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ИНТЕРВЕНЦИЯТА В КУБА

Президентът Тито: ПРОТАГОНИСТИТЕ 

НА АГРЕСИЯТА СРЕЩУ КУБА СА 

ЗАПОЧНАЛИ ОПАСНА ИГРА
•“ »«,„ « радио
"^иГ1РТи’ 46 пол°жението около Куба в послед 
време беше твърде тревожно, 

откритата агресия отвън 
ху всеки но век, който 
това какви последици ще

Считам, че това не е само нападение срещу Ку- 
ба и нейната независимост, но и срещу мира в света. 
Протагонистите на тази агресия са започнали 
нгра със съдбата на човечеството и Обединените на
ции трябва сега да покажат своята ефикасност и да 
предотвратят намеренията на агресъорите, ако жела
ем дД спасим останалото още малко от престижа и до 
верието в ефикасността на тази международна орга
низация, коио особено след слу/чая с Конго, 
много опаднаха.

всяка така наречена „мал
ка война” може да предиз 
вика верижна реакция във 
всички части на света”.

„Що се отнася до СССР, 
се казва на края на посла
нието, не смее да има ника 
кво заблуждение по отно

шение на нашето станови
ще. Ние ще окажем на ку 
бинския народ и неговото 
правителство всякаква нео 
бходима помощ за отбълс- 
кване въоръженото нападе 
ние срещу Куба”.

Демонстрации е сшранпше 
на Латинска Америка

НОТО
есе пак вестта за 

въздействува смайващо вър 
поне малко може да 

има това.
мисли за

опасна

В Богота са избухнали 
силни демонстрации. 
Представителят на комунис 
тическата партия на Колу 
мбия е заявил, че една гру 
па доброволци е отпътува
ла за Куба. Студентите в

Гватемала също са порица
ли нападението срещу Ку
ба.

От Еквадор съобщават, 
че ще бъде организирано 
отправянето на доброволци 
за Куба.

твърде

Мисля, че ония които са помагали емигранстки- 
те, контрареволюционни сили и дали възможност за 
тази агресия, понасят огромна отговорност пред света. 
Това ново предизвикателство към мира и човечество
то е за най-голямо порицание”.

АКТУАЛНО

ВАЖНА' ЗАДАЧА
Неотдавна извършените дълбоки промени в сто 

папската система и особено в начина на разпределе
нието на дохода, имат огромно значение за нашето по
нататъшно развитие. По своя характер те са далеч 
по-дълбоки, и всеобхватни от всички промени, които 
сме до сега имали, защото не само проникват във вси
чки области на икономическия живот, но и съществе
но ще влияят и в областта на културата, просветата, 
здравната служба, социалната политика итн.

Същественото изменение на положението 
производителя в предприятията и гражданина в кому : 
ната не остава са.ио в рамките 
продукционни отношения, но променя положението на 
човека във всяко отношение: икоиомичкеско, общес
твено и морално. Както бе изтъкнато неотдавна на 
Пленума на Съюзния отбор на ССРН „работникът се 
га има интерес и възмооюност сам да развива своята 
фабрика, лекарят болницата, професорът 
итн”.

Първи весши за нападе
нието срещу Куба

винцията Матансас, на ис- 
ток в провинцията Ориен- 
те и на крайния запад в 
Пинар дел Рио. о

Ожесточени сражения 
в Лае Виляс

Заканите се осъществи
ха. Рано сутринта на 17 а- 
прил Карабиската (област 
стана огншце на един нов 
военен конфликт. Чужде
странни военни формации, 
чийто брой още не е познат 
са дебаркирани на три ме
ста на територията на Ку
ба. Стана вече известно, че 
дебаркирането са извърши 
ли кубински емигранти, ко 
ито през последните- месе
ци интензивно се подготвя 
ха в лагерите в Гватемала, 
Хондурас и в някои държа 
ви в САТЦ.

на

на тесно схванатите

Радио Хавана съобщи, че 
революционните сили на 
Куба продължават героиче 
ски да се борят в югозапад 
ната провинция Лае Виляс, 
където са дебаркирани на- 
емническите сили с под
крепата на империялисти- 
те. Победата на револзоцио 
ината армия, военсвъздуш 
ните сили и милицията ще 
бъде съобщена на народа ли.

Президентът Тито

училището
рал и един американец. Ре 
волюциончпяг съд вече о 
извършил смъртно наказа 
ние н п 8 лиги.

Американски кораб 
с кубински емигранти 
Пристигнал в базата 

Гуаншанамо
Представителят на Куба 

Раул Роа е заявил в Поли 
тическия комитет, че аме
рикански самолети идват 
на помощ когато самолети 
те на агресъорите се нами
рат в опасност. Узнава се 
също така, че един голям' а 
мерикански транспортен ко 
раб с 900 души контрарево 
люционери е пристигнал 
във военната база Гуанта
намо.

в течение на следващите 
няколко часа. Това съобще 
ние, повторено на няколко 
пъти, е потписал министър 
—председателят на Куба 
Фидел Кастро, който от за 
вчера е главнокомандващ 
кубинските въоръжени си-

Такива обемни, дълбоки 
ятия изтъкват необходимостта 
литическа работа за политическо 
ществено-икономическата същност, резултатите 
следиците, които ще последват след 
мобилизиране на

и всестранни меропри- 
от по-всестранна по-

осветляване на об-
и по-

тези промени, за 
всички ххолитически и обществени 

сили за тяхното ххровеждане, за осъществяване на за
дачите па нашето по-нататъшно развитие.

При такова

Съобщението 
на кубинското 
Правителство

В съобщениео на кубин
ското правителство се каз
ва, че рано сутринта на 17 
април с подкрепата на са 
молети и военни кораби са 
дебаркирали чуждестранни 
военни сили. Правителстве
ните войски веднага са стъ 
пили в борба с нападатели

положен ме широката и иптезивна 
политическа дейност па Социалистическия 
ва една от най-важните задачи.

На много места Социалистическият 
успял да въведе

съюз ста-
Зайленена група коншрареволюционери, 

между коиШо и няколко американци
САЩ в инвазията и въоръ 
жената агресия срещу Ку-

съюз не е
в активен обществехх и политичиски 

живот непосредствения производител, който
изчерпва своята активност в рамките на предпри!™- 
ето, изолирано от общите ггроблеми, които 
а живота на комуната. Този факт и до сега беше пре 
длхет на разиасвания, но само се оставаше 
статацията, че работниците не са достатъчно 
е ССРН,

Кубинские представите
ли в ОН заявяват, че в опе 
рациите са запленени някол 

контрареволюционери,
които и няколко а-

ба. изпъкват
Радио Хавана съобщава 

сдщо така, че е зхлоъена 
една група, която е подгот
вяла атентат срещу Фидел 
Кастро. В грубата се памн

Световната общественост По Повод 
паПадениегио срещу Куба

ко при. К071-
между
мерикански войници, дош- 

воената база Гуанта-

активпи
а малко се анализираше къде е причината 

за това и по кой начихх
те.

може да се измени.ли от
намо. Представителите под 

този факт я-

Вунтовническите сили съ 
ставени от емигранти от 
Гватемала и Луизияна са 
дебаркирали на три места 
на острова: на север в про

всичкотова.
Ястхо с,чертават, че 

сно
венция и ръководство- на

че в новите условия, когато . пред
приятията и комун71те получават значително повече 
задължения, невъзможно е да не-се държи сметка за 
есе по-голямата политическа 
и организациите, които действуват в предприятията и 
комуните.

посочва прякага интер

По повод въоръженото 
нападение срещу Куба съ
ветското правителство е пу 
бликувало деклерация, в ко 
ято се подчертава, че „напа 
дението срещу Куба пред
ставлява открито предизви 
кателство' към всички сво
бодолюбиви народи, опасна 
провокация против мира в 
района на Карибското море 
против всеобщия мир”.

Посочвайки по-нататък, 
че САЩ се-появяват като 
„инспиратори-и организато
ри на сегашното разбойни

ческо нападение срещу Ку 
ба в деклерацията се изът 
ква, че „Съветският съюз 
и другите миролюбиви стра 
ни ще окажат всичката 
необходима помощ и под
крепа в справедливата бор 
ба за свободата и независи 
мостта на Куба”.

В личното послание на 
Хрушчов до президента Ке 
неди между другото се апе 
лира да се спре агресията 

-срещу Куба. „ Военната те 
■ хника и- политическото по
ложение сега са такива, че

отговорност на оргагште
ШАНЕДУШАН ПЕТРОВИЧ —

ПОСЕТИ ДИМИТРОВГРАД Всичко това е особено валидно за Социсихисти- 
ческия съюз. Едвам сега е възможно до край 
тика да се съгледа

па прак 
из-

в характера па органи- 
неговите форми и методи 

бота, в разширяването на неговата дейност.
Със всестраххното ангажгхране на Социалистичес 

кия съюз в разясняването хха целгхте и обществено- 
икономическото съдъру.сапие на тези мерки чрез се
минари, беседи, разговори и други форми на работа, 
ще се допринесе трудовите хора по-бързо да схванат

В разговор, с ръководите 
на общинския наро- и схване защо Петият конгрес 

върши така дълбоки промени 
зацията на ССРН,

Председателят на главнххя 
отбор на Социалистичес
кия съюз на трудовия на
род на Сърбия, Душан Пет- 
рович-Шане, посети на 13
х. м. Димитровград.

Той обиколи някои 
стопански организации в 
града и смесената гимна- 
з ия.

ли/гв
ден отбор другарят Душан 

бе информиран
в на ра-Пвхрович

най-важните проблеми,за
които предстоят за разре- 

Другарят Душаншаване.
Патрович-Шаие се интере-. 

и за други проблеми,сува
свързани с. развитието на своето положение с. новите отношения.

Г*комуната.



2 БРАТСТВО

НЕОФИЦИАЛНО ПОСЕЩЕНИЕ 

НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО В ОАР
Нота на югославското иравиШелсШю до иравишелсшвоШо на Чехословакия

Нужна е гаранция за личната 

сигурност на нашите дипломатически 

Представители в ПрагаВеличествено иосрещане в Александрия
ва става ясно, че на светьт 
е нужно да проговори сво
бодната съвест на човечес 
твото, а тя е почти в цяло 
изразена в политиката и ст 
ановището на незаангажи- 
раните страни. Съвместна-

На 11 т. м. в Държавния 
секретарият на външните 
работи бе предадена нота 
на посланика на ЧСР Шве 
стки по случай насилстве 
ното нападение върху ю- 
гославския дипломат в Пра 
га Живоин Булат.

намира той конкретен одговор на нито 
един въпрос. Обаче всички 
симптоми ясно говорят, че 
безсъзнанието на Булат е 
предизвикано чрез насил-

дето
С него тръгнали секре- 
тарът на посолството Кл- 
вак Радженович и аташето 
Джордже Вукманович. Той 
ги закарал в квартирата на 
писателя Хануш, който по 
сочил съветника Булат с 
думите: „Ето го, носете си

се

ствено внасяне на нар-коти 
чни средства в организма 
му.

та политика и дели, котио 
ни свързват с Югославия- 
продължава „Гумхурия”— 
намират израз в пълната 
солидарност и съвместна бо 
рба по пътя на свободата и 
мира в света и победата на 
свободната

,Правителството 
ФНРЮ — се казва в нота

на
В нотата се казва, че пи 

сателят Павел Хануш за
молил о 11 'гнила по пет,а

го”.
та — през последно време 
повече пъти указа на пра 
вителстовто на ЧСР върху 
честите малтретирания и 
шиканирания, на които е 
изложен персоналът на по 
солството в Прага и на ге 
нералния конзулат на 
ФНРЮ в Братислава.

Поради тези постъпки на 
органите на чекословашко 
то правителство към югос 
лавските представители, ка 
кто и вследствие на антию 
гослав ската политика и про 
пагандна дейност, система
тически спровеждана в 
ЧСР е се създало такова 
положение, в което е дове 
дена в опасност дори и лич 
ната сигурност на югославс 
ките представители.

I Хануш не искал да даде об 
яснение какво се случило 
с Булат, защо го държи в 
безсъзнание 7 часа, защо 
не е обадил на посолството 
и не потърсил лекарска по 
мощ.

та и култура при посолство 
то на ФНРЮ в Прага Жи- 
воин Булат да му донесе 
критиките, излезли в югос 
лавския печат, отнасящи се 
до неговата драма „Дали 
Тук мина малък човек”, пре 
одставлявана на сцената на 
югославските театри. Жи
воин Булат изпълнил мол
бата на Павел Хануш като 
го посетил на 7 април в 
11,30 часа в квартирата му. 
Същия ден около 19,30 ча 
са в посолството се отзовал

демо1фатичиа 
съвест на човечеството.

Президентите Тито и На 
сър със своите становища 
изразяват тези цели и тази 
политика. За това техни те 
разговори имат огромно 
значение и за това днес те 
предизвикват така голямо 
внимание в целия свят.

