кгр 
от хектар, докато на някои 
парцели около Димитровград 
ще бъде и над 3 000 кг.

Посетихме комбайнерите на 
блока „Подмъртвина“, край 
село Градили. Петте комбай
на вече привършваха този 
блок и трябваше да минат в 
Желюшко.

Ръководителят на комбайни 
те СИМА СТАВРЕВ ни каза:

— Тая година с жътвата въ 
рви особено добре и без как- 
ъвто и да с застой. Комбайне
рите се стараят да поддържат 
своите комбайни добре и вече 
постигат в жътвата по пет хек

— В Сурдулица ще се орга-

Милан Величков
само на ония, на които парце- През месец юли т.г .догово- 
лите отговарят за жътва с ко^ рът от миналата година бе о- 
мбайн. Тая година е все по- коичателио утвърден. Смссс-

пата комисия за граничните 
събори п този участък с рс-

В Димитровград, Дра
гоман и при Криводолголямо искането на частници

те да жънат с комбайн. шила тазгодишното свиждане 
— Жътвата в Димитровград да стане и град Сурдулица па 

и околността ще бъде готова и септември, 
само за няколко дни. Коопе- миналото бяха най-добре по

сетени. Първият събор през 
1956 година имаше 120 000 по 
сстители ...

Комисията разис-ква и върху 
начина за идване на съборите 
и сс съгласи българските гра 
ждани да идват с личния си 
паспорт и пропуска, докато ю- 
гославскитс граждани в Дра
гоман ще отиват само с лич
на карта. На деца, които ня
мат лични паспорти и от две
те страни ще се издават про
пуски.

В Димитровград — града до 
макин. вече започнаха приго
товленията за събора. Довър
шва се улицата за Градили. 
Ще сс направи прошнренис 
на улица Борис Кидрич при 
Мотела, а в града щс сс пос- 
троят много монтажни прода 
вници. Очакват сс и предприя 
тия от Пирот и Ниш.

На 25 юли т.г. сс състоя за
седание на Смесената югосла- 
но-българска комисия за гра
ничните събори н помещения 
та па „Компас“ при пронус- 
кватслиия пункт в Градини. 
Комисията реши да сс продъл 
жн с традиционните събори 
на границата и през тая годи-

Ето какво с разговаряно по 
въпроса за събора:

— Границата на този дси 
щс бъде отворена при Стрази 
мироици за минаваше на бъл
гарски граждани от 5 часа су 
трилта до 21 часа вечерта. Ю- 
гославоки граждани няма да 
могат да минават в този дси 
в НР България, освен ако оти 
пат с презграничен паспорт.

— Българските 
щс мипашат тогава само с лич 
пия си паспорт (лична карта), 
без други формалности.

рацията тук има 132 хектара, 
пшеница. В жътвата сега

повече от 20 чове-
нс

участвуват 
ка. А в миналото на тези пло
щи се е жънало, вършеело с- 
дин месец с участието на пи
лото население - 
помът Давидков.

каза агро-
иа да сс щюведат още три съ
бора, на сектора на Димитров 

граждани градска община.

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ

Първия събор в 
място щс се състои на 24 ав
густ в Димитровград., втория 
в Драгоман (НР България) 
през октомври, а третия при 
село Долни Криводол.

населено

— От границата до Сурду
лица български граждани щс 
могат да идват със спои коли.
Тия, които нс са с кола, ще 
могат да сс превозват до Сур-

югослапски автобуси За първия събор, койтоИ НЕЙНИТЕ КЛОНОВЕ ВЪВ ВЛАСОТИНЦИ, ЛЕБАНЕ, 
ВУЧЙЕ, ПЬРДЕЛЙЦА, БОСИЛЕГРАД, ВЛАДИЧИН ХАН, 
СУРДУЛИЦА И БУЯНОВАЦ.

БАНКАТА ПЛАЩА ЛИХВА 6°/» И 7,5"/о — НА ВЛО
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК, ВНЕСЪЛ НАД 1000 
НОВИ ДИНАРА ПОЛУЧАВА БЕЗПЛАТНО ОСИГУРЯВАНЕ 
СРЕЩУ НЕСГОДИ. КАТО ДОКАЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 
СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

щсдулица с
срещу заплащане. Завръщане сс състои п Димитровград съ- 
то щс става също по този на- щсстпуиа голям интерес от гра 

ничпюто население от двете 
страни на границата. Очакват 
сс гости и ог пътрсишостта 
на страната. На този сектор

чин.
Обмяната па български

ловове за югославски динари 
щс става в банкови пунктове 
тю курс, който догопорно щс 
утвърдят по този случай бай- поради добрите съобщителни

връзки граничните събори в Б. Н.китс на двете страни.



СФРЮ-Западна ГерманияРазговорите

Мирно Тепавац в Бон
рния отдел в Министреството 
на външните работи на Запад 
на Германия д-р. Луитполд 
Вереф са подписали спогодба 
за създаване и работа на ин
формационни центрове.

наДържавният секретар 
външните работи на нашата 
страна посети в началото на 
седмицата Западна Германия. 
Тридневното официално посе
щение премина в разговори с 
министъра на външните рабо 
ти на Западна Германия Вили 
Брант.

По време на разговорите са 
иконом и -проучени обстойно

отношения между двече.ските
те страни. Прояви се съгласие, 
че са необходими взаимни у- 

за да се изравни по-до
В официалното комюнике се 

* съобщава, че двамата минисч 
направили обмен на силия,

бре търговският и платежни- 
баланс между страните.

три са
мнения по крупните междуна 

и за отноше- ятродни въпроси 
нията между 
Оценява се, че разделеността 
на европейския континент оте 

мирното сътрудничес- 
между европейските наро 
Двамата министри са съ- 

е необходимо об

ет,рани. Брант потвърди 
че западногерманското правил 
телство ще продължи да нас- 

за сключването на тър- 
спогодба между Евро- 

обц*-

двете Министър

жнява 
тво

тоява 
говска
пейската икономическа ^ 
ност и Югославия.

ДИ.
гласни, че 
що усилие за превъзмогване 
на това разделение.

Държавният секретар Тепа- 
е запознал Брант с неот-

Двамата министри изразиха 
желанието на двете страни да 
подобрят сътрудничеството
във воички области от между 
държавните отношения. Те из 
разиха готовност да продъл
жат с отворената размяна на 
мнения с цел да бъдат разре
шени все още неразрешените 
двустранни проблеми, особено 

които произхождат от

Астронавтите във вагон изолатора
вац
давна състоялата се конферен 
ция на необвързаните страни 
в Белград.

След полета до Луната

ЗАПОЧВА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

НА ЛУННИТЕ ПРОБИ
Министрите са констатира

ли със задоволство, че отноше 
нията между Югославия и За 
падна Германия са стабилизи 
рани и се развиват задоволя
ващо в различните сфери на 
сътрудничеството. Те са под
писали, по време на посеще
нието ,спогодба за културнд 
и научно Сътрудничество, а 
посланикът на СФРЮ Рудо- 
лф Чачинович и н-к на култу

онези,
времето на Втората световна 
во'йна.

наОфициално посещение 
Тепавац в Западна Германия 
е връщане на посещението, ко 
ето министърът на външните 
работи Вили Брант направи 
на СФРЮ миналата година.

време кабината на кораба „А- 
поло 11" се спусна във вдите 
на Тихи океан. Астронавтите 
изминаха по време на пътеше 
ствието си 1 милион и 153,215 
километра за 195 часа и 
минути.

Скоро след опуокването
бяха пренесени 

с хелекоптер на самолетоноса 
ча „Хернет" и настанени в спе 
циален вагон-изолатор, за да 
бъде избегната всяка възмож

ност от пренасяне на евенту
ални бактерии или други видо 
ве живи същества от луната.

Сега те се намират в Хюс- 
тън, все още изолирани от 
външния свят, с който могат 
да се съобщават единствено 
по телефон и радио.

Интересът на човечеството 
и учените е към пробите от 
Луната, които донесоха Арм- 
стронг и Олдрин, захдото с тях 
ще се обяснят много неща във 
връзка с произхода и истори
ята на този наш спътник. Пър 
вите заключения са, че Луна
та не е студено тяло. За про
бите се казва, челунната „пръ 
ст" прилира на застинала ла
ва, в която има доста стъкло 
видни
никел и желязо. Правят се о- 
пити и със животни, за да се 
установи има ли опасност за 
човечеството от напредвидени 
живи и от хората.

Амстронг, Олдрин и Колинс 
се завърнаха бт историческото 
пътешествие до Луната. На 24 
юли в 15,50 часа югославко

40

Македония и електроенергията на
кабината те

дина, а от тогава, както се 
предвижда, Македония значи
телно повече ще се снабдява 
от собствени водоцентрали. 
Именно, вече в още края на 
тази година, а и през идваща 
та, ще започне строежа на во 
доцентралата Градец на Вар
дар, Козяк на Треска и Осло- 
мей. Предвижда се тези обек
ти да бъдат пуснати в дейс
твие последователно през 1973 
и 1974 година.

Както се предвижда, погреб 
лението на електроенергия в 
Македония тази година ще 
възлезе на един милион и 750 
хиляди киловатчаса, е през 
1970 година два милиона и 250 
хиляди киловатчаса. Очаква 
се, също така, че през 1975 
година потреблението да бъ
де към 4 милиона и 630 хиля 
ди киловат-часа, докато през 
1890 седем милиона и 230 ки
ловат-часа и т.н. Очевидно, от 
ден на ден потреблението на

електроенергия в Македония 
се увеличава.

Македония от година на го 
дина се среща с един сери
озен проблем: големите пот
ребители търсят големи коли 
чества електроенергия. А не е 
без значение и проблемът за 
нейната цена. Досега обаче 
по-голяма част от нуждите са 
задоволяват от останалите 
републики. Реално е да се очак 
ва, че тоя начин на снабдява 
не ще се задържи до 1972 го-

В следващия 

брой - нови 

информации 

за изследвани-
съдържащитопчици,

ята.(Прес—сервис)
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Юбилей на македонския народ бе нанесен унищожителен 
дар на всички реакционни сц 
ли, които дотогава търгуваха 
с македонската 
съдбата на нейния народ. На 
заседанието на АВНОю в Яй 
це АСНОМ се яки с деклара
ция,
влиза в състава на нова демо 
кратична Югославия като на
ционално свободен. Противно 
на всички фалшификации от 
страна на враговете на маке
донския народ, особено на ве 
л ико б ъ лтарските 
тази декларация беше 
на многогодишната борба на 
македонските партизански ча7 
сти, които се бореха за свобо 
дата не само на Македония, 
но на цяла Югославия.

Уу монопол на македонския на
род. АСНОМ извести за пра
вото към пълна свобода и ра 
внопрзвия на всички народ
ности, които живеят в Маке
дония. Това становище про
дължи и продължава и е едиц 
ствено правилно и основано 
върху марксистки принципи, 

Прокламираната от Първо
то заседание на АСНОМ по
литика и приетите от него ис
торически решения бяха изця 
ло приети от югославските на 
роди и народности. Това се 
манифестира в изтеклия пе
риод и сега, когато македон
ският народ се ползва от под 
крепата и симпатиите на ця
лата югославска общност. За 
кратко време именно това съз 
даде възможност Македония 
и нейният народ заедно с на
родностите в тази република 
да изгради своя социалисти
ческа общност и да стане по 
лезен, прогресивен член на 
югославската социалистическа 
общност.

