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Електричествот о
за Висок

■
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чака виза■
■
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дълъг. Сега не само, 
на та-

п
Гвъстиии на българската народност в сФр югосллвия ствително е

че още се не вижда края 
зи акция, но поставя се въпрос 
за отговорността на ония хора, 
които са започнали тази акция 
и след това прекъснали да се ин

Когато преди една година се 
да се доведе елек- 

НР Бълга
в

роди идеята 
трическа енергия ст 
рия за Висок всички хора това 
поздравиха и искрено се радва
ха. Никой и не помисляше, че 

голо обещание.

в»'. Г «вРГШЩУР. Ауиджи | 
Лонго 1 
в Ниш

: •
■*'

ШТМ- ШЛ тересуват.
След решението на- Изпълни- 

на Сърбия да бе
това е само

Обаче времето бързо минава
ше, а от страна на общинската 
скупщина в Димитровград нишо 

предприемаше за предсто- 
Висок

1 ;

шШШГ'
телното вече 
предприемат мерки за довежда 
не на тока пелия „предмет бил 

Югославската об-
■

не се
ящата акция. Дори във 
нито един общински ръководи
тел не говореше за това

Неотдавна нашата редакция 
писма от Димитровград

предаден на
щност по електропривреда 
Югославия. Така цялата работа 
завършила в някое чекмедже 
на това предприятие Никой по
вече нито от Димитровград ни 

не се е интересу-

за■
■
■
■з получи

ско, в който хората питаха как- 
с това обещание и съ- 

помощ.

о

•II то от другаде 
вал работата да се доведе до 
край. По този начин с въпроса 

не са запознати съответ 
служби в Н Р. България. 

Електричеството за Висок все 
виза и кой знае още 

я чака. А това 
как-

Генералният секретар па Ита ■ 
лианската комунистическа пар- а 
тия Луиджи Лонго на път от 5 
НР България за Италия напра- 5 
ви кратък престой в Ниш. "

Придружен от председателя ; 
на Комисията за международни ■ 
връзки на ЦК на СКС Предраг г 
Дйтич, секретаря на ОК на СКС • 
в Ниш Велимир Матич и секре- п 
таря на общинския комитет Ра- 5 
домир Милованович, той посети 5 
колектива на Електронната про ■ 
мишленост.

во става
щевременно предлагаха 
Такова неуяснено положение о- 
коло довеждането на електриче 

във Висок изрази и пред
все оше 
нитещ •> ството

гедателя на Общинската скуп- 
Димитър Манов, който ка 
за окончаване на тази ак 

ция чул за пръв път от печата. 
Лавиринта на неотговорност и 

по който

I ю още чакашина□ колко време те 
е оше едно потвърждение

донесе неотговорно- 
ония, които са длъжни

за, че
б7|

••V В во може да
стта на
обществените работи да гледат

Б. Николов
административност, 
трябва да мине електричеството 
от Комщица до Криводол деи-Л-'.1 като своите

а ■ ■ввиияивяаоввяв*явввяавосзс.вв
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иШ"\ Г/ Из Общинския комитет на Съюза на комунистите
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Организират се курсове за 

всички членове на СКС
■> Т,;
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минното дело“ ще бъде разделе
на на два семинара, а останали 
те области са предвидени за по 
един. Семинарите ще се прсяз- 
дат през септември.

Ако Общинският комитет при 
еме предложението за всички 
уча-твуващи, в семинарите об
ща тема да бъде: „Преобразова
нието на Съюза на комунистите 
израз и условие в новия етап от 
Развитието на социалистически
те обществени отношения“, оста 
налите теми за групата селско 
стопанство ше бъдат: .Общест
вено-икономически процеси на 
село и реорганизацията на ко
мунистите“. Идейната физионо
мия на Съюза на комунистите 
в Югославия и проблеми в осъ
ществяването на неговата воде
ща роля и идейно-политическа 
роля на село", и „Същността И 
промените в структурата йа ор
ганизация и метода на действие 
на Съюза на комунистите на 
село“. В „областта на промишле 
ността и минното дело“: кому
нистите в стопанството“. Подоб 
ните проблеми като „Стопанска 
та реформа и реорганизацията 
на Съюза на комунистите". „Не 
посредствената социалистичес
ка демокрация, самоуправлени
ето и' Съюзът на комуни
стите и проблемите в осъщест
вяването на неговата водеща 
роля в стопанството“ и „Съчин?- 
стта на промените в структура
та и организацията на метода 
на действие на Съюза на кому
нистите в стопанството". Подоб
ни теми ще се обработват и в 
останалите групи като се съгле
да полята на комунистите в обг 
ластта, в която работят.

Комисията за реорганизация 
и развитие на Съюза на комуни 
стите при Общинския комитет 
те обезпечи преподаватели й 
ще определи време на провеж
дане на лекциите. Предвижда 
се съвещание със секретарите 
нл първичните организации да 
се проведе, на което да се уто
чнят условията, при които тоя- 
бвл ля се проведат семинарите.

За чужлитр на идеологическа 
та работа иа комунистите ще бъ 
лат набавени 40 екземпляра от 
боошчрвтя ..Актуални проблеми 
в реорганизацията и по-нататъ
шното развитие в СЮК“ от се- 
минпоа за политически студии 
на Висшия политически инсти
тут при ЦК но СЮК в Белград.

Общо взето, септември ч>е бъ- 
в Димитров

градско ще се развие оживена 
политическа дейност. М. Б.

комисия, както и групата за про 
учване на досегашните предло
жения й Разисквания и в самия 
Общински комитет, един въпрос 
непрекъснато изпъква — как да 
се помогне на членовете на Съ- 

комунистите правилно

Времето на така наречения 
..мъртъв сезон“ изтича. Труде
щите се вече са заели или се 
готвят да заемат работните си 
места. През това Р.реме в 06- 

на Съюза на

Щ 4• :
•>. г у у*• -*^*Т**
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щинския комитет 
комунистите в Димитровград се 
вършат .подготовки в септември 

се продължи с активното 
разучаване на тезисите за реор- 

на Съюза на кому

(/ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ОАР, СИРИЯ И ИРАК КОЕ
ТО СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОЦЕНИ КАТО УСПЕШ
НО И НЕОБХОДИМО, ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО СЕ ЗАВЪРНА В 
СТРАНАТА В НАЧАЛОТО НА ТАЗИ СЕДМИЦА.

КОРАБЪТ „ГАЛЕБ“ ХВЪРЛИ 
БРИОНИ, КЪДЕТО ПРЕЗИДЕНТЪТ БЕ ПОСРЕЩНАТ ОТ СВОИ 
СЪТРУДНИЦИ, МЕЖДУ КОИТО 
БЛА/КЕВИЧ II ДР.

КРАТЪК КОМЕНТАР ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО ПОМЕСТВА
МЕ НА 2 СТР

НА СНИМКАТА: ПРЕЗИДЕНТИТЕ ТИТО И НАСЪР ПО 
ВРЕМЕ ИА

юза на
да схванат и разберат смисъла 
на реорганизацията 
рическа неминуемост в разви- 
титето на обществено-икономи- 

отношения, а в тази

г
като исто-

да

КОТВА ПРЕД ОСТРОВ ганизация 
нистите. Този път вече се нав- 

фазата на обзор на 
обстоятелства в об

ческите
светлина и смисъла и същност
та на стопанската реформа.

Вече е станало ясно, че най- 
реален отговор на този въпрос 
същевременно ще значи и рабо
та за оспособяване на комунис
тите. като най-прогресивна част 
на работническата класа и об
ществото, за да могат да оправ
даят “доверието и ролята, които 
им възлагат обществото и кла
сата. Значи, фактически, касае 

как да се намери

лиза въвСАКАРИЧ, ВЕСЕЛИНОВ, конкретните 
шината. В действителност, па
ралелно с това, и на идеологи
ческо-политическото издигане

членовете на Съюза В коми
сията за реорганизиране и раз

на СЮК, идеологическата
! на

СРЕЩАТА В БЕЛГРАД (1965 Г.). витие

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ХРОНИКА
се за това 
най-добра форма на работа за 
идеологическо - политическо из 

на комунистите, да сеСтълкновение с реформата, 

или нещо друго
лигане
оспособят да бъдат носители на 
иай-прогресивните стремежи в 

в която живеят и ра-средата, 
ботят.

Освен индивидуалната работа 
и работата в първичните орга
низации на това поле, курсовете 

като най-ефикасна

ци, които не залягат достатъчно. 
„Казвах ли ти Свободане, че не 
ти е място в гардеробата, но на 
работното място“... — казал на 
събранието един майстор иа Сво 
бодаи. Свободан: „Аз и по-ната
тък ше си седа в гардероба“... 
Една работничка: „Ние пе сме 
заработили 
получихме". Цеховият работни
чески съвет решил да възнаг
раждава по трудов ефект.

Недоволните ■ работници могат 
да се оплачат в централния ра
ботнически съвет. Искат за юли 
да им се плати както по време 
на пробното производство. Как 
ще се разреши въпроса — оста-

изводство обаче било ограничено 
месец. Но първи юли 

т^зи цех било 
ще работят

„Фаб-Това не се случи във 
рад', в който работниците вече 
една’ година получават минимал 
ни лични доходи, нито пък това 
сториха работниците в „Циле , 
които вече трети месец получа- 

по 20 000 динара на месе- 
„Братство“, кои

на един
на работниците в 
съобщено, че и те 
по трудов ефект. В цеха нищо 

съобщението.

са приети 
мярка □ обработката на мате
риалите. И затова в началото 
на септември за всички члено
ве на Съюза на комунистите в 
общината ще се организират та
кива. Семинаоът в селското сто 
панство ще обхване комунисти
те — частни производители, ра
ботници в кооперацията и Ин
ституциите, които се занимават 
със селско стопанство. Комуни
стите, заети в промишлеността 
Ше имат отделен семинар, а 
ония, които работят във второ
степенните дейности (в търгови 

занаятчийството, комунал-

не станало след 
Но и в юли те не 
плана; както и по време на про 
бното производство. Нито един 

произвели 250 чифта о- 
както е предвидено с

изпълнили
ват

и тези пари, коитоца, нито тези в 
то два месеца не получават за- 

Не се касае за лрекрат- 
работата Касае се за 

инцидент

ден не 
бувки,
плана. На касата преди няколко 
дни получили с шест до осем 

по-ниски
основи. От 50 души-

плати, 
яваке на

необикновенмалко
или своеобразен вид на отпор 

работници в „Димит
ровград". Именно, преди някол
ко дни 22 работници отказали 
да вземат личните доходи. От- 

кого? Зашо? И защо 
което

заплати отхилядина група сгартните 
22 отказали да вземат намале- 

лични доходи. Искали да 
изплатят пълни стартни

ните 
им се
основи на личните доходи как
то и по време на пробното про
изводство. На събрание на 
лективя недоволните измели сво 
ите причини: нормите били ви- 

лланът н-» бил

ята.
ното строителство, гостилничар- 
ството и под.) ще имат отделен 
семинар. Комунистите заети в 
просветните институции, здра- 

1 йеолазването, съпа, СУП. органи 
те на управление и други обще 
ствени институции ще съчиня
ват отделен семинар. За незае
тите комунисти също ще бъде 
организиран отделен семинар, 
който ла свърже проблемите на 
селищата и отношенията им.

За ония комунисти, които се 
към селско стопанство

ва да се види.
Оценката на „случая с 22 ра

ботници" ше оставим на самоу- 
правителните органи и обществе 
но-политическите сили в цеха. 
Но остава един факт — някои 
работници в предприятието са 
дошли в стълкновение с поста- 

стопанската и об

пор — на 
тъкмо в предприятието, 
по всичко служи за пример и ко-

опората на сто-представлява 
панството в общината, предпри
ятие с най-големи 
най-претенциозни планове.

фондове и е оки и затова
и закъснява-изпълнен, както 

гето на доставките на суровини- 
Един казал: „Ако не сме изпъл
нили плана, тогава и майсто- 

отговорника не са го из-

Иочти три месеца 50 работни
ци в цеха за изработка на за
щитни обувки са

стартни лични доходи,
новленията на 
ществеиа реформа, която изис- 

увеличение на производи-

получавили
оите и
пълнили. Забележката е умест- 

Очаква се и майсторите и 
отговорник» в този цех да вър
нат незаработните пари.

По-старите работници — чле 
нове на работническия 
обаче изтъкват, че 
работят новопостъпили рпботни-

пълни
без оглед на качество и коли- 

продукция. И с правил
на предприятието е пред-

ква
телността
дисциплина кдто първи 
вия за прогреса на предприе

ма.чество 
ника
видено работници, които усвоя
ват ново произведение, докато 
не го усвоят напълно, да полу
чават пълни стартни основи от 

' личните доходи. Пробното про-

на труда и трудова 
усло- числят

са предвидени шест семинара в 
шестте центрове. С оглед на то
ча, и броя иа членовете, темата 
„Област на промишлеността и

да месец, когатосъвет 
този цех тието.