Всички вестници подчер 
тават значението на разго
ворите и ролята, която два 
мата президенти играят в 
борбата за осъществяване 
на пълна независимост на 
народите и мирното съвме 
стно съществуване в света.

Югославскато посолство
веднага потърсило връзка 
с Министерството на вън
шните работи на ЧСР, но 
след много усилия едва на 
следващия ден успяло да 
направи това. Този ден 
към 14,30 часа пристигнал 
един чехословтшки лекар и 
в присъствието на д-р Леа

Президентът Тито и Насър

На 18 т. м. след обед пре 
зидентът Тито със съпруга 
та си и придружаващите го 
лица пристигна на неофи
циално посещение в Обеди 
нената арабска република. 
В Александрия на прези
дента Тито и придружава
щите го лица бе устроено

ни и значението, което в то 
ги смисъл имат разговори
те между двамата президе 
нти.

един непозна такси-шофьор 
и съобщил, че Булат се на 
мира в „безсъзнание” в ед 
на квартира и предложил

Когато се съгледат съби 
тията в Конго и най-ново
то положение в Куба-пише 
вестник „Гумхурия”—тога

Богданов, санитарен подпо 
лковник на ЮНА, времен- 

се в Прага,но намираща
да им покаже мястото, къ- прегледал Булат, но не дал

възторжено посрещане. О- 
собено сърдечна бе среща
та на Тито и Насър. След 
слизането на Тито от „Га- 
леб” двамата президенти в 
открити

КРАЧКА В КОСМОСА
тръгнаха 

към резиденцията на пре
зидента Тито, палатата Ел 
Сафра. По улиците на Але 
ксандрия от пристанището 
до резиденцията президе- 
тът Тито бе бурно поздра
вен от няколко стотина хи 
ляди граждани на Алексан

коли леността на задачата. През и спокоен, стоеше Юрий Га 
времето на полета не чув- гарин. 
ствувах самотата. Знаех, 
че моите приятели и цели 
ят народ следят моя полет”

Най-трудната етапа от 
полета е тая, когато лете
цът не чувствува притегате 
лната сила на Земята. То
гава той не може да седи в 
стола си, а се намира във 
въздуха на кабината. На 
този въпрос Гагарин също 
отговори: „Много добре се 
чувствувах и тогава. Ви
сях във въздуха. Можех и 
да работя. Ръцете и крака 
та ми бяха тъй леки. Пи
шех в бележника си, но тр 
ябваше здраво да го дър
жа, защото можеше ми из
бяга от ръцете”.

Гагарин тепърва ще раз- 
правя7"Но засега се знае то 
лкова, че е летял, че е пр
ъв, който видя кълбото на 
земята, широките тъмни 
простори и звездите, по-св 
етли и по-хубави.

на Гагарин е начало на чо- 
далеч

ните светове, пръснати из 
безкрая на Вселенита, нова 
страница в историята на чо 
вешкото съществуване, ко 
гато започва 
от люлката Земя.

Многовековната човешка мечта да полети към | 
звездите е осъществена. Човекът видя космическите 
пространства отблизо. Юрий Гагарин, съветският ма
йор-летец стана първият човек-космонавт. В полет от 
1 час и 48 минути с космическия кораб „Изток”, той 
обиколи Земята и се приземи на тери
торията на Съветския съюз, без каквито и да е по
вреди. Целият свят, поздрави героичния подвиг на 
младия човек, а съветската и световната наука забе- 
лежиха най-големия и отдавна мечтан 'успех. 5 "‘^“‘тЦелият -свят е въз

торжен от този подвиг на 
съветските учени и младия 
летец. Подвигът не е само 
съветски, той е световен,

вешкия поход към
ОТЗИВИТЕ В СВЕТА
И светьт е възторжен от 

великия подвиг на Татари
на. Учените и обикновени
те хора изразиха своя въз 
торг по различни начини. 
Нашият народ изрази радо 
стта си, че човек е крочил 
в Космоса и че започва нов 
етап на науката. Другарят 
Тито отправи телеграма до 
председателя на Президиу 
ма на Върховния съвет на 
СССР, Леонид Брежнев, и 
до министър-председателя 
Никита Хрушчов, в която 
се казва: „От името на ю- 
гославските народи и Пра
вителството на Югославия 
и от свое лично 
ститя на Вас, на съветски
те учени и на целия съвет 
ски народ величествения у 
спех, който постигна съвет 
ската наука с изпращането 
на човека в Космоса и с не

отлепването

дрия.
Същата вечер в чест на 

президента Тито бе устрое 
на тържествена вечеря.— 

На следващия ден два
мата президенти опгьтува- 

коли за Ел Алмейн, а 
в предобедните часоЕе по
сетиха опитната ферма 
Бург ел Араб.

Някога Жют Верн депус 
каше на героите сч да оби
колят земята за 80 дни, ня 
кога Ламанш бе прелетян 
за 4.03 часа, Гагарин пък о 
биколи земята за 1 час и 
19 минути благодарение на 
дсстижен-дч-д на науката.

Още някш данни: От по 
лета на космическия горг.б 
е 9,07 часа след 15 минути 
Гагарин е бил над Южна 
Америка (9,22 часа), а в 
10,15 часа той вече е прели 
тал над африканския кон
тинент. Чудесна бързина!

През цялото време е и- 
мал радиовързки с Земята. 
От висините над Южна А- 
мерика прозвуча по радио
то докладът на пъргия ко 
смонавт, отправен до чеве 
чеството: „Наблюдавам Зе
мята. Виждам я добре. Из 
вестни предели от нея по
крити с облаци...”, а от пре 
делите на Космоса над Аф 
рика пак прозвуча докла
дът на Гагарин: „Пак на 
блюдавам Земята. Полетът 
е нормален. Всичко е в ред. 
Летя по-нататък...” „Поле
тът е отличен, виждам Зе
мята. Тя е обвита в синка
ва мъгла...”

На 12 април 1961 година 
в 9,07 часа московско вре
ме (нашето време е два ча
са назад) от територията 
на Съветския съюз полетя 
в Космоса 
кораб „Изток”, тежък 4,725 
кг. и носещ в утробата 
си първия космонавт-Юрий 
Алексеевич Гагарин. Кора
бът влезе в определената о 
рбита и обиколи Земята, 
като пролетя над Южна А 
мерика и Африка. Майор 
Гагарин е летял на височи 
на от 302 километра над 
Земята. Неговото пътуване 
стана само за 1,48 часа. Зе- 

бе обиколена за 89.1

ха с космическият

< ;-'ЙЙ

Печатът и радиото на ОАР 
за значението на посещени 

президента Тито
име че-

ето на

На деветата среща меж- 
Тито и Наду президента 

сър, печатът и радиото на 
ОАР придават голямо зна-

особено за това, че мята
минути, а изкачването му 
в орбита и процесът на при 
зсмяването е томял 18,9 ми

говото успешно завръщане 
на Земята. Това е събитие, 
което отразява нова епоха

чение, 
тази среща 
на,на твърде сериозно меж- 
ду народно положение и по- 
сочават историческата роля 
на незаангажираните стра

става в момен- ВЕЛИЧЕСТВЕНО ПОСРЕ
ЩАНЕ В МОСКВА

Юрий Гагарин в развитието на човечество 
М. НейковВъзторгът на съветските 

граждани, както е обичай
но при такива случаи, е о- 
громен. Във предприятия
та и в градовете-митинги и 
манифестации. Вестниците 
са пълни с огромни насло- 
ви. На 14 април московча
ни, начело с най-високите 
партийни и държавни ръ
ководители, водени от Ни
кита Хрушчов посрещнаха 
Гагарин още на летището. 
На Червения площад в Мо 
еква огромни маси топло 
привествуваха героя, семей 
ствотто му и отдадоха дъл 
жимото уважение и привет 
на учените, без които под
вигът на Гагарин бе неми
слим. Самият министър пре 
дседател на ССРН Ники
та Хрушчов топло привете 
твува първия космонавт и 
успеха на учените, като из 
тъкна, че човешкият полет 
в Космоса е най-голямото 
достижение на науката в 
историята на човечеството.

След митинга милиони 
московчани с часове дефи
лираха пред мавзолея на 
Ленин, на който, усмихнат

то”.нути. общочовечешки. Може би 
тъкмо затова името на мла 
дая космонавт в тези дни 
повтарят милиони уста и 
се интересуват за него из 
целия свят.

Юрий Гагарин е почти 
младеж. 27-годишен, обра
зован и оженен. Той е и ба 
ща на две момиченца. Бил 
е формовчик-леяр, а след 
това военно училище... и ле 
тец. Сетне... вероятно дъл
ги, дълги подготовки за де 
ня, който му донесе слава
та на първия човек на зър
нал във Космоса.

лсследни но
вини от КубаСъдебнияш ироцес срещу 

Айхман Коресподентът на ТАН- 
ЮГ съобщава от 
че агресията на наемничес 
ките формации се намира 
на ръба на поражението. 
На юг в Лае Виляс напада- 

в мо-

Хавана,
председателят на съда Лан 
дау попита Айхмана да ли 
счита себе си за виновен за 
извършените дела, за кои
то го обвинява държавният 
прокурор.

На И април в столицата 
„а Израел — Ерусалим за 

съдебният процес сре 
- военно- 

който отговаря 
повече от

почна
щу най-голямия 
престъпник
ча смъртта на

милиона дути, нацис
военнопрестъпник

телите са притеснени 
чургацето между сушата я 
морето.

През последните 48 часа 
са направени няколко опи
та за нападение от въздуха 
но посрещнати със противо 
въздушен (ош1н нападате
лите били принудени да се 
оттеглят.

Потвърждава се, че в до 
сегашните боеве са унищо 

голям брой самолети 
които ггре- 

и голями жертви.

Гагарин сс завърна жив
и здрав от Космоса. Стра-

— Аз не се чувствувам 
смисъла на об 
Обосновавайки 

държавният

хуванията, как човешкият 
организъм ще понесе огро 
мните ускорения и космиче 
ския полет днес имат отто 
вор — весел и засмян, Гага 
рин е излязъл от кабината 
си и се запътил към тези, 
които е трябвало да го спа 
сяват в случай на нещас
тие.

шест 
ткият
Адолф Айхман.

На първия
са председателят

Ландау прочете
След това

отговорен в 
винението. 
обвинението 
прокурор подчерта, че Ай
хман е вършил всичките те 
зи злодеяния мирно и с чи

ден от проце 
на съда *

Какво е видял Гагарин 
от космическите простори? 
Този въпрос най много ин 
тересува хората. Първите 
думи на журналистите от
правени до него са тия. А 
усмихнатият герой е дал от 
говора си „Небето отгоре е 
твърде тъмно, земята пък 
е синкава, като огромна то 
пка. Чудесна картина”... И- 
ли: „Преда да вляза в кос
мическия кораб бях много 

- доволен, но чувствувах ва

обви
Моше
вителния
настъпи остра

прокурор»

акт.
полемика ме 

на Айхман
държавния

около

сто съзнание.
обвинител

зло
Държавният 

изнесе много факти за
дейност на Ай- 

масовото унищоже 
в Полша,

ЖДУСервациус и
прокуроркомлететцията

съд ДаИзраелският 
забележките

жениХаузнер Гагарин стана герой на 
Съветския съюз, на цялото 
човечество, защото човече 
ството винаги се е прекланя 
ло пред великите подвизи 
на откривателите—пионери 
На човешкото опознаване 
на неизвестното. А полетът

дейската на агресьорите,на израел- 
съди на Ай- 

съд от- 
на Се

хман в
ване каевреите 
Германия, Чехословакия, 
Унгария, СССР, Югославия 

страни в Европа.

търпяли 
Съобщава се също така, че 

Кубаския
във вътрешността на 
владее мир. Цяла Куба бук 
вално е под оръжие, реше- 
на да брали придобивките 
на революцията.

зсман. 
хвърли

ЕГХ—~п° процесът
неистинско

неосновавикато и други
Процесът продължава с 

на свидетелите.
право.

получи
Когато 

то« яа
разпитваненачало
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Перспективният сшоианскн План на Босиле1радскаша комуна

В СКОРО ВРЕМЕ ЩЕ НИКНАТ ПЪРВИТЕ 

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ В БОСИЛЕГРА
Перспективният 

ски план за период 1961— 
1965 година на Босилеград- 
ската комуна е приет от об

• детайли, които ги интересу 
ват. Обсъжданията

стопан- културно-битови обекти и 
жилища. През периода ще 
бъдат построени 18 апарта 
менти, ще бъдат адаптира 
ни и достроени редица учи 
лищни сгради и други кул 
турно-просветни обекти.