25 ГОДИНИ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА АСНОМ земя и със

че македонският народ
На втори август 1944 годи

на, на Първото заседание на 
Антифашисткото събрание на 
народното освобождение на 
Македония (АСНОМ)’, предега 
вители на македонския народ 
провъзгласиха Народното съб 
рание за върховно политиче
ско, представително, законода 
телно и изпълнително тяло на 
македонската федерална дър
жава. На това заседание бя
ха приети и други историчес
ки решения, които допринесо 
ха за засилването на НОБ в 
тази част и държавното кон
ституиране на Македония, ко
ято заедно с осталаните юго
славски народи, геройски се 
бореше за цялото освобожде
ние на нашата родина. >

В дните, когато се провеж
даше това Заседание — в ма
настира Прохор Пчински — 
в Македония 
свободни територии в кумано 
вско-хозяшките краища, които 
бяха свързани с освободените 
области на Сърбия, след туй 
в долината на Вардар край

Гевгелия и по-нататък през 
Кожух все до Охрид, а също 
така и в районите на Кичево 
и Дебър.

таналите бяха от редовете на 
албанската, турската ц други 
те народности.

Народът на Македония чрез 
АСНОМ беше най-релрезента 
тивно и най-обективно застъ
пен, па затуй депутатите има
ха пълното морално-пояитиче 
ско право да приемат реше
ния от конституционен харак 
тер за целия македонски на
род и народности, които жи
веят в тоя район на страната

ПРАВОТО
шовинисти

Приемането на решенията 
в Прохор Пчиноки предста
влява крупно историческо съ
битие в революционния пре
ломен момент в развитието 
на македонския народ. Тези 
решения «а Първото заседа
ние на АСНОМ приеха 115 де 
путати, между които най-мно
го бяха работници 
четвърти депутат, след туй 
служащи, просветни работни- 
ри, занаятчии, журналисти, 
свещеници и от други специал
ности Според националния със 
тав това заседание представля
ваше отражение на включеност 
на всички народи и народнос 
ти в освободителното движе
ние, а най-много бяха македо 
нци — над стотина, докато ос

плод

Макар че македонският на 
род участваше в тази борба 
по-голямото си мнозинство, а 
депутатите от македонска на
родност бяха 
брой на Първото 
на АСНОМ

ни.
ЗНАЧЕНИЕТО в

От особено историческо 
чение на това заседание па 
АСНОМ са неговите програм
ни постановки за окончателно 
то освобождение на македон
ската нация. В манифеста на 
АСНОМ бяха 
няколко съществени 
ставки за утвърждаването на 
македонската нация. Първата 
от тях е прокламирането пред 
целия свят на първата свобо
дна македонска държава. Със 
създаването на тази държава

всеки зна
в значителен 

заседание; 
завоюваните при

добивки не се превърнаха в

п р окл амиран и БРАТСТВО 
Излиза всеки 
главен и

вестник на българската народност а СФР Югослааик. 
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Сурдулица

ЗАСЕДАНИЕ Н» ОК НИ ССРН
Първото заседание на Об

щинската конференция на 
ССРН в Сурдулиц,а което сс 
състоя на 22 юли т.г.

ССРН, подпредседател е Час- 
лав Пешич, секретар Милан 
Величков и касиер Стоядин 
Стоилкович. В Изпълнителния 
отбор има още и членове. За 
делегат в Републиканската ко 
кферелция на ССРН е избран 
Мило р ад Тасич.

Присъствуващитс, след до
клада на председателя, осъди 
ха фракционните изстъпления 
по време на изборите

се спря 
главно върху три проблема:

— Обсъди анализа на избо 
рите за представителни орга
ни.

— разгледа проектопрогра
мата за работа'през следва
щия период и

— учреди ръководството на 
организацията. Председател е 
Милорад Тасич, който и 
га бе председател на ОК

на гру
пата хора, събрани около Ста 
ниша Станкович, председател 
на ОС. Бе подчертано и това, 
че групата, макар да е загуби
ла всички позиции, продължа 
в а да разколи ичи.

до се
на

Из ССРН
Заседанието получи 

170 членове на ССРН
иск от 
от гра

да, с който се търси свикване 
нова конференция на под- 

ружницата в Сурдулица, защо 
то предишната била неправи 
лно организирана и свикана. 
Присъствуващите осъдиха пц 
стъпката на някои разковниче 
ски елементи, които са органи 
зирали предишната конферен 
ция и бе предложено да се по 
иска наказателно преследване 
срещу тях.

ДОГОВОР НА 

СЕКЦИИТЕ
на

Представителите на секции
те на ССРН на едно съвмест
но заседание са разговаряли 
за организиране на съвместна 
дейност. Договорено е да се из 
готви програма за есенната ра 
бота на Социалистическия 
съюз. Решено е секретариа
тът да разговаря с работници 
те и въз основа на това да се 
изготви анализ за проблемите 
в отделните области. Темите 
за тази активност са: пробле
мите на селското стопанство
то в светлината на сюъзната 
конференция на ССРН, проб 
лемите на учебното дело и 
културата и самоуправителни- 
те отношения в трудовите ор 
ганизации.

Общината и Социалистичес 
кия съюз по такъв начин ще 
са в състояние да дадат по- 
обективна оценка за състоя
нието в отделните отрасли на 
стопанството и за някои явле 
ния, а това ще ползва в зае
мането на поли-пгческо стано
вище и за изготвянето на съо 
тветните препоръки за разре
шаването им.

Лукавац — феноловата фабрика в коксо-химическия комлл ексУчастниците в заседанието 
почти единодушно осъдиха де 
йността на Станиша Станко
вич и групата и се предложи 
срещу виновниците да бъдат; 
взети строги политически мер 
ки, а в интерес на единодей
ствието в обществено-полити
ческия живот Станиша Стан
кович да бъде отзован от по
ста председател на общинска 
та скупщина.

Стопанството тази година

БЛАГОПРИЯТЕН ХОД
Прогнозите на Съюзното 

статистическо управление са, 
тази година да е по-благопри 

М. В. ятна за нашето стопанство.

П|х>изводството щс продължи 
да расте и се предвижда да 
бъде по-голямо 15 на сто в 
сравнение с миналогодишно
то. Може да се каже, че тези 
предвиждания са много сме
ли, обаче трябва да им се вяр 
ва, защото са основани върху 
сериозна и широка анкета. 
Прочее и миналогодишната 
прогноза, основана върху по
добна анкета, се оказа вярна.

Предпоставката за това уве 
личение произлиза от анкета
та, в която участвуваха 2,300 
предприятия, т.е. три четвърт 
ти от промишлените предприя 
тия на страната.

Най-голямо увеличение на 
производството се очаква в 
железообработващата проми 
шлеиост (24%), след това в е- 
локтропромишлеността (23%). 
в каучуковата промишленост; 
(20%), химическата промшнле 
пост и електродобива (18%), 
черната металургия и нефто
добива (17%)Г Най-малко уве
личение ще имаме в произво 
дството на въглища и тютюн 
(5%) и в корабостроителство 
то и печатарската промишле
ност (8%).

бостроителството е на първо 
място, защото има изгледи да 
увеличи износа с 68%. Елек- 
троп ром ишлеността също мо 
же да увеличи износа с около 
37%, каучуковата промишле
ност
може да се очаква при черна 
та металургия.

Но какво ще стане с цените?
Продажбените цени произ

водителите може да увеличат 
незначително. Осем отрасъла 
не предвиждат никакви увели 
чения на цените, но някои не 
са на това становище. Очаква 
се най-много да поскъпне еле 
ктроенергията (4%) и произ
веденията на дървообработва 
щата промишленост (3%). Сре 
дно промишлените стоки ще 
поскъпнат около 1%.

Предприятията също очак
ват значително намаление на 
запасите на стоки. През пър
вите три месеца на годината 
стоките на склад са намалели 
с 5% и това ги обнадеждва 
намалението да продължи.

ЗАЕТОСТТА НА РАБОТНА 
РЪКА

от днес 23%. Намален износ

ШЕСТ АВТОБУСА КЪМ ПИРОТ
от Пирот за Димитровград.

Автобусите от Димитровград 
ще тръгват в 5 — 7,30 — 9,30 
— 13,00 — 16,00 и 18,30. Въз
можни са още някои промени

С цел да подобри съобщите 
лните връзки между Пирот и 
Димитровград Транспортно 

предприятие от Пирот откри
ва от 1 август нова автобусна 
линия Пирот—Димитровград.

По протежение на тази ли
ния ще има 20 станции и за 
един ден ще има шест автобу 
са от Димитровград и толкова

навъв времето на тръгване 
автобусите от Димитровград, 
които щс дойдат с цел да се 
свържат с разписанието на ав 
тобуоите в общината.

Б. Н.М. Б.

Туризмът ДОХОД - 400 МИ». ДОЛАРА

Ръководителите на три че
твърти от нашите предприя
тия са уверени, че заетостта 
на работната сила щс се уве
личи с около 3°/о. Тъй като то 
ва с по-малко от растежа на

че и

ЦЕНИТЕ
Ръководителите на промиш

лените предприятия сс надя
ват износът да расте по-бързо 
от производството.- Тук кора-, значипроизводството, 

производителността на общес- 
твения труд щс нарасне зна
чително, Личните доходи съ- 

увеличават, обаче

Сурдулица

„СОЛУНЦИ“ 

посетиха Гърция
що ще се 
по-бавно от производителност
та.

Жилищното строителство съ 
що ще е успсишо. До крац 

на годината ще се построят 28% 
повече жилища, отколкото ми 
палата година.

Бойците от Солунския фро
нт през 1918 година, живеещи 
м Сурдулишка община, неот
давна посетиха в Гърция мес
тата, къдсто преди педссст го 
дини водили сражения, за да 
сломят врага и да тръгнат 
към родния си край.

Преживелите оолуици също 
са посетили паметниците от 
топа време и са положили псп 
ци. Тона посещение е резул
тат
чсоката организация 
бия от миналата година, прс-1 
живелите солуитци по 
исдесстгодишгошата от проби 
па на Солунския фронт да бъ
дат улеснени да посетят мес
тата, къдсто са водили боеве.м. в.

ш. в.

Поправки на пътя 

при Власина
Иранската секция за пъти

ща вече организира работите 
за модернизирането на пътя 
от Промая към Босилеград, 
който е най-важната артерия 
па Босилеградско, Божица и 
Клисурско. Започнати са изко 
пшцте работи за поправяне на 
трасето.

на заключенията на бор- 
в Сър-.

поводпълен разцвет. Досега само по Адри-Ю/о ела веки ят туризъм тачи година доживява 
атическии бряг е имало около 11,5 милиона нощувалия, а сезонът продължава.

Миналата година от туризма сс получиха 230 милио на долара. Сега надеждите са 
да се получат към 400 милиона долара. Това е валута които друг стопански отрасъл още 
не е осъществил. Па снимката: Биоградско езеро. М. Б.М. II. II.
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Голям строителен обект

0Ж&К1 „Димитровград“ 

С прът по водата Ш 4 милиарда за реконструкция
подобри условията на работа- град, а по-нататъшните рабо

ти ще поеме строителното пре 
дприятие „Потрес“ от Пирот. 
Стойността само на строител-

комбинатът за гумени про- 
„Димитровград“ се та и ще се започне с произвс-изведения

разширява. До март 1970 го- /ж,(анс на нови артикули, нуж 
новите цехови помехцс-стооеж тряб- ни за нашата автомобилна ин- ните работи е един милиард 

1 “ ' и и 600 милиона динара.