М. Б.



: Международен преглед>/

ТИТОВОТО ПОСЕЩЕНИЕ 

В АРАБСКИТЕ СТРАНИ №
■■

Кризата в Близкия изток Ие може да се отвели от 
рамките па международните отношения в света в насто
ящия момент. Дори не може да се окачестви и като ло
кално стълкновение на силите в тази област на света. 
Възможността от опасните N реперкусии за световния мир 
е неделима част от размишленията и дейността на сили
те в света, които в съпротивата срещу офанзивата на ме
ждународната реакция и империализма виждат пътя за 
опазването на мира. Естествено те я виждат най-напред 
в съпротивата, която трябва да окажат с единна акция 
миролюбивите сили в света, най-напред с политика, 
след това и с други видове активност. В рамките на това 
трябва да се оцени и неотдавнашното пътуване на пре
зидента Тито в ОАР, Сирия и Ирак, което в света бе отбе
лязано като най-значителна инициатива за разрешаване 
на кризата в Близкия изток през изтеклите десетина 
дни. Миролюбивите страни, по естеството на своята поли
тика, изключват въоръжената сила като метод за разре
шаване на международните спорове. Обаче създаването на 
политическа платформа за действие на антиимпериали
стическите сили става аргументирана нужност на момен
та и не само на сегашният Оттук следва и оптимизмът, 
който се индицира като един от резултатите на посеще
нието на президента Тито в тези страни.

Помощта на арабските страни да укрепят своята от
бранителна мощ и стопанството сигурно е фактор, който 
се включва в тези рамки и поради това бе една от най- 
значителните теми в разговорите между югославския пре 
зидент и арабските ръководители. Увереността, че с об
щи усилия на необвързаните, социалистическите и миро
любивите сили в света ще допринесе за по-бързото пре
махване на последиците от израелската агресия е глав
ният извор на оптимизма, с който бе отбелязан краят на 
това посещение.

а

МОСКВА

КАСА НА ДОВЕРИЕТОИЗ СССР:

се прави икономия от 10ности. Тази новина в превоза 
би била полезна за по-малки 
градове и по-малки 
транспортни предприятия, в кои 
то заплатите на кондукторите 
са особено големи. Поради това 
практиката на съветските гра
дове, и на много градове в дру
ги държави, може да послужи 
в реализацията на този изгоден 
икономически принцип за ор
ганизиране на градския транс
порт.

Първите „каси на доверието“, 
както в Москва наричат малки 
те сандъчета, поставени на вхо
да на всяко превозно средство, 
се явиха още през 1958 година. 
Сега в този огромен град нито 
едно возило няма кондуктор. С

това
милиарда стари динара годиши- 
но. Около 17.000 кондуктори са 
прехвърлени на други работни

Ако искате градската съобши- 
мрежа да бъде рентабил-Бомбардиране на цели край китайската граница телиа градски

на, позволете гражданите сами 
плащат и взимат билети.Успоредно с развитието на кризата в Близкия изток 

идват нови черни облаци от Югоизточна Азия. Недоволни 
от досегашното развитие на воюването, шефовете на Пен 
тагона все по-енергично настояват за по-нататъшно раз
ширяване на акцията за тотална въздушна война против 
Демократична република Виетнам. Бомбардирането на 
жизнените комуникативни пунктове в Северен Виетнам 
показва, че такива давления са намерили място 
етнамските концепции на президента Джонсън. Обаче е- 
дин детайл сигурно не е могъл да помогне, без да преди
звика по-широка реакция. Бомбардиране на целите край 
китайската граница представлява не само доказателство 
за разширяване на войната, но носи със себе си и по-ре
ална опасност от конфликт в по-широки размери на ази
атска почва. Как ще реагира Китай, е трудно да се пред
види Стратезите на Пентагон изглежда разчитат на въ- 

китайски трудности, които трябва да предо-

да си
Такова е поръчението на ръко
водителите от градския превоз 
в Москва и други големи съвет 
ски градове, в които години на
ред няма кондуктори в автобу
сите, трамваите 
заплащането за превоза се ос
тавя на

места.
Отначало всичко не е върве- 

ло гладко. Средно към 7 на сто 
от пътниците са падали на из
пита пред „касата на доверие
то“. Сега обаче, този процент е 
сведен само на 2,4 на сто и по
стоянно намалява.

Най-ефикасни контрольори 
са самите пътници. В москов
ските автобуси и тролеи съвсем 
редко се появяват контрольори 
„касите на доверието“ са се 'По
казали полезни и приемливи от 
пътниците.

и във ви- и тролеите, а

съзнанието на пътни
ците.

В някои наши градове сери
озно се обмисля да се последва 
този пример, на „самообслуж^ 
ване“ с билети. Тази идея в Лю
бляна вече две-три години е ак 

Белград, Загреб итрешните
твратят отговор, който ще е по-друг от мълчанието.

туална, а в 
някои други градове също така 

разглеждат подобни възмож

кметът. Не мога да трая такива работи, 
да мъчат вързани хора и теглих една 
благословия. Не бях изрекъл думите си, 
когато един от арестуваните се провик
на тъй, че ме сепна:

— Джико, ти ли си бе, братко?
Обърнах се — Мирослав! Хвърлихме 

се един срещу друг, прегърнахме се, це
лунахме се А народът отсреща ни гле
да като слисан. Като се посъвзехме, Ми 
рослав ми дума задъхано:

— Джико, ти господ, ти слънце, спа
сявай ни! Отделили са ни тука, искат да 
ни разстрелват!...

Мене ми притъмня. Тичам при моя 
командир, разправям му как ни е спа
сявал Мирослав. Оня слуша, па ми ДУ- 
ма: добре, щом е тъй, ще го освободим! 
Но Мирослав беше горд човек. Като му 
съобщиха, че го освобождават, каза: 
„Или всички, или нито един“ И си стои 
в строя при другите! Започвам аз нова 
агитация. Но офицерите се опънаха — 
не могли да решат за всичките. П'а като 
съм настоявал толкова, рекоха да съм ги 
волел в Подгорица, при подполковник 
Митрев — той щял да реши!...

Поведох аз моята върволица. Стигна
хме, явявам се при подполковник Мит- 
рев и му рапортувам. А след туй взех да 
му говоря за Мирослав, как ни е пома
гал. как ни е спасявал Оня пуяк се у- 
лови. Разпита арестуваните и рече да ги 
пуснем. Поведох ги обратно. А те, гор
ките, плачат от радост, прегръщат ме и 
ме милват Такова нещо ми се случваше 
за първи път... И няма да го забравя, 
докато съм жив. вървяхме, що вървяхме, 
някой се сети, че нямаме никакъв доку- ■ 
мент за освобождението. Хуквам аз о- 
братно, отивам пак при подполковника. 
ТоУ написа на списъка, че хората са не
винни, удариха печат — готово Стигнах 
при моите хора. То стана цял митинг. И 
комай това е всичкото.

— А после срещал ли си отново Ми
рослав?

— Ходих в Лебане и се видяхме. По
мня майка му, като сядаше срещу мене, 
гледаше ме жално милно и ми думаше: 
„Синко, синко, жив да си ми хиляда го 
дини! Ти ги върна хората живи!" Като 
слушах тия думи, на мене ми ставаше 
горещо! Веднъж дойдоха да 
близки на някои от тия, дето се спасиха 
от смъртта! Бяха жени, и деца, нареди
хме се и направихме снимка за спомен. 
Ето я тука. Туй остава най-скъпото на 
човека. . .

всичко е като на длан. Ей тоя орден, сре 
бърният. . .

Седем ордена получил Гико. Един за 
служба във войската още преди Девети, 
втория за сражаване при Девебаир сре- 

германските фашисти, третия за 
сражаване при град Прищина — четвър
тия за Косово поле. Един златен — и' е- 
дин съветски. . . ,

— Виж за туй, дето спасих Мирослав и 
другите хора от село Злата, орден ня
мам. В царско време за такива неща ор 
дени не даваха. Пък и за какво ли ми е 
притрябвал орден! Българин съм, от чо
вещина го сторих! Тия дни, като приети 
гна първото писмо на Мирослав за тол
кова години, повече от всичко ми стоп
ли душата: не са ме забравили значи хо 
рата от село Злата! Какво повече му 
трябва на човека!...

. . . С Мирослав ге запознахме на гра
ницата. Беше в 1937година. Аз служех 
на граничния пункт „Калиманци“. Отсре 
ща бяха сърбите, между тях и Мирослав. 
Понрави ми се той на мене, че беше у- 
мен и начетен. И че държеше на другар 
ството — и аз съм същият, другарството 
го държа най-високо! С Мирослав се съ
бирахме често, ходехме си на гости, и 
нали бяхме млади, и игри играехме. Да 
ме питате, няма по-хубаво от туй, когато 
граничари другаруват! Веднъж се срути 
нашата конюшня и ни затисна мене и 
старшията. Първи Мирослав рипнал да 
помага — вдигнал граничарите от две
те застави, заблъскаха те с лостовете и 
кирките, извадиха ни. Оживяхме Та то
гава ние с Мирослав се и побратимихме. 
Дадохме си значи дума — да си помага
ме като братя!

— В писмото на югославските друга
ри се споменава и за някакъв гръм, кой 
то паднал на заставата. И за помощта на 
Мирослав!. . .

КОГАТО ЧОВЕКЪТ Е ЧОаЕК

щу

ДРУЖБАТА
НАДЖИВЯВА
ГОДИНИТЕ

полуки в българската застава Мирослав 
спасил Гико и другарите му от сигурна 
смърт и двамата приятели се побрати
мили.

Югославското село Злата. Прокупско, 
и. българското Долно село, Кюстендил
ско изглежда ще станат села-побратими. 
Причината за това е една трогателна чо 
вешка история, която след повече от две 

забравена от нейните
А после, през 1939 година, те се разде 

лили. Мирослав се уволнил и си зами
нал. Заминал след него и Гико. Всеки на 
своя страна, без помисъл, че някога жи
вотът пак ще им устрои среща.

Срещата обаче станала. Тежка и дра 
матична била тя за двамата побратими. 
Във вихъра на Втората световна война, 
на 14 февруари 1942 година един полк от 
българския окупационен корпус блоки
рал селото на Мирослав. В една от роти 
те бил и Гико. Селяните били събрани и 
обкръжени с войници.'Грозно зеели ду
лата на картечниците, докато 
дирът на полка чел списъка на хората 
за разстрел.

Неотдавна, от 5 до 8 август, Гико го- 
Злата и побратима си Ми

рослав. Тогава златичани и предложиха 
побратимят с населението от Ги-

десетилетия не е 
актьори и зрители.

Червеният кръст от Лебане изпрати 
писмо до българския Чер- 

което търсеше Гико Атана-
през юни т.г. 
вен кръст с

Велинов, спасителя на 33-ма парти
зани от с. Злата през 1942 г. Наскоро чо
векът беше намерен и след кратка пре- 

Гико неотдавна се намери между

сов

писка
селяните на прокупското село Злата, ко- 

посрещна както никой не е посре-ето го 
щало.

Българският вестник „Поглед чрез 
своите кореспонденти К. Янев и Я. Стан
ков и фоторепортера X. Славов даде 
чителен принос за издирването на Гико 
Велинов. В три репортажа вестникът на 
широко писа за тази проява на човещи
на и благодарност.

Тези репортажи сме 
ви запознаем с интересната и 
дневна история на човечността.

коман-

— А това е вече друга история. Вярна 
е. ама с други граничари стана. Като тря 
бваше да убеждавам

зна

командирите, аз 
взех, че я притурих нея към заслугите 
на Мирослав. Иначе не ставаше . . Пос-

стува на село

да се 
ковото село. ле ние се разделихме, аз се уволних и се 

прибрах на село. В 1942 година ме бутна 
ха в корпуса. Квартирувахме в Леско
ва п и оттам ни вдигнаха да „прочиства
ме“ партизанските краища. Беше зима, 
сняг, минахме през Долно и Горно Ко- 
нуевци и приближихме село Злата. Като 
спряхме на хълма над селото, видяхме, 
че няколко къши горяха, а на мегдана 
се чернееше много наоод Смъкнахме се 
на площада и гледаме, че от едната стра 
на стоят тридесетина мъже, а от другата 
се е стпупал наро"'1. рма ОТ бебе до ста 
рец! Един от нашите з момента млате- 
ше някакъв човек, казваха, че бил

използвали да 
невсеки- „И на война, и вРазказът на Гико: 

мирно време трябва да сме храбри“

През юли журналистите на „Поглед“ 
посетиха Гико, за да им разкаже истори-

спасяванетоПрез 1937 година на югославската гра 
ница в района на караулната „Сакара- 
баш“ служел българският граничар Ги
ко Атанасов Велинов. На отсрещната 
страна, 
стоял 
вич от с.
мата граничари, беседвали през гранич- 

линия, другарували... При две зло

на побратимяването и видятмеята
на златчани. Гико ги посреща дружелю 
бно и препи да започнат разговора той 

си да му донесе „такъмите“ 
грамоти ипраша сина

— сноп писма и документи, 
ордени, получени през живота му.