Мелиорацнонните меро
приятия представляват съ
що така постоянна грижа 
през настоящия период, за 
щото
трябва да доведе до увели
чаване на дохода от лива
дите, пазбшцата, а също та
ка да направи възможно 
разширяването на повърх 
ности с фуражни растения.

ната прюдукция с над 18 
милиона динара в сравне
ние с равнището на 1960 го 
дина.
ще получи в Босилеград е 
дин по-голям и един по-ма 
лък хотел. Плановете са из 
работени и трябва да бъдат 
положени усилия за полу
чаване на инвестиционни 
средства. Решително влия
ние за увеличение на об
ществения продукт в гости 
лничарство, ще окажат у- 
Ееличеният брой работни
ци и консумирането на гос - 
тилничарските артикули.

Електрифициране 
на села

до общ стопански подем на 
босилеградската комуна. Вс 
ичко това ще се отрази бла 

Гостилничарството гоприятно върху живота 
на населението. Така на
пример при наличността на 
тези мероприятия ще се у- 
величи и националният до
ход, изчислено на глава от 
населението, в сравнение 
с 1960 година. Изчислено е, 
че той ще възлезе на 34,534 
динара в 1965 година.

В зависимост от увели
чението на материалното 
производство и на заетос
тта на работна ръка ще ра 
сте и равнището на лично
то потребление. В новите 
предприятия и в съществу
ващите в текущия петгоди . 

I шен период ще. влизат сре 
дногодишно по 30 работ
ника. Предвиденото увели
чение на производителнос-. 
та на труда и ходът на про 
изводство ще предизвика у 
величение на реалните за
плати за около 15 на сто в 
споменатия период в срав
нение с 1960 година.

дадоха
положителни предложения’ 
които бяха взети под вни-

агромелиорирането

Изпълнението на йлана 
изисква усилия и до

бросъвестност 
в работатаПо-добри съобщения

Изпълнението на планаСъобщенията и транспор 
тът ще бъдат подобрени 
през настоящия период. На 
първо място предприятие
то „Весна кобила” ще полу 
чи средства за нови камио 
ни и автобуси, а пътищата 
ще бъдат поправени и ще 
се отдели повече внимание 
за подържането им. С това 

на стоки и

обаче изисква максимум у 
силия и добросъвестност на 
определените стопански фа 
ктори за навременното из
готвяне про екто- сметните 
документации и други до
кументи, защото и в плана 
се изтъква, че основата на 

подем ще бъ-
капиталовложенията,

Не по-малко е заплану
вано и в областта на благо 
устройството. В периода 
1961—1965 година трябва 
да се завърши урбанисти- 
ческия план на Босилеград, 
да се електрифицират окол 
ните босилеградски села, 
да се подобрят хигиенични
те условия и да се изградя 
улиците, водопроводът и 
канализацията.

Споменатите мероприяти 
я, основата за реализиране
то, на които лежи в капита 
ловложенията, ще доведат

Босилеград
стопанския 
дат
които ще обезпечи нашата 
социалистическа общност.

хцинския народен отбор в мание при гласуването на
плана. Новият план очер
тава едно динамично сто
панско развитие на босиле 
градската комуна, което в

превозването 
пътници ще бъде улесне
но. Според проекто-сметни 
те документации на пред
приятието гфедвижда се за 
делянето на средства от 
178 милиона динара за на- 
бавка на автобуси, и камио 
ни.

началото на 
Предварително планът бе

този месец.

даден на обсъждане на об- 
ществено-политеческите ор 
ганизации и на избиратели ! течение на времето ще да- 
те, които в течение на ня- 
колко месеци имаха възмо

И не само това. Планът 
изисква всецялото ангажи
ране на трудовите хора в 
комуната, особено в работи 
те по мелиорациите, повди 
гането на овощни планта
ции и в благоустроителна- 
та дейност.

де възможност комуната да 
произвежда повече матери 
ални блага и да се нареди 
между средноразвитите ко 
муни.

Издигане на Първи фабрики

леност да проучат основни- 
положения на плана и 

да се осведомят за всички
Културно битовото потре 

блене ще се повиши и ще 
бъде улеснено. Предвиде
ни са около 65 милиона ди 
нара капиталовложения за

те
Подобен напредък е за

планиран в търговията и го 
стилничарството. Очертава 
се увеличение на обществе м. н. — м. п.

Основната насока на бо- 
силеградското стопанство в 
настоящия петгодишен пе
риод е издигането на прера 
ботвателни промишлени о- 
бекти, за които да бъдат до 
ставени суровини сравните 
лно леко или 
могат да бъдат черпагог от 
собствени източници. Така 
например според петгодиш 
ния стопански план се пре 

построяването на

лежи и затова в петгодиш 
ния период ще бъдат израз 
ходвани около 1 милиард 
динара за изследванието 
на фосфатните залежи и 
оловно-цинковата руда. То 
ва пък от своя страна пос
тавя въпрос за разрешава
нето на редица комунални 
проблеми, каквито са жили 
щният въптрос, продовол
ствието и др., защото само 
откриването на мината за 
експлоатиране на фосфат
ни руди ще предизвика за 
емането на 2.000 работни
ци в минното производст
во, а това значи 200 души 
повече, отколкото брои це
лият Босилеград. Остава о- 
баче като основна задача, и 
належаща същевременно, 
подготовката на инвестици 
онните програми и на тех
нологическите разрешава
ния за производството на 
финални продукти от оцве 
те ните метали и неметали-

Нашата
промишленост а“- Крушевац

Преди повече от 120 годи 
■ ни, в Крушевац, тогава о- 
ще- място, което прилича
ше на град само поради сео 
ето бурно минало (кнез Ла 
зар от него 1389 година тръ 
гнал на бой на Косово) са 
поставени основите на ед 
на от първите фабрики на 
химическата промишле
ност в полунезависимата 
Сърбия. През това време, 
1838 година, фабриката е 
построена с цел да произ 
вежда сапун, макар че ни 
то нейният изглед, нито на 
чинът на производство 
през този период едва ли 
можеше да 
фабрика в днешния 
съл на думата. По-добре- ка 
зано, това беше голяма ра 
ботилница за сапун, която 
в началото снабдяваше са 
мо околността, а пред края 
на миналия век успя на па 
зарите на тогава вече неза 
висима Сърбия да задуши 
чуждестранните 
дори да изнася 
количества тоалетен сапун. 
Българите в замяна за са
пун са й давали оригинал
но розово масло. Макар че 
тази малка фабрика про
извеждаше и някои видове 
сапун за пране на белъо, у 
еловия за разширяване на 
своите мощности постигна 
главно благодарение на пр 
оизводството на качестве
ни тоалетни сапуни.

дукт, а фабриката сурови 
ни за етерични масла. Пр
ез 1952 година ръководство 
то взе решение да се извъ

тив за поддържане нивото 
на продукцията. А след то 
ва настъпиха по-добри вре 
мена, когато можеше да се

цех за производство на гли 
церин, а през 1940 година 
бе набавена и една преса 
за цедене на съличогледо-
Ж”."

пък, които

движда 
фабрика за санитарни ма
териали, след това на една 
работилница за изработка 
на индиго и мастило, една 
кланица и една работилни
ца за обработване на кожи.

На Първо място из
следването на рудите

Важно място в плана зае 
мат и изследванията на по 
лезни изкопаеми. Досегаш 
ните работи по изследване 
то на рудите показаха съ
ществуването на богати за

Орехови насаждения и залесяване

представлява 
сми-

те.

комплекси земя. Значител
ните капиталовложения, 
предвидени за селското сто 
панство, главно ще бъдат 
заделени за повдигането на

Селското стопанство в пе 
тгодишният период ще пре 
търпи значителни измене
ния в смисъл на подобря
ване на животновъдството 
и овощарството. Обществе
ният продукт в селското сто 
панство обаче се намалява 
по отношение на 1960 годи 
ва от 564,650,000 динара на 
548,000,000 динара. Това на 
маление ще бъде резултат 
на намалението на обрабо
тваемите площи, на които 
според плана се предвижда 
повдигането на орехови пл 
антиции и то на около 1,800 
хектара и след това на пло 
щи, които ще бъдат залесе 
Ни с гори (3,000 хектара).

С цел да укрепне селско 
то стопанство и да се пови 
ши продукцията му, в пла 
ва се набелязва задачата 
да се оформяват кооперати 
вни земеделски стопанства, 
да се увеличават коопера- 
тевните площи, чрез обра 
ботката на обществените и 
кооперативни земни фондо 
ве и чрез отнемането от е- 
розията и другите разру- 
штелни сили на известни !

ФАБРИКА „МЕРИМА”
стоки, и 
известни рши преустройство на цеха 

за производство на глице
рин, а през 1958 година за 
почва построяването на но 
ви обекти и набавка на но 
ви съоръжения.

Сегашната мощност на 
предприятието 
5,000 тона сапунени произ
ведения, 200 тона глицерин 
от всички видове, 120 тона 
козметически и парфюме
рийни препарати, 500 тона 
конзистентни маси, 4 тона 
етерични масла и 4000 тона 
олио. Миналата 
предприятието бяха заети 
634 работници и служащи. 
Ако се осъществи планът 
на перспективното разви- 
тиг- ьа трет 13 '.шч«то през 
1965 година „Мерима” ще 
осъществи общ приход от 
около 11 милиарда динар». 
Това ще е наистина добър 
успех на колектива, който 
работи пълни 125 години.

во масло с цел да се полу
чат технически масла, необ 
ходими за изработката на 
сапуна.

значителниизразходват 
средства за увеличение на 
мощностите.. Въвеждането 
на работническото самоуп
равление в стопанството на 
нашата страна

орехови плантации и за по 
обекти застрюяването на 

угояване на добитък. Към 
края на 1965 година селско Пьрвшше резултати донесе на 

предприятието нов елан и 
още повече укрепи силата 
на колектива,

стопанското производство в 
отделните си отрасли ще 
достигне следната продук
ция, дадена в стойностен

Макар, че в първите след
военни години се чувству
ваше недостиг на суровини, 
предприятието успя за кра

възлизана

Химическа Проми
шленост

Вместо дотогавашното и- 
ме „фабрика за сапун 
„Мерима”, предприятието 
получи име „Мерима” — 
химическа промишленост 
Крушевац”. Тогава започ
на да работи и цехът за 
производство на козмети
чески средства по най-но 
ви принципи. За производ 
ството на етерически масла 
бяха необходими суровини 
в непосредствена близост 
на фабриката. Жертвите 
бяха значителни, но все 
пак се успя. Именно селско 
то стопанство получи един 
нов високорентабилен про-

израз : животновъдство — 
391 милион, полевъдство — 
115 милиона, овощарство— 
6 милиона динара, остана
ли земеделски отрасли — 
20 милиона динара. Не е 
трудно да се забележи, че 
животновъдството предста
влява доминиращ селско
стопански отрасъл и в на
стоящи петгодишен период, 
тъй като капиталовложе
нията, заделени за остана
лите селскостопански отра 
сли, особено за овощарство 
то, все още не могат да да 
ват продукция, която да бъ 
де значителна (поради въз 
растта на овощните и оре
хови плантации).

тко време да надхвърли 
предвоенното равнише на
производството на сапун и 
глицерин. Вместо 1700 тона 
сапун и 700 тона глицерин, 
произведени през 1939 год 

още през

световна 
война фабриката бе модер 
низирана. По-точно постро 
ена бе нова голяма фабри 
ка, която разшири асорти
мента на производството и 
откри цехове за парфюме
рийни и козметически про
изведения. Успехът беше 
пълен, защото нейните сто 
ки заеха пазарите на цяла 
Югославия. За по-ггьлноце

След Първата
година в

„Мерима”
1946 година пласира на па 

1800 тона сапун и 120 
глицерин. Разбира се

на,

зара 
тона
увеличи се и броят на зае- 

работници (от 137тите
през 1939 год. на 158 през 
1946 година.

Обаче машините вече бя
нното използване на сурови 
ните за производство на са 
пун, през 1937 година фаб- 

пусна в действие

ха стари, а трябваше да се 
произвежда и по-натагьк. 
Положиха се максимални . >

М. Петховичриката усилия от трудовия колек-



ИЗ живота на синдикалните организации Празник на основното 

училище »Моша Пйяде»Когато хората не познават
М «М, ««У* » Ь':Ч ЛУЛА ».Л-лД'.1 I*У..,У*. •$

своите права и задължения
Л I А » V? :'У У | #*\ % 1 0 3 4 а 2 V? -'Н

при общинския синдика- подружница и като предст мен от работи поради това, ., : въпрос па Чест* и_п'оЧте>(о-
.че дирс^тпр-ут уа предщ.ип ст на споменатия другар.