Няколко години вече нашият вестник пише за уиищо- 
пастървата в Босилеградско. В една или друга 

бе повдигнат и от съзнателните членове 
Босилеград, но успех не бе от

вее по-

жаването на дина 
ния, които са вформа този въпрос 

на риболовното дружество
белязан. Унищожаването на рибата продължава 
вече са бракониерите, а все по-малко рибите. Починът да 
спре опустошаването и да се въдвори някакъв ред все по- 
дълбоко пада във водата.

Един рибар, да го наречем Н. Н„ за да не му нанесем
не зачитат предписанията, ни

в

Б. Н.

„ГРАДНЯ“неприятности от тези, които 
разказа следното:

„Всички ловят с каквото стигнат — с мрежи, с дина
мит, с отбиване на реката. Никой не може да защити риби
те. Милицията отвръща глава, ние почтените риболовци смс 
безпомощни, а в дружеството ни има хора, които ис зачитат 
правилника. И общината е безпомощна.

Докато автобусът минаваше край реката, чухме дина
мит. Шофьорът, член на дружеството, не иска да спре ав
тобуса, а вътре имаше милиционер.

Председателят на дружеството иска да си подаде остав 
ка, защото е безсилен да спре незаконната работа. Намере
те го и поприказвайте с него — ни каза риболовцът Н. И.

Не потърсихме председателя на дружеството, защото 
счетохме за ненужно да правим проверка на казаното. Знае

не той казва истината. Но се учудваме на някои неща.

ще строй ВЪВ 

Височка Ръжана
През своето съществуване 

строителното предприятие 
„Градня“ в Димитровград за 
пръв път се намира пред ед
на такава задача — да пос
трои мост във Височка Ръжа 
ка. И до сега тОЕа предприя
тие е изграждало мостове, но 
значително по-малки. Едип от 
тях е моста през Нишава в 
Димитровград, „Джокин мост“ 
при Лукавица и други.

Новия строителен обект във 
Височка Ръжана ще бъде но
во изкушение за строителите 
от „Градня“. Моста във Висо7 
чка Ръжана ще струва 50 000 
н. динара и трябва да бъде 
готов до края на годината. Фи 
нансиер е предприятието за 
пътища от Ниш.-

Покрай този обект предлри 
ятието ще построи може би 
още няколко моста, но значи
телно по-малки и то при Зво-

хме.
Например на следното:

— Нима общината може да допусне да бъдат пренеб
регвани нейните решения и законите по риболова. Кога щс 

мерки против служителите, които са службеио задъл
жени да се стараят за изпълняването на нейните решения.

— Нима обществено-политическите сили бива да до
пускат това развихряне на беззаконието и явъшлъка когато 

въпрос за вдоряване на някакъв ред в риболова. 
Накрая — от къде на тези бракониери динамит? Нали 

свои магазини за продажба на този експлозив.
За това положение някой трябва да понесе отговорно

стта, а общината е тази, която трябва да потърси отговор- 
насгои възпирането на бракониерството. Впрочее

М. Б.

вземе „Градня“ постави основите на строежа

ва да започнат с работа. Този 
известен комбинат на нашите 
каучукова индустрия ще полу 

още 11 000 м2 работна по
мещения. Комбинатът, според 
думите на директора Живко Ви 
денов, с тази реконструкция 
в технологически смисъл ще

дустрия, железницата и кора- 
б о стро ите лството.

Сега Комбината има 600 ра
ботника. Очаква се увеличе
ние на работниците с още 
300. Производството ще се у- 
величи от 2,5 милиарди, кол- 
кото има днес, на 9 милиарди. 
Комбинатът ще участвува в 
бъдеще с 50°/о в бруто произ
водството на общината, дока
то сега участвува с 1/3.

става
чите нямат

ност и да 
дошло е време.

Съобщенията в Димитровградско

За по-добро превозване на хората Средства за реконструкция 
от 4 милиарда динара са обоз НЧИ, Своге, на пътя Пирот—

Кална и др.6 мат удобни автобуси за пре- 
автобуса. Преди извесно вре-: тз на пътниците, 
ме е взет нов автобус маркд 
„ФАП“. Така всички линии и-

Сега предприятието имаКомуналното предприятие 
„Услуга“ прави усилия да по
добри съобщителните връзки 
в общината. Сега се 
разширяване на пътя 
— Т. Одоровци. Тези работи 
инвестира общинската скуп
щина в стойност от 3,5 мили
она динара. На този път ще 
се извърши разширяване на 
един тунел и ще се постави 
ограда в дължина от 100 ме
тра. Това ще даде възможност 
да се пусне по-гол ям автобус.

През последните дни значи
телно нарасна числото На пъ
тниците в общината. Особено 
много хора пътуваха от 4 до 
7 юли т.г. За два дни предпри

2.000

печени и работите започнаха те 
зи дни строителното предпри
ятие „Градня“ от Димитров-

Б.
Б.върши

Власи
БОСИЛЕГРАДВ зъбната амбулатория

Кредит
за вода

§ В амбулаторията идват пациенти от Пирот, 

Бабушница, даже от Прищина и Зренянин
Въпрост за водоснабдяване

то на Босилеград ще се реши 
в скоро време. На сесията на 
•общинската скупщина е реше 
но да се поиска 300 хиляди дн 
нара кредит от банката. С те 
зи средства и с участието на 
гражданите ще може да се по 
строи водопровод, който да 
снабдява населението. Щом 
кредитът бъде отпуснат, ще 
започнат работите. Според ня 
кои оценки най-голям воден 
дебит имат врелата в село Из
вор.

Зъбната амбулатория при се обръща внимание на зъби те в гимназията носят 
Здравния дом в Димитров- те на децата в предучилища-, 
град работи уопешно. Двама- ната възраст и училищната 
та лекари, които работят в възраст, 
амбулаторията, приемат и по 
60 до 80 пациенти за поправ
ка и лекуване на зъби. Инте
ресно е, че в тази амбулато
рия в книгата на прегледите 
може да се види, че я посеща 
ват пациенти не само от съсс 
дните общини Пирот и Бабу 
птица, но- почти от всички ме 
ста на СР Сърбия. Освен от 
Кална, Кюприя, Прищина има 
пациенти и от Зренянин.

Заинтересувахме се какво 
привлича толкова много паци 
ситите.

Миле Геров, дежурен лекар 
ни отговори:

— Няма никаква тайна. Ма 
кар, че имаме и похвали в 
работата, аз считам, че тай
ната лежи там, че ние рабо
тите завършваме на време. До 
като в Пирот взимат мерки за 
протези само един ден в сед
мицата, ние това го правим 
всеки ден. Там се чака за про 
тези и с месеци, ние ги изра 
ботваме за 15 до 20 дни. Това 
кара хората да идват при нас.

Зъбната амбулатория в Ди
митровград обаче не може да 
даде пълна помощ на населе
нието в запазването на зъби
те. Според лекаря Геров слабо

ятието е превезло над 
пътника. И то за Висок 420 
пътника, за Т. Одоровци 900

подви
жни протези. Това е твърдо 
тревожно. След това се даватпътника.
много средства от страна на 

• Завода за социални осигуров 
за лечене на зъбите, но тс> 
е вече късно.

Затова "хората от амбулато- 
| рията предлагат и апелират 
1 към училищата всяка година 

да правят систематически пре 
I гледи и на заболелите деца 
| навреме да се указва помощ. 

Това оообено важи за селата 
Във връзка с по доброто 

запазване на зъбите при хора 
та зъбната амбулатория има 
идея да се направи подвижна

Димитровград

Нещастие на 

пътя
Миналата събота около 14 

часа на международния път, 
половин километър от Димит 
ровград към границата, е за
гинал димитровградският пен 
сионер Нацко Давидков То
шев.

Тошев, който идвал от Гра
дини и се движел по пътя, 
бил ударен от автомобил „Мер 
цедес“, каран от сирийския 
гражданин Мохамед Ал Кур- 
ди. Ударът бил смъртоносен 
и Тошев загинал на място. Шо 
фьорът на колата не спрял, 
но продължил пътя си и ми
нал границата. По искане на 
нашите власти е бил заловен 
пред София и върнат обратно 
в Димитровград.

Срещу него е възбудено уг 
главно преследване. Следстви- • 
сто е в ход.

М. Б.

ей Помощ за 

пострадалите 

от наводненияамбулантория, която ще посе 
щава селата както що правят 
лекарите с обща практика. По 
този начин, мног

Социалистическият съюз в 
Босилеград организира съби-

постра-
о ще се уле- 

| сни населението, защото хора раяето на помощ за 
далите от наводненията в Сър 
бия. Тъй като сега е сезон яа 
полока^ работа помощта ще сС
събира само в предприятията
от работниците и из фондове

та често пъти зарад малка по
правка не искат да идват в 
града. А в някои случаи това

отколкото 
на терена.

Б. Н.

е много по,скъпо.Зъболекарят М. Геров
Стигнало се дотам — казва ако лекаРя отива 

другаря Геров — че ученици те. Акцията продължава.
м. н. н. М. Б.
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Метеорологически измервания Хроника на босилеградските села

Най-сухият май
в Димитровград ХОРАТА ИСКАТ 

БЛАГОУСТРОЕНОСТМетеорологическата станция
при Желюша принадлежи към 
метеорологическите 
от първи ред. Тя единствена 
в тази част на СР Сърбия из
точно от Ниш дава своите 
дения на Обсерваторията п

(еските явления в Димитров
градско. Другарят Алексов ра 
ооти на това място без прекъ 
сване от 1956 година и с инте 
рее следи времето в своя край.

— Известно е —

Предизборната дейност 
даде възможност да се видят 
редица проблеми, които неза
бавно трябва да се решават. 
Работите

В Райчиловци местната об
щност и подружницата на 
ССРН завършиха реконструк
цията на електромрежата от 
Босилеград до селото. Общия 
ската скупщина им помогна с 
2.500 динара И осигури специа 
листи, другото се осигури със 
самооблагане. Най-близкото 
село до Босилеград си има сво 
зобразни проблеми, населяват 
го хора, които нямат имот, 
а всеки иска да има кокошки, 
свиня, крава и за тях трябва 
да набави храна, да влезе в 
чужд имот. Затова има много 
спорове и конфликти. Миро
вият съвет има много работа. 
Досега е успял да реши успе
шно над двадесет такива спо
рове.

Дейността в селата не се 
изчерпва с това. Местната об 
щност строи училище в Ду
кат. В Брестница се строи път 
до шосето. В Буцалево също. 
Назърица и Ярешник се свър 
зват с Бистър, помага им гор 
ското стопанство, зарад гори
те в „Мъртвици". В Долно Тлъ 
мино довеждат вода с помощ 
та на хигиеническия завод от 
Враня.

На селата оказва помощ и 
секцията за пътища във Вра
ня. С нейна помощ се строят 
бетонните мостове при Люба- 
та. Преди няколко дни е по 
строен мостът на Буцалевска 
река и е завършен в Рибарци. 
Тлъмино, Бистър и Брестница. 
Такива мостове наскоро ще

ници преговарят за съвместна 
акция за електрифициране на 
селата. Решеио е по селата да 
се образуват отбори за елек
трификация, които да се ста
раят за акциите. Общите въ
проси ще решава едно тяло 
— координационният комитет. 
Той трябва да сътрудничи с 
общината, да се старае по съ-

станции

све по използването на 
рудните богатства откриха пе 
ропектива за електрифицира
не на селата, за получаване на 
по-добър път, а редом с това 
растат и желанията да се има

каза той 
че при нас най-дъждовен 

месец е май. Тая година оба
че най-дъждовен месец бе 
юни. Не може да се направи 
сравнение нито с една година, 
защото в юни валежите 
тигнаха до 195 литра на 
През юни обикновено 
валежи до 50 литра на кв. м.

