
ГОЛ IV БРОЯ 82
19. ХП. 1962.

Г
УРЕЖДА РЕДАКЦИОННА 

КОЛЕГИ*
Редакция: Ниш ул. „V коа- 

грес’" 34 Тел. 20-83

Тек. сметка: 117-14-2-184
Глааеп и отговорен редактор 

ТОДОР СЛАВИНСКИ
Вестникът излиза на I а 14 

а месеца
Печатница „Графика”—Пират 

ЦЕНА 10 ДИНАРА

,

ВЕСТНИК ЗД ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ и КУЛТУРНИ въп"
НА БЪЛГАРСКОТО МАЛЦИНСТВО В ЮГОСЛАВИЯ ;

РЕЧ НА ПРЕЗИДЕНТА ТИТО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪВЕГ НА СССР
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дови хора в един относител
но кратък период. Върху ра 
звалшште е никнал нов и о- 
ще по-хубав, и по-голям Вол 
гоград, с огромни фабрики, с 
различни културни 
ния. Най-силно впечатление

По покана на съветския министър-председател Ни- 
кита Хрушчов на 2 декември отпътува па почивка в СССР—“Лг дг-гъм-гк
Борис Краигер, Добривое Видим и Богдан Църнобърня.

По време на пребиваването президентът Тито е по- 
сетил Москва, Волгоград и други места и е водил полити 
чески разговори бъс съветските държавници и партийни 
деици.

те народи, че работите около» 
Куба се завършиха така, ма 
кар че още не можем да ка
жем, че всичко е решено. От 
своя страна искам да изразя 
признание на съветското пра 
вителство и лично на дру
гаря Никита Сергеевич Хруш 
чов, че така смело постъпи 
ха в най-критичния момент, 
като държаха сметка за ин
тересите на цялото човечест
во, показвайки по този на
чин държавническа далнови 
дност.

ятелско сътрудничество как 
то в нашите билатерални 
отношения, така и в област
та на външната политика. 
Изкуствено създадените прег 
ради в нашите отношения в 
миналото са премахвани по-

лизма и за укрепването на 
прогресивните сили на чове
чеството.

Посещението на председа
теля на Президиума на Вър
ховния съвет на СССР др- 
гаря Брежнев и на другари-

заведе-

щттттт
На 11 и 12 декември Президентът 

па сесията на Върховния съвет на СССР 
реч, която поместваме.

е присъствУвал 
и с произнесъл \

Драги другари, депутати 
на Върховния съвет на Съю 
за на съветските социалис
тически ребублики,

Искам преди всичко, най- 
топло да благодаря за въз
можността, която ни се ока
за да присъствуваме на тази 
сесия на Върховния съвет 
на СССР, и да предам от име 
то на югославските народи и 
от името на нас, които се по 
лзваме от вашето гостоприем 
ство, топли приятелски поз
драви и най-хубави благопо 
желания на народите на Съ
ветския съюз и на вас, него
вите представители. Другари 
депутати, от името на всич
ки мои другари ви благодаря 
за приятелския и топъл при 
ем в-течение на нашето при 
съствуване на тази сесия.

На тази сесия на Върхов
ния съвет ние много внимате 
лно изслушахме изказвания
та на някои депутати, особе 
но доклада на другаря Ник- 
кита Сергеевич Хрушчов. 
Получава се силно впечатле 
ние, че тази сесия те има ог 
ромно значение за по-нататъ 
шното, много по-бързо разви 
тие на вашето стопанство

на възхода на благосъ

ние ще та премахваме заед
но. чрез градивно сътрудни
чество.

Зд това кратко време ние 
се уверихме, че не само ръко 
водителите, но и вашите на
роди желаят приятелство и 
сътрудничество с югославс
ките народи.

