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СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ 

АЛЕКСАНДРОВАЦ И ДИМИТРОВГРАД
В началото на месеца до ва решение ще допринесе за 

председателя на общинската още по добро развитие на на- 
скупщина в Димитровград бе шето политическо, стопанско 
пратено писмо от Общинска- и извъпстопанско сътрудни- 
та конференция на Социалис чество и за още по-здрави врт, 
тическия съюз в Александро зки между нашето населе- 
вац (Жупа), с което се пред- ние ..

Узнаваме, че тази инициати 
л ва за междуобщинско сътруд 

ничество е обща на ОК на 
ССРН от Димитровград и Але 
ксандровац и че такова пис
мо е изготвено и от Изпъл
нителния отбор на ССРН в Ди 
митревград до ОС в Алексан- 
дровац.

Председателят на общината 
в Димитровград Димитър Сла 
г.ов заяви, че предложението 
е приемливо, тъй като сътру
дничеството с общини от рав
нището на димитровградска
та е и желателно, и полезно. 
Вярвам, каза той, че отборни- 
ците ще приемат с радост пре 
дложението на ССРН в Алек- 
сандровац и Димитровград.

Иначе в община Алексан- 
дровац работят като просвет
ни работници и друг вид спе-

* ВЕСТНИК НА- БЪЛВАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ » лага сътрудничество между 
общините Димитровград 
Александровац.

В писмото се казва:
,С оглед ролята на нашите 

народи и народности в обща
та им борба за национално ос 
вобождение, равноправие и со 
циализъм, на техните тежне
ния да създадат такава соци
алистическа Югославия, коя
то да бъде равноправна и са- 
моуправително изградена об 
щност .икономически толко
ва силна, да съдействува 
за още по-голямо развитие 
на равноправието и солидар
ността, с оглед на политичес
ките и икономическите отно
шения помежду ни. Изпълни 
телннят отбор на ОК на ССРН 
реши да предложи на общи
ните Димитровград и Алексан

Завърши посещението на президента Тито в СР Македония

МАКЕДОНСКИЯТ НАРОД ЖЕЛАЕ ДОБРИ 

ОТНОШЕНИЯ С НР БЪЛГАРИЯ
/

■ ■ ■
Дванадесетото посещение задоволство от посещението и 

на президента Тито в Македо от успехите на македонския 
ния завърши миналия чет
въртък. Президентът Тито го 
стува на Македония шест дни 
и присъствува на тържествата 
по гювод 25-годишнината на 
АСНОМ и 66-годишнина 
Илинденското въстание.

По време на пребиването 
той посети освен Скопие —
Крушево, Прилеп и Охрид.

На тръгване от Македония, 
на аерогара Петровец, прези
дентът даде кратко изявле
ние за посещението на Маке
дония, като изрази своето

отрицателно и-не смеем да по 
зволим да стават и занапред 
отрицателни явления. За това 
ясно е казано и в съобщени
ето за срещата, състояла се 
в Охрид.

Особено внимание пооветих 
ме на отношенията между СР 
Македония и съседните стра
ни, специално с НР България. 
Македонският народ иска да 
има добри отношения с Бъл
гария и другите съседни ст
рани. Обаче и от съседите за 
виси дали тези отношения ще 
бъдат такива, каквито жела
ем и каквито биха били от; 
обща полза.

Изпращането на президента 
Тито на
беше особено сърдечно.

народ.
Межда' другото, той каза: 
Ние лично се убедихме в 

творческия подем на македон 
ския народ. Гледахме ново 

на Скопие, което само за шест; 
години израста от руините. 
Днес то е голям модерен град. 
Видяхме и друга места. При
леп, Крушево, Охрид, и мога 
да кажа, че Македония има 
големи, перспектви за разви
тие на туризма. Бях приятнц 
изненадан от видяното в Ох-

циалисти десетина наши мла-
дровац да гласуват, в интерес дежи и възрастни хора, кон
на по-нататъшното им разви то са се утвърдили като соли

дни работници и инциатори 
за подобряване благосъстоя
нието и живота на население-

тие, решение за сътруд
ничество помежду им .

Изпълнителният отбор на 
ОК на ССРН в Александровац т0 
счита, че гласуването на тако

рид, където са построени мно 
жество, нови обекти, а турис
ти пристигат всс повече. С по 
строяването на аерогара в Ох 
рид, туризмът още по-бързо 
ще се развива, а вие знаете 
от какво значение е този сто
пански отрасъл, особено за 
прилив на валута.

Пребиваването в Македо
ния използвахме за среща и 
разговори с политическите и 
стопански ръководители в СР 
Македония. Всестранно обсъ
ждахме някои проблеми ох 
икономически и политически 
характер, не само за Макет 
дония, но и общоюгославски. 
Единодушни сме че трябва с 
общи усилия да отстранява
ме всичко,^ което

БОСИЛЕГРАД аерогара Петровац
м. н. н.За нуждите на селата

Пред свиждането в ДимитровградВ течението на тази есен об 
щината в Босилеград ще при 
бави булдозер и компресор, 
с помоща на които ще се 
строят селски и междуселски 
пътища. Покрай това булдо
зера през зимата ще се полз
ва и за разчистване на пъти
щата от сняг.

Решение за купуване на та
зи две машини е взела общия 
ската скупщина на своята по 
следна сесия. За целта ще се 
изразходват 260.000 динара.

ВСИЧКИ ЧАКАТ ГОСТИТЕ
и по всички свободни места 
по главната улица. Редом с 
тях ще се издигнат и ресто- 
рантчета.

МЯСТО ЗА МОТОРНИ КО
ЛИ: Предвиждат се и места 
за паркиране на коли и авто 
буси. Засега са предвидени па 
ркин ги при гимназията, из 
улица Найден Киров и стра, 
пияните на нея, след това на
долу към гарата, под долна
та рампа. ( *«о»-

ВСЯКА КЪЩА ЧАКА ГО
СТИ: Вески димитровградски 
дом очаква гости. Едни ще до 
идат от НРБ, други от наши
те предели. Затова още сега, 
както каза един дилпггровград 
чапли „си позагаждаме пра
сенце, агненце и друга живин 
ка, иначе ще се изложим, на 
ли?”.

ята ставаха край граничната 
сс полоса, тази първа среща ц 

населено място предизвиква 
по-голям интерес у хората, но 
и създава повече работа на 
компетентните за подготовки 
те. Димитровград вече живее 
под знака на усилена подгото 
вка за посрещане на гостите, 
за да не сс изложи като до
макин.

ПЪРВИ ПРИЗНАЦИ: Кул
турният дом наскоро щс бъ
де „облечен” в ново облек
ло. Махната е старата обли
цовка и започват да му сла
гат нова. Ще светне площа
дчето, а една отдавнашна гри 
жа ще бъде свалена. Пристъ 
път от към Градини е готов. 
Хубав път свързва автопътц 
с града, а това щс улесни при 
стигащите
стич Да кажем истината — те- 

_ зи строежи не са специално 
Значи коперацията щс ш- аа рдиждането, защото отдав 

вършее към един милион ]1а са проектирани, но 
200 хиляди килограма зърно. стдват ссга, мнозина са скло- 

Частнитс производители нс Но ощс ссга, ДОкато още нс ш припишат па него.
могат да се похвалят с такъв с завършена жътвата, започ7 ртшшТЕ НАПИРАТ-
добив. По-малко хвърлен тор ва да тогле старият проблем 1Ъ1ГОВЦИ1Ь 11
по-лошата обработка при ора ._ складирането. Част от гим Много предприятия «т разни 
нта и сеитбата са отнели зла- „азИята в града е пълна със градове на »ашата ‘
чителна част от зърното. Час ЖИТО( ц дукавица и в други изявили желание да "остро 
■шиците ще имат оредно от кулхурни домове. Тези моме, ят свои щандове за 0»"®^ 
хектар около 1.800 кг. Но ка- щС1Шя ие стигат и зърното пето. Едни иска! да^ продават 
то се попресметпат колко са паираво се транспортира до текстил, други шокож д, 1

Те обаче протес- обувки... От градчето-прия
тел на Димитровград жупски 
Александровац сс с явило пред 
приятието за грамофонни пло 

„Диокос", известно по сво 
итс плочи из цялата страна, 
даже и в НР България.

Разбира се, предимство щс 
имат предприятията в града. 
Още сега. им се предлагат ме 
ста за щандове, защото не 
всичко ще може да сс услу- 

магазините, макар че и

Вече съобщихме, че на 24 
т. м. в Димитровград ще 
състои свиждане на население 
то от двете страни на югослав 
ско-българоката граница. Тъй 
като години наред свиждали-се оказва

Из кооперация »Сточар«

Среден добив-2.900 кг от хектар
Висок ио-добрн. Липсват ск-Димитровград. Забърдис и

вълци правят големи щети.Най слаба реколтата в 
ладове. Комбайн във Висок. Диви свине и

3.000, дали, за да получат толкова, 
сметката им излиза.хектар, в Забърдис към 

а също толкова се очаква да 
дадат кооперативните парце- 

Висок. Средният добив

Пшеничената реколта изне
вери предвижданията. Въпре
ки солидните агротехнически 
мероприятия през 
неблагоприятните 
ски условия си взеха данъка 
и зърното е значително по- 
малко от очакваното.

Жътвата в район Димитро
вград е приключена. Жъне се 
сега в Забърдис и Висок, къде 
то средният добив щс е 
ко по-добър от Димитровград, 
ския. Изчислява се ,чс в Ди
митровград и близките села са 
получени средно 2.800 кг ох

моторизирани го-
КАТО НЯМА СКЛАДОВЕли във

за 450-те хектара кооператив- 
парцели щс възлезе на 

около 2.900 кг от хектар.

годината,
климатиче

НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ
ОТ ДОГОВОРА ЗА СРЕЩА
ТА: На 24 август българските 
граждани ще могат да прека
рат в града от 5 часа сутрин
та до 20 часа вечерта, когато 
завършва денят на свиждането, 
Те ще могат да идват до Ди
митровград със овои коли и 
автобуси. За пешеходци от 
НРБ ще бъде организиран 
превоз от „Услуга" и то от 
границата до града и обрат
но. Обмяната на валута за
сега е в компетенцията на БН 
банка. Търговията изцяло е 
югославока. По договора сви
ждането ще става само в гра
да. Но едва ли, като имаме 
пред вид опита от преди, щс 
остане само в тези граници. 
Сигурно мнозина щс отидах 
до близките села, някои ще 
стигнат и до Пирот. Но това

ни щом

мал-

куггувачите. 
тират, оплакват сс от голяма
та влажност на зърното, ис
кат да връщат вагоните. И то 
това започват тслефошш раз
говори, молби, протести, вме 

да сс гледа работата.

ВЛАГАЙТЕ В
ОБЕДИНЕНА КРЕДИТНА 

БАНКА В ЛЕСКОВАЦ

ЧИ

СТО

КОМБАЙН ПРИБИРА ЗЪР
НОТО И ВЪВ ВИСОК

Кооперативните комбайни ус 
луж.ват и па земеделските пра 
извоДитсли по районите, щом 
завършат кооперативните нар 
цели. Лошо прибраха рекол- тър 
тата димитровградчии, желга- централни търговски 
шани градипчани и другите Там щс сс построят ЩВДО». 
около града. Улесниха сс хо за да сс разтоварят поне т 
пата от Забърдис това лято. етично магазините в града.

(Следва на 6 стр.) Но щандове щс се построят

ЛЕБАНЕ,?УЧЙВЬТь?ДЕЛИЦАЮБО«1ЛЕГ?ЛЛ ВЛАДИЧИН ХАН,

СУРД гЖаТА ПЛАЩААЛИХВА «./. И 7.,./. - НА ВЛО- 
ГОВЕ СЪС СРОК 1 ГОДИНА.

ВСЕКИ СПЕСТОВНИК,
СИшЬгДНКГОДи!0КАТОВЛДОЮ^ЗАТЕЛСТВО ЩЕ ВАЖИ 

СПЕСТОВНАТА КНИЖКА НА
Обединената кредитна банка в Лесковац.

не е в протокола.
Значи чака сс денят на свижи в

тс иде бъдат отворени.
Паркът при спортния цен- 

и пазарището щс бъдат 
обекти.

ждането. А дотогава градът 
е напълно готов да посрс- 

— от НР Бъл-
1000ВНЕСЪЛ НАД ще

щпс гостите 
пария и 
страната ни.

от вътрешността на

м. н. н.



Босилеградското стопанствоИз приветственото слово на Миялко Тодорович до конгреса 

на Румънската комунистическа партия Без изненадиСОЦИАЛИЗМЪТ ДА Е 

ОТВОРЕН КЪМ СВЕТА
е било недостатъчно. За това 
говори и следния факт,- На 
сто динара изразходвани сред 
ства е осъщестен доход от 
117 динара, което е по-малко 
в орвнение с миналата година. 
Това нещо отрицателно е дей 
ствувало върху повишаване
то на общите успехи на сто
панските организации.

Тоя път стопанските орга
низации са заделили за фон
дове общо. 197.000 динара. То 
ва е съвсем недостатъчно, 
имайки предвид заделените 
средства и обема на нуждите. 
Защото при такова положе
ние не се създават условия 
за възпроизводство.