1 чето го мразел; Сред пх.ц? Другарите от. общинския си- 
равецата проверка било у пдикален съвет 'пбггркали 
становено, че този раб >т- мнението на колектива и 
пик искал неплатен отпуск всички заявили, че този ра 
от 7 дни. Директорът на ботник бил мързелив, не- 
предприятието поради опра дисциплиниран, често отсъ 
вдателни причини му дал ствувал
2 дни. Работникът своевол те не искат да имат в сво- 
по попусиал работата и сеза ята среда такъв човек, 
върнал след 8 дни. Съглас Такива и подобни случаи 
но закопа за трудовите от изтъкнаха необходимостта 
ношения, ако работник и- от формирането па такова 
ли служащ своеволно па- правно съвещателно тяло,

ен съвет постъпило оплик- | пусне работата, след 7 дни от което се очаква, че ще 
ване на един работник от ' той губи право па еллужба успее да разясни па хора- 
предприятието „Циле”, кс- | Това е едната страна 
йто привежда, че бил увсл въпроса. Другата страна е

-На 22 април основното у- 
чйлигце „Моша Пйяде” в 
Димитровград. тържествено 
^.дествува;'дейй кдеуЯили- 

‘Я$гф — 22-^прил. Тазго-/ 
дишнето чествуване ще бъ- 

..де,.оцц* по-тържествено, за , 
щотр училището? бфициаЛ-’. 
но ще бъде 'Провъзгласена 
за образцово.

ците, а след това тържест
вено събрание за граждан- 

гството1, на косуя^ще прись 
струва представкгел на За 
вода загразвити^Ата образо 
ваиието от Белград. гг 

.Ще се устрои и бога 
та културно-художествена 
програма. Същият ден ,ще 
бъде открита изложба на

и

съвет в Димитровград 
е формирано .правно съве
щателно тяло, съставено от 
юристх4 и съдии, което ще

лен авгате/1 пц целия колектив 
той има пълно ,'р.раво/.да 
присъствува. заседание-, 
то. Оттук именно изпъква 
въпросът: какво имат друга 
рите, членове на работпиче 
скхся съвет, да решават та 
йно от колектива? Счита 
ме, че отговор на този въп
рос не е нужен. '

■. оказва правна помощ на 
, '.а }: (стницч -е н Служащи

те. То 'ще има за задача да 
обяснява техните права и 
задължения във връзка 
със закона за трудовите 
отношения, ще се заншиа- 
ва с въпроси на неправилхю 
уволняване на работници 
и служащи и с наруша
ването. па техните права.

Колко навременно и ак- 
туално е образуването па 
такова съвещателно тяло 
показват зачестилите напо 
следък случаи на неопрап 
баки увелнепия и жалби 
па работници н служащи, 
пред общинския синдика
лен съвет.

от работа и че-

О

И един обратен случай. 
До общинския синдикал

на та какви са техните права 
и задължения. На час по физкултура

Подготовките и чествува 
не то в същност започнаха о 
ще на 1 април с организи 
рането на различни култур 
но-художествени програми 
като: популярната емесия 
„Микрофонът е ваш”, дет
ски филми с тематика от 
революцията, пиесата ,,Въ 
лшебният бисер” итн.
В навечерието на деня на у 
чилищетб в културния дом 
се организира тържествено 
събрание за учениците с 
подбрана художествена про 
грама и представление на 
пиесата „Вълшебният би
сер” за гражданството и ро 
дителите. На 22 април ще 
се състои дефиле ка учени

Д. Й.
целокупната ученическа де 
йност и ще се разделят на
гради на учениците. Пред
виждат се също така и спо 
ртни състезания с учени- 
лите от Бабушница. Вечер
та ще се организира другар 
ска вечер за преподаватели 
те, училищния отбор и гра
жданите.

ДИМИТРОВГРАД;

Чесшвуванешо на 20-годишнинаша 

ош народното въстаниеДа вземем примера с ки 
лимарската кооперация— 
цех Димитровград, в която 
работниците още не са по 
лууили заплати за февру 

Без оглед на то

20-годишниката от народ Ужице. 
ното възстание в Югосла
вия, свързана с кругги ис 
торически събития, случи- 

се в нашата
през 1941 година, ще бъде 
най-тьржествено отпразну
вана в нашата община.

ложи венци на паметници 
те на падналите борци за 
свободата на народа.

В течение на годината 
ще се организират срещи 
на младежите с изтъкнати 
б'гш< от Вародо-о вободя 
телната война, които ще ра 
зкажат спомени 
славни дни в историята ка 
нашите народи.

Деня на възстанието на 
сръбския народ ■ и ли ще 
бъе чествуран в 2 района 
— Изатовци и Тр. Одоров- 
ц,- О, реь богата ку 1турно- 
XV л' жествеьа и спортна пр 
ограма ще се състоят и ми-

ари и март. 
ва, че тази кооперация се 

поради недостиг НОВИНИ от 

ДИМИТРОВГРАД
странализакрива 

-ка материал, незаконно е 
да се дава неплатен отпуск 
без какаото и да е решение 
Една млада работничка от Синдикалистите от дими 

тровградските предприятия 
и учреждения започнаха 
доброволна трудова кампа
ния за уреждането на рро 
странството около новите 
производствени сгради на 
предприятието „Циле”. Ка 
мпанията ще трае около 20 
дни, като ежедневно де из 
лизат ва работа по 40--50 
членове на синдиката, ^на 
чителна част от работите 
е завършена — разчистени 
са опадъчните строителни 
материали и сега се копае 
и изравнява двора на пред 
приятието.

от тези
г-.;' “тази кооперация, останала 

без родители и без как ви
то и да е средства за жи
вот, няколко пъти идвала 

синдикален , ад . Л4 а»'
-

X шс <<<:■ Ш. "■в общинския 
съвет да търси помощ. Ос- 

тгарична помощ, пред-
Заночна построяването на 

пътя Димитровград-Сенокос
е --щ

вен
седателят на общинския съ
вет няколко пъти лично се 
застъвал за работничката, 
която най-сетне била прех 
върлена на работа в Пирот. шш. Членовете! на ССРН от 

забърдските села започна 
ха работите по строежа на 
пътя Димитровград—Сено
кос в района на Смиловци 
й от върха на Видлич до 
Смиловци. Смиловчани и о 
доровчани са извозили око 
ло 500 кубически метра ка

Според общественияшшз план на димитровградската 
община този път трябва 
да бъде завършен оконча 
телно до края на годината, 
за да може да започне ек
сплоатирането на старопла 
нинските гори.

о
щ АДо каква степен хората 

своите права 
комептен-

Ш-4не познават
задължения и

показва случаят с обу
а Д. Петров

ццц
щарската кооперация „Тр
уд”, На едно заседание на 
работническия съвет искал 
да присъствува и председа 

синдикалната по

1944 годинаСептемврийските дни на
В чествутзането ще учас 

твуват различните масово- 
политически организации, 
културни и спортни друже 
ства от града.

мък за приготовяване нас
ее ля ните Тридесеш :и иеш членове в 

кооперативния съвет
тилката, докато 
от останалите села на забъ

тинзи и партизански марш 
Димитровград — Изатовци.

Денят на Югославската 
армия—22 декември—също 
Ще бъде тържествено отпра 
знуван. Организатор ще 
бъде сдружението на запа
сните офицери и подофице 
ри с помощта на личния съ 
став на ЮНА. Чествуване 
то ще започне по-рано с 
различни състезания меж
ду запасните офицери и пр 
едставители на ЮНА,

На деня на възстанието 
народи

Съюзът на бойците ще по-

рдския район разчистват 
пътя Видлич.телят на 

дружница. Членовете на ра 
ботническия съвет начело с 
председателя, го посрещна 
ли почти враждебно и не

В района Забърдое вече 
са извършени всички под
готовки за провеждането 
на изборите за кооперати 
вен съвет- на земеделската 
кооперация „Победа” в се
ло Смиловци. Сегашният 
кооперативен съвет е раз
писал изборите и е избрал 
комисии по провеждането 
им. Извършено е и канди 
датирането на членовете 
при пълното участие на

обществено-политическите 
организации. Тъй като коо 
перацията обхваща седем 
села кандидатирането 
извършено така, щото от 
всяко село, според броя на 
избирателите - ггроизводи-

Според изготвения от сп
ряна на образуваното тяло 

план, Де-

Съобщават, че и селяни
те от района Висок са за 
,-очнали кампанията за ст 
роеж на същия път от цру 
гата страна на Видлич. Ра 
ботите се провеждат върху 
доброволна основа, а съще 
временно се използува и 
местното самооблагане в 
трудова сила.

еза чествуЕането 
; нят на възстанието на юго 
' славения народ 4 юли ще

му позволили, с мотивиров 
ка, че той нямал никакво
право да присъствува 
това заседание понеже не 

на работническия

на
бъде отбелязан с тържест- 

събрания беседи и бо тели, да има определено чи 
сл>веки

гата културно-художестве- 
спортна програма. Пр

е член
съвет и че имали да реша 
ват въпроси, в разисквани
_по( които той не може
да учадтвува, А като пред- 

синдикалната

ч.-нгве . <<><.перати- 
вния съвет. Изборите за 
кооперативен съвет в този 
район ще бъдат произведе 
ни на 23 април

на и
едвижда се и групово слу
шане на преноса от центра 

чествуване в Титово
ята на югославските

т. г.лнотоседател на

Двадесет години оШ Народната революция Четири пушечни гърме
жа... Тялото на Йордан 
потрепери, сепна се и пад 
на в гроба. Иван се втрен 
чи. Пое въздух, искаше не 
що да каже, но само нлкол 
ко сълзи плъзнаха по лице 
то му.

случи през май 
О семнадесетго

Това се

зверско убийство1942 година, 
дишкият Йордан Гогов, ое 
чар от село Петерлаш изле 
зе една сутрин пред поята 

другаря Иван Христов.
Едно

си и промълви; „И ние сме 
българи”.

— Копай!.
Малката лопатка се заби. 

във влажната пръст... Мо

та с
беше девъсено мърдай!... От гсричката_ се 

^ьждовноп Макар, че в све
та .бушаваше страшна во
йна, двамата другари,

овцете си не мис- 
тегобите, които до

човечеството.

ито се подаваха кръвясали мов. 
очи.

Но изведнаж: „Стой, не Тръгнаха напред. Иван и 
Малко след това ги спря Йордан мълчеха. Знаеха, 

ха. Пред тях застана пору че от извесно време тук 
чик Серафимов, изгледа минават партизани, но не.
ги и удари двете момчета вярваха, че поручикът на гилката ставаше все по-гол
по няколко пъ-1Л с прикла истина ще ги разстреля, яма, Йордан
да на пушхата си, а след — Ше кажете ли къде. по-дчлбоко и по-дълбоко,
това им викна: са шумкарите? —^ отново. — Легни да видим да ли,

— Къде са шумкарите? викна раздразненият пору- е достатъчно!
Нови, силни удари... чик. - Йордан се спусна и легна
__Ние не сме видяли ни Отговор не последва. в гроба. След

кого Копай тогава!----изтър-. и се изправи. Поручикът то “У се върна по късно.
__ А чули ли сте нещо? Си псувня поручикът, като се обърна към селото. Вой
— Нищо... - подаваше малка лопатка на ниците. се построиха, а И- йци към Обреновац. Защи-
Пак приклади и юмруци Йордан. ван стоеше подалеч и гле

за сипаха двете овчарчета.. Момчето се стъписа. Дъ. даше дулата
__Да се разстрелят всич жд се считаше от лицето

__ изкомандува Серафи му. То едвам отвори устата,, угар...

— Зарови го — каза му, 
поручикът.

показаха Еъоръжени воини 
ци, облечени в кожуси и с 

глава. Бяха стра Иван взе лопатката, хвъ
рли няколко пъти пръст въ 
рху тялото на другаря си 
и застана. Войниците 
во 'вдигаха черните дула 
но той падна върху гроба 
преди га стрелят. Съзнание

каски на 
шии. Йордан и Иван заета 
наха, без да схващат, че то

отда
лечени с копаеше все
леха за 
живяваше 
Вяха чували от

„е в и Димитр :нградско 
по примера на многото ДРУ един 
ги краища из нашата стра 
на, действуват партизани.
Забелязваха

и дейността
но още

ва се отнася до тях. 
Господин
е съмнителен-посочи

войник към Иван и 
ги подкараха

отнопоручик,близките отози
е-:. това стана.след малко

напред. Двете овчарчета ви 
дяха още хора с наведени 
глаьи, само по ризи и мок
ри, как вървят пред насо 
чаните шмайсери. След тях 

войниците с мок

Караха го същите уби-съществува- 
на парти 
не бяха тниците на „ноеия 

дък” бръщолевеха
поря- 

из пъ-
не-го

на пушките 
насочени срещу неговия др тя.

заните,
се срещали с тях.

Тази сутрин, весело изхв
ргькнаха от поятата... . .