Из документацията на Мете 
•орологическата станция узнах 
ме, че май т.г. в първите десет 
дни е имал само и литра на 
кв. м., дохато в по-раншните 
години през Май валежите в 
Димитровградско достигат ц 
до 150 л. на кв. м.

През юли обаче през пър
вите десет дни е забелязано 
само 11,5 лит. валежи на кв. 
м. и през последните десет дни 
29,8 л. на кв.чч.

- '■ V ДОС- 
кв. м. 

имаме111

Метеорологическата стан
ция при Желюша има огром- 

з значение за селското сто
панство. Тя дава ценни све
дения на Обсерваторията за 
прогноза на времето в тази 
част на страната. През мина
лата година имахме случай да 
чуем чрез телевизията, че ста И залесяването по-нърви

гцията при Желюша е отбе
лежила и най-топлия ден е 
Димитровград в страната и др. 

Данните, с

ново училище, хубава вода за 
писне и друго. Общинската 
конференция на ССРН даде 
насоките за работа на местни
те организации. Първото и 
най-важното е да се прибере 
реколтата, а после всеки сво
боден ден да бъде използван 
?а осъществяване програмата 
на местните общности.

Тези задачи, изглежда, щс 
бъдат осъществени по-добре 
отколкото всяка минала годи 
на. Най-отдалеченото село в 
любатския район — Плоча, е 
изгласувало- местно самообла
гане и сега се работи за по
строяването на водопровод за 
училището и на селска чеш
ма. Самооблагането ще се пол 
зва на училището и на махле 
нскитс пътища. Даже амби
ции има и за електрифицира
не на селото.

Две местни организации на 
ССРН от любатски район, кои- 

Б. Н.' то организират осем подруж-

бирането на паричното самоо
благане, за организирането на 
съвместните трудови акции. 
Също ще има задачата да на
стои селата да бъдат вклю
чени в електропровода на „Тре 
пча“ на Весна кобила или пък 
на електропровода в Босилег
рад.

Н. Алексов — Какво ли ще е 
времето?

Ниш. Снабдена е със най-мо
дерни метеорологически 
струменти. Тук се измерва те 
млературата на въздуха и зе
мята, направлението и скорос 
стта на Еятъра, времетраенето 
на слънчевите лъчи, валежите 
и пр.

Тези дни посетихме станци
ята и разговаряхме с ръководи 
теля й
Той ни запозна с метереологи

които разпола
га станцията, малко се изпол-ин- зват от страна на ония, които 
проучават климата в Димитро 
вградско. Също така от сту
денти и ученици. Може би хо 
рата не знаят, че тази стан
ция разполага със всички уре 
ди и може да послужи на вси 
чки, които проучват нещо от 
тая област.

От учениците на основните 
училища тя трябва да се по 
сещава непременно, защото 
ще имат възможност много 
да научат и видят онова, кое
то в своите училища все още 
нямат.

се строят при Божица, Долно 
Тлъмино.

М. Б.

товитрикаНИКОЛА АЛЕКСОВ.

Слънчогледът 

на цена ■ -4

1ЖШН

Производството на слънчо- 
в Димитровградска об-глед

щина досега не показва ника
кво колебание. Тази :година

'гу-... . ■-са зачастните производители 
сели 245, а кооперацията .90 
хектара площ с тази култура, 
което е повече от миналата 
година. Не трябва много 
се дохазза, че за такова ста
билно произзодство доприна
сят на първо място стабилни 
те изкупни цени, които от го
дина на година нарастват.

Според досегашния интерес 
на потребителите на слънчог
леда и според това, което пред 
лагат на „Сточар“, може 
се очаква, че тази година из
купните цени ще бъдат на съ 
щето равнище, ако не и мал 
ко по-високи. Маслобойната в 
Крушевац предлага на коопе
рацията за всеки килограм пр 
0,50 пари по-висока цена, от
колкото миналата година. Та
кива предлагания 
че производителите ще полу
чат повече поле по 0,20 пари

, ш ш гГрижи за децата
щ I ня
1 11* Яъ 1шида В детска градина от 

септември
11111

: И

и
:■

. -• ■ •

и то са заети и немогат така 
предани^ да сс посветят вър
ху издигането па своите де
ца. Именно зарад това значе
нието от детската градина с 
твърде голямо.

До начфюто на първата де
лова година предстои здани- 

да се подготви за функци 
предназначението й. В 

течение е поставянето па ог
рада около сградата и бетонна 
пътека. Остава да се оборуди 
нспланираната кухня и нефто 
ви печки. Кухнята сс открива 
иеплаково, тъй като първона
чално бс предвидило яденето 
за децата да сс подготвя в рс 
сторан на обществено хранс- 

чиито още и темели нс са 
положени, 
пълнително да сс построи пар 

отопление. Но това нс с 
причина, за да нс се привстс- 
твуват усилията около откри
ване на Детската градина.

М. Бакич

Добри гласове се чуват в ор
иа об ШИ

ганите на управлението 
щинската скупщина в Димит
ровград: през септември щс за 
почне първото записване на 

Детската градина. Ни
не се вярва 

езици

I

да
: >'■

деца в
ма причини да

тези гласове. Злите >•' * .4■-кД йина 14да отправят и сто ЯУняма повече 
доброжелателни и недоброже 
лателни стрели срещу ония, 

били задължени зд

4 2?мтс и • *•;Ги ГгШт 77които са 
подготвителните работи на та 
зи институция, първа от рода 
си в крайграничното градче. 
Установена с първата система 
тизация на работните места и 
обявен е конкурс за възпита 

бавачка. Според сис-

*

обещават,
Босилеград все повече получава изглед на съвременно 

градче. Новите жилищни постройки, частни или обществе
ни, имат съвременни архитектурни линии. Но въпреки 
заедно с тях продължават съществуването си стари построй- 

които някога са минавали за големи и модерни.
На снимката с къщата, строена от Рангел Божилов, 

специални стилови решения. До пея в същия стил 
неговият син Антанас. В партера на двете по- 

магазини. Новата постройка босилсградчани-
М. Б.

тел ка и 
тсматизацията се предвижда 
приемане и на прислужничка. 
Начало скромно, но все пак, 
създадена с основа това въз
питателно учреждение да от
крие широки възможности за 
работа върху възпитанието и 
образованието на нашите най- 
малки деца, родителите иа ко

товане,за килограм. Изкупните цени 
Ч(с се определят според пос
тигната лродажбена цена — 
колкото тс бъдат по-големи, 
толкова повече ще получат и 
производителите.

Предвижда се до-
ки.

по
която има 
с построил 
мещения са 
те наричат „златен зъб“.

М. Б.
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Наши села

ПАЛЯСело Паля е разположено 
планина Равнав пазвите на 

Шиба, сред вековни почти де- 
прошарени от 

и ниоко-продуктивни
вствени гори, 
ливади
нивички. Селището е събранч 
на едно място между две ре
кички, които образуват Паля 
нека река. На сегашното мяс
то палянци са се заселили пре 
ди около двесте години, а пре 
ди това селото е |било един ки 
лометър по-долу при съставъ- 
ка на потоците Стара и Свин
ска река. Това място все още 
се нарича „Селище“.

меделие, обаче най-важният 
специално 

е строител 
години

мъжете — при манастира, за 
жените — при селото. Едва от 
1914 година гробищата са на
едно. Над манастира от левия 
бряг на Стара река се намират 
следи на някогашна крепост; 
с останки от подземен вход., 
По предание той свързвал ма 
пастира с крепостта наречена 
„Градище". Някои вещи и мо 
нети, които са намирани тук, 
дават основание да се съди, 
че са от римски произход.

поминък, 
мъжете

ството. Преди много 
мъжете са странствували като 
дюлгери във Влашко, даже в 
Австроунгария, по-късно в Бъл 
гария и в пределите на Сър-; 
бия.

му
на

В близост до селото има ма
настир, наречен „Света Бого
родица" ,сред народа по-изве 
стен като Палянски манастир. 
От белези на него узнаваме, 
че съществува от началото на 
IX век. Прави впечатление то 
ва, че до неотдавна в манасти 
ра е бил забранен пристъп на 
жени и че женски добитък ле 
е допуокан в двора на мана
стира. Даже и гробищата са 
били разделени на две —

След освобождението през 
1944 година животът в Паля 
започна да се мени. Интере
сът към образованието се по 
вити и сега значителна част

По името на реката „Стара" 
някои са склони до обяснят 
древното съществувание на 
самото село.
Паля смятат, че произхожда 
от латинската „палео" (стар).

от младите хора имат виеше, 
полувисш е или средно обра
зование. Повсчето от тях са 
извън пределите на комуната 
и работят като специалисти. 
И строителите, които и сега 
като предците си отиват на ра 
бота из страната, печелят по- 
добре и благосъстоянието на 

е значително по-доб-

Даже и името

за

палянци 
ро. Лятно време рядко ще срс 
щнете мъжка глава в селото. 
Тук са жените, децата и по ста 
рите хора. Те остават да за
вършат земеделските работи, 
да гледат1 овцете и говедата, 
макар че цялата им работа не 
дава особени материални ефе преподава в чзтзърто отделе

ние.кти. Може би затова, зидари
те, които работят по строежи 
те из страната, все по-малко 
се връщат в Паля. Те взимат 
семействата си и се заселват

Кой му е кзиз, чз свършил 
■ 'шлософскн факултет.

М. Б.Стсичко Ангелов, гимназиа
лен учител по педагогил, мина 
лата година е предавал на пър 
во отделение в босилеградско 
то основно училище. В нова
та учебна година му се довер 
ява за обучение второ оделе- 
иие.

в големите градове или в окол 
ността им, като със сдружен 
труд си построяват домове. 
Значи и Паля, като много дру 
ги села от тоя район постепе
нно се обезлюдява.

Палянски манастир — днешен изглед
с което може би са кръстили 
селището още първите христи 
янски духовници през визан
тийско време.ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Така става, когато човек за
почва кариерата си отначало. 
След три години може би ща

Населението на Паля се за
нимава с животновъдство и зе* Когато разбивате жълтъ

ци, прибавете стиока сол —
ще получите по-пухкава пяна. ‘

Милан Величков

блюдавано в различни цветове от стотина души 
в Монтевидео (Уругвай), от полицейски пост в • 
североизточната аржентинска провинция Чако, 
от чилийски моряци близо до Конституслон. При 
пристигналето си във Валпарайс-о (Чиле) моря
ците заявяват: „Летящото тяло изглеждаше крь 
гло и се движеше назад-напред, като пзпущаше 
зелени, оранжеви и бели искри".