Както и миналата година, 
така и тоя път най-големи ср§ 
дства отделиха транслотно- 
то предприятие и босилеград 
ската земеделска кооперация.

При всички стопаноки ор
ганизации в първото полуго
дие на тази година е особено 
характерно масовото открива-

Босилеградските стопански ор 
ганизации в първото полуго
дие на тази година са забе
лежили резултати, които не 
обещават нищо сигурно и тра 
йно.

Наистина общият доход в 
сравнение със същия' период 
от миналата година е повишен 

не би трябвало да пречат за иичен с държавни граници и с 27 на сто, обаче това се 
тяхното взаимно ползотворно не се определя само с члену- дължи на повече обстоятел 
сътрудничество. Тези разлики ването в една или друга поли- ства. Касае се преди всичко 
естествено изникват от разно- тическа организация. Напро- • за повишените цени на стоки 
образните обективни и други тив, неговата сила и импулси те и услугите, 
условия, при които се .форми са налице в редица политиче- Поотделно най-г-олямо по
ра политиката и, които тя в ски течения все до младежко | вишаване на дохода бележи 
концентриран вид отразява пс> то движение и борбата на 
необходимост. От това произ- трудещите се за своите права, 
лиза нуждата в съвременния Той подчерта също, че ооциа 
свят да се водят по тези вън листичеока Югославия ,катО 
роси, и за други явления, от- независима и необвързана ст- 
крити разговори, наситени с рана се стреми успешно да 
взаимно уважаване и толери- сътрудничи с всички страни

в борбата за мир и независи
мост на народите и за ико- личени за 56 на сто. 
комически възход. Той каза, За разлика от преди, запа-
че „ние се стремим да изгра- сите на стоки много бързо на
дим такъв път на ооциалис- растват и при другите. В орав 
тичеасото развитие — път па нение с миналогодишния пс- 
самоуправлението, — при кр риод те са повишени с 26 на 
ето трудещият се пряко ре
шава за условията и резулта
тите на своя труд. Такова вът 
решно развитие е ‘станало в 
ооциа листичеока Югославия 
трайно завоевание на всички 
трудещи се хора и основа, 
върху която е изградено тя
хното единство.“

гостилиичарокото предприятие 
„Кин Стан“
44 на сто в сравнение с пър-. 
вотО полугодие 
година. Но за сметка на това 
най-големи запаси 
бележи именно това предпри
ятие. Тези запаси сега са уве

и то в износ от

на миналата

на стоки

ране“.
„Разнообразните възгледи 

и допринасянето за социали
стическото преобразяване на 
сегашния овят могат само дз 
обогатят тези разговори и да 

На конгреса на Румънската съдейетвуват за по-пълно от- 
комунистичеока партия, в ка разяване на реалната картина 
чеството на ръководител на и нужди на съвременното ра 
делегацията на СЮК, е про- звитие. Социализмът не цели 
изнесъл приветствено слово да направи света еднообразен, 
другарят Миялко Тодорович. Неговото богатство и привле- 
Приветствувайки конгреса, кателност лежи именно в то- 
той изтъкна, че сътрудничес
твото в

Миялко Тодорович
не на търговски магазини. 
Разбира се, при това не е во
дена сметка, че броя на потре 
бителите е останал същия, а 
разходите се многократно уве 
личават. Покрай това, в без-, 
смислената нелоялна

сто и възлизат на 5.578.000 ди 
нара. Ако направим сравне
ние с осъществения общ до
ход, който възлиза на 14,5 
.милиона ще видим, че натру
паните запаси изнасят една

конку
ренция организациите са вла 
гали собствени средства в из
граждането на частни къ1\и, 
в които да им се обезпечи по

В. В.

трета от него,
Спазването на принципите 

па икономичността и произ
водителността в тоя период

ва, че той е в състояние да 
различните области предложи решения, които най 

между нашите страни и пар? добре съответствуват на раз- 
тии е било възможно благода личните условия, а също и 
рение на взаимното уважава- защото дава възможност за 
не, гщ равноправието, зачита пълна еманципация на човеш 
нето на разликите и на посто
янната грижа да бъде постиг 
нато възможно по-добро ра
збирателство.

мещение за магазин.

ката личност. Считаме за по-, 
ложително, че днес по-реал- ВЕЧНИТЕ СЛЕДИно се гледа на съществуващи 
те противоречия и се разшир 
яват възможностите за тяхно 
то по-демократично разреша
ване. Афирмацията и възхо
дът на социализма зависят на

„Уважавайки тези принци
пи, първо в овоите взаимни 
отношения и в същата мярка 
в контактите с другите пар
тии и движения, СЮК и РКГ1 първо място от способността

н.а неговите субективни силидават свой принос към раз-
да решават по демократичен 
път своите вътрешни и вза
имни проблеми и противоре
чия“.

витието и изявата на демо
кратичните отношения й на 
сътрудничеството между ко-, 
мунистическите и прогресив
ните движения. Другарят Тодорович изтък

на, че социализмът трябва да 
бъде отворен към света и на
сочен към сътрудничество с 
всички прогресивни сили. За? 
щото социализмът не е огра-

В зачитането на споменати- 
.те принципи, в неприкоснове 
ното и еднакво за всички пра 
во за свободен избор на пъ
тищата на развитието и на 
самостоятелната външна по
литика, в отговорността на вс
яка партия пред своята рабо 
■шическа партия и народ, ние 
виждаме необходимата пред-, 
поставка и базата за сътруд
ничество на социалистически
те и другите прогресивни си
ли в овета, за да бъдат по-спо 
собни да изпълнят своята ис
торическа роля и изисквани? 
ята. които налага съвремен- 
нот о обществено-икономичес- 
развитие. Считаме, че всеки 
опит да се ограничат или на
рушат тези права, без оглед 
на оправданията, е противен 
на демократичната същност] 
на социализма, на всички не
гови принципи, за които ое бо 
рим и чието уважаване иска
ме и от другите“.

Решен е
Църнощичкият
спор

Напоследък тригодишния у- 
чилищен спор в с. Църнохци- 
ца, Бо-силеградско е разрешех! 
положително. На 
следна сесия отборниците на 
общинската скупщина най-, 
сериозно объдиха въпроса, ко 
йто е създал много неприят
ности и изострени проблеми в 
Църнощица. ,

своята по-

В продължение на приветст 
вието той изтъкна 
чеството на СЮК с повечето 
комунистически и други рабо 
тнически партии и прогресив 

усилията на
СЮК за разширяване и обо- ,гиЧите са взели решение и в 
гатяване на

Имайки напредвид условия 
та, които предлагат хората от 
Петковока махала и

сътрудни
изисква

нията на законопредписания- 
та за просветното дело отборни движения и

сътрудничество. тааи махала да се открие учи 
„ _ . ли-ще. По такъв начин в с.

„Вярваме, каза той, че раз- Църнощица в тази учебна го
дина ще работят три учили
ща, а в Петковци отново ще 

и движения работи подир десет години.

ликите, които съществуват в 
становищата и политиката на 
отделни партии
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ПРИ ЗА ПО-МАСОВО 

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ 

НА ПЕЧАТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ I

В
Няма нужда да говорим за ходимо да се зачита слецифм 

ролята на печата като най- ката и интересите на различ- 
масово средство за информа- ните читатели, 
ция, което мобилизира тру
дещите сеДИМИТРОВГРАД За да осъществява по-ефи- 

за положителни касно своята отговорна роля 
от особено значение е печата 

През последните години и навреме да достига до всеки 
в Босиле,градската община пе читател. В това отношение ре 
чата осъществи добри успехи зултатите са съвсем слаби. Пр 
в смисъл на по-широко раз- щите, и покрай своите обек 
простраияване. По такъв на- тикни турдности (отдалече- 
чин той стана важна трибуна пост на терена, слаба техничес 
за създаване на обществено- ка оборуденост и др.) твърде 
то мнение, организатор на со незаинтересовано се отнасят) 
циалистическо възпитание и към тоя въпрос. Ето защо мно

го абонати недоволствуват на 
Всекидневният и периоди- организацията на разпростра» 

чен печат вече влезе здраво яването на печата, 
в бита на населението и стана

акции.
В петък председателят ка 

общинадимитровградската 
беседва с обикновените хора 
от село и града.

Хората винаги
Най - много от 

страните идват 

да молят за ра
бота.

имат какво 
да кажат. Те искат, оплакват
се, молят, предлагат, искат 
право.. Нали понякога 
бите забравят

служ- 
какво трябва 

да направят, понякога го на
правят наопаки и хората ми
слят, че са им отнети права
та. Затова всеки петък не е- 
дин човек идва да побесеДва 
с председателя. И това не с 
лошо, защото 
развитие сс обременява с по- 
динамично съдържание, излм 
зат наяве проблемите — лич
ат и обществени.

Този петък сме в канцела
рията на председателя. Пред 
вратата вече чакат хора.

— Още два месеца не са

ДО.
Кой ще й помогне?

ага тия, които приемат хора
та по предприятията и в слу
чая на Баса Тончев. Димит- 
ровградчани го знаят и него, 
и неговата трагедия.

Живял с жена си в Драго- 
вита .нямал имот и слязъл в 
Желгаша. Направил къшурка 
и после — като сезонен рабо 
тник на кооперацията постра 
дал — счупил гръбначния си 
стълб. Сега е в болницата и 
общината плаща около 50 хи 
ляди динара. Щс плати и дру 
го какаото е нужно. Васо ще 
сс върне в къщи. Жена

Вестниците и списанията не 
ежедневна необходимост на само се доставят със закъсне

ние, но в голям брой случаи 
Но и покрай това в тази об някога и не достигат до тях. 

ласт не са използвани всич- обикновено те сс пращат „по 
ки възможности. За това го-во т.рето лице“, което не е дъл- 
рят следните цифри. На 100 жно за това и само, ако иска

ще достави вестника до пред 
назначения читател. Затуй 
мнозина заинтересирани за пе 
чата трудно се решават да 
станат абонати на някой от

Но в приемането на работ
на ръка стават чудни рабо
ти. Например „Фабрад” тряб 
вало да приеме 13 неквалифи 
цирани работници. Директо
рът предложил на председа
теля да настанят най-нуждае- 
щите се. Служещият във „Фа 
брад" Коцич дошъл в Бюро 
то да провери колцина са те
зи .които търсят работа в Бго 
рото. Констатирало се, че в 
регистрите са малцина, коиТо 
искат да се настанят на рабо 
та. Като проучвали намерили 
двадесетина с предимство. Но 
какво става по-нататък. От 
търсените тринадесет бил 

. приет на работа само един 
работник, който търсил рабо 
та чрез Бюрото. Още по-ло
шо е, че бил приет неквали- 
фициран работник, който ве
че работил в Бор.

Браво другари! Успяхте да 
оставите хората да вървят по 
коридорите на общината и да 

* търсят парче хляб. Нима на- 
с шето общество не е хуманно, 

нима зарад връзки, приятел
ство и протекция трябва да 
принизяваме нашите крите7 
рии до степента на нехума- 
аюст. Нима така не петним

стотици хора.
така нашето

жители сс падат по 10 бройки 
вестници и списания. Това е 
все още недостатъчно. За се
га най-много се разпростран
ява дневния печат, от който 
на първо място вестник „По- вестниците, 
литика“, а от седмичните и 
периодичните „Братство“ 
и „Другарче“.

Като главни

. минали, а вече над тридесет 
души идваха само за'работа. 
Но какви са тези проблеми, 
ще чуете от тях — каза пред 
седателят Славов, стана, отво 
ри врата и 
Ранг е лова от Петачинци.

В канцеларията влезе сла
бичка жена. Евтин текстил кг.

Продажбата, която е най- 
и масова в Босилеград също не 

е добре организирана. Тя се 
читатели все не провежда в будка, макар 

още са хората от Босилеград, че за нея се чувствува нужда 
учениците от гимназията и още от преди десетина годи- 
осноините училища. Числото ни Ето защо продавачът на 
на селските читатели е срав- вестниците не винаги може да

се намери, защото и сам той 
Печатът в комуната се раз няма точно определено мяс7 

пространява чрез свободна за продажба. Поради това
продажба и по абонаментна- хората нервничат и отправят 
та система. Набирането на нр упреци към компетентните ко 
ви абонати се увеличава, оба ито Не намират за необходи- 
че все още бавно. мо да построят и най-скром-

Това нещо налага полити- на будка, 
ческите и маоовите организа-, Най-голям интерес за вест-
ции да разгърнат широка ра ници става в петък, когато е 
зяшителна дейност за увели-.- пазарен ден в Босилеград, то 

броя на абонатите. По гава хората застават на опаш
ка или се тълпят за да вземат 
вестници. Разбира се, не всич 
ки успяват. А между тях има 
и много селски читатели. То

му
сега иде от врата до врата и 
търси работа. Трябва да из
държа мъж-инвалид. А ето, и 
за нея, както за Тодорка, ня 
ма работа, защото няма по 
знати в органите, които в пре 
дприятеята приемат па рабо
та. За членовете на тези орга 

по-близки, по-мили.