_ Сега вече можем да започнем раз-
той В този мой музей

на югославския граничен пункт 
граничарят Мирослав Радосавле- 

Злата. Приятели станали два-
—речеговора Следва
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НИКОЛА ГЕРОВ ОТ с Брай- 
ковци: ПЕНСИИТЕ БАВНО 
СЕ РЕШАВАТ

чист. Погледнете колко смет и 
прах има ло улиците. Това, като 
че никого не тревожи. Като жур 
налист бих обърнал вниманието 
на обществеността към органи
зирането на някои местни тру
дови акции. Тук разбира се 
най-напред трябва да се ангажи 
рат младите. Малко работим на 
това поле.

— Що се касае за спорта — по 
този въпрос може роман да се 
напише. Спортната слава на Ди 
митрсвград напълно заглъхна. 
Едно време имахме добри отбо
ри по ръчна топка, футбол, ба
скетбол и волейбол. По ръчна то 
пка бихме могли да се състеза
ваме с успех, но няма кой да ор 
ганизира спортния живот в гра 
да. Мисля, че СОФКА слабо ра
боти. ..

ГРОЗДАН ПЕТРОВ, служещ 
в ДИЗ:
НЯМА ЕДИНСТВО НА МИ
СЛИ И АКЦИЯ

Срещнахме го в Завода за со
циални осигуровки. Със себе си 
носеше цял куп документи и За 
кона за пенсиите.

— Години вече обикалям об
щината, Завода, ходих в Бел
град, София и Михайловград и 
все не мога да осъществя права 
та си. Има място да се критику
ва работата на службата по тру 
дов стаж в общинската скупщи
на в Димитровград. Слабо рабо 
ти. Изпраща документите неко- 
плектувани и необработени и 
затова се връщат на преразгле
ждане. Някои еа изгубени...

Така започна разговора с нас 
човекът, който години се раз
карва насам-натам, макар че 
е участник в Септемврийското 
въстание и Народноосвободител 
ната борба.

— Ако бях журналист, бих пи 
сал за обществено-политически
те проблеми в комуната по-от- 
крито. Особено бих се спрял

БАСКА МАРИНКОВА, слу
жещ в Народната банка:
„И СВЕТИ ПЕТЪР НЕ ЗНАЕ 
КАКВО СТАВА В ДНЗ“. ..

Димитровград

Следва компетентните органи 
при Общинската скупщина в Ди

„че утре пакте, защото знаят 
ще им .потрябват“. Те използват 

(не всички).— Защо не пишете за работа
та в Здравния дом? Няколко дни 
боледувах и сама изпитах нере
дностите, които стават там ... 
Кои нередности ли? Там ни св. 
Петър не знае какво става!...

своето положение 
Бей оглед на професия, участи-върху това, как мие решаваме 

някои проблеми. Критикувал 
бих бездействието и бих обявил 
война на ония, които освен лич 
ните си интереси не виждат дру 
го. Струва ми се, че последната 
категория хора е най-многочис- 
лена. Тези хора едно говорят, а 
друго вършат и така създават 
лоши отношения между хората, 
а в крайна сметка се поражда 
деформация на основните обще
ствени отношения.

Това е в общи черти. . .
Писал бих нещо и конкретно 

за работата на Здравния дом, 
където работя.

Здравният дом все още не мо
же да реши въпроса с организа 
цията на работата. Мисля, че за 
бележките на .гражданите за ра 
ботата на Здравния дом са из
правни. Но тези критически за
бележки се разводняват, когато 
се касае за работата на лекари-

ето на гражданите в разреша
ването на проблемите на Здрав
ния дом може да бъде само от 
полза и крайно време е да по
мислят по този въпрос и компе
тентните органи.ЛИЛЯНА ГАКОВА, учителка: 

КОМПЕТЕНТНИТЕ СИ ПРА
ВЯТ ОТСТЪПКИ ИВАН МОМЧИЛОВ, ОТ с. Дра 

говита:
ПОВЕЧЕ ГРИЖА ЗА 
ХОРАТА. . .

— В последно време във вест
ника слабо се пише по някои на 
болели въпроси. Ако бях жур
налистка, щях да пиша за това, 
как в нашия град някои неща 
не се претворяват в дело и след 
Четвъртия пленум на ЦК на 
СЮК, защото някои отговорни

— В Драговита в началото на 
август Цвета Гешева остана без 
подслон (запали си къщата и 
селото три дни дежурува да не 
запали селото. Не знаеха да
ли случая е за печата). Гешева 
получава малка социална по
мощ, а живее при трудни усло
вия — спи на открито, слабо се 
храни и пр.

ОЛГА ЦВЕТКОВА, продавачка 
в „Занатекспорт“:

СЛАБ КУЛТУРНО - ЗАБА
ВЕН ЖИВОТ В ГРАДА митровград да проявяват по-го- 

лямо .внимание към такива 
хора. . .

1

— ... За какво бих писала? То 
ва е повече ваша работа, но има 
неща, които трябва да се крити
куват. Ето например аз бих пи
сала за слабата организация на 
културно-забавния живот в гра 
да, защото такъв почти не съще 
ствува. Ето, аз работя 
ден и след това няма къде да о- 
тида, освен на кино.

Бих писала и за моята работа. 
Все оше нашите хора не са сви 
кнали да купуват сувенири. Те
зи предмети купуват главно чу 
жденците, но нашия магазин е 
скрит от очите им и затова не 
правим оборот как-о грябва.

Богдан Николов 
Матеп Андонов
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Злоупотребил доверието на селянитеи
ахора в комуната си правят вза- * 

имни отстъпки.
Ето моят случай например. Аз « 

съм учителка, а налага се да ста « 
на шивачка, защото тук няма ■ 
да има' конкуренция, тъй като ■ 
нито една жена на отговорните ■ 
другари няма този занаят.

Има и други опущения, които • 
заслужават място във вестника- 5 
Например в „Свобода" — упра- й 
вителният съвет решил да при- ■ 
ема нови работници, но никой ! 
да не знае за това. .. Но узнах- 5 
ме за решението“... Има хора ! 
в града, които имат и къщи, и Е 
обществени жилища, а някои по ! 
лучават плюс и незастроени пло 
ши.. Аз пиша това и не се стра 
хувам, защото няма какво да за « 
губя. Ще добавя и следното: би ■

За едно захвърлено планинс
ко село, каквото е Плоча в Бо- 
силеградско, най-голяма неволя 
е, когато няма учител. Но проб 
лемът става оше по-тежък и сло 
жен, ако има учител, около чии 
то грешки селяните се разедин
яват толкова, че някои от тях 
са готови да водят децата си на 
училище но съседните села. А 
Плоча има хубаво и модерно 
училище, построено преди една 
година с общи усилия и пълно 
съгласие на селяните. В наве
черието на новата учебна годи
на пред такъв проблем се на
мира училището в Плоча.

— Нашето село се разедини

ра букови дъски, собственост на 
селото, за ползване при постро
яване на собствена къща в Бо
силеград. Предупреден за тази 
своя постъпка той грубо се от
несъл към Александър Божи
лов от Плоча, член на Съвета 
на трудовата общност при ос
новното училище в Горна Лю- 
бата, заканвайки му се, 
смее да 
двор, където е товарил на ка
мион материала.

Събранието на избирателите е 
решило:

Против учителя Христов от 
името на селото да се направи 
акт до прокурора, за да бъде 
съден за кражба и да се упъти 

. писмено искане до Основното 
училище в Горна Любата, под 
чието ведомство е училището в 
Плоча, и да се търси той да бъ
де преместен от село Плоча по
неже с постъпките си „не е по
казал никакпп учителска кул
тура".

След това учителят решил да 
легализира постъпката си и да 
запуши устата на хората. При- 
дружуван от председателя на ме 
стната общност, той тръгнал от

човек на човек, за да събере 
подписи да му простят откара
ния материал. Малък брой хора 
са му подписали списъка, но 
болшинството на селото още по
вече се е обидило и това е до
принесло да настане раздор ме- 
ду хората.

През този месец беше свика
но ново събрание, на което при 
съствуваха и представители от 
общината и Основното училище 
в Горна Любата. Последните 
настояваха по мирен начин да 
се реши проблемът, обаче ме
жду малкия брой лрисъствува- 
щи селяни се развиха остри 
разпри. Едни одобряват а други 
осъждат постъпката. на учи
теля. Последният признава-че е 
сгрешил и че е открал = Х.002 
тухли и ще ги плати на селото, 
обаче не се донесе никакво зак 
лючение. Остава проблемът да 
се решава в съда и в трудовата 
общност, към която се числи и 
Стефан Христов, понеже са по
дадени съответно заявление и 
искане.

ДИМИТЪР ГЮРОВ, студент: 
КОЙ ДЕЛИ СТИПЕНДИИТЕ?

— Бих писал за даването на сти 
пендиите. Те се делят неправия ■

да не 
влезе в училищния

II

а

р

някои неправилни постъпки на 
учителя Стефан Христов и мно 
зина надали ще му поверят де
цата си, разбира се ако и по- 
нататък остане като учител в 
селото, — заяви Стоичко Митов, 
отборник на село Плоча,

За какво се касае?
От протокола на събранието 

на избирателите в Плоча, про
ведено на 16-юли тази година 

Учителят

трябвало да се пише и за дирек | 
торите, които при ротацията до- ! 
ри не си пренасят и меките кре ; 
ела... "■

Ц на края да добавя ■*- заслу- ;
и Здравният ■но и затова се случва стипендии 

да получат обикновено ония, Ко 
ито не заслужават. Аз предла
гам да се учреди тяло от студен 
ти и представители на Общинс
кия комитет на Съюза на мла
дежта, което да решава по този 
въпрос.

— Бих писал и за чистотата в 
града. Нашият град е много не

внимание
Пред вратата на амбулато ; 

рията винаги е блъсканца. Оти ■ 
дете и ще видите. Едни от лека- ! 
рите са на специализация, дру
ги сигурно лишат заканителни в 
откази, някои препоръки за ко ■ 
легите си и така се случва поня • 
кога да не работи нито един.

жава
дом.

■

узнаваме следното:
Стефан Христов, възползвайки 
се от отсъствието иа мъжете пе 
чалбари, в началото на месец 
.юни без никакво одоброение е 
закарал 2.000 тухли и 135 мет-

Във всеки случай положение
то с учителя в село Плоча нп 
прага на новата учебна година 
е доста проблематично.

Л

Ст. Стайков
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иа ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ!■

■9 „КИН СТАН44 ПОБЕЖДАВА 

ТРУДНОСТИТЕ
■
■

м
е
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в Горна Лисйна и Долно Тлъ- 
мино, В някои 
магазини в 
и Лисина се пие ефтина бира и 
друго като в кръчма, въпреки 
че тези .питиета според законни 
те предписания могат да се ку
пуват без да се пият по магази
ните. В противен случай, съот- 
веният магазин трябва, да 
зарегистрира и като 
чарски обект и да бъде облаган 
както и нашата кръчма в съот
ветното село. Освен това узели 
чен е съюзния данък на оборот 
от 21 на 30% а също така и об
щинския, докато 
ският е незначително намален. 
В.предприятието изтъкват че от 
с»рана. на Общинската скупщи
на неправилно са обременени с 
фирмарината. На всяка кръчма 
се плаща по 40 хиляди динара 
фирмарина, както и на всеки 
търговски магазин, който може 
да прави оборот десет пъти по- 
голям отколкото кръчмата, от-

„Кии стан" е единственото об 
ществено гостилничарско пред
приятие в Восилеградско, чиято 
мрежа от десетина кръчми и 
ресторанти покрива територията 

общината. С една кръчма в 
село Божица предприятието 
вата и части от сурдулишка об
щина. Трудовият 
„Кин стан" брои — 22 работни- 
ци и служещи и пет ученика в 
стопанството. В управата на 
предприятието работят четири- 

— всички със сре- 
от 18-те

С това се сблъскаха интере- 
обществения и частния

■ кооперативни 
Любатите, Тлъминосито нисектор в босилеградското гостил 

ничарство, които се изразяват в 
конкурентна борба за привли
чане на гостите с по-добро об
служване и гю-иизки цени на 
услугата Ьсе пак цените в го
стилницата иа Любен Христов 
са с ю—20% по-низки отколко- 

„Кин стан", а 
цени

■
■
■
■ на захи

За един босилеградски случай ще употребим местната по
говорка, която казва „бог дава, ама у кошара не накаруе . зна
чи, за да имаш едно или друго, трябва да работиш, да се гри
жиш, да държиш сметка и за личното и за общественото За- 
щото и общественото имущество не идва от само себе си, но се 
създава чрез труд. Новото се създава, изгражда, а онова което

го използваме. Някъде наи-

е така. Когато се

и
колектив наи се

: ГОСТИЛНИ-то в локалите на 
последния има по-низки 
от подобните предприятия в съ
седните общини.