Нека споменем и за друг един случай, станал 
според твърдението далеч от американския кон
тинент. Малко преди полунощ на 24 май на те
расата на хотел „Ритрейт“ в Маунти Итън (Ав
стралия) седят и разговарят един пилот с 11 000 
летателни часа, един офицер и двама инженера, 
когато пред тях се появява и престоява около 
половин час един летящ диск Ето извадка от 
доклада на пилота Дж. У. Тайлз до правителство 
то в Канбера: „Необикновеният летателен апа
рат стоеше на приблизително 300 м от хоте
ла, когато го забелязахме над група дървета. Бе
ше солиден, с метален вид и с диаметър около ’ 
10 метра. Имаше един ред прожектори, 
би двадесет, монтирани върху кръгла платфор
ма. Продължи да се движи бавно в нашето зри
телно поле, сякаш търсеше място за приземя
ване, и действително спря върху един гол хре
бет; светлината на прожекторите намаля, но не
достатъчно, за да може да се вида дали апа
ратът е кацнал или се е задържал вез в издуха 
Остана така неподвижен около тридесет мину
ти, после се издигна вертикално и се -отдалечи 
с голяма брзина в хоризонтална посока. Никой 
от нас не посмя да го приближ : поради опасно
стта да не предизвикаме неприятелски действия“.

* Със солена вода изчис
тете стъклата на прозорците 
и огледалата във вашия дом. 
Те ще станат блестящи. ЛЕТЯЩИТЕ

ДИСКОВЕ
* Ще освежите цветовете на

килима, ако вечерта го поси
пете със сол, а на другия ден 
го изтъркате с влажна кърпа.

♦ Замърсени бутилки ще
почистите бързо е разтвор от 
сол и оцет. Лъженаучна сензация 

или фантастична 

действителност?

♦ Цветята запазват по-дъл
го време свежестта си, ако във 
водата, в която са потопени, 
прибавите малко оол.

★ Лекетата, получени от из 
потяване, навлажнете с порче 
плат, натопен в разтвор от 
равни количества амоняк и 
спирт. Изплакнете добре и те 
ще изчезнат.

Предполагаме, че читателите вече са чува
ли за „летящите дискове" или както други гН 
наричат „летящите чинии”. Тези странни тела за 
които периодично се съобщава, че се появяват 
ту тук, ту там по небето на нашата планета, вече 
двадесет години са една от най-големите сенза
ции на нашето време.

може

♦ Когато ви остане белтък 
от яйце и засъхне, залейте го 
с вода и оставете да престои 
една нощ. Белтъкът ще стане 
като пресен.

Учени от Аржентинския, Английския и Чи
лийския научни центрове на Антарктида съоб
щават, че на 3 юли забелязали необикновено ле 
тягцо тяло, което „подлудява" геомагнитните 
уреди. То има форма на изпъкнала леща и се 
движи зигзагообразно от запад към изток с гол
яма скорост на височина 10—15 -километра. Спо
ред техните уверения цветът му е предимно зе
лен и червен, но от време на време се променя 
на бял, жълт, оранжевозелен и син. Учените от 
трите бази са убедени, че забелязаното тяло е 
космически кораб. Марио Барера, комендант на 
чилийоката база „Бедро Агире Седра", заявява-. 
„Моят опит на летец ми позволява да кажа с аб
солютна увереност, че летящият кораб не беше 
от земен прозход". На 9 юли „неидентифицира
ното летящо тяло“ прелетява бавно на 9000 ме 
тра над остров Санта Мария (Азорските остро
ви), като спира всички електронно-магнитни ча
совници. То е наблюдавано и от геофизичните 
кораби на военно-морските сили на Португалия, 
Франция и Великобритания, които действуват в 
района на Азорските острови. На следния ден 
тялото прелита над Южна Америка. То е на-

♦ Когато правите майонеза 
с яйца, стояли на студено мя
сто, тя се пресича. Яйцата тр 
бва да са със стайна темпе
ратура. Понякога летящите дискове сякаш ум пиле

но се показват на публиката. Такъв поне е сен
зационният случай е щата Мичкгап (САЩ), кой
то вземаме от съветското♦ Когато сладкишът се е за 

лепил и мъчно излиза от фор 
мата, оставете го да изстине 
и отново го загрейте само от
долу (може на котлона). След 
това лесно ще го отлепите от 
тавата.

списание „За рубс- 
жом". През нощта на 20 март 1965 година фер
мерът Френк Мснор излиза от своя дом, разпо
ложен з пустинната местност край гр. Ен-Арбор, 
за да успокои разлаяните се кучета. Изведнъж
той вижда едно светещо тяло. сякаш закачено 
над близкото блато, повърхността на което му 
напомня юрган. След неуспешен опит да се при
ближи до него през блатото Менор съобщава в 
полицията. Изуменият шериф Дъглас Харви съ
що успява да разгледа отдалече тайнствения- пре 
дмет и възкликва: „Ако летящите дискове изоб 
що съществуват, това сигурно е един от тях!“

* Когато правите торта и
искате да я разрежете напреч 
но на две или три части, на 
правете най-напред малък раз 
рез с остър нож и в него пре
карайте добре опънат дебел 
конец.
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ИНТЕРЕСНИ ФАКТИ Четиво за домакините •V •

Кок до предпазим дрехите?ПЕТЛИ — КВАЧКИ холът упражнява върху 
те известна депресия и умора, 

агресивните

петли
Известно 

петлите отбягват
е, че обикновено 

току-що из
лющените пиленца. Има 
чай даже, когато те 
дат и убиват.

Във връзка с

процентов алкохол. Оказало к°ято подтиска 
че „пияните" петли се пре ^ Действия, 

„покровители“ и 
проявявали голяма нежност и 
внимание към малките пилен 
ца. Причината затова явление 
не лежи, разбира се в някак- < ’ 
ва хормонална промяна на на 
строението. Напротив алко-

Изчиолено е, че за една година поколението 
един молец може да унищожи 42 килограма вълна.

Всеки молец снася по 100—150 яйца, от които средно 
се раждат около 50 мъждей и 25 женски малки, което 
четири поколения — прави около 781 250 мъжки и 390 600 
женски молци.

За четири-пет дни през лятото и за три-четири седми
ци през зимата снесените яйца се превръщат в червейчета, 
които не обичат светлината, а търсят тъмните непроветрени 
места. Движат се бързо и са извънредно лакоми. Именно те 
нападат вълнените и кожените дрехи.

Молците, които виждаме да летят

само насе.
слу

ги напа- върнали в РИБА, С КОЯТО 

ШЕГА НЕ БИВА
— за

това в ГДР би 
ли направени опити с „пияни" 
петли, на които в 1 кг храна 
било поставяно по 9 мг __ зз На дъното на океана се сре

ща ярко оцветена с бели и 
червени петна риба, известна 
под името куфар. Като обле
щи очи и разпери плавници, 
рибата бавно изплува от дъно 
то на повърхността. Тя би 
гла да стане плячка на всеки 

нея заобикалят
Рибарски шеги из стаята, са мъж

ки или женски, снесли вече яйцата си. Те са в края на своя 
мимолетен живот, затова и унищожаването им не е от осо
бена полза.мо-

Ето някои полезни съвети в борбата срещу молците:
По-често да проветряваме на слънце вълнените и ко

жените облекла, след което да ги изчеткваме и изтупваме. 
Грижливо да почистваме замърсените места по тях.

Да обръщаме и изтърсваме джобовете. Внимателно да 
преглеждаме и почистваме от прах шевовете на дрехите, ко
ито са предпочитаните от молците места.

Да изтупваме по-често и на открито 
напълнени с пух или вълна.

Редовно да почистваме и проветряваме куфарите и сан 
дъците за дрехи, книгите, килера, тапицираните мебели.

При слънчево време редовно да проветряваме гардеро 
бите и да предизвикваме течение в помещенията, където са. 

През лятото почистеното зимно облекло да прибираме 
книжни или найлонови торби.

Да поставяме нафталин в куфарите и сандъците 
дрехи (6 супени лъжици са достатъчни за куфар със средни 
размери). Да поръсваме с нафталин и килимите (1 супена 
лъжица на квадратен метър) и след това да ги обвием с 
памучен чаршаф.

Пелинови и орехови клонки, лавандула или прясно на- 
вестници, поставени вместо нафталин между дре-

хищник, но 
и иай-лакомите риби. Защо? 
Докосването до тази риба е 
смъртно опасно. Тя е покрита 
с отровна слуз, която парали
зира нападателя веднага.

—ЗЕЗ ДУМИ (Г. Кулев)

Закъснели писма възглавниците.

Двадесет и шест писма, на
писани от английски войници 
на фронта във Франция през 
1940 г. по време на Втората 
световна война, ще пристигнат 
едва сега на предназначение
то си. Били са написани от во 
йници в състава на първа дру 
жина

в
за

от полка „Суфолк“
през време на битката 
Дюнкерк. Положително 
мата биха стигнали

-Оговек” при 
пис- 

до пред
ен своевремен

но, обаче един германски пат
рул заловил колата, която ти 
превозвала до военната пощен 
ска станция, и едва сега са 
били открити.

печатани
хите, също ги предпазват от молци.

назначението

МАРИН БОЯДЖИЕВ..Уозика"

Нещо и за чорапите
Необикновени пари Римляните са ги наричали 

На едно островче от група- „калцис". Освен това римски- 
та Каролински острови пълна ят историк. Тацит твърди, че 
функция на пари притежават племето германи са обвивали 
огромни каменни плочи. Те краката си от петите до коле- 
са били толкова тежки, че не лата с широки кожени изрез- 
с било възможно наистина да ки, за да се предпазят от уха 
бъдат „пари в обръщение", пването на отровни змии и хи 

пенсионер,- „Отивай Такива пари лежат постоянно щни зверове. Мечата кожа е 
на едно място. Мени са само била любимото и предпочи- 
притежателят им.

която някои смятат като пред 
теча на днешните найлонови 
чорапи. Във връзка с това дре 
вният историк Плиний пише: 
„За началото на края на едно 
пиршество се смята, когато по
канените гости поискат коже
ните обвикви на краката си, 
които те са оставили при при 
стигането си.

Учителят 
си в къщи и утре да дойдеш 
при мен с родителите си".

— Представи си, четвърти път 
щуката ми откъсва въдицата. тано профилактично средство.

На следващата нощ фермата на Френк Менор 
заприличва на панаир. Без да обръщат внимание 
на дъжда, тълпа от лъбоггитни, въоръжени с 
бинокли и фотоапарати с телеобективи се устре
мява към блатото. Присъствуващите научни ра
ботници от Мичиганския университет лриветст- 
вуват „посланиците от Вселената“ с автомобил
ните си фарове — три светвалия, едно светване, 
после четири светвалия. Обаче отговор не по
следва.

мини-4“ и че не е могъл да бъде наблюдаван от 
космонавтите дори и с телескоп. По-късно Мак- 
дивит изпраща на 1-1ИКАП саморъчно написан 
доклад, в който между другото казва: „Ние мо
же би никога няма да узнаем какво видяхме в 
този ден в космоса“. А това вече бе един ком
промис, ко>йгго удовлетворяваше и двете страни!

Има и друг случай, при който космонавти 
са забелязвали летящ диск близо до своя кос- 
мичен кораб: Борман и Ловъл по време на своя 
13-дневен полет с капсулата „Джемини-7“ през 
декември 1965 година. Докладът им гласи, че са 
срещнали „един неидентифициран летящ кораб, 
който сс движи мо полярна орбита“.