извика Тодорка

кително по-малко.
то че нямаше на какво да се 
задържи на тялото й. Седна 
и замълча. После заприказва
— има две деца, без работа
та е, бедна. Когато приказва
— плаче. Дошла е при пред
седателя кой знае за кой път 
Нейната история повече е от

развела се е

ни има 
А тази логика е съвсем без
почвена, защото зад паролата 
на самоуправлението' не мо7 
гат да се прикриват шмеке
рии.

Говорим за солидарност, а 
къде с тя? За кого общинска 
та .скупщина е приела пре
поръката по заемането на пе 
квалифицирани работници? 
И кой, и с какъв закон, огра 
ничава правото на жените да 
работят?

трагична 
мъжа си през 1966 годила, не 
дала децата си, искала да бъ
дат при нея. Съдът определил 
на всеко дете по 40 динара из 
дръжка. Само толкова! На се 
ло майка й подарила земята 
на кооперацията и тя търси 
работа, но не я намира с го-

ч аванс
пуляризирансто на печата, за 
да се разпространява по-ма
сово трябва да се счита за 
важна политическа задача

обществено-полити ва говори, че досега не е из
намерен начин на който те

нашите самоуправителни пор 
ми? на всички

чсски организаци в комуната.
Разбира се, при това е необ- да получват вестници и други

списания.
Ето защо е нужно разпро

страняването на печата да бъ 
• де отговорна политическа за 
дача, която като такава тря
бва незабавно и да се реали-

Димитровградската общест 
веност нека оцени работата М. Бакичдини.

— Не познавам никого, за
това не мога да се хвана на 
работа. Нямам приятели, жен 
ска работна сила никой не 
иска ... Ето в „Братство" при 
емат само мъже ...

Тя сега работи като сезо
нен работник в кооперацията. 
По ръцете й цъфтят големи 
мазоли. Оплаквала се на уп- 

бригадира Иван,

Зеленият пазар в Звонци

СНАБДЯВАНЕТО НЕ Е ДОБРО зира.
В. В.

От 8 септемврисс отразило и върху цените 
на „свободния“ пазар.

Гражданите на Звонци иСнабдяването на Звонци и 
околните села със зсленчуко- околните села считат, чс „зс- 
ви произведения овощия не леният“ пазар може да бъде 
е на завидно равнище. Паза- <и по-евтин и по-богат, ако 
т>ът изцяло е предоставен на земеделската кооперация „Ер 

собственици и различ- ма“ редовно сс грижи за спа 
търговци-препродавачи, ко Сдаването му. Чрез овой . ма- 

ито, освен че нередовно слаб газил за зеленчук коперация 
дяват гражданите (единствено та можс да определи по-нис- 
в пазарен ден снабдяването е

цените

равника от 
който не я викал като сезон
на работничка... „Аз нямам 
приятели, затова 
така с мене — казва през съд 
зи. А детето вижда витрини
те с играчки и иска да му 
купя. Отличен ученик е, но 
като нямам пари, как да му 
купя топка. В „Циле" пода
дох молба, а те не искаха и

Ш0МММ 1Е- 

ЛЕФОНМ ВРЪЗКА
Същевременно те са увере

ни, че кооперацията няма да 
има загуби, защото в периода 
на туристическия сезон само 
в Звонока баня има няколко 

винаги готови

постъпват;
частни
аги

стотин гости, 
да купят зеленчуци и овощия.

Ст. Н. Деня на своето оовобожде- 
фашизма Димитров-косто всъщност бики цели. ние от

град щс посрещне с още ед 
на победа. На този ден ще 
бъде пусната в пълна екегаю- 

новата

по-добро), определят
нахожденис. Затовапо свое 

цените са тврдс непостоянни 
— само в сро,к от един час це 

произведение

да я видят.
— Кога си подала молба — 

пита председателят.
— Не помня, главата ме бо

ли. По-рано работех в „Ци
ле". Сега живеем от стоте ди 
нара, от издръжката и от па
рите, които' заработвам така. 
Когато няма работа нс мога 
и хляб да купя. 
каза, че нямам право да ис
кам издръжка от мъжа, била 
съм трудоспособна. Аз искам 
работа, но такава няма.

Председателят й каза нещо 
за. „Прогрес“ от Пирот и я 
упъти да подаде молба. Тя си 
отиде .отнасяйки със ссбс си, 
и овоята неизвестност.

Общинската скупщина бс 
дала препоръка на предпри
ятията при равни условия Да 
се дава работа на ония, кои
то са без хляб. Впрочсс, това 
е ясно на всички ,. -

Сурдулица автоматичнаатация
телефонна централа за съоб 
щаванс с всички градове на 
страната.

Отдавна вече Общинокатаапартамсити са предиазиаче- телефонните разговори ня- 
сшуищипа в Сурдулица и тру-гни за свободна продажба. Спо ма да стават както досега със

ред вече ирзаботеиия проект заявки до дежурния телефо-
пооцата, но с набиране 

на телефонния номер, който 
се търси в даден град. Тран
зитното телефонно свързване 
ще с голямо улеснение за на 
селението и за предприятия
та в Димитровград.

Научихме, че в скоро вре- 
ще има достатъчно нови 

телефонни номера за желаещи 
да имат телефон. Сега в гра 
има над юо телефонни но-

ната на едно 
може да бъде увеличена и НОВ ЖИЛИЩЕН БЛОК50 на сто.

Когато посетихме пазара в 
Звонци, а това беше през па
зарен ден преди една седми
ца, цените на зеленчуковите довито организации се догова 
произведения и овощията бя рят в центъра на града да по 
ха: една чушка от 00,4 до 00,6 строят жилищен блок с 28 а- 
динара, в зависимост от голе- партамсита и с търговски ма
мината им; килограм домати газили.
0 00 _ 1 динар, зеле — 1,50 На 3 юли заииторсоовшитс

протокол според 
„Мачкатица“

Съдът ми . нист встроителното предприятие „Зи 
дар“ ще започне изграждане 
то на блока.

м. В.
_ 1,80, кайсии, круши или подписаха
ябълки7 от 2 до 2,50 динара, който фабрика 
в тоя пазарен ден бостан не ще строи 12 апартамента, ко- 
можеше да сс намери. мушалиого предприятие 6,

Цените на зеленчуците, ко строителното предприятие „Зи 
исто посочихме и овощията, дар“ — три, 
по същото време на пазарите ,11)едПрИятие „Звезда“ — 
в Димитровград, Бабупшица и 
Пирот, бяха с почти 30 до 40 
на сто по-евтини.

ме

а търговското 
всич

ас,и търговски магазини и е- 
дии апартамент.

мера. м. н. н.Останалите

Сгрмшц* I
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.От Промая до БосилеградУКРИВАНЕ НА 

РАБОТНИ МЕСТА беше мирно и спокойно. От- 
време навреме мине някой по 
улицата, пусне писмо в пощен 
ската кутия и веднага се из
губи. Едно момиченце се во: 
зи по тротоара на тротине. И 
улиците и тротоарите са чис
ти. Няма вече кал, прах и бок 
луцй. По-рано беше така, за- 
щото нямаше тротоари. През 

. широкото стъкло на един ма 
газин се вижда как някой в 
бяла престилка работи — на 
режда нещо по рафтовете, и 
във витрината. Пристигна и е- 
дюн камион. Отстрани 
надпис — „Победа" Бяла чер
ква. Беше докарал мебели...

низира онази част на пътя до 
село Божица ... Сега е края 
на юли. Дали са могли да за
почнат по-рано? Като че от
ново се двоумеха. Те са от уп
равата за пътища. А кой знае, 
може би и сега едва са имали 
средства. Хората вярват в ус 
пеха, „но само като впрегнат 
механизацията". Сега вече не 
псуват. Това е ново разполо
жение. Няма вече да се гово
ри, че този път е „Давидов", 
пито цароки, ни 
Ще се возим по-удобно. Упо
рита остава 
От нея не можем да побег
нем.

От лошото пътуване от Про 
мая до Босилеград, както и 
от старостта, не можеш да из
бягаш, по простата причина, 
чс не можеш да го прескочиш

нито
В клена на Бюрото за работна ръка в Босилеград еже

дневно се регистрират хора, конто търсят работа. Това са 
предимо млади, квалифицирани лица, някой от които по 
няколко години безуспешно търсят работа.

Да бъдем обективни: всички тези лица не могат да 
намерят работа в Босилеградската комуна, която няма до
статъчно развити стопански организации, обществени и дру
ги служби. Но това не означава, чс няма никакви възмож- 

от тлх да бъдат приети.

нито от една страна 
през зимата, нито през лято 
то, освен ако се откажеш от 
пътуването. Веднага от Про- 
мая ти преседне возенето и 
всичката -красота на езерото, 
и височините и зеленината по 
долината на Драговищица все 
до Босилеград. През лятото 
— кат-о на ребра излокания 
път (през зимата от локвите 
кал, с-нсг и лед) изпод к-олс 
летата се вдига облак прах, 
която замъгля погледа, жаду 
ва.щ за пространство, зелени
на и природни красоти и за- 
дущаа всякакво желание да 
се надишаш с пълни гърди 
свеж планински въздух. Но не 
е само тази неволя. На седа

ности мнозина
Провеждането на Насоките и зачитането на навил за- 

задължително приемане на стажанти дава тази въз
можност. Обаче тези два важни документи почти изцяло 
се пренебрегват в комуната. М тъкмо това е причината ква
лифициралите кадри да остават вън от съответните им ра
ботни места.

Парадоксално е, че при наличие иа такива неизпол
звани кадри квалификационната структура на заетите п кому 
ната е незадоволяваща. Тя е най-лоша при стопанските ор
ганизации, които имат нужда от много специалисти.

Впрочем, те както и останалите не приемат стажанти. 
Общинската скупщина е също взела решение, съгласно кое
то, освен обществено-политическите всички други трудови 
организации са длъжни да приемат стажанти. Задължител- 

срок е .минал отдавна. Че и общинското решение се не 
зачита говори фактът, че в цялата комуна са приети само 
пег стажанти!?

Защо например здравния дом не е приел стажант 
в администрацията като се знае, че там няма квалифициран 
служещ? Подобно е и в „Кин Стан', и в „Услуга".

Босилеградската земеделска кооперация е приела ста
жант само за няколко месеца. Той заминал войник и сега 
се мълчи. Това е пренебрегваме на провеждането на важ-

спахойски.

пои за стоисамо старостта.

лището не се чувствуваш удо
бно от постоянното друоканс, 
люляи-е, па и неспокойството, 
така да кажа. Никога ле бих 
те пожелали да се върнете по 
същия път. Това е голяма не 
поля за шофьорите и за бо- 
гилеградчани. В южна Сър
бия няма по-изолиран край. 
Чувствувате техните неволи и 
Есякакви мисли започват да 
се въртят в главата, докаго 
рейсът напредва метър по ме 
тъ р.

Така беше и този път. Все 
същото, само с една малка ра 
злика наглед, и ето тя влива 
по-други разсъждения и раз
положение. На Промая виж
дате булдозери, работници, 
камиони, сгурия 
пръст. Започна
През прозо-рзца-на --рейса ,с®>. 
виждат първите темели за по 
лпорните стени, булдозерите 
режат завои, градят се канат 
ли, от рововете по пътя е пре 
махната тревата — пътни над 
зи-ратели работят, а кой знае 
откога не са запретнали ръ
кави. Започна, значи изграж
дането на онова, което най- 
мн-ого желаеха хората от Кли 
сура, Божица, Босилеград, От 
варят се артерии през които 
по-буйно ще прочита кръвта 
на съвременния живот. Каза7 

^ ха, че до есен ще се модер

ният

При подстъпите на Босилеград
пи задачи. Сега вече 11 часа е, а вестниците още 

не са пристигнали. Случва сд 
в последно време някъде на 
пътя вестниците да се „задър 
жат“ затова пристигат на сле 
дващия ден. От пощата се из

плате

сме по-разполо- 
жени. Пбвесмата прах вече не 
са така гъсти. Покрай езеро-

Досега нито едно училище не е приело стажант. А 
известно е, че и ня тях липсват мпе-го специалисти и че мно 
го сегашни кадри поради неквалифицираиост могат да ос- то косачите размахват коси. 

Много са. Дошли като печал- 
бари да скосят тревата. Дебе-

танат в просветното дело само още една година.
Това говори, че се прикриват работни места, че се зао 

бикалят законите и, че хонорарната работа продължава да ли откоси падат един слсд пращат интервенции 
друг. В една п-о-голяма група но е за транспорт — но кой * , 
косачите косят в такт, а ос- какво може да направи. Все, 
таналите бързат да ги настиг- така по старому върви... В

„Кин стан" масите_ са почти 
празни. Няма ни пенсионери, 
които през зимните дни така 
ревностно играят табланет. И 

че в планината е някак по- те по-другояче живеят през 
по-разиграно и. лятото. Всеки има нещо да 

В далечината работи у дома, в градината 
или на полето ... Вечерно вре 
ме картината се променя. Го
стилницата се напълни. Може

съществува.
Училищата и на друг начин отбягват приемането на 

стажанти. Някои от училищата обявяват конкурси за при- 
емапе на просветни работници и то от такъв профил, за 
какъБто са сигурни, че няма да получат. Тази „просветна" 
игра е наистина неразбираема.