Еръвяха 
ри от дъжда каски, от ко Б. Николовки
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Защо намаляват гражданските 

дола пред съда?
' Една -т&алка 'равносметка ? ко: 420 искове ’ за; гражданс- 

за съдебните дела през ми 
налата година показва, че 
3.600 лица са минали из за 
лите на съда като страни, 
свидетели или вещи'лица 
и то за съвсем дребни спо
рове, които са могли да се 
решат без съд. Равносмет
ката върви пс-нататъх и по
казва, че това са 3,600 загу 
бени надници или в стойнос 
тен израз около 1,800,000 
динара. Ако към това се до 
бави изразходваното време 
за писане на жалби, тъжби 
и събиране на доказател
ства или пък онова обича
йно преразказване на слу
чката на всеки срещнат, то 
гава тази сума се покачва 
за още няколко сготин хи
ляди динара. Пресметнато 
какво може да се направи 
с такава сума по благоус
тройството излиза, че съв
сем достатъчни са тези сре 
дства за построяването на 
един прекрасен междусел- 
ски път на дължина от пет 
фрюметра.

Да оставим икономичес
ките щети от съденето. Дру 
га^га • страна на щетата е 
по-значителна, защото та
зи дребнавост у хората пра 
вц хората да се карат и о- 
суетдва всеки опит за една 
обща кампания по благоут 
стройство или пък някоя 
стопанска отрасъл. Гражда 
вдгге (та Лукавица наври 
мер две години вече не но 
И» Да. доведат електричес 
таото, макар чеса само 200 
метра отдалечени от него.
На, *Р?ого 
тези страсти
разправа парализират в зна 
чителна степен целокупния 
обществено - политически 

ЖИВ-'Т.
Тази равносметка не се о 

ткася до сегашното пол» 
жение. Тя е минало, което 
бе премахнато от появата 
на мировите съвети тъкмо 
в ония села, които бяха и 
звестни по обичта към съ
дебните приключения. О- 
ще през 1959 година при 
съдействието на организа
циите на ССРН се ^орми 
раха на територията на ди 
митровградската комуна, о 
собено в южните й преде
ли, 19 мирови съвети, кои-

ПврсиекШивнияш план па ОНО Вл. Округлица

Туризмът на първо място
•; ’г&рсйектиЦшятГпдан}на йява&р на Ладни^порто^
^ стопански я^развой йа крму забавд и з$ купувала та 
^.натд Влаоади.ока.Окр'углЛца-. любуе' който даделуаки впе- 
очертава гнови възможнос- циално за туристически це 
•те з^ус&орен^гопацски ар Ьи^раз^одшд до примаили- 
дбм на тази комуна. Важно ' вите туристически обекти, 
място в, създаването'на ус ' <?, Селското' стодансгдо^ ще 
ловията на този подем иг- се подобри значително. Ела

нът предвижда да се създа 
де една животновъдна фер

У

** -- Г:
>-5 'I 3

■•ц---------------

е и
ав

/'Л | Ч
комуната, "а ~Ревен това'ме

3* *
кооперацията^ В числото 
на по-активните мирови съ 
вети са тези в ,Бански дол, 
Долна Невля и Горна Не- 
вля.

ки-спор, отнасящи се до връ 
щане на противггравно от 
нето

стните •> организации" на- 
ССРН би тряСтало 
пред да избират в. мирови 
те съвети и Жени, защото ’ 
членове на съветите сега са

зона-..-
имущество, уврежда

не, поставянето на' межди 
и др.Някои от мировите съ 
вети в голяма степен облек 
чиха работата и на околии 
ския съд. Такъв 
съвет в село Поганово, кой 
то е разрешил около 60 гра 
ждански спорове, така че 
за последните 9 месеци в 
съда не е постъпил нито е- 
дин граждански иск за съ 
дебна помощ. Случаят с ми 
ровия съвет в село Куса 
врана е още по-примерен. 
Този миров съвет успя да 
разреши въпроса за изпла
щане на дълговете към зе 
меделската кооперация от 
Трънски Одоровци от стра 
на на производителите от 
Куса врана. Кооперацията 
е трябвало да наплати 
170.000 динара дълг от око 
ло 60 производители. След 
като те не се отзоваха на 
няколкото покани, коопера 
цията се отнесе до мирови 
я съвет в Куса враня и за 
няколко дни цялата почти 
сума постъпи в касата на

Изтъкнахме, че мировите 
съвети са разрешавали глав 
но спорове ст имуществено 
естество. Обаче г> практика 
та се показа като нужност 
Мировите съвети постепен

но да превзимат за разреша 
:ване и отношенията между 
гражданите от углавно пра 
вен характер каквито са 
по-леките углавни престъ
пления: клеветата, леките 
телесни повреди и др. А те 
са най-бройни в съда.

раят капиталовложенията, 
които ще бъдат обезпеченимъже и незначително чие

ло младежи.
Трябва на края да се из 

тъкне необходимостта от 
образуване на такива съве 
ти и в останалите села. Ра 
збира се, това образуване 
не трябва да върви набър 
зо, но трябва да се изпитат 
условията в самите села.

Личният състав на миро
вите съвети също така пре 
дставлява значителен фак
тор, от който зависи успе
хът на съвета.

Тъй като организациите 
на ССРН и другите полити 
чески фактори приеха ми
ровите съвети като общес
твено-политическа институ 
ция и съдействуваха за те 
хния развой и работа, сле 
два изводът, че те и в бъ
деще ще постигат крупни

е мировият

Трябваш и жени 
в мировите съвети

Когато става въпрос за 
клеветите, обидите и леки
те телесни повреди, тряб
ва да се спомене, че глав
ните носители и предиз- 
викатели са жените. 
От този факт произлизат о 
пределени задачи, с които 
трябва да се позанимаят о 
рганизациите на жените в

Изглед от Клисура

от общността и също така 
самото участие и усилията 
на населението чрез добро 
волен труд и местното само 
облагане в трудова сила да 
извърши редица задачи, ко 
итр ще допринесат за бла
гоустройственото издигане 
на селищата в комуната.

Покрай предвидените ка 
питаловложениц за подоб
ряван?. й? селскостопанско 
то производство, за култур 
но-бирсви обекти и строеж 
на малки, индустриални о- 
бекти-значително голяма 
сума 1цс бъде изразходва
на за превръщането на 
Власинска Округлица, отн. 
Власинекото езеро в прима 
млив туристически център.

В настоящия период ще 
бъдат заделени около 550 
милиона динара за изграж
дането на удобни гостилни 
чарски обекти, за набавка 
на съоръжения за упраж-

ма в местността „Тария” н 
един образцов птичарниж,
чиито мощности Щб надки 
нават десетина; хиляди бро 
я животшр и птици- 

Благоустройствената дей 
пост през петгодишния и* 
риод също, така. ще предена 
влява важна цед. чщ, на{Ж- 
лението. Така ]щпри]»ер ■ 
селр Клисура, ще се отрйн» 
хртеягРестррант, едно. об
щежитие, здравна ад*будя- 
•гория, училище в., цештъра 
на Клисура и в с. 
шевци, а в. няколхр. дрзрм 

“йг п0Ш>^верк

катиле унилипдш
За геолоярси изследва- 

ния за установяване 
личестврто полезни изкопа 

1 ка терил^ргигга та. ща* 
' мутата. планът набелязва 
заделяне та средства от 
милиона динара.

резултати в разрешаването 
на спорните отношения на 
гражданите.

Л. Вучхович

Новини от Босшлегрядско

Приготовления за чеетвуване Празника на труда
25 май

!
1 май и Деня на младостта

на младостта се състои в 
носенето на щафетата, мла 
дежки спортни упражнени 
я в Восиле1рад и по селата 
центри на местните органи 
зации, в културни програми 
с фестивален характер. У 
челиците от основните учи
лища вършат усилени при 
готовления за физкултур
ни слетове.
_ Една група 
младежи и девойки — се 
подготвят да .отидат и у 
частвуват на фестивала в 
Димитровград. Въпреки че 
паричните средства са зна
чително скромни, които е- 
два ще покрият пътуване 
то, при младежта съществ 
ува твърде голям интерес 
да участвува във фестива 

малцинството от Ди

Тази година международ 
кият празшос на труда' — 
Първи май и Денят на мла 
достта — 25 май ще бъдат 
тържествено чествувани в 
Босилеградско както в гра-

Почти във всички села 
— центрове се подготвят 
тържествени академии и 
художествени програми от 
пиеси, актовки, народни пе 
сни и пр.

или

места пък тъкмо 
за съдебна

Ц5Г •• •

С. Игнатов
ученици —

Бившият директор на предпри
ятието ,,Свобода“ осъден на 2 

години и 3 месеца затвор
дприятието сумата от нйд 
568,392 динара,
01 а злоупотребена или псе
та с фалшифицирани док у 
менти.

Пирот, април
която е би

Два дни трая в Пирот 
съдебният процес против 

бившия директор на заная 
тчийското предприятие„Св 
обода” Влатко Влаев от Ди 

Обвиненият

ла на 
митровградско.

25 май 1960 год. — Успешна физкултурна точка
В навечерието на Първи 

май младежта ще запали 
лагерни огньове по високи 
те места, 
ще се устрои факелно шес 
твие. След това ще се съ 
стои академия

Ст. Арсовпо селата. Прада, така и 
знуването ще бъде съгласу 
вано с досегашните тради 
ции и с юбилейната година 
от започването на Народна

Вранислаз Жедезков.то днес вече се утвърдиха 
като

митровград.
Влаев отговаряще за дело 
на плячка и дело на фалси

обществени органи, а в Босилеград 1Смиловци:свързани с организациите 
на ССРН.
Разбира се, това утвърж

даване е имало свои начал 
ни слабости, обаче активна 
та работа и качествата на 
членовете на мировите съ
вети направиха те да по-

Грижа за ише- 

ницаша
фикат. В течение на разглета революция. За това 

гласуване се грижи От
борът за чествуването 

ССРН. Пригото-

съ- Изкупуването на агне
тата пзивършва

с избрани ждане. на делото напълно 
бе разяснен начинът по ко 
йто (обвиненият Влаев от 
1949 година до ноември 
1960 година е злоупотребил 
сума-от над 1,070,000 дина-

и текстовестихотворения 
от борбата на нашата рабо 
тническа класа, от героич 

народна Революция.
На Първи май в селата— 

центри ще се състои народ 
но веселие, а в Босилеград 
вечерта учениците от сред 

икономическо'.: учи 
съвместно с предста 

на ЮНА ще уст-

при
вленията се вършат по из-

Високодобивните сорто
ве пшеница, както и дома 
шните сортове, в забърде- 
кия район са твърде до 

бри и обещават високи до 
биви. Голяма заслуга за то

В Забърдието привръшва
изкупуването на агнетата. 
Тази година животновъди 
те от този район продадо- 

2,500 броя агнета 
240—250

работения от него ориента 
ционен план, който е допъ 
лнен и разработен от отбо 
рите и комисиите при мес 

организации

ната
стигнат твърде големи ре- 

Така напримерзултати. 
през миналата година тези 
мирови съвети разрешиха 
положително 390 от всич-

ха над
при средна цена 
динара за един килограм 
живо тегло. Земеделските

ра.
на С разпитването на свиде 

телите съдът утвърди, че 
обвиненият през цялото вре

тните
ССРН.

в а имат кооперацията и 
съдруното

лище,
производителите 
жници, които показаха гопроизводители са твърде |

цените, форми ме, докато заемал поста ди 
ректор е връшил и касиер-

вителите 
роят представление с раз
нообразна художествена 

На 2 май ще бъ

лямо старание за защитата 
и подхранването им. За-СМИЛОВЦИ:

Започна поолетната сеитба
доволни от 
рани тази година, 
година цената на изкупува 

агнешко месо в този

IМиналата
ска длъжност, но парите, 
които е взимал за отделни

почна и пръскането срещу 
плевелите. Пръскането се 
извърщва с моторна пръ 
скачка,, карана от трактор, 
скачка е около 12 ха за 8

програма, 
дат организирани 
по хубавите околни места.

Също така се предвижда 
значителна спортна програ

нетоизлетиТези дни в района Забъ 
рдие започна сеитбата на ца 
ревица. Земеделската 
перация „Победа” в Смило 
вци започна сеитбата на ца 
ревица на три комплекса, 
заемащи около 50 хектара 
земя. Тези комплекси са 
оформени от парцелите на 
кооператорите—съдружни
ци, които са сключили дого 
вор за съвместно производ 
ство с кооперацията.

Трябва да се отбележи, 
че тази година кооператори 
те-съдружници са избира
ли сортовете на семената. 
Именно производителите |

вече три години сеят висо 
кодобивни сортове цареви 
ца и вече знаят кои сорто 
ве дават най-добри добиви 
в този район.