— Досега нашият частен ко- 
има много по-благоприятни 

още

И

и

■
вече имаме — пазим и рационално ■ ма служещи 

дно образование, докато 
работници по една трета част 
са квалифицирани, полуквали- 
фицирани и приучени, относно 
без квалификация. Годишният 
оборот на предприятието 
сегашните условия не може да 

■ надмине сто милиона стари ди-

стина е така.
В Босилеград, за съжаление, не винагикг ад8? згкоято с пълно основание може да се нарече разсипии гество.
За какво се касае?
От октомври 1961 година Босилеград получава електрическо 

осветление от водоцентралите „Власина“. Старата централа вече 
нямало нужда да работи. (Впрочем тя не могла Д» задоволи 
учрежденията и домакинствата — и в Райчиловци и Ради ю ц , 
които още тогава бяха електрифицирани.) Но тя била 
изправна и произвеждала ток с низко напрежение. Ликвид 
ционната комисия на бившето електрическо предприятие дала 
електрическата мрежа на предприятие „Електроистриоуция 
от Лесковац, което снабдява Босилеград и електрифицираните 
села с ток, а старата централа дала на общината, че тя да сс 
грижи за нея. Общината разполагала напълно с нея а стои 
ността й е била около 12 милиона ст. динара. Понеже била, под
чертаваме, напълно изправна - съществували няколко въз
можности да се използва. Но понеже нямало кой да се Р 
жи за това налагално се поне да се запази в изправно поло
жение. Като заковали вратата и прозорците, вече не погледнали 
какво става. Минали година, две... Хора разковали пр 1 Ч 
и вратата, разграбили кой каквото могъл и кому каквото тря
бвало.

п

лега
условия за работа, понеже 
не плаща данък а това много 
засяга 1 предприятието ни. 
ледното за първото полугодие е 
платило към 0 милиона динара 
съюзен, републикански и общин 
ски данък, докато частния гос
тилничар оше няма решение за 

облагане. Но да бъдем ная- 
заяви Найденов — ние 

можем да бъдем

републикан-
9
И

Нос-11

при
9
9
п нара.

Това са основните данни 
.Кин стан", малкото босилеград 

предприятие, което усилено 
много-

за9 товап
сно —
ме сме и не 
против частния сектор в наша
та стопанска област, но искаме 
равноправен третман и при ед
наква данъчна политика 
единия и другия сектор да се еъ 
ревноваваме и конкурираме с 
цените и услугите. Иначе 
общината не поведе една по-ре 
ална политика и към частния 
сектор съществува възможност 
той да се прошири до тази сте
пен и напълно да затрие наше
то предприятие, относно обще-

Н
С1СО
се бори за да преодолее 
бройните трудности и успешно 

включи в токовете иа

и носно цялото .предприятие.
По-низки цени, по-добра и 

културна услуга >на потребите- 
по-голям оборот, това е

и

да се
стопанската реформа.

За първите
тази година предприятието

оборот от 44 милиона 
2 милиона по-

м

лите и
геелото на трудовата общност в 
„Кин стан“ в изострените усло
вих на провеждане на стопан- 

реформа. И наистина це-

къмГ1 шест месеци от 
е ная

(1
правило
динара, което е с 
малко от планираното. По мне
нието на директора на „Кин 
стаи" др. Пенко Найденов ло 
неизпълнението на планирана
та реализация дойде поради ред 
причини. Една от тях е закъс
нението с откриване на кръчми 

рудниците в Караманица

аком

ската
ните на яденетата и питиетата 

.Кин стан“ са с 20 до 30 про
цента по-ефтини отколкото це
ните в съответните ресторанти в 
Лесковац и Враня например. За 

личните доходи на слу-

м
и

Ви
и
л

А сградата, в която се намирали изправните машини, се на
мира около километър от Босилеград, срешу пътя Босилеград
_ Владичин хан, където дневно поняколко пъти минат служещи
и ръководители от Общината. Въпреки това никой не забеляз
ал какво става там. А сега вече и като отпадък 
да се продаде. А била изправна централа в стойност от около 
12 милиона динара!?

Какво значат 12 милиона динара за Босилеградска община? 
Как пред събрание на избирателите в Босилеград общината ще 
оправдае тази своя небрежност и разсипничество? А пред онези, 
които още нямат електрически ток?!

н

това и
жещите и работниците в пред
приятието са сравнително низ
ки — средната заплата изнася 
ло оог» динара. А за разпределе
ние на излишеци и дума да не

ствения сектор .. .5
И при

относно Мусул, които вместо от 
началото на годината започнаха 
с работа от април относно май 
месец. Друга по-сериозна при
чина лежи в отварянето на ча
стен ресторант-кръчма 
леград от Любен Христов, 
директор на „Кин стан , 
че една не малка част от клиен 

„Кин стан“ 
гостилница на Хоис-

ВЪПРЕКИ — ТРУДНОСТИТЕ 
2 5 МИЛИОНА ВЪВ 
ФОНДОВЕТЕ

И

няма какво а
в
и

Но и покрай тези трудности 
по полугодишния баланс пред
приятието е отделило към 
2.35?.000 стари динара за фондо 
^ете така че те сега възлизат на 
15 милиона динара. Моментал
но предприятието Се служи с 6 
милиона динара кредити, от 

4 милиона на Сдружена
та кредитна банка в Лесковац 
у. 2 милиона на общинския фонд 
на общи резерви на стопанските 
организации в Босилеград.

В сравнение с миналата го
дина условията за работа на 
предприятието са се подобрили 
значително с преместването на 
ресторанта в собствени и по- 
подходящи помещения на цен
търа на градчето и с откриза- 
нето на нови кръчми при трите 
трудови организации 
спортното предприятие и руд
ниците „Благодат“ и „Подвиро- 
ве“, които работят доста добре, 
правейки много по-голям оборот 
отколкото кръчмата в село Дол 
на Лгобата. Но тези условия, 
както ни осведомява директорът 
Найденов са влошени освен от 
частния сектор и от неравно
правната конкуренция от стра
на на земеделските кооперации

става.
Въпреки препятствията, пред 

приятието не седи със скръстени 
ръце. През първите месеци на 
годината са дадени към 3,5 ми
лиона динара зя обзавеждане 
на ресторанта в Босилеград. На 

предприятието трябва да 
получи от общината и едно ед
ностайно жилише в новите пос
тройки за даване на хотелни ус 
луги на минувачите. В сравне
ние с досегашните възможности 
за босилеградските условия и 

ще бъде значителен нап- 
остава

и

в Боси- 
бивш

а
а
в така
я

Има ли кой и кога ще се поиска отговорност от виновни
ците за това разсипничество, дето е предоставено всичко да се 
разграби от изправната стара централа?

и отиват втите на 
частната 
тов, където цените на ястията и 
питиетата са нещо по-низки.

о
и

Миле Присойски скоров
УО ито

В НАШЕТО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ПШЕНИЦАТА ГОНИ 

ПЪРВОТО МЯСТО
\) това

редък. Открит обаче си 
въпроса с набавката на собствен 
камион за редовно снабдяване
на локалите с необходимите сто 
ки. Защото при сегашната не
равноправна конкуренция на

тази година организацията бъде 
по-добра в износа могат да се 
постигнат още по добри резул
тати. Големи кооперативни сто 
панства са взели решение тази 
година да организират износ на 
царевица „от една ръка“ 
всичкото разполагаемо количе
ство да се доставя 
по предварително 
цени и други условия. Същест
вуват възможности по този на
чин да се разшири мрежата на 
тези, които се интересуват от 
износ и големи количества царе 
вица от частните производители 
да се изнесе на чуждестранния 
пазар.

докато в частните стопанства са 
засети около 50.000 ха или за 2 
на сто по малко. Засетите по- 
вършини с хибридна царевица 
са по-големи за близо 100 хи
ляди хектара по отношение на 
миналата година.

Специалистите преценяват, че 
на пазара излишекът на царе
вица ше се увеличи от 2,2 на 
2,5 милиона тона и че от този 
излишък без особени трудности 
Ше може да се изнесат повече 
от милион тона. Югославските 
производители успяха на чужде 
странния пазар да изнесат око
ло 700 000 тона царевица, от ми
налогодишната реколта. Ако

Селското стопанство и тази 
година ще даде значителен при
нос на реформата. Жетвата на 
пшеница показа, че ще бъде 
постигнато досега най-високо 
ниво в производството на тази 
култура у нас. Ако се продъл
жи със същия темп през близки 
те години, селските стопани ще 
освободят страната от внос на 
пшеница и валутата ще се упо
требява за внос на други необхо 
дими стоки.

Друг, също така значителен 
принос е увеличеното произвол 
ство на царевица. Специалисти
те от Завода за проучване на 
пазара предвиждат въз основа 
на сегашното състояние на посе 
вите, че през есента може да се 
очаква производство на 800.000 
вагона царевица,което е повече 
с над 2.000 вагона отколкото ми 
налятагодина

И овощията са много повече 
сега, и производството на слън
чоглед върви наравно с минало 
годишното производство, което 
също е доста високо, докато про 
изводството на захарно цвекло 
е по-малко от миналогодишно
то, но все пак високо, защото— 
както казват в Завода — ше е 
повече от производството през 
последните години.

Тран- частния сектор и кооперацията 
предприятието всеки месец мо
же да дойде в задънена улица 
и трябва по-рационално да раз-

т.е.

планово и полага със средствата.
Общо гледано, „Кин стан“ се 

напряга за да се справи с проб
лемите за които става дума, но 
и оправдано чака помощ в сми 
съл на зачитане на законите от 
своите съперници.

определени

Ст. Станков

Вършитбени дни

НЕНУЖНИ
НЕДОРАЗУМЕНИЯ
Вършитбените дни в Димит

ровградско и тази година създа 
доха известни недоразумения 
между земеделската кооперация 
и селскостопанските произволи 
тели. Или по-точно: и тази го
дина се дойде до взаимни обви
нения главно зарад разпределе
нието на вършачките.

Селскостопанските произво
дители в Димитровград напри
мер правят забележка на коопе 
рацията, че изпраща вършачки 

района на Смиловци, преди 
там за вършитба, а 

отделни гувна в Ди- 
стои неовършано. 

във Височки

ва се, че селскостопански произ 
водители понякога' не знаят ка
кво искат. Вършачката трябва 
и по няколко пъти да се връ
ща и комбайна, и вършачката. 
Освен това всички частни сел
скостопански производители се 
стремят да вършеят на свое гув 
но тФ. в своя двор, което отне
ма много време. От друга стра
на, вършее се сутрин от шест 
до седем вечерта, както в Пога 
ново: Собствениците в Поганово 
чакат и искат „хубаво да са раз 
виделее“, и по тоя начин съкра
щават работния ден.
Земеделската кооперация „Сто 

чар“ в Димитровград за тазго
дишната вършитба осигури 12 
вършачки и три комбайна. Тези 
машини са съвсем достатъчни 
навреме да приключи вършит
бата. Разпределени по районите 
— в Каменица 3, Смиловци 4,

производствоТазгодишното 
на царевица е резултат преди 
всичко, на увеличението на вло

на съв-женията и прилагането 
ремената агротехника, но и от 
благоприятните климатически 
условия. Един от най-значител
ните фактори вс<= пак е широ
ката употреба на семена от 
бридна царевица. Тези сортове 
са .приети и от частните собстве 

Те винаги заемат челно

хи-
в
да е готово 
житото на 
митровград 
Така например 
Одоровци вършачката, която е 
отминала гувното на „Камик“ в 
Димитровград, чака два дни да 
се навезат снопите.

Земеделската кооперации съ
що има свои „обвинения . Посоч

Димитровград 4 и в района на 
Трънски Одоровци една> вър- 
ггачките започнаха навреме с 
вършеенето и, изпълняват пла
на си.