Когато се открие някое работно място, обикновено го 
заема оня, който по своята квалификация това пе заслу
жава. Има лица, които освен, че са квалифицирани се нами
рат и в най-лошо материално положение обаче те не биват

и грамади 
най-после. нат. Фиуканего_ла „бруса по 

острата коса е някак си по- 
пронизително, по-рязко, по- 
музикално. Може би затова,

другояче — 
по-приятно . .. 
се вижда стадо говеда. Напре- 
гаш слух за да доловиш далс

приемани.
Например при откриването на нови магазини винаги 

се заемат неквалифицирани лица, които са обикновено соб-
чния звук на кавала, или тре
перещия глас на камбана ... би салто днес. На телевизията 
Езерото се оттеглило и двете 
островчета в средата, обрасли 
с х-войнови дървета, изпъкват 
още повече. В далечината

ственици на помещения или приятели иа директора на пред 
приятиетс. И вместо работа да се даде на оня, на когото е 
най-нужна, получава я друг, който има от какво да живее.

Тези иеща изискват по-задълбочен анализ от стра
на на компетентните и вземане на най-сериозни мярки.

— пренос „Аполо 11". Струва
ти се, че всички са дошли да 

слушат. Когатогледат и да
Счекич и Югин започнаха да 

през рядката мъгла се очер- се въодушевляват, малко кой 
тава силуета на лодка, коятс) 
бавно се

В. в.

V. ги слушаше. Група от десети
на младежи игра карти на 
една маса. Надникват се. Ни 
що не може да ги отдели от 
създадената атмосфера. „Кон 
тра и реконтра" — надниква
ха се. В помещението глъч
ка, смях. Казал бих, че никой 
не дава пет пари за преноса 
от космоса. И онези, които са 
дошли изключително затова 
отвличаха вниманието си. Най

За украсата на Димитровград лъзга по гладката 
повърхнина на езерото. И вси 
чко е така мирно и тихо ... 
Къде ли са туристите ? . . .

В Божица не можах да видя 
онзи трансформатор, който 
беше закачен на един дирек, 
ограден с жиЦа. Сега 
форматорът е защитен 
ментова къщичка. До мене се 
дна стар познат. Отива до Бо 
силеград.

Не си ли на годишна 
читака?

ОЩЕ 40 ШДИ1ЕРРП0 УЛИЦИТЕ
транс-

След няколко дена градът 
ще бъде украсен с още 40 но 
ви жардиниери с цветя, кои
то ще бъдат поставени в глав 
пата улица ,пред входо-зете на 
предприятията и по други ме 
ста. С н-свите жардиниери Ди 
митровград ще има над 50 та
кива, но не се изключва въз
можността да бъдат набавени 
още. Първите жардиниери са 
поставени пред културния 
дом.

Набавката на новите жар
диниери е дело на димитр-ов-

в ци-

малко ги интересуваха репор 
тьорите от екрана... Иначе 
в Босилеград са останали мал 

грима ко хора. Като че всички са 
са във вид на уомивка. Може -отишли зад Промая... поне 
да се каже, че това беше пре по замрачените прозорци... 
ди всичко горчива усмивка. Но в петък е много по-живо 

Просветните работници в града .Срещаш много пове- 
толкова добре са платени, че 4е млади хора. Има девойки 
не могат и да помислят на по -и в мини жуп и най-много та- 

Ра- дГОЧ'ивка' от тази която кива с големи очила. „Да бъ- 
ат. ако . започнеш да съб- ДЗ коплетяа личност" както 

ираш и изваждаш не остава каза една. Най-много хора са 
тятчрмг ^руго оовен да сй ос- отишли на село и на пазарен 
гтнитгч-^ Д?Ма''' Ако не саве Ден слизат до града за развле 
че Н1ЦШО ямаше да знаем, чение. Ако няма спортни със 

е нашият стандарт е така ви тезания то поне да се орещ-
гтпп оРДУ2ИЧКОТО ст°пан- нат с познати хора, заедно да 
ломи И ^гнОГО НР?*? се изприказват и да се пое
ше НЯК1КТ.Р . Га Божица бс- меят, или да си кажат по ня-
сме периферияеНКолкото ^си вотъГточе ^ ДРУГИЯ ^
леч^Ги от иЦ™ТЪра' по'да- °нези- които

' пкнтпмгЬ^КаИ въздсй почивка, след работното вре- 
ш са поГзТФУ™ИТе си' МС се изгубват някъде. Всеки 

03 но-слаои, — размисля има езоч грижи и 
оя познат с логиката иа за- вее на свой 

коните на физиката.
В Босилеград пристигнахме 

около ю часа, където всичко

по
питам.

Усните му направиха

грдските предприятия, конто 
за целта са дали около 5.000 
динара, а инициативата при
надлежи на органите на ОС 
по земеделие и горско сто
панство, специално на агроно 
ма Й. Маринков.

Мероприятието, макар пак по старому, 
не са на годишна

и по
закъсняло, е за всяка похва
ла. Още повече затова, 
е само началото в по-нататъ 
пшата работа по разхубавява 
нето на града.

стзия .че то
всеки жи- 

начин, особено 
през лятото, когато, има най- 
много полска работа

м. н. н.
М. БакичСтраница 4
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В разгара на сезона Земеделски въпроси

ЛЕГЛА, ТАЗИ ГОДИНА- БЕЗ АИСТНИКОВ ФУРАЖ
От тази година нататък, ако ползва шумата на дървета ко 

не се променят разпоред ито се намират извън горите 
бите на Закона за горите, зе- или върбовите и тополовите 
меделските производители ня насаждения, т.е. в ливадите 
ма да могат да си правят ли или другия имот. 
стииков фураж за добитъка
от редовните гори. Така е пое че правенето на листник от 
тановено в разпоредбите на крастене в горите е забране- 
закона, а разпоредбите, макар но и нарушителите ще бъдат 
и да не са изгодни, трябва наказани, 
да се зачитат.

Съюзният закон за горите 
излезе през 1965 година. Въз 
основа на разпоредбите му

НО В пиомото се казва и това.
;

И *

Тази забрана носи още ед- 
бе гласуван републиканският на грижа на земеделските про 
закон през 1967 година, с кой изводители по прехраната на 
то сс оставяше ползването на добитъка. Има години, кога- 
лиешиков фураж при опре- то сенокосът е слаб и недо-ДРУГО са дошли на лекуване
делени условия за още две стигът на сено се наваксва с 
години — т.е. до края на 1968 правене на листников фураж, 
година. Времето, значи е изте с който се изхранва добитъ- 
кло, и забраната влиза в сила. кът до пролетта. Ако забрана 

Общинската служба по тор та остане валидна занапред, 
ското стопанство в Димитров- това ще има лоши последст- 
град тези дни е пратила пие- вия върху животновъдството 
мо до местните общности в ко в комуната. Именно при слаб 
муната, с което ги осведомя- сенокос и забраната да се пол 
ва за забраната да се правят зва шумата — животновъдите 
листници, обаче същевреме- ще бъдат принудени да про- 
нно дава указания от кои го- дават добитъка, а той и ина- 
ри може да се ползва шума- че е значително намалял.

плекса на банята, не ползват 
клозетите, не спазват ни най- 
малко вътрешния ред в баня

Значи, ако Звонска баня ис 
ка да бъде курорт — а тя тр 
ябва това да стане 
га се остен, за легла да мисли 
и за нещо друго — развлече
ния, културен отдих, спорту, 
ване, да открие на гостите вси 
чки прелести, с които разпо
лагат предели край банята — 
„Асеново кале". Ждрелото,

Звонска баня е пренатъпка
имало та. 

или общо
на. Само през юли е 
5.092 нощувай ия,
486 посетители. Средно всеки 
гост се е задържал в банята ном липсата на било каква 
към десет дена. А гости е има възможност 
ло от различни краища — Ди 
митровград, Бабушница, Пи
рот, Ниш, Крушевац, Младе- -
нов ад, Куманозо, Битоля, Ти- щения с шахматни табла, ма
тов Белее, па дори и от СР Бо си 
сна.

.Веднага обаче да отбеле
жим — Звонска баня не при 
влича само зарад лечебните Р31- развлеченията си. А те са 
си свойства на водата. Тя е най-често картоиграене, дори 
един от най-евтините курорти 
в страната — дневен престой, 
храна и всичко останало в ра 
згара на туристическия сезон 
струва само г'о до 24 динара.
А за такива изостанали краи
ща, каквито са Димитровград 
ско, Пиротско и Бабушниш- 
кишко, това е твърде евтино 1

Ако гостите самостоятелнр 
се хранят, пребиваването в 

■ Звонска баня е още по-евти
но — заплаща се само нощу
ването от 8 до 10 динара, ко 
ето е, може би, най-евтино в 
републиката.

Трябва да признаем обаче, 
че Звонска баня не е курорт 
в правия смисъл на тази ду
мата. Действително има вили, 
басейн на открито, ресторант.
Но за удобства не може да

нала-

Тук обаче трябва да изтък-

за културен от, 
дих и спортуване. В банята 
няма нито музика, нито поме

за пинг-понг. С други ду- Погановски манастир и пр. 
Единствено . тогава

та за тави цел.
Ето тези указания:
— Листник може да се пра

Общината съзнава това и 
тези дни службата по горско
то дело се е отнесла до ре

ви с проредяването на брани публиканоките органи с мол- 
щата и от видове дървета,
които пречат на правилното се предвиди правенето на лис 
развитие на преобладаващия тников фураж, 
вид дърво в тях.

ми — гостите изцяло се пре
доставени сами да «организи-

тя ще
стане привлекателна за хиля
ди туристи, за които все още 
тя е „тера икногаита". ба в закона и по-нататък да

комар. Ст. Н.
Дали ще последват измене- 

— Може да се прави и от ния в разпоредбите на зако- 
шумата на дървета, които спо на, още не знаем. Обаче та- 
ред разрешителното са пред- кива изменения са нужни, ко 
видени за сечене в тази и ид- гато се има предвид опитът 
ната година. В такъв случай на нашите хора — че в лоши 
стопаните биха могли да ок-

Босилеград !

ДНЗ приема лекари години добитъкът е иззимя- 
растят шумата предварително вал само благодарение на ли 
и да си направят листник.

— Също така може да се из
Здравният дом в Боси

леград настоява да оформи 
и попълни със съотретни ка
дри новите специалиетически 
служби, като по такъв начин 

• задоволи изискванията на с- 
дин републикански закон, ко 
йто налага на всичкц здравни 
организации обезпечаване на 
минимална здравна защита.'

Йо тази повод е обявен кон 
курс за приемане на повече 

се говори — вилите са неком лекари-специалисти, необходи 
фортни, хигиената и под ну- ми нз здравния дом. Някои 
жното равнище. Вината за то са, вече приети. Таца напри- 
ва не носят само в управата мер хирургическа служба ще 
на гостилничарското предлри организира болницата от Вра 
ятие „Църни връх", а и сами ня. С оглед на това от първи 
те гости, които разпиляват ха септември Босилеград отново 
ртии и други отпадъци в ком ще има хирург.

Решен е въпроса и със зъбо 
лекарската служба. Приет е 
зъболекар, за когото отдавна 
съществува нужда в Босиле- 
градския край.

За подобряване на здрав
ната служба в комуната е ре 
шено в Долно Тлъмино да се 
построи здравна амбулато
рия, чието изграждане мате
риално ще помогне и общи
ната. Това е само една от 
предстоящите акции на здрг) 
вния дом в Босилеград. Необ 
ходимо е здравната служба 
да се организира на по-задо- 
воляващ начин.

стникова шума. м. н. н.

„ШОШО“
ЕКСПОРТ — ИМПОРТ 

Белград-Бул. ЮНА № 61 

ПредставитеАство в Ниш, Пети нонгрес 27в. в.
СЪОБЩАВАМЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ЧВ 

РАЗПОЛАГАМЕ С КОЛИ: „ШКОДА 1000 МБ", „ШКОДА ДЕ 
ЛУКС 1100" „ШКОДА КАРАВАН" И „МОСКВИЧ 408" И С 
МОТОРИ „ЯВА"

ЗА КОЛИТЕ ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ:Среден добив — 2.900 нг зърно
АМАН ОТ ДИВИ СВИНЕ И на частни лица по Висок, но

и в Пстърлаш, Бачево, Одо-
_ _______„„ повий, Гуленовци, Смилошци,
Един височаиин, като го рздеина. Обхождат мерите ка

тахме кто си искат и никой, няма да
каза напрало ги спре. А щетите, едва ли
върви добре. Из р ' щс навакса някой,
времето ни служи, *** Вълците също ис мируват,
от диви свиис и от вълци. Щ По ВрСМе на къпането на ко- 
залочнат дома ни да влиз . олеративнитс сггада в планина 

Диви свине в местността Са та, ^ отделили към 40 овце 
сгазили и изяли близо и 'ги пръанали из горите. Два 

6 хектара пшеница на коопс- дСССХ и шест добичета ги ня- 
'рацията, направили щети и ^ Никякят от тях, а другите

овчарите успели да намерят. 
Сснокошани също са нащрек, 
защото вълците знаят да вля 
зат в селото и да поизколят 
нечие стадо.