услуги не е внасял редов-къмрайон се е движела
динара за един кило- 

това значи, че таз
но в касата на предприяти 
ето, но ги задържал за себе 
си. Разглеждайки обстой
но работата на обвинения 
делото на злоупотреба, фал 
счфикат и недсбросъвеспз 
работа в службата и след 
извършената съдебна про
цедура произнесе присъда, 

обвиненият се осъ

коо-
грам, а 
годишната цена е по-висо- 

повече от ето динара. 
Производителите са про- 

главно агнетата от

ма. Учащата се младеж и 
младежта от градския ак
тив се подготвя за спортни 
срещи с младежта от ТО
НА по футбол, волейбол, 
ръчна топка, шах и други 
дисциплини на атлетиката.

мощността на тази пръ- 
часа. Тя ще може да задово 
ли нуждите на всичките зе 
меделски производители в 
района.

ка заКооперацията започна 
пролетната сеитба при пъл 
на подготовка. Семената 
пристигнаха твърде отдав 
на, а изкуствени торове са 
обезпечени и повече откол 
кото е нужно. Също така. 
машинният парк е в пълна 
изправност, така че сеитба 
та ще бъде завършена в 

[ кратък срок.

давали 
домашните породи, докато 

агнета са замериносовите 
пазили за развъждане. Тря 
бва да се изтъкне, че резул На края да споменем, че 

е обогатила
с която 
жда за дело па злоупотре 
ба, фалшифициране 
кументи и недобросъвестно 
насене на службата на 2 го 
дини и 3 месеца строг зат 
вор и на върщо не на пре

На 25 май младежки 
спортни упражнения 

и състезания
Главната характеристика 

на чествуването на Деня

татите от миналогодишната 
се показаха

кооперацията 
своя машинен паркг с ощена домеринизация 

твърде добри. Над 80°/о от 
меринизираните овце дадо 
ха агнета.

един трактор, движещ се 
на вериги.

Д- П.д. п.. -X Петров
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Вест от ДимитровградПО СЛЕДИТЕ НА 

САНИТАРНАТА
ЗА МРЪСНИТЕ БЛУЗИ 

И ЗА ДЕБЕЛИЯ 

КОТАРАК

Подготовки за чествуването 

на Първи май
ции за уреждане на двора 
вете и къщите. Учителите 
и учениците 
представления с разнообра 
зни програми, след които 
ще продължи народното ве 
селие. Ще бъдат устроени 
колективни излети, обще- 
народни веселия и народни 
трапези.

В Димитровград и по се 
лата се правят приготовле
ния за посрещането праз
ника на труда — Први май. 
В града, в предприятията 
и при организациите 
ССРН са образувани отбо 
ри, които изработиха про 
грами за чествуването на 
Първи май.

котарак, със 
очи. И спокоен.

шест, голям 
светнали 
като че 
тук, а не крадец.

ще устроятЗащо ли пък си врем но 
са там. Това си е работа на 
санитарните. Те пека вли
зат, нека напъват очи.

А синковците наистина 
влизат в тъмнината...

Полека пълзи погледът 
по тезгяка: сирена, кашка
вал и една солидна, не тол 
кова голяма, колекция от 
насекоми, прах и паяджи- 
на. Всичко това се смесва 
само от себе си.

Малки препирани. Инс
пекторът вижда нещо в си 
ренето, майсторът твърди, 
че всичко е най-чисто. Но 
твърдението пада, превър- 
ща се в оправдаване-тава
нът бил такъв, пропускал 
прах, хартията му била из 
покъсапа, а пали икономия 
се води.

той е магазинер
на

Един от групата забеляз 
той е много угоен. Нова, че

продавачът не признава. 
Котката била само скотна. 
Трябва оправдание за при
съствието на това животно, 

оправдание не е до 
бро-това не е котка, а кота 
рак, а нали 
толко биологията.

В навечерието на празни 
ка в Димитровград ще се 
устрой факелно шествие, 
в което ще участвуват

на Синдиката, на

Пътят Звонця—Зв. 
баня скоро ще бъде 

готов
•но това чле

знаем поне за нс вете
ССРН, Народната младеж 

На лятната 
бъде у

Тези дни членовете 
ССРН от селата Звонци, Я- 
сенов дел, Ракита, Берин 
Извор, и Пресека усилено. 
работят на пътя между се 
ло Звонци и Звонска баня. 
Пътят вече е завършен. Ос

на
и пионерите, 
сцена в парка ще

културно-забав
която ще учас

— Кажете па директора 
да си оправя положението, 
казва санитарният, 
наказанието е много близу 
—червен восък на вратата.

наИнак строена 
поогсама, в

ученическата музика 
забавен ор- 

театър
твува
синдикалният 
кестър самодейният

околните височини ще 
запалени празнични 

Също така са пре 
из околнос

тава още да мине валяк.
Строежът на този път е 

твърде важен. Той ще обле 
кчи съобщенията между- 
вече известната Звонска ба 
ня и Пирот или Ниш през: 
Бабушница.

Да прекратим със санитар 
пите фрагменти, другар 
консуматор. И няма много 
още< Можем, хей така, да 
ти го съобщим набързо: И 
фурната си е такава в гра
да ти, като мандрата, па 
„Нишава”, много хлебарки 
има в хляба, който ядеш, и 
прах от въглища, и какво 
ли не още.

Но нали без надежда се 
не живее. Надявай се. Си-

а по 
бъдат 
огньове, 
двидени -излети 
тта, спортни 
народни веселия.

Кой ли пък и обича са
нитарните инспекции? На
хълтат като глутница в ня 
кое заведение и веднага за 
почва обискът — бутат по 
шкафчетата, назъртат по 
кюшетата, миришат, душат 
и Току виж измъкнал тев- 
тера и квитанциите и за
почва: Защо това 
то?... Защо има мърсотии в 
хляба?... Я виж какъв си 
замазан.... Леле, какви са 
ноктите ти,., я ръце като 
■лопати, ама мърсни 
мърсни. Па вие си нямате 
хабер от хигиена...

И въпроси и конско еван 
гелие... [А ти си

— Пак с тия мръсни блу 
зи...?

Келнерът мълчи, глади 
зацапаната блуза и усмих 
ва се невинно. Дано го пре 
скочи 
път.

—Дай петстотин динара. 
Засега толкова глоба.

Инспекцията продължа
ва към задния вход, а той 
още стои на мястото си и 
слуша закачките на случа 
мийте свидетели.

1_ Л1Щ състезания и
наказанието този Р. МановПриготовленията и прог 

съгласуват с юбирамите се 
лейното чествуване на два
десетгодишната от народ
ната революция. По пред
приятията и другите заве
дения органите на самоу
правлението устройват спе 
циални заседания, посвете

И НАШУШКОВИЦА 

СТРОИ ХУБАВ ПЪТ
е нечие

Село Нашущковица ще- 
има хубав път от с°лото 
до Звонци. По него ще мо
гат да се движат и камио
ни, защото ще има твърда 
настилка.

Членовете на ССРН от .

гурно ще се присети някой 
да пооправи работите. А да 
тогава, дано не ти се случи 
нищо с здравословното ти 
състояние.

В кухнята на Балкан аро
матна миризма на ястия
та. Но само когато вратите 
са затворени. Инак близки 
те „ОО” издават присЪстви 
ето си и пречат да ее от
крие аромата на яденето. 
Разбираемо защо, нйли дру 
гарю консуматор.

Отдавна инспекцията е 
поставила

ли са
ни на успехите в "социално 
тическото строителство.

В селата, освен пригото
вленията на забавни прог-

И всичко можеше да ми- 
Но откъде се намери 

котаракът? Един, така ме-
застанал

Д. Йотовкротичко, смирено с заца
паната

рами, се предприемат ак
това село разшириха пътя, 
а на дължина от 1,5 км из
мениха трасето. Всичките 
работи са завършени, чака 
се валяк да мине през нас
тилката.

блузичка и само 
мигаш, не дишаш... Чакаш 
да ти Околия Вранска даде 250 литра кръвотрежат квитанция
та, а в мислите ти пролита
проклятието 
им отрежат да бог даде на 
тези душегубци — санитар 
ци”.

„главите да въпроса: кога 
Балкан ще реши да измес 
ти или кухнята, или нули 
те. Но кой да направи то
ва?!

В неотдавна завършилата 
кампания за събирана на 
кръв Вранска околия даде 
твърде добри резултати. 
Над 250 литра кръв дадо
ха гражданите-кръводари- 
кръв във Вранска околия 
хората, които се нуждаят 
от нея. Най-много кръво-

и повече пъти. Така напри 
мер Живоин Милошевич 
от Враня е дал .кръв дваде 
сети и един пъти, а стари
цата Анастасия Машутко- 
вич от Враня е дала кръв 
16 пъти.

дарители е имало във Вра
ня (234), след това Буяно- 
вац-94, Босилеград-66, Вла 
дичин хан—53, а отзивът и 
зебщо бе добър.

Във Вранска околия има 
достатъчно хора, които да
ряват

Р. Манов

В Т. Одоровци 
приетигат 
камиони

Но има някой, който оби 
ча санитарците и техните 
въпроси — малкият човек 
консуматор. Истина той е 
далече от тия разговори ме 
жду санитарните и дирек
торите, и келнерите, и про 
даваните, и чистачкитц...

Та затова, заповядай мал 
ко фрагменти от неуреди 
ците и разговорите между 
„неприятел?' ьуьошитг” ст. 
рани ти, малък човек кон
суматор!

Този път пак се води ра 
зговор:

— Изберете си! Или кух 
ня, или клозет. Санитарка 
та упорито настоява, а ди 
ректорът мълчи. Новак е, 
и като че ли се чуди защо

кръвта си десет

Първите стоки, превезе- 
ни с камион и трактори 
пристигнаха в Т. Одорвци, 
през Звонци и Бабушница.

В Забърдие усилена благоу
стройствена дейностЗапочна сшроежъШ 

на йъшя Д. Невля— 
Димитровград

тази санитарка никак не за 
чига принципите на мирно 

Като че В Смиловци, Одоровци и | В село Одоровци уендшо 3атова заслугата се та. 
Мъзгош хората използуват ' се работи за окончателно _

завършване на кооператив да на селяните от Трънски 
ния дом, а една част се I Одоровци, които неотдавна 
ляни работят па водопоя завършиха строежа на пъ- 
при „Вия вода” на Видлич, тя към Звонци на дължина

от 4 километра.
Това е още един голям 

успех на трудолюбивите О- 
доровчани, които доскоро- 
работеха и на училищната 

, сграда.
............................... ....... .....................................лпшншш.... шшшпшинпшш....... ................. ншппшш...„шип..... ..........

то коегзистиране. 
ли се чуди??? Мислли сг чо 
векът за другото, което се 

някой вдигне 
тендже

Селяните от района на 
Бурел — селата Долна Нев тези пролетни дни за обе 
ля, Горна Невля, Лукави- 
ца, Сливница и други за-

благоусгрплслвеьимисти
мероприятия. В Смиловци 
на доброволни начала селя

га, щом като
капака на голяматаКОГА „БАЛКАН * 

ЩЕ ИЗМЕСТИ...
на видело. почнаха строежа на пътя 

Димитровград—Невля,. Ра
ботите се върщат въз осно 
ва на доброволна работа и 
местното самооблагане. Пре 
движда 
рспособен за автомобилен 
транспорт.

ра, ще излезе 
В препаленото икономисва 
не „балканците” забравят, 
че икономия е едно, а чове

ните приготвят материал където са пасбищата па то 
за строеж на културен дом. ва село.
Същевременно са започна
ли кампания за събиране 
на парични средства за 
изграждането на дома.

„Балкан" винаги, е пръв 
обект, към който се насочва В село Мъзгош усилено 

. се работи за изграждане- 
■ то на вече започнатия ку 
I лтурен дом.

шкият живот много по-цен 
но нещо и хей така, неот- 
говерно раздават на гости
те вкиснати яденета.

„Защо пък да се хвър 
лят и да се направи разси- 
плък”.

„Черната мисия” 
из града и балканците се 
съвземат, заприказват и ра 
ботата тръгва отново:

__ Хей момче,

се пътя да бъде

Д- П.

Твърде често в последно 
време димитровградската 
публика напуска салона на 
Културния дом, възмутена 
и недоволна. Причината не 
е в стойността на представ 
лението. Касае се до 
друго

ОБЩЕСТВЕНА ХРОНИКА Едва ли е за вярване, че 
това е целият 
от гимназията. Но и в упра 
вата на Дома не могат да 
лъжат.

е вече трети клас

НЕКУЛТУРНИ ПРОЯВИ 

ПД КУЛТУРНИ НЕСТД
I

Iчашката
Както и да е, има винов

ни. И налице са рушите
ли на гражданския ред и 
мир. Невръстници,

Когато надойдат трето пречат на културната за- 
от гимназията, бава 

викаме милиция — казват

!нещо
— ка мирния, тру

дов човек, който след 
лкодневен труд,, 
да се поразвлече и забави, 
дойде в Дома на кинопред 
стявление или 
една група „аздигали“ 
дежи отнема и тля единст

овам!
Постарому, разбира се, 

инспекцията си е няко 
поискал предизвика побой. Безогле 

дността пък е главното й 
оръжие.