В края на октомври 1965 година град Ексе- 
тър (щат Ню Хамшър) с „посетен“ за втори път 
от летящ диск. Тринадесет жители, наблюдавай
ки от различни места, са свидетели на необик
новено явление. Привечер наблизо до града в 
небето сс появява странно тяло; сдип от наблю
дателите, шестнадесетгодишният ученик Джоу- 
зеф Джилбърт, го определя като „грамадна чер
веникава пура“. Летящото тяло застава непод
вижно на неголяма височина и от него сс отделя 

малък червенооранжеп диск, който бавно 
към земята. Дискът приближава към

езерото. Върху диска десетина чудновати „при
лични на хора същества“, високи малки повече 
от метър, със сини шлемове на главите и мета
лически брони, работят нещо около един вър
тящ се купол. Друго „същество“ с черен шлем 
управлява този купол, като от него насочва към' 
брега силен бял лъч. „От разстоянието 400 мет
ра, на което се намирахме — казва по-късно ръ
ководителят на групата, — не можехме 'да опре
делим отличителните черти на пилотите. Обаче 
веднага забелязахме (!), че те се движат като 
роботи и че не могат да се извиват в кръста: 
който искаше да се извие, трябваше да премести 
и краката си(!). Изглеждаха заети да всмукват 
вода с една помпа и да изпразват в езерото ня
каква течност от една туба(1). Когато накрая 
дискът се отдалечи, повърхността на езерото бе 
ше оцветена във виолетово със златни отблясъ
ци“.

Дисковете — летящи лаборатории?

Има случаи, когато летящите дискове сякаш 
са проявили специален интерес към живота на 
Земята, към нашата цивилизация. Тогава в тех
ните действия, в тяхното поведение е била за- 
белязвана целенасоченост и очевидците са ос
тавали с впечатление, като че ли дисковете са 
някакви свръхсършени лаборатории, които из 
следват и изучават човечеството и неговите на
учни и технически постижения.

Ето например един подобен случай, свидетел 
на който е бил лично председателят на НИКАГ1 
Кейхоу (какво странно съвпадение наистина!) 
През 1961 година въоръжените сили на САЩ 
провеждат един от поредните опити по изстрел
ването на ракетата „Поларис". Изведнъж рада
рите установяват, че близо до изстреляната ра
кета се движи някакво чудно тяло. Обявява сс 
бойна тревога, множество мощни оптически у- 
реди се насочват към пространството около лет
ящата ракета и... в окулярите сс появява един 
летящ диск, който следва отблизо ракетата „По
ларис“.

Нарочно сложихме удивителни зад някои 
от твърденията на очевидците, защото разстоя
нието 400 метра без бинокъл ни се вижда твър
де голямо за такива подробности. А още и защо 
то при по-нататъшните случаи от тази група не 
малко подробности се нуждаят от удивителни, 
които бссъмшсно читателят мислено ще слага.

И нсс пак нека да продължим.
1954 годинс. Една вечер към 22.30 часа френ 

ският рудоквпач Мариус Девилд от е. Карубл 
се прибира в къщи. Точно зад своето жилище 
той вижда „предмет във формата на пура“, дъ
лъг около 6 м и със сечение 3 метра, спрял въ
рху релсите па линията Сен-т-Амин — Мисерон. 
Мариус Девилд прави няколко крачки към пред 
мета, но в този момент две същества с човеш
ки вид, но с много малък ръст му пресичат пъ
тя и отправяйки върху него един зелен лъч, го 
парализират за няколко минути. Преди Девилд 
да възвърне способността си за движение, две
те същества влизат и своя апарат и изчезват за
едно е.него:' Случаят би бил сметнат изцяло за 
измислица или халюцинация, коментират жад
ните за сензация вестници, ако на следния ден 
железопътната полиция не открива върху тра
версите — точно на мястото, където е видял 
„пурата“ — пет необикновени пръвоъгълни сле
ди, подредени точно в една линия. Последвало
то изследване доказва, че те са резултат на на
лягане от 30 тона! Полицията открива и още 
една любопитна под]>обпост: чакълът около тра 
всрсите е остъклен от излъчване на силна топ-

(Следва)

един
се спуща
електрическите жици и опира. Б този момент 
той сс намира на не повече от 60 м от Джил
бърт. Тогава нещо като посребрен маркуч сьвър 
шено бавно излиза от диска и краят му се до- 
ленва за няколко секунди до една от електриче
ските жици. След това маркучът сс прибира, а 

голяма скорост и се прибирадискът полетява с 
в „пурата“.

„Те" и пие

Пека в тази група поставим онези случаи, при 
които свидетелите се издигат до една „по-висо
ка“ степен на твърденията си и говорят за чо
векоподобни същества, забелязани в летящите 
дискове, Първото подобно съобщение е от 1950 
година. Ето го:

На 2 юли група канадски миньори от Стийн 
Рок вечерят с жените си край езерото Онтарио, 
когато изведнъж усещат вибриране на въздуха 
като след експлозия на мина. Миньорите стават, 
заобикалят скалата, която дотогава с закривала 
погледа им към езерото, и се озовават пред стра 
нно зрелище; един диск 'С приблизитилно 15 м 
диаметър и с форма на две долепени една до 
друга чини с спрял над водната повърхност на

След контакта им -със самолети и военни ра 
кети не остава нищо друго, освен да очакваме, 
че летящите дискове ще влязат в някакъв кон
такт и с изстрелваните около Земята американ
ски спътници! И наистина космонавтите им не 
останаха настрана от общата психоза. Така но 
време на своя полет с „Джемини-4“ (юни 1965 
г.) Уайт и Макдивит докладват по радиото в на
блюдателния център, че „са следвани на неголя 
мо разстояние от един светещ предмет със стра
нна форма“. За да избепне вълненията, органи
зацията НАСА, която ръководи космическите 
проучвания в САЩ, съобщава на пресата, чс 
космонавтите са видели един от изкуствените 
спътници от серията „Пегас“, Пресата обаче вед 
нага успява да установи, че по време на наблю
дението «а Уайт и Макдивит съответният спът
ник „Пегас“ се е намирал на 2000 км от „Дже- лина.
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Студентите от Босилеградско

„Желаем да помогнем 

на нашите хора“
трудовите организации специа 
листите влизат по-леко откол 
кото в обществените служби.

За живота на младите в Бо
силеград бих казал, че липсва 
акция да се организира кул
турно-забавен и спортен 
вот. Истина е, че липсват ре
дица условия, обаче съществу 
ващите не се използват.
Сидния Димитрова: Нашите 

предели са слаборазвити, ма
кар през последните 
да са открити големи рудни 
находища. Казва се, че руда
та оттук щяла да бъде скъпа 
и било по-евтино да се внася, 
отколкото да се инвестира за 
експлоатирането на тази руда. 
Може да е така, но богатства
та трябва да се използват. А- 
ко биха заработили 
бихме имали и средства да ра 
зрешаваме проблемите. Искам 
да кажа, че единственият на- 

избяга от слабата

Искахме да чуем думата на . и експерименти, с които да се 
бъдещите специалисти, боси- проверява теорията. Съвре 
леградските студенти. Исках- нното обучение може да се р 

да научим какво мислят за ганизира ако има достатъчно 
своя край, за проблемите, ко- средства. Комуната е бедна и 
и то по измъчват и за възмож- това значи, че училища а 
постите да се издига. Също и : още да боледуват от вербали- 
за това, какво ще правят утре

ме
има

жи-
зма.

като специалисти.
Беседвахме с Добринка Хри 

от ВПИ!стова, студентка 
Щип, с Миле Лазаров, студент 
от правния факултет в Ниш и 
със Сидония Димитрова, студе 

от електротехническия 
факултет в Белград.

Ето техните изказвания:
Добринка Христова: Учили

щата в Босилеградско са ло
шо снабдени е помагала и ин
вентар. Парите, които им се 
дават са малко, а без тях ня
ма уопешно обучение. Това го 
почувствувах още като ученич 
ка, а сега още повече като 
студентка. Ние от нашата гим 
назия имахме големи трудно
сти да настигнем ония, които

години

нтка

мините

чин да се 
развитост
на рудата. Разбира се, 
край в такъв случай трябва 
да има по-добри пътища за- 
щото те са важно условия за

е експлоатирането 
нашиятМиле Лазаров

Песен на лятото Миле Лазаров: Сега съм на 
са се учили в гимназии с до- практика в съда в приемната 
бре снабдени кабинети, библи канцелария. Помагат ми да се 
отеки и спортни обекти. Аз запозная с работите в 
следвам биология и химия. Мо Присъствувах и на едно 
га да кажа, че в Босилеград- дане на дело и от разговор с 
ско трудно може да се пости- хората, които се съдят оста

нах с впечатление, че нашите 
хора мислят, че всички споро 
ве без оглед не естеството тря 
бва да се решават само пред 
съда. Може би затова е и мно 
жеството спорове между хора
та. Аз мисля, че много от тях 
биха могли да се решават при 
взаимно споразумяване, без 
да се идва пред съда и да се 
стига до кареници. Тук могат 
много да помогнат мировите 
съвети ако те и обществено-

Джордже Марянович - 

първенец
съда.

развитието.гле-

дио ТВ ревия“, а опециалнр 
жури, съставен от участниците 
на фестивала провъзгласи Ву 
ковар за най-гостоприемен и 
най-подготвен град, като му 
връчи награда „Златно слън
це“.

Най-големият пътуващ юго 
славоки фестивал на забавни 
мелодии „Песен на лятото,' 
завърши със опектакулярна 
програма в Дома на синдика
тите в Белград. Десетина про 
чути югославски изпълнители 
на забавни мелодии — Джорд 
же Марянович, Тереза Кесо- 
вия. Ивица Шерфези, Лео Ма 
ртин. Боба Стефанович, Сенка 
Велетанлич, Габи Новак, Дра
ган Стойнич, Майда Сепе ц 
изключената по-късно от със 
тава Радмила Караклаич, оби 
колиха 24 югославски градове 
и изминаха близо седем хиля 
ди километра, път радостно по 
срещани и изпращани от хил 
ядна публика.

Шефство над фестивала има 
ха „Политика екопрес“ и „Ра-

На последния концерт в Бе 
лград Джордже Марянович 
потвърди певческите си спо
собности и стана победител на 
фестивала. Той изпълни своя
та песен „Да знаех както сега“ 
и спечели общо 196 точки. Вто 
ро място зае Тереза Кесовия, 
която в общото класиране е 
на трето място след Ивица 
Шерфези.
На снимката: Джордже Мар 
янович и Тереза Кесовия на

политическите организации се 
ангажират повече в посредни- 
честч вто.

Може би няма да е пресиле 
но, ако кажа, че кадровата 
структура в органите на упра 
влението не е добра. Зная хо
ра, които дълго време работ
ят една работа. Зная обаче, 

гне успех в обучението не са- че я вършат без специалност 
мо по тези предмети. Вербали и че в съвременните условия 
змът в обучението е налице, тези работи трябва да бъдат 
защото няма кабинети, значи, доверени на опециалистите. В

Сидония Димитрова
С оглед на досегашните усло
вия и мерки не зная какво да 
кажа. Мога само да съобщя, 
че катЬ завърша, ще се върна 
да помогна на своя край.

М. Бакич

Добринка Христова

един техен концерт.
Ст. Н.

5
I зова, красива девойка с независим характер. Де 

цата от три класа бяха вече спечелили нейното 
разположение. Моите шансове пред нея се равня 
ха на нула. Не бях забележителен спортист, ни- 
то училищна математическа знаменитост. Учех 
се посредствено и на всичко отгоре бях много 
слабо момченце, когофо надвиваше жестока хре 
ма. Такава хрема може да погуби всекиго. Носът 

течеше като изходна водопроводна тръба, 
поради което кожата над горната ми устна се 
беше зачервила, а очите ми възпалени, сълзяха 
като на старец.