С поред плана на кеолерация- 
"•з в Димитровградско отделни 
села е предсрочна. Тези дни 
тя те приключи е района на

Нишава, а до 10 септември в 
района на Смиловци.

Засега сериозни дефекти ня
ма, а и времето е хубаво. Затуй 
в кооперацията изтъкват, че оП 
лакванията ка някои селскосто

ници.
място в производството на ца
ревица. ,От общо 2.490.000 
колкото са засети тази година 
на частното стопанство принад- 

2 250.000 ха. На коопера- 
сектор тази година са 

30.000 ха или 16 на

ха,

лежат 
тивния 
засети над

повече от миналата година,

пански производители са неоп-
Ст. Н.равдани.
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ЕДИН ДЕН
при югославските 

и българските митничари
ЛЮБОМИР НАКОВ. началник на митницата в Димнтр овгпад

Доволни сме от сътрудничеството с българските другари
ДАВЕЛ АНТОВ, началник на столичната митница в Со фия:

Ползваме опита на югославските колеги
В годината на международния 

туризъм се засили протока на 
туристите през прохода на Гра
дини — граничния пункт на ю- 
гославско-българската граница. 
Ежеднено тук Минават стотици 
автомобили, пълни 
туристи и със стоки. Особено е 
засилен междуграничния оборот 
и преминаването на население
то от двете страни на граница
та. Това 
след отменяването на визите.

Вие читателю, може би сте 
пътували през границата. Може 
би ще пътувате? Използвате ли 
правилно своите права? Зачита
те ли митническите разпоредби 
на двете съседни държави. Ка
кви (не) приятности ще имате 
при пътуването?

В разговор с митническите и 
ръководителите на митнически- 

служби в НР България и 
СФЮ Югославия — другарите 
Павел Антов и Любомир Наков 
— ще ви запознаем с някои тех
ни мнения и ще ви дадем све
дения за тяхната работа.

употребяват 
на неговата страна, но все пак 
огромно мнозинство пътници не 
познават правата си и не полз
ват митническите 
Той посочи, че югославски граж 
дани могат да носят в България 
подаръци на стойност до 50 лв, 
а ако имат братя, сестри и дру
ги близки — и до 150 лв.

— Трудности ни създават оба 
че хс-ра, които внасят или изна
сят български пари, което 
забранено. Въпреки че това се 
знае, мнозина се опитват и пра
вят валутно нарушение. От НР 
България могат да Се изнасят 
сувенири на стойност до 20 лв 
— каза др. Антов.

Той говори и за ползата 
сътрудничеството с югославски
те митнически органи, като из
тъкна че ползата от опита на 
югославяните, е голяма. Опитът 
е в това, че митничарите се ква 
лифицират за един сектор на 
работа, а се довеждат и митни
чари

тъй като на български гражда
ни отиващи в Югославия се Да
вало в последно време повече 
валута.

— Затова ваши граждани че
сто пъти измислят, че ходят при 
роднини, приятели или близки, а 
всъщност те носят чай, ако оти
ват за Турция:. Особено такива 
спекули правят някои хора кои
то не декларират стоката, опит
ват се да я укрият и тъй на
татък.

— Защо на границата у вас 
съществуват два пропусквател- 
ни. .пункта, 
чески и социалистически стра
ни?

гостоприемството
Началниците: 
АНТОВ и НАКОВ

облекчения.
влакове с злоупотребяват митничари е на 

висота и от огромна
българскитедове-които
завидна
полза за откриване на наруше- 

Така например това
рието.

Случва се да пуснем .югослав- 
граждани на границата, а нията.

сътрудничество се изразява във 
влака,
се ползва телефона През мина
лата година имахме съвместна 
акция в откриване на муниции 
при един чужд гражданин, ко
гото органите на митницата го
ниха дори до Пловдив. Българ
ските митничари ни помогнаха 
при откриване на един милион 
динара, които носила една авс- 
трийка. Сега имаме като главна 
задача съвместно запознаване аг 
митническите закони на двете 
страни, за да можем по лесно

ски
после стопанската милиция си 
има работа с тях пред ЦУМ и 
им съставя актове, защото прав 
ят търговия. Така правят и на- 

„туристи“ в Ниш, Белград

особено се забеляза а на шосейния преход
е

ши
за капиталисти- и другаде.

най-много се 
внасят от Югославия и обратно, 

изнасят от НР

Кои стоки

— Това не е направено зарад 
класифициране на пътниците, 
но просто зарад изгодите на слу 
жбата. За пътниците от социа
листическите страни формално
стите са едни, а от капиталис
тическите — други. Затова ко
лите от капиталистическите 
страни пускаме пред гишетата 
за уреждане на визи, осигуров
ка на кола идр., а социалисти
ческите — на друг пункт, къде- 
то тия формалности са по-мал- 
ко Най-малко гледаме югослав
ските пътници и затова ги пус-

какви стоки се
България?

— Българските граждани, по
сещаващи Югославия най-много 
внасят конци, килими, шушкав- 
ци, чер пипер и др. стоки. Та
кива стоки внасят и югославя- 
ни идващи в България. От НР 
Бъгария се изнасят ръкавици, 
кожни палта и др. изделия. И

от

те

да сътрудничим.
Другарят Наков ни разказа 

и за някои драстични примери в 
откриването на контрабандисти. 
Той каза, че тази работа не 
само е трудна, но и опасна, за
щото много служещи често пъ
ти се намират сами с въоръже
ни хора, които в такива случаи 
са готови на всичко.

специалисти.
едните и другите използват раз 
ликите в цените.ЕДИНСТВЕНАТА ТРУД

НОСТ — ВАЛУТАТА
Посетихме в София, в столич 

митница ДР Павел Антов 
Наков,

КОНТРАБАНДА С НОЖЧЕ 
ТА И МУНИЦИИ

На въпроса, кое най-много 
затруднява населението от две
те страни да си прави посеще
ния, без при това да прави мит
нически нарушения, др. Антов 
изтъкна, че единствената преч
ка е — малкото валута, особено 
при югославските граждани,

................................ надпи............ ..... *

ната
заедно с др. Любомир 
началник на митница в Димит 
ровград който любезно се отзо- 

на редакция
— В началото на годината на

шите митнически са имали ус
пех в залавянето на контрабан
дисти, предимно от близкосточ- 
ните страни, пътуващи от За
падна Европа. Така — продъл- 

другаря Антов — нашите 
митнически органи при Калоти 
но са пленили 23 280 ножчета, 
лека кола „Таунус“,' собственост 
на Карл Хелмунт от ГФР. От
нети са бойни 
(БМВ).

При тези акции идва до из
раз сътрудничеството между на 
шите и югославските митнича
ри, особено във влака, а вече 
имаме и редовна 
връзка между митниците на гра 
ницата.

ЦЕЛУВКИ ЗА НАЧАЛНИ
КА НА МИТНИЦАТА

ва на поканата 
„Братство“ да вземе участие в 
разговора. В беседа с др. Антов 
узнахме, че има хора, които зло — Преди известно време раз

крихме в един камион 
дилник цял склад муниции. Там 
бяха складирани 116000 патро
ни за пистолет. Камиона съпро
вождаше турският гражданин 
Декур Улмаз. Той беше много 
спокоен, въпреки че беше зало
вен. Разказа ни, че пренасянето 
е направил като услуга на тре
то лице за 20.000 лири Когато 
беше пуснат от затвора, той 
дойде в канцеларията при мен 
и още от вратата започна да ме 
целува, а на Братимир Джукич, 
който откри патроните му каза: 
„Аз съм майстор да ги скрия, 
но ти излезна по-голям майстор 
от мене . .

Другарят Наков ни запозна,

* ■'СУ хла-жимяаяшпаванвсивЕвиянш

Във „Фабрад^
патрони 7.000I

ИдЬаш ,,‘юсши“ 

ошдалече

г гV

телефоннаш-'..•I
* Ш

ват много по-добри 
'тези на „Фадип“, защото 
гумено „чело“.

качества от 
имат„Фабрад" ГОЛЕМИ УСПЕХИ НА ДИ

МИТРОВГРАДСКИТЕ МИТ 
НИЧАРИ

В последно време 
често посещават представители, 
производители на автомобилни 
части. С производството на бу- 
фари от гуми, които досега 
внасяха, димитровградската Фа 
брика, която води борба за съ- 

нескопоист

В очакването новото произве- 
намери пазар фаб-

че само през август т г. са раз
крити 7 нарушения, от които 6 
са с муниции. Конфискувани 
са 2,410 копринени кърпи, 286 
транзистора, 250 грамофонни 
плочи, 1107 сигнални лампички, 
6 200

се дение да си 
радовци и занапред произвеж
дат секретни брави,

Другарят Любомир Наков, на
чалник на митницата в Димит
ровград ни запозна с работата 
на тяхната служба. Той 
посочи, че

Братимир Джукич
мислейки

каме най-бързо. Но в последно 
време и между тях има хора,

ществувание, внесе 
вие между производителите на 
подобни произведения в страна
та. В Димитровград идват хора 
да видят какви са стоките на 
„Фабрад“, и от това не се отиш 

по-далеч. Досега обаче 
никой не ги е надминал. Когато 
заинтересованите дойдат в це
ховете на фабриката, „фабра- 
довци“ разложат алата, който са 
ми направили и запазят тайна
та. Какво да се прави, конкурен 

гледа нищо, а „фабра- 
довци“ пазят ревностно патента. 
Конкурентите не гледат с доб
ро око на този нов производи
тел на буфари, който внел и но 
вини в производството.

Но „фабрадовци" не бързат. И 
по-нататък те получават мини
мални лични доходи. Знаят, че 
никой не ше купи тяхното прои 
зведение. „Фадип" от Вечей на
пример иска да купи 200 000 бу 
фари. Димитровгралчани пола
гат надежди в спогодбата меж
ду нашата и съветска автомобил 
на индустрии. Очакват 
зи спогодба да

на своето бъдеще. също 
сътрудничеството с

ножчета за бръснене и
други стоки.

БРАТИМИР ДЖУКИЧ — 
НАЙ-ДОБЪРло много

Боатимио Джукич работи в 
димитровградската 
шест години, но вече се 
ви като опитен „мвйстоо 
коиване на контрабанлисти. Са
мо от началото на тази година 
на Джукич му се удало да от- 
кпие 33 контрабандисти с муни
ции.

митница 
просла- 

за от

цията не

За успехи в службата Джукич 
биЛ награден миналата голина.

— Не е лесно да се справяш 
с контрабандисти Измислят и 
невъзможни начини за укрива
не на непозволени стоки — ка
зва Джукич и добавя — а някои 
от тях са и опасни. — Неотдавна 
имах такъв случай: залових
контрабандист с муниции. В спс 
циални бункери беше укрил 
патроните. Много обаче се изне
надах, когато в него намерих и 
три пистолета, единият от кои
то беше зареден ...

та
им отвори 

широко вратата на пазара. 
В момента правят алат за про
изводство на предни и задни за 
щитници за които да се при
крепят буфарите. които показ-

Матеи Апдопоп 
Богдан Николов„ЦУМ“__София. И тук е опасно за контрабандистите, ми нали благополучно митниците
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ШИШ' настояването му тези чувства да 
преиеое на младото подраства
що поколение чрез книгите му 
„Неотдавна", „Посвещение" и
всекидневните му контакти 
хората.

Затова и ние се радваме ко- 
гато чуем, че Славчо е добре и 
това

с

съобщаваме на всички, 
които са .питали и които го поз
нават от дните на идването му 
в Димитровград 1945 и ония, ко
ито са работили с него през го
дините на войната...

Отговорът
на Цанко Марков

ашйв

ЯЛри д.ни 

& стра
ната

През цялото ни пътуване из 
Българин въпреки че Славчо не 
можа да тръгне, той беше с нас. 
Не само, че той беше инициатор 
за това пътуване, но защото хо
рата с които се срещахме и при 
казвахме говореха радващи не
ща за него. Всички негови из
биратели говореха за него като 
за човек, който им. помага в 
работата и идва винаги, когато 
имат нужда да разрешат някой 
проблем., Много души за свои 
лични проблеми казваха: ,',Ще 
питам аз Славчо, за да видя ка
кво той мисли“. Това го казва
ха някак със същия тон както 
и секретарят на партийната ор
ганизация в Нова махала Ра- 
мис, когато казваше: „Трябва Да 
видим със Славчо как щс из
градим пътя до селото".

Така бързо минаваше времето 
със Славчо. Не само хубавото 
вино, но топлите човешки думи 
още повече омайваха човек, кой 
то беседва с него. На раздяла 
той ни каза: „Много поздрави 
на всички мои познати, много 
поздрави на всички ...“

Б. Николов

кува, какаото и да е. Мога и 
аз да оклеветя някого, като 
дам неточен адрес.