Арената на тяхното под

защото 
инспекция, работа й е да 
нахока някого, някого да 
глоби, да напиш.е протокол 
и състави акт, а кой пък се 
га веднага да се запъва, та 
да пренася кухня или кло
зет. Щб глобяват ли? Л1о- 

глобяеат. Важна е

тяхната некултурноет. които

класници на трудовия човек.
цнепекцията. Ясно защо; 
\'другарю консуматор. Тук 
се гот ви ^ точи се алкохол 

безалкохолни 
питиета. Тук хората ябанд 

спират да прекарат

спектакъл, 
мла Човек винаги е готов да 

прости на младостта за па
лавите прояви.

визаване е салонът, особе- в културния дом. — Обаче 
пълен и, разби има и други, 

ра се, улицата и холът на внимателни.
Дома. В своята нахална бе

но когато е но те са по-
вена ът зможност със свое 
то некултурно, едва ли не 
дивашко поведение. ' 

Публиката си отива недо
волна, а организаторът и 
ръководството кс Дома ос
тават да обсъждат мерки
те, които трябва да предпри 
емат за спиране ка това 
зло.

и помалко
■Значи, носителите Все пак, въпрос е колко 

зи неприлични прояви са палавост, а колко умисъл 
там да предизвикват мир- известни, или са известни пма в постъпките им? Й 
ните граждани или гости отделни лица от мекултур друг въпрос — кой е най- 
на града, или да ги запла- ката публика, която пре- подходящият начин, извън 
шват с побой. км ка другите и предизви санкциите, на тези младе-

В салона доминира тях- 'ква недоволство у хората. <жи да се покаже колко вре-
,,Когато надойдат трето-

на те-зогледност отиват чак доля, нека 
икономията за нас,пък гло 
бите, то си е нещо друго.

жии
нощ. Редно е да бъде всич 
ко на мястото си — пресни 
ддекета, келнери в чисти

Котарак — хаааин
В сградата до ВалКЛК е 

млекарницата на „Ниша
ва". Хубава млекарница-тъ 
мнд като в морга.

; ]
блузи, хигиенична кухня, а 
креватите без блъхи.... 

Но.... Ако не беше това

нанасят на трудовия 
човек и на престижа 
града с некултурното си по 
ведениеV

ното „Уаа-а-а-а”, разходки 
те по време на представле- пласниците..."!? 
нието, блъскане на врата

но
Не мо-

Звучи невероятно — те
пред съгражданите Та и караницата с дежур- са интелигенти.

Тази груйа е прекалено. 
смела
си. Й гърлата, и готова да ния на входа. С една дума,

жеш да различиш какво и 
помещение, но

1ко?
Този път „черната мЧси- 

я“ пак започва, както все- 
— от Балкан:

Може би 
и пресилено е обвинението.

!ма в това
казват и-чало сирене, каш- 

прздукти
;М. Нейков

1||||шплмшшшшш111шнп|шт1ш11п|||тлтшпт11шшшшпшш1шшшшш1пш1шппв
\Iкавал, млечники път
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ИСТОРИЯТА НА ТЮТЮНАУ НАС Н В СВВ.ТА. Ь^-
Това растение, което от

глеждат в повечето стра
ни на света, някога е било 
известно само на туземно- 
то население на непозната 
та Америка. Там е и роди
ната му.

За историята на негово
то преминаване и поява в 
Европа има две предполо
жения: ггьрвото, че тютю
нът е пренесен от моряци
те на откривателя на Аме 
рика Колумбо, които би- 
ди и първите пушачи, |а| 
второто, че той е пренесен 
значително 
година и то от Мексико в 
европейските страни Ис

пания и Португалия. Най- 
напред била пренесена ма- 
хорката.

От този страни- тютюнът 
започва да се распростран- 
ява из европейските стра
ни, а за това му разпро
странение най-заслужил е 
тогавашният френски пос
ланик в столицата на Пор- 
тугалия-Лисабон Жан Ни- 
ко (оттам и никотин), кой
то пушел тютюн.

На първо време тютюнът 
не бил употребяван за пу 
шене. Повечето служел ка 
ло лечебно средство. По-къ 
сно започнали да го употре 
бяват като емфие. и чак 
след това за пушене на лу
ла или на пури.

Пушенето на тютюна сре 
щнало жестока съпротива 
на църквата, която го про
възгласила за дяволско съ

0 здание, обаче в борбата пу > нъка бил Ришьлъо, а по къ' 
шаческата страст надделя- сно Колбер 1674 година об 

Държавниците пък явява монополното права!

е

Колко видове животни
живеят на Земята?

и птици
"''ьтчгтт.Ш*'

■■ ■ У

>. ■

Броят на вече изследва
ните видово животни и 
птици, населяващи нашата 
планета, в началото на ми
налата година е Еъзлизал 
на 60.000 различни видове. 
Този брой може би вече е 
значително увеличен, за- 
гцото редица учени-биоло- 
зи, непрестанно откриват 
нови видове, непознати на 
науката досега. Колко бър 
зо, и едновременно трудно, 
е вървяло откриването на 
този свят на Земята ни по 
казват данните за броя на 
животните и птиците в от 
делиите етапи на човешко
то съществуване. Така на
пример преди около 200 го- 
динина
известни само 808 различ
ни видове животни и пти
ци на земното кълбо, в на
чалото на 20 столетие уче
ните са имали в своите та 
'блици на проучените живо 
тни и птици около 21.000 та 
кива видове, а сега този 
'брой надминава 60.000 ви-

Да споменем на края и I 
това, че нашата страна е 
твърде богата с видове пти 
ци. Така например от 666 
вида, които живеят в Евро 
па, у нас са населени 508 
вида. Освен това у нас има

и такива животни, 
са живели преди милиони 
години и сега са твърде ре 
дки. Такава е 
рибка или протеусът, кой
то може да се намери са
мо в Постоинската яма.

които

човешката

по-късно-1558Как е пленен капитан Каранович
Героят от сръбско-бълга 

реката война през 1885 го
дина, Михаило Каранович, 
е бил пленен в боя при 
връх Нешково, над Дими
тровград. Той е бил заоби
колен от голяма група бъл
гарски войници и офицери, 
които искали да отнемат 
знамето на войсковата част, 
предвождана от него... Дър 
жейки знамето в една ръка 
той дал жестока съпротива 
на неприятеля. В тази съ
протива бил ранен на мно 
го места и така бил пле
нен. Капитан Каранович е 
бел отведен в София и за
рад назидателния героизъм 
е бил лекуван твърде у сър

дно. След това е бил вър
нат в Белград, където ум
рял през 1887 година. Не
приятелят не можа да не у 
достои проявения герои
зъм и себеотрицанието на 
капитан Каранович.

Сушене на тютюн

на държавата върху фаб
рикуването и продажбата 
на тютюна.

схванали колко много пе
чалби са възможни »: за дъ 
ржавата и наложили дан
ък. Пръв, който въвел дачовечеството били М. Н.

Димитровград е имал 
училищен пансион 

твърде рано
През 1882 година в Дими 

тровград е бил открит дър 
жавен пансион. Той се на
мирал в сградата на няко
гашното основно училище, 
на мястото на което сега 
се издига сградата на гим
назията. В него са се учили 
редица люде между който 
и др. Кръстев, известният 
литературен критик,, иначе 
родом от Пирот.

Пансионът е просъщест
вувал малко години. Бил 
е закрит в първите години 
след сръбско-българската 
война 1885 година.

ОБЩИНСКИЯТ НАРОДЕН ОТБОР ДИМИТРОВГРАД

Комисия за отпускане на стипендии 
обявява

КОНКУРС
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНА СТИПЕНДИЯ НА 

СТУДЕНТИ ОТ ФИЛОСОФСКИЯ ФАКУЛТЕТ-ОТ
ДЕЛ РОМАНСКА ФИЛОЛОГИЯ.

СТИПЕНДИЯТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАКТО СЛЕД-

да.

■ ч*Първата печатана книга ВА:
ЗА СТУДЕНТИ ОТ I И II ГОДИНА—8.000 дин. 
ЗА СТУДЕНТИ ОТ III ГОДИНА — 9-000 дин, 

ЗА СТУДЕНТИ ОТ ГУГОДИНА — 10.000 дин. МЙ

(1500) е има
ло около 30 печатни книги, 
1518—150, 1520 година-570, 
а вече 1524 година е имало 
около 9.900 такива книга.

Б. Ж.

Първата печатана книга 
датира от 1461 година, ко
ято е била отпечатана в Ге 
рмания на немски език. От 
тогава броят на печатаните 
книги расте и само 40 годи

ни по-късно

И маймунете страдат 
от зъ5я СЕЧНО. 1

Маймуните страдат от зъ 
би също като човека. Пре
глеждането на много май- 
мунски черепи е дало въз-

ПРЕДИМСТВО ИМАТ ОНИЯ СТУДЕНТИ, КОИ
ТО СА В III ИЛИ IV ГОДИНА И КОИТО ПОКРАЙ 
ФРЕНСКИ ЕЗИК ИЗУЧАВАТ И ЮГОСЛАВСКА 
ЛИТЕРАТУРА.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ТРЯБВА ДА ПРИЛО
ЖАТ КЪМ МОЛБАТА СИ И СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕН

можност да се установи то 
ва и да се заключи, че стра 
дат и от фистули.

За първи път 
човек назърна в 
Космическите п 
ростори на 12.IV 
1961.

Гагарин е лет 
ял на космичес
ки кораб 
ток”,
4725 кг. През вр 
еме
той обиколи зем 
ята за 89,1 мину 
ти, а изкачи ви 
сочина от 
км. Два 
той се обади от 
Космоса на хора 

от Земята, 
при полет от о- 
коло 28.000 клм 
в час.

ТИ:
Б. Ж. 1. РОДЕН ЛИСТ

2. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗАИМОТНО СЪСТОЯНИЕ
3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕНИ СЕМЕСТ

РИ И ДАДЕНИ ИЗПИТИ

4. ПРЕПОРЪКА ОТ ФАКУЛТЕТА ИЛИ СТУДЕНТ
СКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ.

БЕЗ КОМПЛЕТНИ ДОКУМЕНТИ, МОЛБИТЕ НЕ 
ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ.

СРОК ЗА ПОДНАСЯНЕ НА МОЛБИТЕ Е 15 
ДНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА КОНКУРСА, А МОЛ
БИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ ДО КОМИСИЯТА ЗА ОТПУС 
КАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ООН В ДИМИТРОВ
ГРАД.

!; Кой направн диверсия
та при село Граднян 

поез 1941 година?
„Из-

тежък
,

на полета
През есента 1941 година 

бе направена най-значител 
пата диверсия в нашия 
край. На ж. п. линията Ди
митровград—София, край 
с. Градини тогава бе запа
лен товарен влак, превоз
ващ около 40 вагсн-цистер 
ни с бензин и нефт, който 
трябваше да бъде изпратен 
в Сърбия за нуждите на ге 
рманския окупатор. Главни 
ят организатор и извърши 
тел на това дело е бил Ден 
ко Котев от с. Борово. Ед
на година по късно този 
герой-диверсант е бил ог 
крит и обесен от български 
те фашисти в Централния 
затвор в София.

302
пъти

та

НЯМА ДЕЛНИК В СВЕТА— Небето е 
тъмно, звездите 
сияйни а земята ВсичХите дни на седми

цата са празници. Това за
ключение е вярно, ако се 
вземе историческата исти
на, че старите гърци са пра 
знували-понеделник, стари

те персийци-вторник, стари 
тете асирийци-сряда, египт 
яните-четвъртъх, мюсюлма 
ните-петък, евреите събо
та, а сегашните народи (по
вечето от тях) неделя.

синкава от тия 
височини — ка
за първият кос 
монавт.
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НАШИЯТ ЛИТЕРАТУРЕН ПЪРВЕНЕЦ СТРАНИЦИ ОТ СЛОВЕНСКАТА ПОЕЗИЯ1
| Тосиф Мури Александров;(Обзор върху кнташа ,,По долината на Ерма" оШ СОас Крумов Сотиров)

Благодарение на всестра
нните грижи на социалис
тическото общество в нова 
Югославия българското ма 
лцинство за пръв път полу
чи реална възможност за 
пълно и всестранно разви 
тие, за свободно разгръща
не на творческите си сили 
на всички полета. Успехи
те се бележат един след 
другите, окриляват към о- 
ще по-големи усилия, към 
още по-широк размах на 
творческия ни устрем в из
граждането на прекрасния 
общоюгославски патриоти
зъм.