ЩОМ НЯМА ПУШКИ

НА ЧАСТНИ ЗАНАЯТЧИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗ 
ВОДИТЕЛИ — 8.000 ДИНАРА.

НА ЗАЕТИ СЛУЖЕЩИ ИЛИ РАБОТНИЦИ — 8.000 
ДИНАРА ИЛИ СЕМЕЕН КРЕДИТ 2 х 6.000 ДИНАРА.

СРОКЪТ ЗА ИЗПЛАЩАНЕТО Е 30 МЕСЕЦА, ПРИ 8°/»

(Продължение от 1 стр.) 
Даже и височани, които с го 
дини жънеха със сърп, или 
косеха пшеницата, по приме
ра на някогашните земеделци 
от Банат. Тази година комба
йн жъне и вършее и по тех
ните ниви за първи път откак 
сс жъне във 
че имало и какво да вършее, 
защото зърното там било най 
тежко тази година.

ОТ вълци
1

ЛИХВА.
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.

Висок. Казват,
патово

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.

ЦЕНИТЕ НА ВОЗИЛАТА СА:
ШКОДА 1000 МБ — 20.500 ДИНАРА. ШКОДА ДЕ ЛУКС 

1100 — 23.000 ДИНАРА, ШКОДА КАРАВАН — 21.800 ДИ
НАРА.

Може би тая овобода у ди
ните животни щеше да е по- 
малка, ако овчарите имаха 
някоя пушка. На времето още 
чрез застрахователния завод 
били набавени пушки за стат 
ропланимокитс стада, по 
служещите в Каменица им из 
насяло да си ги купят за се
бе и овчарите останали без 
оръжие. А само с тояга сре
щу звяр не сс излиза вече.

Казват, щели да извикат ло 
вцитс на помощ. Дали щс им 
помогнат, не знаем.

МОСКВИЧ 408 С РАДИОАПАРАТ И ЧЕТИРИ ФАРА 
— 23.900 ДИНАРА.

ОТПУСКАМЕ КРЕДИТИ И ЗА МОТОРИ „ЯВА" — 175на

ссм.
ПОСЕТЕТЕ НАШИТЕ МАГАЗИНИ ЗА РЕЗЕРВНИ АВ

ТОЧАСТИ, АВТОГУМИ И ДРУГИ ПРИБОРИ.
ЮГОАВТО — НИШ 

Телефони 21-279 И 21-968
М. н. н.Кратка почивка при пълните повали

Страница $
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нста, шеф*
' ‘%™3:

-Две дврвЗДелб^и,,. две 
‘ с^гчищжийиици, две крл&рски, 

една фурнаджийрка^ и пр.. За 
отбелязване с, ч^4Ма още. де

Днес, след закриването на тук, да си вземат дерскулчан.-, севина работилници, които не 
камен-ешъглвнната мина, мъ- семейство а те сетне.да оти-::са зарегистрирани, 
жете са или рудничари по ру- езт на печалба. Може би то- ' освен това в селото 
дн-иците във вътрешността, ва е причината', че децата в здравна станция, Която до не- 
главно в Алексинац, или про- зв-омокото основно училище отдавна -имащ е поето янн ен ле 

майстори-строители. Тс* не намаляват, както 'в Клисург кар и -зъболекар, : Д сега йд- 
веч-е дюлгери, а съвре- асо или Димитровградско, па ват. временно, местна канцеда

и Босилеградско, да речем, а рия и др. Културни, заведения
в селото обаче нйма> макар 
че децата са бистри и ежегод 
но учат в средни, полувисши 

ли- висши учебни,— заведения. 
#$Йяма библиотека и читали, 

ще, не идвд подвижно кино, 
книгоразпространението и*: раз 
пространението на печата е 
слабо!

В тази насока би трябвало 
да се очаква по-добра дейно-

звонци Полезни съветиНоши село
Тежък гардероб, библиоте

ка ли други мебели се поме
стват без оообени усилия, ако 
под краката на мебелите се 
поставят филийоси от пресен 
картоф, дебели 1 см. Така те 
се движат като по релси.

Три пътя водят за Звон
ци — селище-център иа шест 
те села от Дерекула, принад- 

Бабушничка 
Ясенов дел. Ра

кита, Берин извор. Бучи дел, 
Нашушковица и Пресека. Еди 
ният от Бабушница, вторият] 
от Пирот през Суково, Власи 
до Трънски Одоровци, и тре
тият от Димитровград, през 
Желюша, Поганово до Трън- 
ски Одоровци. Но и трите са 
в окаяно положение, едва про

належащи
община;

има

*
/V* •чути 

не са
мепни строители, и то в чуж 

десетина от тях са

Ако мушамата на кухнен
ската маса се е замърсила и 
са се образували петна, изтри 
йте я със сода бикарбонат 
(сода за хляб). Мушамата се 
намокря, разпръсна се сода 
и се трие с чиста кърпа. След 

• това се измива с топла вода 
и сапун.

се увеличават.жгата

ходим и.
Засега най-много се ползва 

пътят от Бабушница, който 
поддържа рейсови 
Пирот и Ниш, през Бела па- 

• ланка. Но тези 26 километра 
-разстояние от Бабушница до 
Звонци са действително едно 

както каза

връзки с

*

С кърпа, натопена в оЦет, 
ст на всички обществено-поли | -се изчиства добре яката на 
тически сили и културни ра-! пардесю или сако. 
ботници, понеже .традицията | • 
ги задължава.

Ако потърсим къде е изхо
да на населението т.е. накъде 
ще е перспективата —. безспо 
рно тя,е в туризма. Дбстатъч 
по е да" се построят пътища, 
па водната вместо Досегашни
те стотина гости, които пре-

„ходене по ада“, 
един шофьор. Изровена 
стшпса, навлечен от пороища 
чакъл и камънак, резки завои 
и криволици, постоянно спу
кано нагоре-надолу — всичко 
това допринася щото иначе мо 
•дерните автобуси на пиротскяя 

• „Аутотранопорт“ и нишкотя 
;,Нишекопрес“ едва да превал 
ят дваестина километра на 

-час. А в разгара на туристи
ческия сезон по тоя път са
мо в една пооока дневно ми
нават четири автобуса!

Вторият път от Пирот през 
Суково, Власи и Трънски Одо 

- ровци е заел някогашното тра 
. се -на теснол-инейката. Пирот- 
ски автобус идва до Суково, 
а ония, които искат да пъту
ват почнататьк, взимат авто- 
бусчето на „Услуга“, което ви 
наги е претъпкано с пътници. 
С него Димитровград подцър 
жа връзки с останалите сели
ща на Дерекула: Трънски Одо 
ровци, Куса врана, Петачин- 
ци, Искровци.

И третят път — от Димит
ровград през Желюша, Пога
ново до Трънски Одоровци 
засега е проходим единствено, 
за джипове, болничната линс 
йка и тракторите.

Пътниците, които дойдат;, 
до Трънски Одоровци, ако ио 
кат да стигнат до Звонска ба
ня или Звонци ще трябва да 
минат още пет-шест, относно 
седем осем километра пеша.

„По-добре да бяхме имали 
един път, ама да е добър“ — 
казват звончани. И не без ос' 
новние: пътуването до Звон
ци и Звонска баня търси дос-

на-

*

В последната вода при пра
нето поставете 2 лъжици амо 
няк и лъжица терпентин на 
20 л вода и накиснето за ня
колко часа пожълтелите от 

•тто-дълга употреба бели чар
шафи, както и бялото долно 
облекло. Те получават много 
хубав бял цвят.

частни .квартиристояват-. по
техният брой да възлезе и на 
няколко хиляди. 'Че'има де
лови усет звончанецът, 
ват, потвърждава миналото:

по строежите в Замбия, Ав- . От друга страна, звончанки, еднакво той е бил добър жи- 
стрия, Германия, Австралия, ка за жена, да си създадат вотновъд, миньор.
На мнозина от тях годишни- и изобщо дерекулчанки, са еидар, еднакво ще оъде гос
те приходи надхвърлят и два твърде трудолюбиви, те от- тилничар-домакин. послови 
милиона стари динара, а това глеждат добитък, занимават чният дух, оистрият ум, тър- 
е, трябва да признаем, дей- се ту.к-таме и със земеделие говският усет, никога не го е 
ствително потвърждение за и държат семейството. При и няма да г0 изневери твър 
способността на местното на- това тяхната привързаност ДяТ звончанци. .

към семейството е неповтори А ако преровим 
Веднага да кажем, че дере- ма. , на .тоя. край —

кулчани трудно се разделят , * ние да съмняваме в това, ко
ст своя роден край. Дори за 
тях е присъщо да се върнат

каз-
Само па пазара има зарзават *

Прибавите ли в топлата са 
пунена вода малко терпентин, 
прозорците се измиват по-до 
бре.

строител-

*

миналото 
няма основа-

Ако с парцалче, натопено 
в затоплено растително мас
ло-, намажем подметките на 
обувките, те няма да скърцат 
при ходене.

селение.

ето те твърдят.Днес в Звонци има осемкла 
сно основно училище с над Ст. Н,

на петнадесетина метра от него, той -вижда по
вече подробности. Дискът е леко наклонен към 
земята. От^ двете му страни има два издатъка, 
които напомнят на Барни рибни перки; всеки 

. от двата "издатъка излъчза червена светлина. 
По цялата окръжност на диска са разположени 
кръгли прозорчета, ооветени в бяло.

Барни . отново вдига бинокъла. Зад прозор
чето забелязва половин дузина човешки фигури, 
облечени в черно които го наблюдават. Внеза
пно фигурите ’ се отдалечават към отсрещната 
та страна на диска,- остава само една и Барни 
мисли, че това е началникът или водачът на 
групата, който го фиксира със своите странни 
очи. В това време от диска се спуска някаква

През нощта на 19 септември 1961 година- СТълба' 1?ТО призвава на пом<ш* дялата си е' 
фермерът Барни Хел и неговата съпруга & нергия' Барни хуква към колата включва мо- 
пътуват с колата си към Портсмут Ьлед една ' тора И С пълна потегля' Четиридесетте
кратка ваканция в Канада. Когато се намират' ™лометра д0 Фермата им,в Ашлънд двамата с 
наблизо до реката Кънектекът те забелязватед Бе™ изминават в мълчание. Чувствуват се стра
на ярка звезда, по светла и по-голяма от дотги ' кноксмутеяи' потиснати. Барни усеща и някакви 
те звезди на небето. Отначало не обръщат вни- ОСОб5КИ болки в коре^ата област, 
мание — мислят, че пред тях е планета самолет ) Когато лрмстигрт- те за пръв път поглеждат 
или изкуствен спътник. По-късно забелязват часовника. Стрелките показват 1,30 часа след по 
че тази „звезда“ видимо мени посоката на дви- лу1Ю1Ц- При Индиън Хейд те са били в 23 часа. 
жението си и като че ли следва същияпътпо ,Пътят ДР Ашлънд вземат обикновено за не по- 
който вървят и те, но някъде далеч пред тях вече от половин час. ,Но сега вместо 23,30 часа 
и ту се появява на небето, ту се скрива зад 313 19 септември е 1,30 часа на 20 септември... 
дърветата. Делзи, кучето им, започва- да прояв- - Поведението им по-нататък е съвсем обър- 
ява явни признаци на безпокойство. Когато ми- кано\ Те събличат дрехите си, правят ги на па- 
нават през каньона Маунтейн, Барни спира ко- ке’в и Ги заключват-в един шкаф. „Никога няма 
лата и наблюдава „звездата“ със овоя туристи- да се Докосна до ;тези дрехи“, заявява Бети, 
чес-ки бинокъл. Сега вижда, че те са наблюдава ®ез да м<?;же да обясни това свое решение.

Па другия ден съпрузите Хил съобщават 
11о телеффц на г^йи^мята в Портсмут за необик 
новеното си прй&^кйение. Разговорът ги.-успо- 

не- , КОнва: полицейският, офицер не обръща голя
мо внимание йй думите. им и им казва, че подо 
бни^летящи-тела са забелязвани и от други. Слу

др тука..
Но десетина дни гю-късно Бети Хил- започ- 

и насочва бинокъла към него,- Вече 33 Да страда-. рт -кошмари. Всяка нощ 
забелязва ясно: край тях е един огромен диск, съ,снва' че е отвлечена, че някой пробожда ко- 
неподвижен, сякаш закачен във въздуха. „Виж- "рема й >че се намира съвршено гола на хирур- 
даш ли го? Виждаш ли го?“ — крещи Бети, об- сънища са толкова натрапчи-
хваната от паника. В същото време дискът опи- -Барни Х , <С' разсгройват'
еза дъга. и сега се намира на около 30 м от Бар- му' се ^ - ЯВа‘ °тначало А# корана
ни, на височината-на дърветата, като продължа- :>га на ’:^4Й^^Р°еН'-^,фв1Й? икОЙТО т& Ф°?Ра'. 
ва да се снижава сантиметър по сантиметър. ^ ' П°СТе ГЛ*алУ^
кар и уплашен. Барни послушва вътрешния -.си' - ЯЗВЙ' ^ято:,^
импулс и № към летящия

ЛЕТЯЩИТЕ
ДИСКОВЕ

■

Земни хора в диската усилия.
Самото село Звонци (с над

морска височина 630 м.) е из
вестно по Звонска баня, чия- 
то лечебност вече е прочута- - 
и чиито предели са твърда 
краоиви. То е разположено на 
двата бряга на Блатъшница, 
поток, който между „Асеново 
то кале и „Стражата“, под са
ми селото, е създал неповтр 
римото по красотата си Звон 
ско ждрело.