Можех да покоря Танечка само с неповтори 
мата красота на своя духовен мир. Хората, в чи 
иго мозъци се извършва гигантска работа, не 
обръщат внимание на хроническата хрема и на 
своята външност. Диоген не е мислил за при
ческата си. Айнщайн си е връзвал панталони
те с връв.

В края на краищата ми се удаде да заинте
ресовам с нещо Танечка. .Все по-често след учи 
лище ние се връщахме у дома заедно. С необик 
ловена ерудиция аз разговарях с нея по най- 
важни въпроси, за които узнавах предния ден, 
изучавайки Большая ооветская енциклопедия. В 
скоро време отхвърлих всички конкуренти. Та
нечка ме покани на кино. Цялото представлени- 
е гледахме плътно притиснати един към друг. 
У дома, на стълбищната площадка, 
прегърнах. Тя ме целуна. Никога не беше ме це 
лувало момиче. Това беше възхитително! За
държах я няколко мига в обятията си, но извед 
наж си спомних за своя могъщ интелект и за 
своето несходство с другите.

Не знам дали имам моралното право да 
те целувам — казах. — Аз наистина не обмис
лих чувствата си докрай.

Вместо да се трогне от моето благородство. 
Тоня ме отблъсна и побягна нагоре по стълби
те, без да се обърне.

ЗАГАДКА
МИ

— Хумористичен разказ от С. Шатров (СССР)
Жената винаги ще си остане загадка за мъ

жа. Вероятно няма нищо ло-банално от такова 
твърдение. И все пак... как да ви кажа... в ду
шата на всяка жена, изглежда, има нещо недо- 
стижно за Мъжкия ум.

Когато се запознах с Оленка, бях на трина
десет, а тя на дванадест години. Мислите, че 
на моя страна еа били преимущества на жизне
ния опит? Нищо подобно! С Оленка аз се чув
ствувах толкова неуверено ,както рибар на леден 
блок, откъснал се от брега. Боях се да й се при
зная в любов. Някакъв смъртен страх сковава
ше устата ми.

Може би това

тя. — Полюбувайте се, гражданко Исаенка, е ка 
кво се занимава вашето синче?

Майка ми прочете бележката и каза:
— Надежда Бориоовна, та това е толкова де

тско, толкова чисто.
— Хубаво дете! — възмути се Надежда Бо- 

рисовна. — Нима на това го учи буквара? Как
во пише там? Наша Маша. Маша обича каша... 
А той, виждате ли, обича моята дъщеря. И вие 
отгоре на това го оправдавате! И това се казва 
интелигентна майка!

Наде#кда Бориоовна си отиде възмутена, без 
да каже довиждане. Следобед се показах на дво

§

=

се случваше, защото никога 
не съм имал късмет в любовните признания. 
Първият неуспех, спомням

ра.
— Не се приближавай към мен. Ние с теб 

не бива да играем — каза Алочка.
— Защо?
— Ти си развалено дете.
— Ти си развалена — казах аз. — Аз не те 

обичам. &.3 обичам Маша.
— Каква Маша? — учуди се Алочка.
— Аз обичам Матпа, която обича каша — 

отговорих, като ее опивах от собствената си об
разованост.

Претърпях още един провал, когато бях в 
седми клас. Сърцето ми покори Танечка Моро-

........................................................... ....ш«тшЯшттт,„шт1тт,тщтт»тт,.......................... ............................. .. ................. .... ............. .
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си, ме сполетя още 
в най-ранна възраст. В нашия двор живееше кле- 
поухо, затворено момиченце — Алочка. На се
дем години аз можех да пиша. В момент на тще- 
стлавие надраоках бележка: „Юра обича Аля“. 
Връчих й лично любовното послание. Алочка, 
която не владееше още великата тайна на гра
мотността, помолила майка си да й прочете бе
лежката. Алочкината майка дойде у нас разтре 
перана от негодуваме:

— Сополанко, теб за

свенливо я

=
I
1I това ли те ограмотя

ват, за да пишеш всякакви гадости? — попита
*
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за културата
ТО, че се предлагат на 
Ля филми, които 
купват и в резултат 
сигуряват по-толяма 
Търговският

зрите- 
евтино се от на работа на горалите. Дадох 

ме я на Горна Лисина, но тя 
още е тук, защото в селото 
още не могат да се разберат 
кой да я поеме. Много наши 
села още не са видели нито 
един филм. И не само 
никой в комуната не се 
ел около комплектуването на 
малката апаратура освен Съю 
за на младежта и на ССРН. И- 
наче имаше разговори и доб
ри предложения и желания. 
Даже и Културно-просветната 
общност и общинската скуп7 
щина още не са разглеждали 
този въпрос. Докога ще се 
отнасяме така към този въ
прос, не зная да отговоря.

Най-много отговорност за

на това о- 
печалба. 

момент е изтлас 
кал възпитателно - образова
телния и художествения фак
тор. Седмично се прожекти
рат два филма. Според тазго
дишния репертоар трябва да 
гледаме — девет наши, ■ чети
ри български, 13 ковбойски. 
Другите са отдавнашни и ед
ва ли отговарят на сегашните 
изисквания, даже и от художе 
ствена гледна точка. Влияние 
то на лошите филми е чувст
вително, особено върху млади 
те. Те веднага имитират 
те герои и настояват да се оп 
риличат с тях. Но, изглежда, 
че репертоарната политика ц 
не може да е по-добра при те 
зи условия. На първо

това — 
е на-

лоши

зова положение носи Култур
но-просветната общност. И то 
не само за репертоара и под
вижната киноапаратура, но и 
за организирането на култур- 

ято да прави подбор на филмината работа. Например

„Тя в общинско заварениче“
място

културночпрооветната общност 
трябва да образува комисия, ко

Борис Костадинов през

На въпрос на нашия сътру
дник — как гледа на положе
нието на културата в община
та и кой и как води 
тоарната политика в 
— председателят на Общин
ската конференция на Съюза 
на младежта Борис Костади
нов ни отговори.-

— В общината и то във вси 
чки среди преобладава мнение

те за нашия град, като дър
жи сметка за техните художе 
ствени, културни, възпитател- 

релер- но-образователни ценности. Дс 
киното сега подбор на филмите се 

извършваше от един човек, а 
това нито е в духа на самоуп
равлението, нито осигурява 
качество в подбора.

На времето получихме и ма 
лка киноапаратура за усиеш-

цялото време на „Месеца на 
книгата“ не стана нито дума 
за това. Въпросът може да се 
постави и така — колко се ан 
гажира общността по органи
зирането на самодейността в 
града и селата, по организира 
нето и уреждането на читали
ща по селата и колко автори
тет има в общинската скупщи 
на да бъде носител на инициа 
тивата за оживяване на култу 
рно-просветната и 
де1йност.

Искам да кажа и това, че 
ОС също трябва да промени 
отношението си към култур
но-просветната работа. Тя да
ва малко пари за културата, 
а за киното нито динар. И то 
ва също е един от факторите, 
които довеждат до тази евти
на репертоарна политика в ки 
ното.

Не по малка е отговорността 
и на обществено-политически
те организации, включително 
и на Съюза на младежта. А 
на всички е ясно, че ако не 
предприемем по-сериозни кра 
чки в това направление, то са
мо може да вреди и в общест 
вено-политическата дейност.

М. Б.

В спомен на Ангел С. Маринов
спортната На 7 август, преди три го

дини, бяхме поразени от без
милостната вест: нашият мно- 
гообичан син, брат, другар и 
приятел Аджо — загинал!

Ангел принадлежеше към 
онези рядки хора, които пле- 
няваха с ведрия си и почтен 
характер и най-големите ми
зантропи. За Аджо никой ло
ша думица не е продумал — 
нито неговите познати, нито 
неговите ученици. Може би 
две хиляди димитровградчани 
се стекоха да изпратят Аджо 
във вечността.

Изминават вече три години 
от часа, когато една случайна 
мълния прониза сърцето на 
младежа, готвящ се да стъпи 
тъкмо в най-важния период 
от човешкия живот — перио
да на зряло творчество и от-

плащане на дълга, който жи
вотът е наложил на всяко съ
щество. Аджо, ето, не успя, 
бе прекъснат...

Три години излшнаха, но 
ние сме все още смутени и 
не забравяме трагедията. • Ще 
изминат може би още десет 
пъти, и повече от десет пъти 
по три години, а всички, кои
то знаеха и помнят Аджо, ти
хо ще скърбят, ще се чувст
ват сякаш виновни, дето го 
няма и отново, и отново ще 
се питат,- нима действително 
беше всичко?

Нека бъде спокоен безкрая 
на нашия Аджо!

Нека бъде слава и мир и па 
останалите страдалници от ге 
нерацията на Ангел, които по 
ради нещастни случаи напус
каха училищните скамейки...

Съученици и другари.

Стойне Янков
* * *

Животе мил ще знаеш за спиране, 
защото хората на ръце те държат, 
а защо мен ме подготвящ за умиране, 
когато желанията ми тъй ти дължат? 
Че колко е страшно кога се засели 
пустиня в човека и всичко замре. 
Отлетят мечтите, добро не видели 
и не може човек да ги събере.
Животе мил, не знаеш за спи ране, 
макар те напускат мечта след мечта, 
но все пак сили в тебе намираме 
всички нещастници по света. !

(Из „Пътуващи чувства")
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След три дена я изпратиха до в къщи двама 

от моите най-големи съперници — Женя Кузнс- 
цов, шампион на училището по скок във вода, 
и Олег Симеонов, най-добрият шахматист на на
шия клас...

Етози път отново ис ми провървя. Вечерното не
бе се раздра от мълния, разнесе се гръм. Не 
успяхме и да се опомним, когато заваля дъжд.

— В'|з обичате ли дъжд? — попита Оленка.
Помислих и казах:
— Да, обичам. Нека дъждът бъде страшен 

като погребение и восел като празник, дъжд, 
който не забелязваш, и дъжд, когото чакаш, ко
гото никога не ще заборавиш, като този дъжд 
— най-хубавия дъжд в моя живот!...

Съгласете се, това беше ловко засукана фра 
за, някакъв лирически плацдарм, от който мо
жеше по-леко да се пристъпи към въпроса за
що този дъжд е най-хубавият п моя живот.

На литературния ми обход Оленка не рсаги 
ра. Тя приклекна, опря гръб към ствола на 
тана и каза:

— Погледайте, колко е интересно!
Погледах. През пелената на дъжда се виж

даше морето, покритият плаващ ресторант с 
трада и джазът п червени жаресни блузи. В за

танцуваше една двойка. Танцьорите едвам 
се движеха, изглежда те с мъка отлепваха крака 
от пода. Джазът беснееше. Пианистът се иавеж 
дати е към рояла, ту сс отдръпваше, ту започва

ла удря по клавишите, като че ли искаше 
да го разбие на трески. Музикантите постоянно 
скачаха, издигаха инструменти към небето. Ди
ригентът се местеше по естрадата, като че 
сс боеше музикантите да не избягат нанякъде. 
И кол кого повече джазът беснееше, толкова по- 
бавно се движеше танцуващата двойка.

— Нали това е много смешно? — каза Оле-

по всеки повод се впускаш в теоретически изсле 
двания!“ Трескаво започнах да търся лириче
ския мост, по който да премина от танца към 
любовта. Но не успях да стъпя на него. Небесе- 
та се разтвориха, проливният дъжд проби през 
листата. Мигновено се намокрихме до кости.

— Трябва да се бяга! — каза Оленка и сва
ли обувките си.