\\труд, чийто автор е от бъл 
гарското национално мал
цинство, образовал се, офо 
рмил се и израснал в наше 
то ново

пък све до вливането на Е- 
рма в Нишава е не само ин 
тересно, но и твърде увлека 
телно. Авторът не пропус
ка ни то една знаменитост, 
нито един меандър на река 
та, нито един значителен 
извор, нито едно селище а 
да не ни открие нещо ново, 
което разпалва нашето лю 
бопитство с още по-голямо 
внимание да следим изло
жението му. Той час ни за 
веде в далечното геологиче 
ско минало, запознавайки 
ни с времето и начина на 
образуване на планините, 
възвишенията и пр., час ни 
плени с омайната красота 
на някое кътче от долина 
та на Ерма, а след това ни 
пренесе в лабиринта на тай 
ните на някое селище, прос 
ледявайки историята му, 
поминъка на населението 
и обичаите му; в Поганов- 
ския манастир открива бо 
гатото съкровище на стара 
та ни живопис, която все о 
ще не е достатъчно изпита 
на; в Звонска баня повди
га булото на далечното ми
нало и открива един дре
вен свят, древна архитекту 
ра, открита от един учител 
тбку-речи случайно.

Книгата на Сотиров об
хваща твърде интересен и 
богат материал: географски 
и геологически характери
стики на долината на Ер
ма, дава исторически све
дения за развитието на ед
на част от този крй, спира 
йки се върху първите жите 
ли, извършен е преглед на 
животинския и растителен 
свят на този край, посочено 
е рибното богатство на Ер 
ма и пр. За да даде зрел и 
възможно по-изчерпателен 
труд от научно-популярен 
характер Сотиров не се об 
легнал само върху своето 
наблюдение, но си послу
жил с твърде богата и разно 
образна литература, а кое
то говори, че е работил с

МРАК ЛИ ПАДНАизвънредна научна любов 
и търпение. Това се види 
не само от обемния лите
ратурен справочник на кра

\ • • •I
Мрак ли падне над дъбрави, — 
чувам тихи гласове 
като жалби глухи тайни 
на измъчено сърце.

Iсоциалистическо 
общество. Става дума за на 
учно-популярния очерк„По 
долината на Ерма” от Спас 

Сотиров.
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Мир се спуска над земята, 
но за мене няма мир 
в тая пуста земна шир, 
нито сън под небесата.

Крумов 
труд е двоен първенец —

Този IIпървенец на автора, от ед
на страна, и първенец на 
младите ни културни дей
ци, от друга страна.

Очеркът „По долината на 
Ерма” е труд от несъмнена 
стойност както по материа 
ла си, който обхваща, така 
и по начина, по който е из 
ложен този материал. Този 
очерк представлява пионе 
рско начинение в изследва 
нето на един извънредно бо 
гат с разнообразие край и 
откриването на привлека
телните му естествени кра 
соти. Аворът ни води по 
долината на Ерма с любов 
та на страстен турист, с лю 
бопитството на пътеписец, 
с лиричната топлина на по 
ет, с търпеливото и в сестра 
нно изследване на учен. А 

пътешествие 'по допи
рната на Ерма, 'започвайки 
'6т водораздела на’ Власин- 
ска' планина, през Стрези- 
мировци,

I Полунощен сглъхнал час. 
А нощта е звездна, синя. 
Глас загубен в пустиня, 
гола тръст — това съм аз.

I
в

ДОЛИНАТА
О, дойда, животе бурни, 
засвирете, ветрове, 
зашумете, бленове, 
в моето сърце се влийте!

ИЛ §Ние рече правим първи
те сигурни крачки и в она 
ои културна деятелност, 
която изисква и творческа 
зрелост, и широки познани 
я, и талант и материални 
средства. Две години наред 
имаме в ръцете си симпати 
чните книжки-издание на 
Вестникарското издалество 
„Братство”, преводи от сър 
бохърватски език. Но наши 
те млади културни дейци о 
тидоха и по-нататък — на 
правиха още една крачка— 
от преводна литература ми

-1 « лг.Г:.-: V“ • 1. - Iнаха към оригинални тру
дове. Неотдавна в издание 
на „Братство” излезе от пе 
чат първия

Е Р й А
§
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\ Ясни дни да зацаруват, 

пълни със борба и гръм. 
Със запалени очи 
долината спи, сънува.

я на книгата, но и от позо- 
ваванията върху заключе
нията на много учени-есте 
ство изпитатели, историци, 
географи, писатели и др.

По формата си очрекът 
„По долината на Ерма” на 
много места представлява 
същински пътепис, с разко 
шни пейсажи, с лирични 
изливи, на други места пре 
дставлява научен труд, пи
сан не само популярно, но 
и емотивно. Емотивната на 
ситеност на текста е една 
от положителните страни 
на книгата, които я правят 
увекателна и интересна!. 
Сотиров пише за родния 
си край с голяма любов и 
прочувствено — за богат 
ствата му, за красотата му 
и иска да го приближи на 
всеки читател, да привли- 
че вниманиео му. Книгата 
ще бъде интересна за все
ки читател, а най-много за 
преподавателите и ученици 
те от Димитровградско. То 
пло я препоръчваме на на
шите възрастни и млади 
читатели.
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1Карло Дестовник •.— Каюх!
I тI МАЙКАТА НА ТРИМАТА 

ПАРТИЗАНИ
IIтова

2 Мои синове-, момчета мои златни, 
в планините що се борите сега, 
вий за майка ви не се грижете — 
здрава съм и работя дома.

Б оси легр адско,оригинален

Iг.г. А в затвора те така ме биха 
сякаш че ме -газеха коне 
и така се гавреха със мене, 
мои синове, момчета мои златни, 
че едва аз оживях.

2

ь. Трябваше, момчета мои златни,
аз при раждането да ви дам крила 
и ръце, каквито имат дъбовете мощни, 
що шумят сега над вас...
Но ви дадох само по едно сърце__
от гърдите- си го изтьргнете 
и на бурите го подарете.

и -
2
22
2 Мои синове, момчета мои златни, 

ще ви галя ли косите пак?
И ако не се завърне 
мои синове, момчета мои златни,

2
ни един от вас,1Миле ПрисойскиМетоди Петров — Строшена чешма.

..............................................................................................................
НАШ РАЗКАЗКато измери момичето, Машда Хабиб 

се увери, че съдържателят не 
Же — ако се измие, момата не е лоша.

знаеше какво е това протест. Фати се 
хвана за въжето, което опасваше бага- 
жа- При всеки скок на машината сърце
то й примираше. Погледът й не се откъс 
ваше от оня, който тичаше след колата, 
докато не изчезна.

Наскоро Машда Хабиб настойчиво по 
иска да спрат. Да пият чай и да се осве
жат. Всъщност бакалинът 
провери дали не е избягала Фати. Шофь 
рът упорствуваше — след час щяха да 
пристигнат в град Торбат. Там има гол
яма чайна, къде може да се вечеря. Там 
да починат... И Мащди Хабиб отново за- 
дрема, опрял глава о стената на кабина-

го лъ-

ФАТИРаботата се запече към края на дъл
гия и’оживен пазаралък. Селянинът се 
заинати на 80 тумана, а Мащди Хабио не 
даваше повече от 70. И Машди Хабиб, кой 
то добре познаваше 
пусна последното си оръжие. Извади от 
джоба си сгъната кърпа, разви я и пока
за нови, още не докосвани банкноти, по- 

Националната банка в Меш-

от Абдур X. Нуши.ч
душата на селяка,

на дъщеря си. И после, отчаяни 
во сядаха на пътя в трескаво очакване 
на друга кола. Днес в 3 часа майката о- 
тиде до селото да купи малко хляб и да 
донесе вода от изворчето. Разбира се, а- 
ко Фати тръгне, да я повикат. Селяни
нът заситни към кабината и се примоли 
на шофьора:

Аллах да ти даде'дълъг живот! Поча 
кай да повикам майка й...

Шофьорът се накани да изругае, но 
се овладя и каза нехотно.

__ Къде беше по-рано? Утре сутрин
трябва да закарам стоката на господаря. 
Тичай, бащиде! Ако не се върнеш след 
пет минути, заминавам. Бързай!

Селянинат побегна притискайки с 
ръка лявата страна на гърдите си да не 

парите от пазвата му. Като се 
закри, от далеч долетя гласът му:

__ Ей, майко на Фати, ехей!... Майко,
на Фати, о-о-о-у!

През това време Фати, с помощта на 
шофьора се качи на колата. Машда Ха
биб отдаде първата си заповед:

— Внимавай, момиче! Отваряй си очи 
те да не падне нещо!

Камионът бе натоварен с чували и са 
ндъци, които утре сутрин трябваше да 
бъдат доставени на един кошмерски тьр 
говеЦ, а най-отгоре имаше няколко торби 
захар и един денък с басми, купени от 
самия Машди Хабиб. Бакалинът много 
се тревожеше, че неговата стока е най- 
отгоре и може да се изтърколи, по пътя. 
Тази мисъл го тормовеше непрекъснато.

Ехей, майко на Фатма, майко на 
Фатма! О-о-о-о-у! — повтаряше ехото 
вика на селянина.

и отно- искапге да

Шофьорът се ядоса. Фатма знаеше, 
че тя е причина затова бавне и за този тре 
воги. Тя се стесняваше и се чувствуваше 
много виновна. Мислеше си че е по-доб- 
ре сама да бе изтичала наместо баща 
Ако бе тръгнала тя, по-бързо щеше да се 
върне... Та баща й не може да бяга бър
зо колкото нея... Гласът на бащата се чу 
ваше отдалече. Той се забави много. Нав
ярно майка й я няма в

лучени от
После хвана за крайчеца розова дву

Тя звъ-хед.
банкнота и я размаха.туманова

нна като тънък ламаринен 
селянина. Изкусителят прибави хитро: 

— Ще ти платя с нови пари, дето чо- 
е пипала. Погледни ще 

или 70 от

лист и смая
та.си.

Разбуди го острата свирка на кола, ко 
ято го стигаше. Колата ги изпревари и 
спря, като им загради пътя. Спря и ка 
мионът. Шофьорът на леката кола приб
лижи и попита:

— Колега, не возеше ли една селска 
девойка? '

вешка ръка не ги 
ти дам 35 от тия двутуманови

един туман. До пара. И запомни, 
правоверен и дъщеря ти при ме

не няма да е зле. Ще я гледам като ба- 
Решавай! Да броя или да си приби-

ТИЯ по 
аз съм къщи. Навярно 

тя е отишла на извора за вода. А той е на 
другия край на селсто. И не може да куе 
гласа на баща й!...

Гласът вече не се чуваше. Селянинът 
тичешком. Помощникът

ща. 
рам парите.

Шарените банкноти помогнаха. Пазар 
на седемдесет тумана.

Машди Хабиб подскочи, изхвърча на 
вън и погледна към платформата. Шофь 
орът на леката кола продължи:

се показа 
викна:

— Защо си сам?
Селянинът спря и задъхан от бяг,

мулъкът завърши 
Вярно, че Магцда Хабиб трябваше да да
де още един туман на съдържателя за пое 
редничеството и два тумана на шофьора 
за превоза на Фата до Кашмер, но...

Излязоха от чайната и шофьорът гру
селянина:

изпаднат

На 30—40 километра оттук лежи 
трупът на една селска девойка. Издър
пахме го

из
вика:

настрани.;.
Водачът на камиона каза спокойно и 

Невъзмутима:

— Отишла за вода! 
Шофьорът изфъфли на помощника.

Достатъчно, Хасан, тръгваме. Вместо 
минути изгубихме двайсет.

Селянинът пое дъх 
лата — да целуне Фати. Но

бо съчувствено се обърна към
__ Прощавай се бързо с момичето и

му помогни да се качи.
Сърцето на 'селянина беше пълно с 

надежда и мъка от раздялата. Като при-
майка-

пет
Не, колега, не е наша девойката. 

Преди нас избърза един друг камион. На 
вярно е паднала от него...
Шофьорът запуши, хвана кормилото Ц 
измърмори разстроено:

Тфу! Да го вземат дяволите. Неща
стни родатеда! .. ._ '

Машди Хйбиб злъчно възрази: „ - - 
Ще им. остане поне магарето.-А а3 

нещастният, изгубих цели седемдесет ТУ 
мана за нищо!...

и затича към ко-
машината

изрева. Колата потръпна. Селянинът из 
крещя. И грохотът на мотора заглуши 
гласа му. Той тича след колата с 
ни сили. И се спря.

Фати смирено се покори на съдбата. 
За нея всичко на света

стъпи към Фати, той се сети, че 
та не се е простила с дъщеря си. Вчера тя 

заедно с него и Фати
послед

проседя цяла нощ 
пред вратата на чайната.

Когато спреше кола, двамата
надежда да намерят стопанин

ставаше просто 
и неотмено. Така било писано. Досега тя 
не знаеше да се възмущава, изобщо не

влизаха

с тайната
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