От източната му страна са 
лъховете на Гребен планина, 
от Запад го засланя Цървни 
връх, от север го приютява 
прочутата Влашка планина, а 
от юг се издига Руй планина 
със своите разклонения.

Селото, заедно с банята има 
богато минало, толкова бога
то, че легендата се е смесила 
с действителността, а предани 
ето се приема като истина. Па 
все пак, в някои неща никой 
не се съмнява, че са истина.

От разкопки, положително 
се знае, че още в римско вре 
ме банята била ползвана зц 
лечебни цели. В турско време 
търговци — изкупчици са ид
вали чак от Цариград, за да 
купят хубав добитък. А още 
ло-рано:
път към „овятата земя“ са 
минали из тези предели и ос 
тавили следи от това.

Може би по-интересно ще е 
да кажем че в близко минало

ли „нещо като самолет, но самолет без крила“, 
който излъчва две силни светлини. И за пръв 
-път му хрумва, че те са наблюдавани От 
светещо тяло, което се движи на зиг-за'г по 
бето.-

това

Когато към 23 ч. преминават Индиън Хейд, 
светещото тяло се оказва почти над главите им, чката 
на не повече от 60 метра от тях. Бария излиза ; 
от колата и се при-

кръстоносците на

населението от тоя край се 
занимавало с животновъдствр 
и с рудничарство и зидарство.

страда от кош-
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ЕКСЦЕНТРИЧНИ РЕКОРДИ на пиано — той свирил непре 
къснато 850 часа!

Неотдавна във Франция бил 
поставен нов световен рекорд 
по ходене на въже. Шампио-

жмват гТ0 Утвър- (Белгия) той изял за 72 ми- ните, съпрузите Рохатен, тан
/кдават силата и красотата на нути 5 торти! Още не е счу— ЦУвали на въже опънато на ви 
човешкото тяло или могъщес пен рекордът за най-бързото оочина 15 метра цели 174 ча

на техниката, сътворе- ядене на банани, поставен са и 15 минути. Те дори спа-
разум. Но през 1920 година от някой ги ли на въжето. Когато едини-

има и съвсем други рекорди. Хем Хард, който изял за 168 ят спял- Другият се грижел
Тях ги установяват хора, ко- минути 16Я «аняня, А* пази равновесие. Маратон-
ито искат да припечелят не- , ският танц бил прекъснат ед
що. Ето няколко примери: Шестдесетгодишният Хай- ва когато съпругата загубила

В началото на 50-те години на Арнц от Дюселдорф е ша- съзнание и Рохатен трябвало 
някаква страст обхванала аме мпион на най-дълго свирене да се спусне с иея на земята 
риканците да поставят рекор
ди продължителното ходене, 
сне на люлка. Първите шам
пиони са двама студенти, кои
то се люлеели 
52 часа. Новите шампиони 
тази „дисциплина“ са Джим 
Лейн и Дон Уейвър, които 
се люлеели непрекъснато 100 
часа! На краищата на дъска
та имало спални чували, в ко 
ито те спели поред.

Наша карикатура
ТБОТО
на от човешкия

НА ЛУНАТА
МЕТОДИ ПЕТРОВ

Жертви на мълниянепрекъснато
в

През последните дни на та 
зи седмица в Босилеградска 
комуна владееше оообено ло
шо време, което донесе голе
ми валежи, а - гърмотевиците 
отвзеха няколко жертви.

В село Горна Ръжана от

Узнаваме, че и в с. Извор 
имало жертви от мълния. Но 
няколко стопани били убити 
овце, които се намирали висо 
ко по' баирите на „Рудина“.

В. В.Днес никого не може да учу 
да продължителното ходене.
А ето че някой си Масей из
минал през 1951 година за 4 \гъР-м са загинали 25-годишна

та Борка Стоичкова и 40-годи 
шния Добри Лазаров. В моме 
нта, когато заваляло заедно 
с още 50 други души се под
слонили в един плевник в пла 

„ нината „Валози“, където били
Рекордът принадлежи на ир-. .дошли да купуват сено. ЧУД- 
ландеца Шихин. На състезани но е как не убил още няко- 

. сто на бъбривците, състояло 
се през 1955 година в гр Дарт 
форд той не млъкнал 
133 часа. Второ място заела 
мис Олтън Клен от щата Се
верна Каролина (САЩ), която 
непрекъснато говорила 96 ча-

ОБЕСИЛ СЕ 

„БАБКАТА“
часа 25 километри и 
Ще кажете нищо особено, на 
ли? Да /но той ходел назад!

нещо.

Колко време може да го
вори човек, без да млъкне? Преди някой ден в своята 

квартира сс обесил Давидкс) 
Димитров, когото всички на
ричаха „Бабката“.

Тоя с тъжна история човек, 
който дълги години няма кра 
ка в последно време беше в 
душевно разстройство. 1Тякол 
ко пъти се опитвал да си взе 
ме живота, но в това бил слу 
чайно спречаван. Затова го' за

го в плевника.
И на другия край на кому- 

пат в село Караманица жерт
ва, на мълния била една три
десетгодишна домакиня.

В село Горна Любата, в ма 
хала „Шаронинци“ мълния 
запалила плевника и къщата 
на най-бедния земеделец Крум 

Семейството на 
тсуя земеделец останало без 
покрив. Засега той ; получил нал в Босилеград той се обе-

^25^цели

са.
Рекордът на най-бързо ми

ене на съдове за 5-членно се
мейство е 2 минути. Рекор- Младенов, 
дът по бръснене е безупре
чно бръснене за 15 секунди.

Рекордът по ядене на торти 
коси Жан Фулби. На послед- само малка парична помощ сил в квартирата си.. ,
ното състезание в град Нивел от общината.

— Хей Луначок, я се подпиши тук
вели на лекуване.

Обаче щом като се завър-

V.в. в.

прилича този ‘пред- Барни: Аз лежа на една маса и някой по
ставя нещо на корема ми. После мм казва да 
бъда спокоен; казва ми, че няма да ми причини 
зло и че всичко ще свърши скоро. Вдигат ме и 
аз се изправям. Тръгвам и отварям очи: пред мен . 
с колата ми. Фаровете са загасени и моторът 
— спрян. Също и Бсти влиза в колата, размен
яме един поглед и потегляме.

Д-р Саймъп: На каквомари, подобни на онези, които сънува Бети,
мет?През януари 1962 г. съпрузите Хил са вече 

толкова растроени здравословно, че се принуж
дават да потърсят грижите на младия портсмут 
ски лекар Дънкан Стефенс. Отначало д-р - Сте- 
фенс смята, че се касае за сравнително редкия 
случай в медицината на миникална психоза на 
двама дулш (тъй наречената „фоли а дщо“), но

се убеждава, че „тук

по ми-Барни: Кръгло Сам нс зная защо,
и много светлини. Не, нс самного прозорци 

мног осветлили— само една.
Не е истински асроплан. И този, които ме гле
да! Защо, защо не си отива? Гледа ме и сс ус-

но много силна.

михва. (От този разпит д-р Саймън остава с впе
чатление, че Барни е бил отвлечен във вътреш
ността на летящия диск и там е бил подложен 
на медицинско изследване. За да доизясни слу
чая, гой подлага на разпит в хипнотично състо- 

Бети Хил. Тя разказва, че е била взе-

Д-р Саймън: Виждате ли го ясно? Какво е 
лицето му?

след дълги изследвания 
има и нещо повече“ и дава съвет на Барни и 
Вети. Хил да се обърнат към световно известния 
психиатър и невролог от Бостън д-р Бенджа- 
мин Саймън.

Първата среща на съпрузите Хил с д-р Сай 
мън е на 14 декември 1963 г. Междувременно съ 
стоянието на Барни е влошено още повечетой 
страда от повишето кръвно налягане и е толко
ва нервен, че не може да работи. След много
кратни прегледи и изследвания д-р Саймън сти 
га до убеждението, че разстройството на двама
та Хил по някакъв начин се дължи на онези дяа 

19 срещу 20 септември 1961 
нямат никакви спомени —

Барни: Кръгло Сам пе зная защо, но ми
сля, че е ирландец; всички ирландци са много 
лоши към негрите. (Б. р. — Барни Хил с от нс- 

сълругата му е бяла). Около ян и е и
та от кодлта от някакви хора и заведена в спре 

наблизо диск, но отдално от Барни. Била
гърски произход, 
врата си носи нещо като черна пелерина, която 
достига до лявото му рамо.

д-р Саймън: Лицата на тези хора като на
шите ли са?

Барни: Очите им са продълговати, но нс ка-
питомеи заек. Тле

лия
съблечена и един член на екипажа, когото тя 
нарича лекар, изследвал очите, ушите, кожата й 
и т.н. Почти безболезнено й забили и една дъл 
га игла' в корема, „за да изследват плодовитос
тта“, както отговорил на въпроса й лекарят).то на китайците, а като на 

дам го в лицето. Устните му не се движат. Гле
да ме и ми казва: „Не сс страхувай, нс съм пи
томен заек“. И аз вече нс сс страхувам.

д-р Саймън; Чувате ли го да произнася те
зи думи или с усещане?

Бети: После сс обличам и питам дали мо
га да си отида. Лекарят ми отговоря да поча
кам, защото Барни не е още готов, на 
трябва да му направят много повече изгледва- 

Тогава започвам да говоря с този, който 
ми изглежда началник, и му казвам, (че никой 
няма да ми 'повярва на историята, която ще раз 
кажа ,и чс имам нужда от нещо, с което да до
кажа нашето приключение. Той се засмива и ми

часа от нощта на негогодина, за които те 
факт, на който д-р Стефенс не е обърнал внима 
ние. Лекарят определя това като частична ам
незия (Б. р. — амнезия е пълно или частно оо - 
зпамтяване поради травма или болестни пр_ - 
чини), отнасяща се само за събитията т Р* 
часа. .През Втората световна война д-р Белджа-

иия.
Искам да избягам! Ис-Барни: Да, усещане, 

кам да избягам I...
(На това място сеансът с прекъснат от лс- 

продължава при друг сеанс).
Какво виждате по нататък?

имал подобни случаи. каря. Разговорът 
д-р Саймън:

предлага да ос огледал! и да видя дали има не-
Няма много

мин Саймън неведнъж_е 
Тогава той е постигал отлични резултати, при-

в хипнотично
що, юосто може да ми послужи, 
неща и стаята, но виждам една книга и го питам 

взема. Началникът я отваря:

Барни: Виждам силна систилпа и група хо
ра които идват към мен. Чувствувам сс слаб, но 
ис се страхувам... Краката ми се подгъват. С(- 
рува ми сс, чс сънувам. Стискам очи. Вдигат ме 
и ме понасят някъде нагоре. Нс омел да отворя 

Нс искам да бъда опериран ...
Д-р Саймън: Опериран? Кос ви кара да ми- 

операция? Били ли сте някога опери*

лагайки лечение чрез хипноза: 
състояние пациентите са успявали да възстано-

от живота и по'
дали мога да я 
страниците са изписани, но редовете не са хо
ризонтални като в нашите книги, а вървят на
долу.

вят „липсващите“ им периоди 
този начин да преодолеят

Сега лекарят предлага на съпрузите
болезненото нервно

очи ..състояние.
Хил същото лечение и те приемат.

Първият хипнотичен сеанс се
лечението по този начин

Д-р Саймън: И а какъв език ,с написана 
книгата? На английски?

Вети: Нс, нс е на алглийоки.
състои на 4 елите за 

раи ?
януари 1964 година и 
— разбира сс, не всекидневно 
цели седем месеца. Започват със серия сеанси, 
в които Бети и Барни да привикнат с хйпноти-
чното състояние и да не се плашат от него. И затворени и нс чувствувам
едва на 22 Февруари Барни се реща-ва „да се студенина в долната част на корема едва на 22 февруари и „прям очи и виждам операционна зала, цялага

синя. Небесносиня.
Д-р Саймън: Когато ви оперираха сливици- 

сала беше ли сипя?

От сливици.Барни.- Само веднъж.
Д-р Саймън: Това което ви правят, прилича 

на сливиците?
продължава Д-р Саймън: Написана с на ръка или отпе

чатана?ли на операция
Барни: Не знам. Но още държа очите си

болка. Само малко 
. После от

Бсти: Не зная. Има по-тънки лилии и по-де 
бели. Има прави линии и криви. Има и няколко 

Началникът ме пита дали мога да яточки.
чета; отговарям, чс нс мога, но чс тази книга 
ще ми послужи за доказателство. После му ка

че те нс са земни същества и го питам от

19 септември 1961 година.върне“ в нощта на 
При всички следващи сеанси д-р Саймън прави 
магнетофонни записи на разговорите си с хи
пнотизиран итс пациенти. По-нататък ние дава- 

записи, като ги подрежда-

зпам,
кой свят са дошли. Той разгъва някаква карта, 
нс съм виждала друга карта като тази.