Лко беше прав, въпросният 
автор е могъл да извика тър 
говския инспектор и да се от 
несе до управата на предпри 
ятието и тогава да се види 
кой е прав.

В „Братство" от 11 август 
т.г. в рубриката „Писма на 
читателите" сте публикували 
писмо ма Тихомир Панайото- 
вич, железничар от Суково, 
в което се твърди, че аз ка
то келнер в „Балкан" съм 
взел на чужденци двойно по 
вече пари, отколкото излиза
ла сметката.

Аз заявявам, че това изоб 
шо не е точно. Първо, таки
ва чужденци не са идвали, 
пито е- имало разправии по 
плащане на сметката, когато 
аз съм бил на служба.

Потърсих въпросния автор 
и установих, че такова лице 
не съществува и считам, че 
такова писмо е написано от 
някое друго лице, зарад лич 
на омраза към мене.

Моля, ако разполагате с 
точен адрес на лицето да ми 
го дадете, за да направя оч
на ставка и дока^ка клевета
та. Също ви моля, ако няма
те точния адрес, в следващия 
брой на вестника да опровер 
гаете писмото, тъй като счи
там, че не бива да се публи

па.
р&Заиле И, 8. 67 г.

Цанко Марков, 
работник в „Балкан" — 
Димитровград

©ПРИ СЛАВЧО 

ТРЪНСКИ
БЕЛЕЖКА НА РЕДАК
ЦИЯТА

Практика на редакцията е да 
публикува писма на читате
ли и граждани, след 
има пълен подпис. Никоя ре
дакция не допуска, че могат 
да се намерят хора, които сво 
ите лични омрази да помес
тват по подъл начин във вее 
тниците. Писмото е написано 
така, че изглежда достовер
но, и затова е пуснато от ре
дакцията. Тъй като Вие опро 
вергавате точността с писмо
то Ви, което поместваме в 
броя, остава да се изчака да 
се яви авторът ТИХОМИР 
ПАНАЙОТОВИЧ,
ИИЧАР ОТ СУКОВО, ако 
дописката е действително вя 
рна и авторът същият, за ко 
ето и ние го каним.

В противен случай това Ще 
е анонимна клевета, която ве 
роятно потича от хора, кои
то Ви мразят и ви желаят 
зло.

Иначе писмото е написано 
достатъчно грамотно, на ла
тинска азбука и личи, че ли
цето понякога следи нашия 
вестник, тъй като се позо
вава на дописката за келне
ра от Босилеград.

като

Когато в миналия брой на ве
стника оповестихме заглавието: 
„При Славчо Трънски", някои 
читатели ме питаха: как е той, 
какво работи, остарял ли е? .. . 
Затова трябваше да правим ня
кои изменения на написаните 
вече впечатления от срещат?) 
ни с другаря Славчо Трънски.

Когато пристигнахме в София 
вече имахме много нови впе
чатления за Славчо от неговите 
избиратели, между които бяхме 
и с които разговаряхме. Но за 
това ще разкажем на края. Сега 
да започнем отначало...

На заминаване при Славчо 
ние изпитвахме едно неудобст
во, тъй като знаехме, че в дни
те, когато трябваше да ни прие 
ме той имаше много по-важни 
работи и както научихме от не
говите близки, той изпозваше 
всяка минута за работа. В тези 
дни светът беше в сянката на 
войната и разбираемо е, че ге
нералите имаха много работа в 
този момент. Затова ние вече 
бяхме доволни от неговото вни
мание, което ни отдели, когато 
пристигнахме, и този път само 
по телефонна искахме да му 
благодарим за вниманието и 
съобщим какво сме видяли в 
Батак, Нова махала и Перущи
ца. Само това искахме да му 
кажем. Но той изрично искаше 
тази вечер да бъдем лри него...

Тръгнахме... И трябва да си 
призная бяхме смутени от него
вата постъпка. В толкова много 
работя (същия ден допътувал 
отдалече) трябваше да отделя 
време и за нас!?

Когато пътувахме към вилата 
му на моменти се чуетвувах, че 
отивам при човек с когато няма 
да приказвам само за деща, кои 
то съм преживял за тия два три 
дена в България. Отивах при 
човек, когото (така се чувству
вах) познавам още от 1943 го
дина, когато в ученическите 
кръжоци в Димитровград се го
вореше в късните зимни нощи 
за Славчо като организатор на 
партизаните в Трънско. Затова 
и в този момент в моето въоб
ражение надделяваше повече 
ликът, който бях тогава си съз
дал. И трябва веднага да кажа 
в това мое въображение създа
дено тогава, в младежките дни 
не съм се излъгал въобще. Ка
чествата, които съм му припис
вал тогава, живеят и днес в то
зи човек, който до крайност е 
привързан на делото за което 
бе взел пушката през 1942 го-

както всички останали хора,
които познавам и с които се 
срещам. Това се случи сигурно 
зарад това, че той умее да води 
разговор за обикновени 
да направи някоя шега. Затова 
в този момент той става пред 
човека още по-велик, но обик
новен и близък.

Отговора

:неща,

ОБЩИНСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА ОБЩНОСТ БОСИЛЕГРАД 
\ ОБЯВЯВА КОНКУРС

За устаиовявале компетентността на предприятие за завър
шване па строителпите и строително-занаятчийските работи 
върху зданието на Основното училище в Босилеград.

1. Завършването на зданието Ще стане въз основа на инве
стиционно-техническата документация, която осигурява инвес
титорът.

2. По предварително изчислепие стойността на споменатите 
строителни и строително-занаятчийски работи възлиза на око
ло 550.000 н. динара.

3. Срокът за приключване на работите е 15 декември 1967 г.
4. Интересуващите се Да вземат работата предприятия 

трябва да докажат своята подготовка, техническа и финансова 
способност за извършване на посочените работи.

5. Срокът за представяване на необходимите документи за ' 
избиране на компетентност е 29 август 1967 г. до 12 ч.

Документации и осведомяване се получават в Основното 
училище в Босилеград или посредством телефон — 25 — всеки 
работен ден, от 8 до 12 часа.

ЖЕЛЕЗ-
за читателите — 

как е Славчо, какво работи и 
остарял ли е, може да направя 
само с две думи: „Славчо е до
бре.“

В това се уверихме 
бяхме при него и когато ни раз 
казваше за борбата, за първите 
му срещи с югославските пар
тизани, за приятелството му с 
Бръко, Васо Смаевич, Гюро Ми
лия за срещата му с Тито, аеро- 
митинга в Москва за 
му чувства към населението на 
Църна трава и другите 
села. В това се уверихме и

докато

топлите

наши
от

$
8 БАЛВАНТ ГАРГИ 

индийски писател
около осем, конят четиридесет най-мно
го. А Буута може сто.

— А за колко време взема това раз
стояние? — попитах аз.

— Дванадесет часа. Конят може да 
тича по-бързо от Буута, разбира се, но 
не може да бяга сто мили наведнъж.

Индер Синг ме погледна и каза:
— Ако се съмняваш, можеш да про

вериш. Дай му всичките книжа и до 
утре ще ги предаде. — Той се обърна 
към Буута: — Буута, синко, вземи тия 
съобщения и ги разнеси по всички села. 
Върви, лъве мой!

И подаде писмата на Буута, каза му 
имената на селищата и точно му обясни 
на кого да ги предаде.

На другия ден всички секретари на 
Селския съюз дойдоха на определеното 
място. Питах всеки един от тях поотдел
но, кой му предаде съобщението. Всички 
отговориха: „Буута.“

След събранието Кумар Саин — ад
вокатът, Джугал Къшор — учителят пен 
сионер, който беше стар атлет, и неко
лцина още се събраха около Буута и 
му говориха. Съжалявахме, че за такова 
чудо като него не се знае вън от село
то му.

— Ако Буута има възможност да иде 
в Лондон и да участвува в някое крос- 
кънтри, ще направи името на селцето 
си Багуу изведнъж да блесне на светов
ната карта — заяви учителят.

— Нашата страна е пълна с чудеса 
— Добави Кумар Саин. — Имаме чудес
ни плувци, борци и ловци, но похабяват 
таланта си и така си умират неизвестни.

— Ако Буута може да пробяга сто 
мили, няма сила в света, която да му 
попречи и да стане световноизвестен — 
заключи съдията.

Един ктар военен каза:
— Негово Височество махараджата на 

Патиала много обича игрите и спорта. 
Ако можем някак да отнесем тази нови
на до ушите на Негово Височество, той 
положително ще прати Буута на някое 
световно лекоатлетическо състезание.

Един хитър едноок просбогписец се 
обади:

— А проверил ли е някой дали Буута 
може да бяга сто мили?

Плешивият бакалин погледна 
верие Буута и забеляза:

— Чувството за разстояние 
на е доста неопределено. Ако тоя човек 
тича тридесет мили, не е пробягал

— Защо да не уредим едно състе
зание в нашия град? — предложи учи
телят. — Разстоянска мера е 440 ярда. 
Ако Буута обиколи мерата четири сто
тни пъти, значи е пробягал сто мили. 
Всички ще го гледаме с удоволствие. 
След това можем да говорим за бъде
щето му.

Предложението се прие с всеобщо 
одобрение.

Попитах Буута Синг съгласен ли е 
да обикаля мерата. Той примигна и рече:

— Както обичате.
Мару, селският глашатай, разгласи 

новината:

8
§
§
§
§ СЪСТЕЗАНИЕ

НА СТО х]
§
§
§
§
8
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§
§8 — Слушайте, хора! В неделя сутрин в 

седем часа Буута Синг — прочутият бе
гач, ще пробяга сто мили. Всички се по
канват на общинската 
чудесното представление! — Дум! Дум! 
Дум!

§1 мера да гледат-й
й Рано в неделя сутринта на мерата се 

събраха да гледат Буута Синг. Той беше 
с къси гащета, около дългата му черна 
коса, събрана на възел върху темето, бе 
вързана огненочервена кърпа. В седем 
пенсионерът учител, който щеше да бъде 
рефер изсвири и Буута почна да се- 
състезава със самия себе си.

До осем часа хората продължаваха 
да прииждат. Седнал, учителят наблюда
ваше как Буута обикаля мерата с една и 
съща скорост, с една и съща стойка, с- 
ритъм като машина. Жените разпериха 
поли и седнаха в единия край на мерата, 
одумваха селските новости, приказваха 
за раждания и смърт и гледаха как Бу
ута обикаля и обикаля.

]На обед Буута спря, изпи кана мля
ко, която глашатаят му донесе, смени си 
мокрите от пот гащета, които бяха за 
лепнали о него, среса косата си? Нави я 
пак на възел върху темето, върза кър
пата и продължи да тича. Бяга до вечер
та и свърши четиристотинте обиколки 
на мерата в шест и половина, половин 
час преди определеното време.

Слънцето залязваше. Озарени от лъ
чите му, кичурите коса на Буута, над
виснали над огнено-червената кърпа, 
приличаха на святкащи пера. Гърдите 
му ту се повдигаха, ту спадаха, а по брон

й
й

II
икога ли не си чувал името на Бу

ута Синг? — попита Индер Синг.
— Никога.
— Буута е син на Рако — почна Ин

дер Синг, — от моето село. Щом се роди, 
майка му го сложи в една кошница на 
нивата, дето жънеше, и продължи да 
върти сърпа. Семейството живееше в 
края на нивата под продънен сламен 
навес. Бащата на Буута пазеше посевите 
от чакали, фазани, зайци и какви ли 
не други животни. Една мразовита нощ 
умря от пневмония. След смъртта му 
Рако остана да живее на нивата с мал
кия си син. Взе си полско кученце от ед
ни цигани. Скоро кучето порасна, а заед
но с него и Буута. Той дърпаше опаш
ката на кучето, то джавкаше, виеше и 
лудуваше; играеше си с Буута като с 
ло-голям брат.

Детството на Буута премина в прес
ледване на камили, жребци, чакали и 
катерички. Тичаше след зайците, прес
качаше храстите с кучето по петите си. 
Стана толкова ловък и подвижен, че мо-

88
§81
Йй1
§
8
§
§
888дина.

... Влезнахме в стаява, 
бяха само той и жена му Стан
ка. Съвсем домашна обстановка. 
Не трябваше много време 
мине, за да се освободим от о- 
нова състояние, което се явява 
при всеки човек, създал си ня
кои впечатления още като мла
деж. С този легендарен Славчо 
сега сме заедно и няколко ми
нути след това той ми се стори 

близък, така обикновен,

Там 8
881да

I8
8
.8 зовото тяло се стичаше пот.