Побягнахме. Носехме се по опустелите ули- 
ли, разкъсвайки с телата си плътната завеса на

1
ЕМоята външност |Изминаха много години, 

не стана по-добра. Същносто бледо лице, голе
ми, малко уплашени очи, безволева брада, все 
същата хроническа хрема, червенината под но
са сега приковах с безсмислени мустаци... За 
фигурата подобре да не говорим: нископлещес- 
та личност, с хлътнали гърди.

Оленка изглеждаше съвсем иначе. Силна, 
гъвкава като върбова клонка, тя беше много 
красива. При това като че ли напудрена със 
слънчев прах. Такъв прах може да сс получи, 

удаде да стриете слънчев лъч. Не знам 
понятието „ететическа несъвме 

Оленка сме най-

дъжда.
В стаята на Оленка с ужас забслязах какви 

непоправими разрушения беше нанесла стихия
та върху моята външност. От чудото на бръсна- 
рокото изкуство бяха останали развалини. Костю 
мът беше загубил неповторимите си форми. Той 
висеше на мене като торбата на пиян скитник.

— Аз си отивам — казах .разбирайки какво

пла-
ако ви се
съществувала ли 
стимост“. Ако съществува, аз и 
добрата илюстрация за това.

Сега вече ви е ясно защо преди сериозното 
обяснение реших да се позанимая със своята 

След дълги консултации с бръснаря 
направиха прическа, която хитро замаскир- 

лисина. Изучих някол-

отвращенис е предизвикала моята нелепа и от
вратителна фигура.

— Не, не, аз няма да ви пусна! — каза О-
ес-

ленка.лата Тя донесе кърпичка, вдигна се на пръсти 
и я прокара по лицето ми.

— Моля ви се, аз сам! — казах, трогнат от 
вниманието Й.

— Наклонете глава! — помоли тя. — Труд
но ми е да ви достигна.

Аз наклоних глава. Тя окри кърпичката зад 
гърба си и неочаквана просто каза:

— Аз ви обичам ...
... След това, когато се оженихме,

външност.
ми
ваше преждевременната

ежеседмичници, където се даваха съвети за 
мода. Следвайки указванията на моде

лиерите от Дома на модата, аз си уших чудесен 
костюм, към него подбрах подходяща риза и 
елегантна вратовръзка.

Пред Оленка се представих съвършено прео 
бразен. Моята външност видимо й направи впе
чатление. Естествено, това ме окуражи.

— Оленка — казах аз, готвейки сс за реши- 
Искатс ли да се пораз

ишко
мъжката

ли

попитах
Оленка:

— Защо именно в онази вечер ти ми призна 
— Комически ефект —започнах да обясня- чувствата си? 

вам аз — Постига ое при несъответствие между — Знаеш ли, мили, ти беше тогава толкова

н» гга ~
моЛ"с*™аи« „а* .Лените! Опуснадмс се инати л» сс намират а органическа .ааимшръ- ЯсУХоао и да ми каа.ате, „о . душата на

по стълбите на плажа, и тръгнахме надолу по зка.... ^ П{а с лръстче по устните. жената има някаква мъглявост, в която мъжът
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Нащенци на ЛунатаХумореска Уч/ЦФРДимитровградско мис \

Разговор между две приятел
ки;

Седим си така в мойгго пресветло заведение, плакна 
„Спорт и свет", и разбира се застоявам на таз-

Оьвсемси очите в
годишните кандидатки за национална красавица, 
ясно, като всеки от вас, и аз мяркам най-хубавата и вече 
я виждам в прегръдките си, обръщайки се наляво-падясно 
да ли пяма свидетел на „прелтобедеянието" ми. Очите пра- 

благоприятни разходки по най-чувствителните места на 
юго-красавиците и изведнъж в главата ми се ражда велика
та идея: никак не е лошо и ние в Димиторвград да си избе
рем една МИС! Но веднага се струпаха куп проблеми: как 
да й дадем название, какъв подарък ще й връчим, кой ще

. То за името блясваха ми вед-
„Мис

— Когато се караме с мъжа 
ми, изпращам децата да игра
ят на улицата. ‘

— Сладките дечица! Колко 
добре изглеждат, 
вижда, че често играят на въз 
дух.

Веднага се
вят

*
влезе в състава на журито..
нага няколко: „Мис дудуче 69", „Мис закаден овченик , 
кисело мляко", „Мис мерино 69". Всичките разбира се са си 

бит, но може да ми дойде и пово хрумване. 
Вечерта реших, необезпокояван от никого, да попре-

на политическите рабо

Някой си бил у съседа си 
след погребениетона помен 

на третата му жена. Върнал се 
съвсем разстроен у дома си. 

— Какво ти е? — учудила
от нашия

гледам какви (да се изразя с речника 
тници) „възможни кандидатки" имаме. На жената казах, че 
имам среща с приятел, излязох сам и заех положение под 
едно багремче на тротоара. Започнах на ум да отчитам точ
ките. Когато разходката минаваше „към общината" наи-мно 
го спечели Бубнчка, действително символ па местната ни кра 
сота и честност. Но когато разходката обърна „па доле сто
ях като приковен. Между минувачите забележих едпа фигу' 
ра с коса „а ла Мерлин Монро". Бубичка ведната „падна 
на второ място. Но изнаиадата тепърва идваше. Когато всс- 
пленяващата красавица трябваше да мине близу до мен и 
туптящото ми сърце биеше до полудяване, изведнъж светът

мъж с „битълс-алаброс".

сс жена му.
— И е ми с никак удобно. 

Съседът вече трети път ме 
кани на помен, а аз не мога 
да му върна.

— Станчо, аз довлякох общинските проблеми, на ли тук е 
шест пъти по-леко?всичко

Какво биха казали, ако 

стигнеха на Луната?
♦

— Как мислите, на Коля мо 
же ли да се хювери тайна?

— Напълно. Преди четири 
години му повишиха заплата
та, а жена му и до днес нс 
знае.

Работаик от „Градня1*: УХ, КАКЪВ ПЕСЪК ЗА МАЛ- 

Селянин: ТУК ПОНЕ НЕМА ДА МЕ ОБЛАГАТ С ДА-

ми се завъртя: лишаваше
Когато се посъвзех срещу мен, зад будката на Анта, 

познат тук като „Литналото, забележих върху пейка нася
дали пет-шест стари жени. Я, да чуя, какво така разпалело 
и доверчиво си разправят, казах си. Предавам разговора тъй

ТЕР!

НЪК!.* Служащ: БЛАЗЕ СИ НА ТИЯ ТУК, МОГАТ ДА СЕ 
СНАБДЯТ С ПЕСЪК И ПРЕЗ РАБОТНОТО ВРЕМЕ! 

Работник от „Услуга": УРА! НЯМА КАЛИЩЕ!
Младеж: АХ, КАК ЗЕМЯТА ГРЕЕ, ЕЛА МИЛА ДА ТЕ

както го чух.
— Я, Мара каква е, като и виснал задника ...
— Остави Мару, ама гледай Люба се разцървила като

Жена казва на мъжа си:
— Имам да ти кажа твърде 

много неща.
— Не залитай?! Обикновено 

ти ми говориш за неща, които 
нямаш.

патлиджан...
— Ама чуете ли, дека Милка се сгодила ...
— Епа, за онога шмоклю одоздоле негде...
— А Ггорга се носи ко опея от „Адам и Еву" ...
— Ооо, видите ли моме, на онуя роклята ко тесан

ЦЕЛУНА.
Нашенока клюкарка: Я ПА ЗЕМЯТА КОЛКО СЕ НА

ДУЛА.
Работник от културно-забавния център: И ТУК НЯМА

ДИРЕКТОР.*бревенек ... Работник от „Фабрад": УХ, ДА ИСКАТ СЕГА НА ВСЕ
КИ КРАТЕР ДА ТУРИМ ПО КАПАК И БРАВА.

Грънчар: АХ, КАКВИ КАЛЪПИ ЗА ЦРЕПНЙЕ!
Райко Зарков: ПЯСЪК! ЗАЩО ТУК НЕ НАПРАВИХ

МЕ ДЕТСКАТА ГРАДИНА?
Обикновен гражданин: А, ПА ТУК, СЪЩО КАТО КЪМ

— Уха, а това па плашило кикво йе, лелее моме, ле-
По улицата върви някакъв 

мъж. Срещу него идва млада 
жена. Заглежда го и след то
ва усмихната му казва:

— Добър ден!

лее...
— Е, гледайте онова сиромашче, толкова ли пема парс

за бъсмицу.
Да напомня, че всички тия забележки бяха препрате

ни с такива въздишки, хихикане, с такива разнообразни ин
тонации бяха изказани, че аз едва се стърпях да не извикам 
ЕУРЕКА, ето го журито в пълен състав!

Остана ми още да реша какъв подарък ще дадем на 
местната ни красовица. И знаете ли, че всички някакви си 
там „Ситроени", „Пежа" и подобни старудии съвсем не ми 
идват в главата. Все акъла ми се върти около едно: ще да
дем на нашата красовица оригинал нашенска рукатка с ки
село овче мляко. То трудно ще се намери, ама заслужава 
си труд, когато се избира МИС.

ГАРАТА!
Директор: КОЛКО ЛИ ЩЕ МИ БЪДАТ ПЪТНИТЕ И 

ДНЕВНИТЕ?
Бурелец: ТУ ДА ГА . . . КУДЕ ЧЕ ВЪРЖЕМ КОНЧЕТО. 
Обществен работник: НАСРОЧВАМ ЗА ДНЕС СЪБРА-

*
Мъжът, изненадан, се вглеж 

да в нея, дали не се е при
познала. Жената, която преми 
нова край него, обяснява:

— Струва ми се, че сте 
баща на едно от моите деца. 

— Аз?!
— Да! Учителка съм му.

НЕ.
Босилеградчамин: я, и тука нямало пътища. 
Димитровградчанин от жилищен блок: Брей, добре, 

че се запасих с вода.
Звончанин: Значи и на небето го няма наш „Чира".

М. АндреевичМомчило АНДРЕЕВИЧ
з вза

Врели-прекипели Можеш да се опариш и от- 
топли чувства. $*

От „изядения" бой — не се от пълнее.* Утехата на тези, които ня 
ма какво да кажат, е, че мъл 
чанието е злато.

ж Кравата се скарала 
детето си: „Никога не очак
вах, че от теб ще излезе тако
ва теле.
★ Пияницата се оправдава 

ше, че е паднал... защото во
дил борба с алкохола.

носен смисъл, отколкото 
слабо сърце, казано в буква- *лен смисъл.

* Някога я караме „през 
просото", защото пътеката 
през него е най-отъпкана.

За безочливите не казват, че 
са слепи!на

В. X.
*Сл. Д.

Интересно, тези, които пра
се вят от мухата слон, какво ли 

мери по номера на конфекци ще направят от слона.
Въпреки че светът се върти, 

мнозина си седят на едно и 
също място.

* Дребнавият човек не

Сл. Б. ята. *
' * За червея светът е безкра
ен лабиринт.

♦ За да ти върви работата, 
трябва да тичаш пред нея!

* Най-често големи дяво
лии правят хората със „слаби 
ангели".

* Човек повече тегли 
„слабо сърце", казано в пре

зре
Ако „насила хубост не ста

ва", има ли нужда от козме
тика?от — Ще те назнача за шеф, бе баджанак, без работници 

може, но без началници нс може ...М. Б. С. Р.
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