те, операционната
Барни: Нс, бяла беше.
Д-р Саймъп: Казахте, че чувствувате студе-ме извадки от тези 

ме по такъв начин, че да сс получи хролологи- (Следва)
нина върху корема.чески вярна картина на двата часа.
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Завърши състезанието по малък футболНЕОРГАНИЗИРАНА МЛАДЕЖПишат ни

СКАКАЛЕЦ“ - ПЪРВЕНЕЦза младите на година в селото работеше 
една самодейна група, която 
под готв я н яколко 
развлечение 
от което всички бяха довол-

ник „Братство“, за което всич 
ки имат възможност. В село 
има транзистори, но и те не 
се използват достатъчно, на
пример за слушане на нови
ни, опортни предавания и пр. 
Единственият човек, който со 
бори и заляга за основаване
то и просперитета на един 
младежки актив е Любен Го 

Благодарение на не
говата активност до преди ед-

}}Навсякъде се говори за го
лемите постижения на младе 
жките активи от селата, 'за 
тяхната примерна работа и 
примерно поведение. Но за
що в Бранковци не се говор
ят такива неща?

Е то защо:
От година на година бро

ят на младежите намалява и оргиев. 
в Бранковци сега има само 
десетина младежи, 
тях са завършили основно у- 
чилище ,други имат даже сре 
дно образование. Значи биха 
могли да - се организират в 
един младежки актиз. Но за 
що не е така, пак има причи
на. По мое мнение това е ли 
псата на помещение, където 

/ младежите да се събират, а 
вече десет години се говори 
за отварянето на младежки 
дам. Втора причина е, че в 
Бранковци няма дори чита
лище, така че младежите са 
лишени от прочита а литера
тура. Няма вестници от ежед 
нешния печат, нито пък спи
сания. По мое мнение тряб
ва почти всички младежи да 
бъдат абонати поне на вест-

пиеси, за
Победител на тазгодишния предизвика голям интерес 

мемориален турнир по малък сред населението. Почти всич 
рутбол „Александър Пейчев- ки срещи бяха на високо равни 
Аца" е димитровградският от- ще, бе демонстриран жив и 
Зор „Скакалец", който побе- темпераментен футбол, 
ди в последната среща „Вете
ран" с 3:0.

На тазгодишния турнир у- студентите Слободая Кръстим, 
частвуваха петнадесет отбора Същевременно бяха раздаде- 

■; около 160 футболисти. Той ни и останалите награди па
Глигор Пейчев като най- до
бър гол майстор, на най-до 
брия вратар Никола Гюров. 
Заслужават похвала организа
торът — местния клуб на сту 
лентите, а трябва да се изка
же благодарност и на спорт
ното дружество „Асен Балкан 
ски", което предостави на уча 
стипците реквизити.

на населението.

ни.
Затова крайно е време в 

Бран-ковици да бъде форми
ран младежки актив, а с воля 
и работа трудностите лесно 
се преодоляват.

Преходната купа връчи пре 
дседателя на местния клуб на

Симеон Тодоров,
Бранковци

Едни от

С. Манов
*

След продължителна пауза 
димитровградчани имаха въз
можност да гледат отново е- 
дин интересен мач по баскет 
бол. Пред числена публика 
се срещнаха баскетболните от 
бори на Пирот, и Димитров
град. Пиротският отбор се съ 
ревновава в Б групата.

Димитровградските баскет
болисти бяха равноправен про 
тилник, макар че загубиха ма 
ча. Високият резултат съвсем 
не е неуспех за вече разфор
мирания баскетболен отбор и 
реномирания противник.

След срещата бе устроен 
общ обед.

Боровинките 

родиха много
Както никога досега боро

винките в планина Въртоп 
над Грознатовци родиха мно
го. Затова ежедневно ехтят 
чукрите от веселия глъч на 
берачите.

Боровинките са много вкус
ни, плодове. Употребяват се 
в прясно състояние, а и за 
приготвяне на сладка и осве
жителни сокове.

С. М.

ДРАИНЦИ - ГРО
ЗНАТОВЦИ 5:3

Младежите от селата Дра- 
инци и Грознатовци в Клисур 
ско, неотдавна устроиха фут
болна среща, в която драин- 
чани се наложиха с 3:3.

Тази инициатива на младе
жите трябва занапред да ста
не практика, а па останалите 
младежи в

При организирано изкупу
ване от страна на земеделска 
та коперация боравинките мо 
гат да бъдат извор на добри 
приходи за грознатовчани.

района послужи 
като пример, че и през лет
ните месеци може да се ус
тройват различни състезания.м. В. м. в.

и111ил11шпи|1П111гапвшпшция11Ш1ит111Н1шш1111111111111111111и1111111111Ш11|||111111шшшав «111ШН1111ШШ11111Ш11111111111111ШШ1,шиш,.11,1111111,111111111,1 Н1н1111ш1и11.м1и1и1м.м11и.и1.мм|1м.ним1и..н1|п.м.11пннн.шпн1м1м.нш1.|1н1.|ши.11111
каква точка, като обмисляше думите 
ката и после изскочи навън.

на съсед-

*

Слана попари песните на Минковата мандо
лина и заедно с това и едничката радост 
рудените хора по Градско. Тези притиснати от 
немотията хора почувствуваха с още по-голяма 

' болка пустотатаМинковата мандолина на от

и мъката на овоя живот. В се
лото стана непоносимо глухо. Мрачно кънтяха 
само тежките 

Минко го
стражароки ботуши, 
нямаше. Той бе изчезнал също 

така внезпно-, както и се беше появил. Сякаш в 
дън земя бе потънал.

А юто се разсърдиха отначало старите тур- 
/\ ци, така се разсърдиха, че дори наругаха 

и набиха на няколко пъти жените и 
щерите си, но работата не щеше и... не се оп
рави. Още като зърнеха веселия младеж <_ 
бавите кафяви очи на улицата, туркините от
криваха фереджетата си и го гледаха с открити 
и чисти лица и оияещи от радост очи.

— Минко, носиш ли мандолината?
И в тихите звездни вечери над 

щички на Градско се понасяха чудните звуци на 
неговата мандолина, които разбуждаха сърца- 

= . та на хората. ,
Кой беше този жизнерадостен младеж?

и скъпи му станаха отрудените 'българи и тур- 
ци от този беден край. А те го търсеха заради 
чудесната му душа, заради музиката; с която ги 
веселеше. Вечер, сгушен с младежите 
до. някоя слама, Минко четеше на глас 
книжки или им разказваше нещо, а

I ДЪ Скоро из Градско 
дигнал някакъв камион, 
и оръжие от полицаите, 
планината и дал всичко 
пък казваха, че станал 
каните.

се понесе слух, че той за- 
пълен с храна, дрехи 
закарал го високо в 

на партизаните. Други 
войвода на чета из. бал-

( от селото 
някакви 

те го слу
шаха зяпнали и после тичаха, като пилета след 
него. •

с ху- 1
5
=I
1 ( Брей Цъкаха с език старите турцн, 

ербап момче излезе. Ашколсун УР
Ул.ицщГиН™ВСе по^есто взеха Да'излизат на 

'тта ги г еДаха стражарите изпод фередже- тта си с насмешливи очи.
Една вечер Хатидже отново 

порта на лелината Василкина 
притвори след себе
престилкат^ги^пй- рече тя' като измъкна изпод 
Катс^вищите ЗШИТО * -
от ме™ „ адад '' > Армага"

Ама, де ще го видя аз5    иангт»»ла гелеля Василка _ п» А изненада сетой? Де да го зная аз къде шета

§ ниските къ- Не '
=
§ В Градско посред бял ден пристигнаха стра 

жари. Дойдоха прашни и навъсени. Сумтяха и 
гледаха хората с остри очи. Туркините 
поглеждаха стражарите иззад решетките 
ничките -си прозорчета, а българките отминава
ха с мълчание покрай неканените гости. Мъже
те пък гледаха много-много да не

плахо 
на мъ-Едни казваха, че бил от с. Малко Чочовене, ■ 

други твърдяха, че бил от самия град Сливен. 
Но откъдето и да бе, добър беше момъкът. 
Всекиму той се усмихваше дружески, на всеки 
намираше добра дума да каже и все гледаше 
да ободри, да развесели някак човека. Дядо Ос 
ман Алиев целият

отвори ниската 
къща и тихо яси.

се мяркат из 
селото и все си намираха работа из полето.

Един ден следобед* Хатидже се забули с фс- 
реджето и отскочи до лелината Василкина къща.

— Какво щат тия по селото, ма сестро?
Шумкари, казват, са дошли да гонят

тихо и отвърна леля Василка.
— Какви? — не разбираше Хатидже, 

ле, омътно досещайки се, добави:
— Ама от ту-рците или от българите са, 

сестро? — и безпокойството й се уоили.
— От сиромасите са —

Василка и

се разтрепера, когато Минко 
целуна старческата му ръка и дълбоко му се 
поклони.

§

I
I

Харен човек си ти, Минко — Но Хатиджеразвълнува
Е - 110 Рече старикът. — Дано аллах ти даде годи

ните на дъба и очите 
Работеше Минко

а пос- затваря-ше вече външната врата.
мана орела.

като общ работник в гор
ското стопанство вече от няколко месеца, а като

*
каза спокойно леля На оватба нс би се дигнало толкова врява,

загледана в ня ппГ°ТО "Ся °ечер На Пет™”я харман. Край
загледана ня планина от мамули са насядали в подкова тур-
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Съвети на I
педагота . Детето и играчките

Изобилието на играчките, 
с които родителите отрупват 
детето не действува

чки са едни от най-полезните, 
защото развиват детската фац 

винаги тазия, внимание, креативност. 
възпитателно. Детската фан- Разбира се, ако детето играе 
тазия се развива и с оскъден само в затворени просторни 
инвентар играчки и помага никакви играчки няма да въз 
то да се играе само или с ня- будят неговия интерес. На де 
колко деца. По-малкото коли 
чество играчки по-добре дей
ствува на креативността при 
детето, инициативата, разви
ването на буйната фантазия, 
конструктивните опособности и

на открито, на чист въздух и 
слънце. Там условията за иг
ра са най-добри, децата имат
възможност за 
което е необходимо и за тя
хното здраве. И тук родите
лите

развлечение,

дискретно налбюдават
тето е необходима игра с де
ца от неговата възраст.

Полезно е за детето, когато 
родителите повикат още деца 
от съседството, определят г 
стаята място, където могат да 
се играят, където е светло и 
приятно. По този начин дис
кретно могат да следят игра- 

рачки на децата си според тях та на децата и да интервени- 
ната възраст и пол, което също рат само при необходимост, 
е неправилно. Децата от два Трябва децата 
та пола имат еднакъв интерес 
за игра и играчките са еднак

играта на децата и им пома
гат със своите приятелски по 
стъпки и съвети, но само то- 

в гава, ако детето е егоистично, 
войнствено, или несправедли
во в отношение на останалите

пр.
В повечето случаи родители

те инсистират да .набавят иг- деца.

В. Чолович, проф.
■да се научат 

да се съгласуват в играта, та
ка че всички да покажат как- 
вото знаят, без да се изтъква 
детето на домакина. След иг

во полезни, така.че те не прав 
ят разлика помежду си.

Но погрешно и съвсем не- 
възпитателно действува на де 
токата фантазия купуването 
на играчки като: пушки, ре
волвери, ножчета, защото те, та да се '■съветват, че трябва

УЧЕБНИЦИТЕ
ПРИСТИГНАХА

гтграта играчките и мястото, къ 
дето децата са играли трябва 
сами да поставят в ред. Деца

V
всъщност при детето развиват да пазят своите играчки и ме 
мисълта за агресия, садизъм, белите, където играят. Но де 
насилие. Конструктивните, те цата се чувствуват най-прият 
хнически, дидактически игра- ко и свободни, когато играят

Димитровградската книжни
ци „Младост“ още преди десе 
типа дни е получила учебни
ци за основните училища и ги 
мназията.

Ръководителят на книжар
ницата Петър Стоянов 
яви, че книжарницата разпо
лага с учебници от първи до 
осми клас на основните учи- 

на сърбохърватска

за

ли ща
и българоки език, с ръковод 
ства и наръчници, ученичес-

8ка лектира и необходимите 
ученически прибори.

П родажбата на учебници, 
макар и не толкова масово, 
вече е започнала.

Тази година за първи път 
снабдяването е станало

^^р^Т^о^рЖомне^еднЖ^е“
имало критики, че учебници 
те пристигат, когато учебната 
година е започнала.

на

Иван Мещрович

М. Н. Н.