Тълпата го поздрави. Двама души го 
понесоха на рамена до пазара. Новината 
Се пръсна из селото, а Буута каза:

— Такава е волята божия. Неговата 
сила тече в костите ми. Затова можах 
да пробягам стоте мили.

с недо-88 жеше да гони заяк, да го улови, да го 
пак да го улови. Заекът 

чакалът
8 у селяни-
8 пусне и после 

може да бяга четири8 мили, сто.така
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НА
Из дейността на другите народ-КУЛТУРНИ

ТЕМИ
ности, в Югославия

Кни 1а
за учасшиешо 

на ишалиани,и
Ь НОБ

От установяването на Септем
врийска награда (в края 
налата и началото на тази го
дина) измина повече от половин 
година. Решението на общинска 
та скупщина

изглежда е, че няма кандидати, 
по-точно, кандидатите не са осве 
домени на кой начин, ще се при 
съжда
малко, след усвояването на Сеп 
темврийската награда, беше 
правено за нейната популяриза 
цид. Въпросът не се разрешава 
с формирането на комисии, да 
речем, или приемане 
вилник.

Налага се да запознаем

на ми-

тази награда. Съвсем

в Димитровград 
по случай Деня на-всяка година

на освобождението на града от 
фашизма да награждава най- 
високите постижения в областта 
на живопистта, литературата, 
културата и стопанството, бе по 
срещнато радостно, и топло при 
ветствувано от 
стопанската общественост на на 
родността ни в 
страната. Веднага след това се 
предприеха и други 
осъществяване на замисъла.

Това, обаче, тъй 
беше „техническата

на пра-

хора-
та-творци, заинтересованите с 
някои от нормите на тоя правил 
ник:

културната и

тази част на
* С решение Италианската народност в Ю- 

гославия, която е по-малочис- 
лена от българската — броят на 
италианците, живущи в Югосла 
вия, е около 35.0„0 души 
твърде дейна във всички обла
сти на обществения и култур
ния живот. Това се вижда и от 
богатата и разнообразна изда
телска дейност на италиански 
език. В Рийека, която е,и техен 
културен център, излиза един 
ежедневник под заглавие „На
роден глас", месечен илюстри
ран журнал „Панорама“, литера 
терно списание „Ла батана" и 
месечно детско списание „Пио
нер“. Освен това в Копер, Сло
вения, съществува и радио-стан 
ция на италиански език.

на общинската 
скупщина в Димитровград Сеп
темврийската награда ще се да
ва на група или отделни авто
ри, които създават на теми, от
насящи се до димитровградска 
община, или допринасят за раз
витието и напредъка на нейното 
стопанско и културно развитие.

мерки за Алдо Бресаи 
като
партизанин

да се каже, 
част от под 

готовките за присъждане на на
градата. Защото,

е

за да оправ
дае устройването си и напълно 
отговори на замисъла, 
врийската награда, по-точно ней 
ните създатели, трябваше да за 
интересуват творците на народ
ността ни за наградата, а по тоя 
начин и да ги насърчи — поот
делно или групово — към плод
на творческа дейност.

зувана бригадата „Италия“, със 
тавена от комунисти и социали 
сти. След капитулацията на 
Италия една част от войниците 
и офицерите се присъединили 
към антифашистката борба, от 
които била образувана извест
ната дивизия „Гарибалди“, Съ
щевременно в Истрия бил сфор 
миран партизански батальон от 
италианци-антифашисти „Пино 
Будичин“, който се борил в рам 
ките на бригадата „Владимир 
Гортан". Авангардистите от Ис
трия приели изцяло програмата 
на ЮКП, между другото и то
ва че тези краища да се .присъ
единят към своята майка-роди
на Югославия.

Под влиянието на победонос
ната Народоосвободителна бор
ба както в Югославия изобщо, 
така и крайграничните области 
в Хърватско, Словения и Ита
лия, в която дейно участвували 
и италианци, през април 1944 го 
дина в Средна Италия бил об
разуван батальон „Тито“.

За да представят ценното уча 
стие на италианците от настоя
щата народност, както и на ан
тифашистите — италианци изо
бщо. в Народоосвободителната 
борба в Югославия, авторите 
обработили над 2.500 различни 
документи от Рим до Скопие. 
Записали и спомените на голям 
брод бойци за едни или други 
акции на италианците в НОБ.

Колко ценен и от какво зна
чение е този труд „Братя по 
кръв“ (значи по проляната кръв 
в съвместната борба) се вижда 
и по това, че авторите Алдо Бре 
сан и Лучиано Джуричин полу
чили отличието Орден братство 
и единство със сребърен венец.

Миле Присойски

чалните основи на взаиморазби 
рателство, което по-късно, през 
героичната Народоосвободител
на борба, под ръководство на 
Югославската комунистическа 
партия, израства в нерушимо 
братство и единство.

Съвместните акции и съби
тия се редят хронологически, ка 
кто се редували в хода на вре
мето, падали жертви и хърва- 
,ти, и словенци и италианци сре 
щу общия враг. Падал хърват 
— замествал го италианец, па-

септем-

* Право на изтъкване на кан 
дидати имат трудовите органи
зации, културни институции и 
училища, обществено-политиче
ските организации и професио
нални дружества, органи на са
моуправление, както и гражда
ните.

Народът не напразно е казал, 
че след като като колата се пре 
катурят
мират. В случая, все още Се на
мират. В случая, все още има 
нужда тазгодишната Септември 
йска награда да бъде присъде
на, макар че срокът за предла
гане на кандидатите изтече още 
на 1 август т.г. Призванието, ко 
етобе отправено до културните 

. институции във вид на писмо, с 
което се подканват да изтъкнат 
кандидати и поместването на 
срока до 20 август, може би, Ще 
донесе очаквания резултат.

Без да издирваме кой от пъти 
щата да се заинтересуват твор
ците за наградата е бил най-под 
ходящия, ще посочим, че е про
явено известно небрежие. Защо 
то съвсем естествено е било да 
се очакват и преодолеят начал
ната трудност при присъждане- 
ствуват всяко начинание. Начал 
ната трудност при присъждане
то на Септемврийската награда

триста пътища се на
* Септемврийска награда мо

гат да получат само трудове, 
създадени в течение на една го 
дина (в случая от 1 август 1966 
до 1 август 1967 година, а с ко
ито гражданите са могли да се 
запознаят.

* Предложенията се доставят 
на съответните комисии в пис
мена форма и трябва да бъдат 
документирани на начин, кой
то ще убеди комисията в досто
верността на предложението.

* И на края — решението на 
комисията ще бъде публикувано 
в местния печат.

От богата издателска дейност 
на италианската народност тук 
ще се спрем върху един труд, ко 
йто се явява, до известна степен 
като рядкост. Става дума за ед
на книга под заглавие 
по кръв“, в която документова 
но и изчерпателно е представе

на италианската

дал италианец — замествал го 
словенец и обратно. 

Надчовешката борба в Юго- 
многочислените„Братя славия срещу 

фашистки нашественици и до
машните предатели италиански 
те антифашисти, особено онези 
от крайграничните райони (а из 
всстно е, че Истрия с Пула и 
Рийека до началото на Втората 
световна война били под итали
анско владение), схванали и ка 
то свой дълг. Още преди капи
тулацията на Италия действу
вали партизански групи, които 
се присъединили към словен
ските народоосвободителни час
ти, където били посрещнати ка 
то верни другари по политичес 
ко убеждение и оръжие. От та
кива бойгщ по-късно била обра

но участието 
народност, и изобщо на антифа
шистите италианци, в Народо
освободителната борба в Югосла 
вия. На около 450 страници авт0 
рите Алдо Бресан и Лучиано 
Джуричин, журналисти от ита
лианската народност, търсят за
чатъците на съвместната борба 
между италианци и хървати 
още към края на миналия и на
чалото на този век. Тогава, в у-

Тъй или инак днес се полагат 
максимум усилия тазгодишното 
присъждане на Сесптемврийска 
та награда да не остане само го
ло желание.

словията на назряваща класова 
борба за социална и политиче
ска правда, били положени на-Ст. Н.

8
8зара при всеки удобен случай и там ски

таше. Веднъж не се яви на работа цял 
ден. Докладваха на началника на до
макинството, а после и по-горе. Повика
ха Буута, смъмриха го строго и го запла
шиха, че ако пак се отлъчи от поста си, 
ще бъде уволнен. И тогава няма вече да 
има никаква възможност да отиде на 
атлетическите състезания.

Буута се уплаши. Запремига с крот
ките си очи и обеща занапред по-съве- 
стно да си гледа работата. След предуп- 
режданието стана точен и предзаплив.

Една година ло-късно отидох в Па-
дело.

представи. И тогава ще поема по своя 
път. 8Поместихме новината във вестника и 

изготвихме план как да изпратим Буута 
в Патиала да се срещне с Негово Висо
чество.

На третия ден майката на Буута дой- 
. де от село. Беше около шестдесетгодиш
на .пълна селянка? с дебели устни като 
сина си и малки замъглени очи. Бе до
шла да си го прибере. Помъчихме се да 
я убедим, че голямо бъдеще очаква Буу
та. но тя не искаше и да чуе.

— Не мога аз да оставя сина си на 
гражданите. Стара съм вече и не мога да 
се грижа за нивата. Кой ше пъди

зайците от посевите? Старото ку
че умря, Нямам никого освен сина си. 
Не мога да живея без него.

— Стара майко, синът ти е световен 
шампион, а ти го криеш 
полата си. Мястото ме у не в затънтеното 
село, а в 
за него.
ставай егоистка, проста и глупава 
ви го при нас — убеждаваха я всички.

И когато съдията каза, че срещата с 
Негово Височество се урежда, майката 
се съгласи.

— Не се тревожи, майко — каза Бу
ута. — Скоро ще пресека седемте море

ше пробягам сто мили на състеза- 
Лонлон? Тогава целият свят ще 

мен. Ще забогатеем и ще се вър- 
Само че трябва да ида в Лон-

§Една седмица по-късно Буута тръгна 
за Фаридкот.

След известно време чух, че отишъл 
в Патиала. Дългата верига препоръки 
най-после го отведе до адютанта на ма- 
хараджата, който обеща да му уреди сре
ща с Негово Височество.

Междувременно страната беше разде
лена. Аз се преместих в Дели и загубих 
връзката с Буута.

Беше някъде към средата на година
та. Обединяването на 
съюза беше в разгара си и Сардар Па
тел, заместник министър-председателят, 
обикаляше

§88
§
§
§8
8
8
§
8държавиците вчака- §тиала като свидетел по някакво 

В този момент видях как една велоси
педна рикша бавно приближава. До нея 
куцуваше стара жена с пръчка в ръка. 
Когато рикшата приближи, видях Буута, 
следнал в нея. Беше облечен в чисти 
гащета от каки и с хубави кожени обу
ща Ризата и тюрбанът му бяха нови. По
здрави ме усмихнат и возачът спря рик-

1лите и ЛРЕСЕКУЛКИ ✓страната и преговаряше с $князете.
Това се случи в Патиала. Имаше гол

яма процесия. Сардар Пател и махарад- 
жата седяха един до друг в отворена ко
ла. Хора с разноцветни тюрбани се бяха 
наредили по улиците да гледат В тъл- 

зърнах Буута. Той гледаше 
музика с лъскавите инструменти

8в нивата под 1й ■ Най-подробно обясняваме 
на другите това, което на сами
те нас не е много ясно.

града. Светът трябва да научи 
Ти пречиш на бъдещето му. Не

Оста-
шй
Йвое- шата.пата 

ината
и с празничните униформи.

Попитах го какъв е резултатът 
срещата му с махараджата. Той каза:

— Салар Пател дойде от Дели. Точно 
махараджата е зает с важни дър- 

работи. Когато се поосвободи ще

— Как си? Буута?
— По божия милост и ваша любез

ност добре, благодаря — отговори той — 
Негово Височество 
дворец в
приеме. Името ми е първо на списъка. 
Чувам, че един атлетически отбор зами
нава за Лондон наесен. Надявам се да 
ме включат.

Запитах го защо е в рикшата.
Старицата въздъхна дълбоко и про

плака:
О, синко! Моят Буута беше волна 

птица. Да седи все на стола на пазача 
беше трудно за него. Кръв се е съсирила 
в бедрата му, напълнила е коленете му! 
Виж колко са подути! О, сърце мое! — 
Тя заудря с юмруци гърдите си и се раз
рида. — Сега го водя в болница да му 
лекуват коленете.

Погледах Буута. Коленете му, 
същински щитове, бяха подути и обез
формени.

Той ме погледна с животински пог
лед Устните му се разтвориха 
прясно разорана бразда и той каза:

— Докторът ме лекува с електриче
ски инструменти. За една седмица коле
нете ми ще оздравеят и пак ще мога да 
тичам. Тогава, сър ще ида 
ще пробягам стоте мили.

Рикшата бавно запълзя, а аз гледах 
майката и сина, докато изчезнаха > от 
погледа ми зад завоя^

й ■ Той отдавна би и пред 
ложил брак, ако но се стра
хуваше, че тя може да се съ
гласи.

йIот
замина за летния 

Чаил. Щом се върне, ще ме §1 ■ Троянецът се гордее със 
своята сливова дори и когато 
сам знае, че тя е произведе^ 
на от онили круши или дрен-

сега 
жавни 
ида при него.

Върнах се в Дели и две години не 
видях Буута. Но чувах 
Чакаше в Патиала да се срещне с ма
хана джата. Всеки път неотложен дър
жавен въпрос го ангажираше. Адютантът 
попита Буута не иска ли да постъпи на 
работа в Татиала, вместо да се връща 
на село и пак да идва, да хаби и време, 
и пари. При първа възможност ше се 
срещно с махараджата и ще го пратят 
на олимпиадата Заплатата му беше по- 

малка. Но работата му беше мал- 
седеше на едно столче, прозяваше се, 

грееше се на слънце или се разхождаше 
из градината.

та и 
нията в 
чуе за 
на на село. 
дон

йй
Ййновини за него. ки.

На другия ден тя се прости със сина 
село Съдията и приятелите ►>: ■ Той беше такъв скъпер

ник, че го заболяваше сърце
то от свидливост, когато го 
черпеха.

и замина на 
му играха бридж след обед, а Буута седя 
сам на верандата, потънал в мислите си. 
Бяхме изпратили две писма, едното до 
началника на спорта в Татиала, а ДРУ- 

махараджата и сега чакахме тех-

1
ййй ■ Често мухите предлагат на 

слона своите криле. И се учуд
ват, че той не може да лети с 
тях.

Iгото ло 
ния отговор.

Рано сутрин Буута изтичваше с дъл
гите си крачки до пощата да вземе пис- 
мата на съдията. Понякога след обед бя
гаше ло пазава да вземе бетелови листа, 
цигапи. лед или лимони за бриджьорите. 
Хората, които се събираха в бънгалото 
на съдията да видят Буута, все повече 
намаляваха Ореолът на новото около не- 

личност изчезна Минаха три сед
мици. На Буута се струваше, че са ми-

Iавече от някога

Iко.
■ Най-дбората нагледна аги

тация н^ село са антените по 
къщите. 1

■ Някои хора приличат на 
водоскоците — бьрзо се дздигаг 
и падат.

■ Грандоманията е роднина 
на градоманията.

И Бдителността е „оправда
ние“ за надннчващия през клю
чалката.

1Майка му дойде още веднъж да го 
на село. Но Буута, опознал град- йкато

йвърне
ския живот, с безкрайиото отлагане и 
забрани? я помоли да се върне, уверя
вайки я, че грижите 
ше свършат, щом иде в Лондон. Буута 
даде на старицата заплата си от послед
ните три месеца. Тя върза парите в под
гъва на фустата и се върна на село 

Буута остана на работа. Често се чув-
Неспикнал

1

гоЕата им ще свъошат,
§нали месеци.

Веднъж ми каза:
— Сър, познавам 

по-рано беше в двореца пои махараджа- 
на на Патиала, а сега живее във Фапид- 
кот. Познава мауараджата много добре. 
Ако ида при него, той може лесно да ме

§в Лондон и
§елин човек, който §
88ствуваше уморен от седене, 

на заседнал живот, той хукваше към па-
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Мома милачич)

I

Ристо 

Трайкович 

борец, 

поет и син

НАШ ЖМФ
! .

партизанско стта на Сава Се чуваха писъци
те на ранените партизани... 
Студените вълни на реката по
гълнаха 220 бойци, между които 
и нишки-я скоевец Ристо Трай
кович. Загинаха и 13 души от 
екилажа По игра на случая, 
катастрофата преживяха само 
капитанът на парахода Любо 
Иванович и другият кормчия 
Тошо Баич... Те станаха един 
ствеиите свидетели на голямата 

откачете човешка трагедия ...
Как Ниш узна за трагичния 

край на Ристо Трайкович?
Неговото семейство с нетърпе 

ние чакало писмо от фронта. 
От последните дни на месец 
март 1945 година нямало никак
во известие от него ...

— Знаех, че е ранен... За 
това бях известена, но тъй като 
от него нямахме никакво писмо, 
бях особено разтревожена — 
оазказа ни Ри-тината майка 
Роска Трайкович.

Реката
поглъща
поета

на югославското 
речно корабоплаване.1

7 „КДСИЯ МИЛЕТИЧ" НА 
ГГЪТ — БЕЗ ЗАВРЪЩАНЕ

Параходът „Касия Милетич" с 
пълен с муниции, прие- 
Жупантт, откъдето фаши

Да, това са истинските думи: 
голямата Сава погълна Ристо 
Трайкович, юрист от Ниш, бо
рец и поет . .. Не доживя да ви
ди свободата, на която толкова 
се радваше... Бори се в редо
вете на Шеста източно-босненс
ка пролетарска ударна бригада 

загина... Сава му взе жи
вота и недописаните стихове... 
Защото борецът, с бледото лице, 
с блестящите очи, скрити зад 
очилата, беше и поет. Малцина 
хора, дори и най-близките му, 
са знаели, че той пише стихове...

Затова го откриваме като поет 
на родолюбиви и любовни топ
ли стихове; посветени на селя
нина, работника, девойката, ко
ято обича, майката и родината...

В шести клас на гимназията с 
още някои другари е изключен 
за една година, защото участву
вал в манифестации против не- 
народния режим. По-късно се 
свързва и работи с Нада Томич 
и Драгослав Николич — Лало, 
с който, след завършването на 
матурата, се записва в Техни
ческия факултет в Белград. 
Другарувал и с Душан Стамбо- 
лич, Гойко Капор, Воислав Вал 
чич и други студенти и кому
нисти от Ниш. След известния 
бунт в Техническия факултет 
през учебната 1940 година, в 
който и той взел участие, е при 
нуден да напусне Белград, къ- 
дето никога вече не стъпил, но 
родителите му успяват да го 
запишат на Правния Факултет- 
Следването си замества с неле
гална работа, след това лежи в 
лагера в Смедеревска паланка, 
откъдето успява да избяга с гру 
па другари и отива в отряда... 
Един месец преди освобожде
нието на страната, в сражени
ята при Бръчко й Бйелина е 
тежко ранен ... С още 219 ра
нени борци, с парахода „Касия 
Милетич“ пътува — безвъзврат 
но... Параходът се натъква на 
магнитна мина и Ристо Трайко
вич с останалите си другари 
загубва живота си в студените 
води на Сава ...

И днес, на левия бряг на Са
ва, недалеч от село Ямино, фар 
-паметник пази от забрава най- 
голямата трагедия в историята

шлеп
тига в
стите избягали към горното те
чение на Сава.

— Момчета, бързо 
шлепа, чакат ранени ...

Това беше здрава и неотмени- 
капитан Любо И- 

Знаеше, че трябва да

А Ьтостопер

МИНИАТЮРИ ма заповед на
и ванович. 

се бърза. Оръдейните гърмежи 
и гранатите, ясно му говореха, 
че Бръчко е пред тях. Муниции- 

.,Касия Милетич" бяха точ 
но за борците при Бръчко и то
варът бързо трябваше да стигне 
на фронта. Но, качването на ра
нените течеше доста мудно. О- 
коло 18 часа и последния борец 
се намери ма борда и неговият 
малък шлеп „Ана Дърварица ...

Беше 15 април 1945 и на пра- 
пълната победа над не-

I Окото на гарвана те в

Имаше два гарвана: единият голям, другият малък. Заедно 
летяха, на един клон спяха,'заедно мършата си търсеха. „Гарван 
гарвану око не вади“ — така казваха за тях.

Добре, но стана така, че мършата намаля.
— Виж какво! — рече един ден големият гарван. Стига са 

злословили по наш адрес. Дай да ти клъвна едно око, та да пре
станат. Иначе пак ше си летим заедно, ще спим и ще търсим 
мърша...

И като рече, го клъвна.
Сега двата гарвана пак са заедно и пак мършата им стига.
Нали единият недовижда...

ТРАГИЧНА ВЕСТ ОТ 
ЗАБРЕЖИЕ

га
Грижата на майката и най- 

лошите предчувствия, бързо ста 
наха горка истина В Местния 
народен отбор в Ниш, пристиг
на писмо от Местния народен- 
отбор в Забрежие, с дата 11 май 
1945 година. Това беше телегра- 
фически късно известие:

„На 6. V. 1945 год. при Забре- 
жие е намерен труп и в него- 
писмо, което ви изпращаме. На
мерени са също и няколко сни
мки, които също ви изпраща
ме, за да намерите неговото се
мейство и за го известите, че 
Ристо, презимето не знаем, е 
погребан в община Забрежие". 
Подпис: председател Милан
Вичентиевич и секретар Люб. 
Банич.

На властта и управата на 
НОБ и ПОЮ в Ниш не беше 
трудно да открият, че загина
лият е Ристо Трайкович ... Тра 
гичната вест от Забрежие при
стигна в Ниш ненадейно, и с- 
бързината на светкавица изго
ри сърцето на Ристината май
ка ... Загина единственият й 
син. цялата нейна надежда.

— Веднага заминахме за За
брежие и пренесохме тленните 
му останки ... Зная, че е желал 
да бъде в своя град Ниш. Тук 
прекара младостта си, учеше и 
се бореше, тук написа първите 
стихове, преживя вървата си" 
любов — ни разказа през плач 
майка му Роска...

Следва

приятеля. На парахода се нами- , 
раха 220 ранени борци и 15 ду
ши ст екипажа. Капитан Любо 
Иванович получи заповед 
доведе ранените до болницата в 
Сремска Митровица ... По во
ден път най-бързо може да се 
стигне...

Машините заработиха 
безшумно и параходът се отле
пи от брега. Бръчко, разорен и 
опустошен, бързо изчезваше в 
мрака. Беше студена априлска 
нощ. Капитанът и неговите кор 
мчии, стари 
съсредоточиха вниманието си и 
будно се взираха в мрака. Ка
питан Иванович предвиждаше 
да се нощува при 
мост при Рача, защото опаснос 
тта от неприятелските 
още не бе отстранена. Бързаха 
за да стигнат до този мост .. .

да

почти

\1 Сламата и магарето
Дойде новият.
Казаха му:
— Ето ти слама, ето две магарета. От тебе искаме само то

ва — да им я разделиш
Новият отиде при купа слама, взе един наръч и го даде на 

едното магаре. После взе две шепи и отиде при другото.
— Видя ли го колко е тъп! — подшушна бригадирът. — На 

две магарета слама не може да раздели.
— Може, може! поклати глава счетоводителят.
— А защо тогава на едното тури повече, а на другото по-

морски „вълци ,

срутения

мини

малко? СМЪРТОНОСНА ЕКС
ПЛОЗИЯ— Защото едното магаре си е негово!

— Значи е егоист, щом дава на своето повече!
— Той даде повече не на своето, а на другото.
— В такъв случай е глупав!
— Не е глупав той. Не забравяй че сламата не е негова. . .

Й. Софрониев

Плаваха по Сава вече два ча
са и половина . 1. За нещастие, 
това плаване беше безвъзрат- 
но . . Никой от парахода 
поепполагашо какъв опаген не
приятел ги следи . . . Прелстое- 
игр трагедия, която в хоониките 
на нашето речно корабоплаване 
ще бъде записана като най-гол- 
яма катастрофа . . .

С всеки изминат метър траге 
дията наближаваше ... И точно 
в 20,30 часа, параходът силно 
се раздруса. Отекна силен гръм. 
Това беше три метра дълга не
приятелска мина. Само за ня
колко минути параходът и шле
път потънаха, а на повърхно-

не

Анекдоти за лятото
Рибар ядосан казва на мину-отпуската_ Къде прекара вач:си? — Чуйте, вие вече 3 часа сто 

ите зад мене и гледате как ловя 
риба. Седнете сам и ловете!

— Не ше мога да изтрая — от 
говаря минувачът. '

— Половината в планината.
— А другата половина?
— Другата половина в гйпса.

Възмутен летовник се обръща 
към хазайката:

— Що за безобразие! Вашето 
куче цялата нощ лае под моя 
прозорец?

:— Не се безпокойте, то спи 
•Мрез деня.

„Трайко му е майката“1 (
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