.................................................................... .
За по-сигурно

звуци на мандолината, и отново тихо се понесе 
изпълнен с чувство и горест глас:

— Ой ти, горо, горо ле, що се не зеле-

И зажъднелите за повече радост и щастие 
сърца на хората поглъщаха жадно всеки звук 
на неговата песен й музика. Зажъднели и измъ- 

и затова способни на подвиг.

намери аллах такъв юнак като Минко? При тре- 
Еожиата вест тя цялата се разтрелера и сърце
то и
Стражарите преследваха Минко и искаха да го 
убият. Тя знаеше това. Цялото село знаеше то
ва. И ето, те, наближаваха, за да изпълнят сво
ето престъпно дело.

Севим цялата трепереше, но заедно със ст
раха в гърдите и, трепна и се надигна някаква 
смътна сила, която започна да расте и да се из 
бистря. Не! Минко трябваше да бъде спасен...

Сетим събра всичките оили на сърчицето 
си, приведе се напред, зарови тънки ръце в купа 
с мамули и загреба към себе си. Повтори, по- 
трети и... пред нея сс образува малка яма. 
Останалите младежи и девойки последваха и за 
по-малко от минута в купа бе изровен трап, къ- 
дето Минко сс хвърли. Едва го прикриха с нео
белени манули и ... стражарите изскочиха на 
хармана.

Бяха досетила. Нс поздравиха дори. Мина-

;; българки, белят мамулите и кършат ко
чаните. Но де ги ергените? Има си хас да не 
дойдат? Де се е чудо видяло — белянката без 
момчета?

Изведнаж те долетяха през ниския плет и - 
едва не го събориха. Изкрещяха, та уплашиха 
не на шега момичетата. По-малките кадънки, 

закрият лицат си с фередже- 
глвите си в купа с ма-

кики и
страшно заби. Какво щеше да стане сега? ниш?

§
§чени 5като не успяха да 

тата, заровиха напрало 1*
5мули.И в миг настъпи тишина, такава неочаква

на тишина, в която всеки би могъл да чуе бис- 
собственото си сърце. Тихо, едва доло

вимо, а после като водите на отприщен поток 
се разляха звуците на мандолина. Всички тре 
наха. Мелодията се издигна и понесе над хар 
на и нейната непонятна, но властна сила I 
кадънхите, заровили лица в куп с мамулм, Д 
вдигнат полека глави и широко да стЮр^ ' 

— Ой майко, ой майчице, Минко дошъл,
Минко дошъл .

Да, той
черен калпак на глава, с дрехи
като слънцето ... ..

Тази вечер Минко неочаквано бе слязъл 
от Балкана, където шеташе с вярна дружина, 
слезе при хората, които той обичаше с Цялага 
сила на сърцето си. Колко измъчени и добри 
бяха всичките тези хора и с колко пот и мъка 
бяха облели твърдата суха земя ...

— Стражари ...

Минко сънуваше. И полето, и планината 
бяха обвити в хубав зелен килим, по който цъф 
тяха 
ква 
около

§
1белоснежшг лалета. Той вървеше по няка- 

тясна пътека, вървеше, а хора нс виждаше 
себе си. Къде бяха хората? Той поиска 

гласът му беше изчезнал. Опита
. Ус

нето на

=да извика, но
•сс повторно, като събра всичките си сили.. 
пя или не, той не разбра, но чу звук, който го 
накара да отвори очи, да окочи и пипне оръ
жието си.

_ Ела, рожбо моя, ела агънце!
На сухата бразда, на няколко крачки от него 

старата Хатидже. Той разтърка очи. Пред 
земята бе простряна шарена домашна щ 
комат черен хляб, буца сирене и парче

I
=

беше. Той стоеше сред хармана с 
гайтанлии, хубав

ха бално покрай самите гърбове на насядалите 
младежи и девойки, гледаха свъосио работещи- 

апъваха сс в кочаните и ругаеха. Пър-

=
Шседеше 

нея па 
кърпа с 
печена тиква.

След неспокойната нощ и преживяното на 
хармана той бе минал през полето. Решил бе да 

нивите, а на другата вечер да

те хора, 
вият от =полицаите спря и втренчи поглед в 

глави на насядалите. Всички мъл- §приведените 
чаха.

=Изведнъж от единия 'Кряй ня хярмяня сс 
разнесе шум. Един от младежите . награби цял 

необелени мамули, засили сс и ги хвърли

2=

пресни в една от 
потегли за Балкана. Хатидже случайно го бе 

царевицата на нейната нива.
приближи се и

=1куп
към младежите и девойките отсреща. Мамулите 

върху мястото1, където бе ук-
— едва успя да извика пя-

открила, заспал в
Той отпусна оръжието. 1кой. Iсе посипаха точно 

рит Минко и увеличиха купа над него.
момичета ... изпреварихме

Чу се тропот по улиците и от срещните къ
щи. Всички се вцепениха. Нали казаха, че стра- 

отишли? Минко пусна бързо мандо- 
мамули и бръкна в пазвите 

някак си но едър и от

Хатидже продължаваше да го 
майчински очи. Тя бе махнала 
Колко измъчено беше нейното

=приседна до нея. 
гледа с топли, 
фереджето си.

Като лицето на всяка майка. Тя сложи ръ- 
рамото му и той почувствува топлина-

Хайде, хей
— гръмна предизвикателен глас... 

Стражарите промърмориха нещо под носа 
.. отминаха. Кучешкият лай скоро долетя

жарите си 
липата въз купа с 
си. Той изведнаж стана 
лицето му лъхна решителност. Какво трябваше

наоколо беше об

ви ...
лице. 
ката на
та на нейното майчинско сърце.

—- Хапни с.и, рожбо моя, хапни ...

си и.
от горната махала. Вероятно полицаите имаха 
работа нататък и бързаха... Случайно бяха мида се прави? Навярно всичко 

к ръжено?
До този момент 

Минко с широко отворени

а
Нали през хармана.

И отново п тихата нощ звъннаха нежните
К. ГРАМЕНОВмъничката Севим гледаше 

очи. Щеше ли да й
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Чужд хуморХумореска

ТАЛИСМАНЪТ НА КАКА ГЕНКА — Бързо отваряй чадъра! 
— казал този, който бил без 
чадър.

— Това няма да помогне — 
отвърнал другият.

— Как няма да помогне? Ча 
дърът ще ни запази от дъж-

МЕЖДУ ПРИЯТЕЛИ

— Подадох молба за раз
вод. Жена ми вече четири ме
сеца не ми говори.

— Промисли еи хубаво! Къ 
де ще намериш друга такава 
жена?

ежи като паша Петко и пред 
него стъклена кана 
Срьбва си Петко от виното, а 
гиздавата и вее още запазс-, 

попадиина се увъртва край 
него като котка край касапин.

Аче като грабва кака Ген- 
аче като за-

Събужда се една сутрин ка 
ка Генка, пипа до себе си, ах да го 
пипа — нищо. Поглежда въз ще го авансирам! 
главницата до главата си — И ей тъй, както сновяла из 
ревна и непобутната. Вторач- село, кака Генка изведнъж се 

по стола няма ни стъписала, озарена от, утеша- 
Ами сега? ?аща мисъл: Защо да не пи

та попа, поповете имат нюх 
към ум релите сигурно ще я 
насочи към някакви следи.

— Аз ще го авансирам него, 
зърна, хубавичко с вино.

да.
Нищо подобно, той е надуп 

чеи като решето.
— Тогава защо си го в-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕма
ва очи Дете към майка си:

— Мамо, ако не ми купиш 
сладолед, .друг път, когато се 
возим в трамвая, ще ти ви
кам : бабо!

гащи, ни калпак.
Изглежда, цяла нощ не се с 
връщал Петко, какво ли е ста 
нало!

Изтичва до избата, дано да Спира тя пред поповата л>ъща
и гледа на портата бележка-. 
„Тъй като през януари не м-4

зсл?
— Мислех, че няма да вали.ка стъргалката, 

почва да бие кое гю прозор- 
вратата. ночето, кое по 

Петко... махалата събира:
— Ах ти, изневярнико,- ах 

ти, разбойнико, аз за умрял 
да те мисля снегове да ровя 
и да те търся, а ти върху 
овчи кожи да ми седиш и с 
разни богородици вино да ми 
пиеш!

БУРЯ
го свари при бурето на апну- 
■станция — няма. Пита' в съсс 
дите — пак няма. Изтичва до жах да поръся енорията си, 
селсъвета, моли 
„Намерете го.

— Чу ли тази нощ каква 
■буря имаше? — попитал един 
приятеля си.

— Буря ли? Нима тази нощ 
имаше буря?

— И то каква! Струваше ми 
се, че небето ще се продъии.

— Защо не ме събуди тога 
ва? Нали знаеш, че не мога 
да спя при буря!

ТОЧЕН ОТГОВОР

Мъж казал на жена си:
— Вера, Альошка се инте

ресува какво е това съпру-
кварталния: продължавам ръсилото в съ

седните села и през фавруа- 
никакви. Тръгва ри Ще се върна в началото 

кака Генка из село, хем вър-
бърше сълзи и наре- Генади“.

— Ще поразпитам попадии 
ката тя може би знае нещич

издирете го“
сведения га!на март, ваш енорийски — Обясни му, че това е же 

на, на която общават всичко 
преди да се омъжи а след то 
ва пе получава нищо ...

ХукЕа Петко по чорапи през 
дълбокия сняг и не стъргал
ка, ами куршум пе може да 
го догони.

Не знам какво е станало по 
нататък, но оня ден поподий- 
ката се метнала в автобуса 
за града и казала:

— Да му умра на венчило 
то и ръсилото на Генади, по 
дивях в туй село, отивам да 
живея при сестра си в града.

А в какини Ген кин и е ед
но тихо ... Изглежда Петкр 
се е затворил в гостната и гш 
ше показания под диктовка
та на домашния си следова
тел.

■ви, хем
жда:

— Бре Петко, бре темеру- 
тине, тъй ли се, златен, по
стъпва. Аче като си решил да да сс изповядат на господа.

първо се изповядват на жени

ко, тъй като поповете, преди
МЕЖДУ КУРОРТИСТКИсе измъкваш скришем изпод 

юрганя, не можеш ли да се 
обадиш? Ох, да зная къде си, 
жив ще те разцелувам, у до 
ма ще те прибера калпака ти
ще раздера... Кольо, бре Ко кашля... никакви

виждал моя Пет- на живот. И когато поглежда 
през леко 'затуленото прозор- 

Гснке че, само дсто не ахнала и пе 
паднала. Гори буен огън в 
попската камина, цвъртят пър 
жоли, а край камината, на
станен върху овчи кожи, се

те си.
Влиза кака Генка в двора, 

чука, вика... ни джаф, 
баф. Изкачва се. на пруста.

признаци

Докога ще останеш на
морето?

4— Локате не ме отнесе ня
кой чужденец.

ни

Учителят подробно обясня- 
Еа на ученшцете вредата от 
тютюна. На края пита Данчо;

— Я, кажи ми сега, Данчо, 
каква е вродата от пушенето?

— Много голяма, другарю 
учител! Вчера например тат7 
ко пушил и си изгорил новия 
панталон. Та майка щеше да 
го бие...

льо, да си 
ко? ЧАДЪР

— Бате Петко, како 
снощи го виждах в рестораи Двама мъдреци тръгнали на 

разходка, единият с чадър, 
другият без чадър. Изведнъж 
завалял дъжд.

та. .1
бре, Василе ...— Василе

— Генко беше у Павлсто и 
май, че сетне се преместиха 
на „греяна“ у Ванчеви.

— Ванче, какин, Ванче, до 
бричък...

— Беше, како Генке, беше, 
но ... га че ли се канеха да 
идат към поповата махала, за 
да отпразнуват именния дин 
на Тошко Сачмата в- аванс ...

*

Катастрофирах и жена- 
оплаква-сота ме напусна 

един от компанията.
— Колко е жестока. Заради 

колата ли? питат го.
Не . . . заради другата вАнекдоти от нашенско

колата.РИБАРСКАИзборни критерии *

— Каква е разликата меж
ду живите, и мъртвите класи 
ци?

В предизборната кампания 
през миналите избори един 
димитровградчашш предло
жил на събрание за кандидат 
един човек, който едва ли би 
сс приел да върши работа на 
представител или отборник.

Още на събранието мнози
на били изненадани, но хора
та, като знаели предложения 
човек за почтена личност, го 
приели.

След събранието питали ди 
митровградчаиина, залцо име
нно него предложил. Той им 
отговорил:

— А бе, умен човек е. И 
което е по-важно — тих. Ко
гато иу закарам дърва, колко 
то пари му поискам, толкова 
ми даде.

Карикатура
от Мг'Мчи„по Андреевич

— Мъртвите се четат пове
че, а живите 
по-често.

се споменават

* \
Баща, който дълго време 

е издържал сина си, след ка
то последният е започнал да 
работи:

— Е, сине, няма ли да да
деш някой лев в къщи?

— Бих дал, но видял 
си ... крава от теле да суче?...

, — Вероятно я хвана на „ча
кане"
Да, чаках три часа, беше 
затворена продавнлцата.

ли

. *

— В кои напитки имате най 
много сметка? 
зинера.

питат мага-

В разводнените отго-м. н. н.
варя той.
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