През време на нашето пре 
биваване във вашата велика 
и хубава страна навсякъде 
бяхме приети най-сърдечно. 
Това показва,че съветските 
народи хранят към югославс 
ките народи истински и иск 
рени симпатии, които никна 
ха в различните периоди на 
нашата история, а особено 
през миналата война в съв- 

страдания и в бор
бата против общия враг. Дн
ес още повече тези приятел
ски чувства получават по-ко 
нкретни форми в нашата съ 
вместна борба за мир, в на
шите съвместни стремления 
да строим в мир великото и 
щастливо бъдеще: социализ-

Късогледство е ако 
миролюбивите акции 
се считат за слабост

V

Такава постъпка на прави 
телството нЗ- Съветския съ_ 

едноюз представлява още 
безсъмнено доказателство за 
миролюбивата политика. За 
съжаление за тази смела по
стъпка на съветското прави
телство съществуват и някои 
чудновати мнения, които са 
опасни само до толкова,, 
доколкото биха могли да под 
Еедат известни кръгове погре
шно да оценят мотивите на 
тази необходима и наистина 
миролюбива постъпка. Счи
там. че винаги е късогледство- 
когато миролюбивите акции 
се считат като акт на сла
бост. Изходът от тази криза 
показа, че световното общест
вено мнение, което най-дъл
боко бе загрижено за мира е- 
много правилно оценило та
зи ваша постъпка. Огромно-

местните

Президентът Тито и министър — председателят Хрушуов
обаче ни направи грандиоз 
ният строеж на водоцентра- | 
лата, където още преди шест | 
гедини видях само начални
те строителни работи. Този 
шедьовър на вашите работ
ници, техници и инженери 
говори не само за материални 
те еъзможности, но и за ог
ромния потенциал на творче 
ските възможности на съвет 
ските хора и съветската нау

степенно и се създават реа
листични отношения и дове 
рие, които са от голяма пол 
за не само за нашите 
странни отношения, но и за 
укрепването на мира в це
лия свят, за по-нататъшното 
успешно развитие на социа-

те, които го придружаваха, 
в Югославия през месец сеп
тември тази година е допри 
несло

ма и комунизма.
Ние сме дошли във вашата 

страна на почивка, обаче на 
шият стремеж е да доприне
сем възможно повече за ук- 

на нашите отноше

дву- много за по-доброто 
взаимно разбирателство и у- 
крепването на приятелство-в

то болшинство на световно
то обществено мнение бе мо
билизирано за оказване под

репването 
ния и на взаимното доверие 

в известна степен
полза
стоянието и могъществото на 
народите на Съветския съюз.

По начало ние сме съглас
ни с това, което за отношени 
ята между нашите страни ка 

доклада си Никита Сер 
За миналото не бих 

да говоря, защото то

то между нашите народи.

Създаването иа новото обществои поне
да се запознаем с вашите до 
стижения, с творческите ре- 

трудещите се от 
велика страна. Видя

на социа
лизма е възможно да се постигне крепа на миролюбивото раз 

решаване на тази криза, а то 
ва особено се отрази в Орга

на обединените
зултати на 
вашата
хме само някои места, между 

града-герой Волгоград 
сме наистина импреси

само в условията иа мирака.
за в 
геевич. 
искал
ва е комплицирана история. 
Доколкото още съществуват 

несъгласия между нас,

Другари, отношенията меж 
ду Съветския съюз и Югосла 
еия през последните някол
ко години са со развивали 
постепенно по посока на при

низацията 
нации, където представители-Дълбоко съм уверен, че на 

шето пребиваване тук и вза
имната размяна на мнения 
по различни въпроси ще оз 
начава нов, голям принос за 
укрепването и разширяване
то на нашите отношения.

Искам, драги другари, да 
ви уверя, че от маша страна 
съществува в това отноше
ние пълна готовност, а уве
рен съм, че и вашето стано
вище е също такова. Ние се 
стремим към едни и същи цс 

— създаване на ново об
щество, на социализъм, кому 
имзъм и с необходимо да оси 
гурим мира, за да можем да 
постигнем тези цели, защо 
те могат да се постигнат са 
мо в условията ма мира с ог

чии и технически постиже
ния, които още днес би мог 
ли да обезпечат на цялото 
човечество да живее в про 
грес и мир, все още се под
държа и раздухва атмосфе
рата на студената война. Ня 
кои реакционни империалис 
тически къртове са заинтере 
сованн за поддържането на 
студената война и своето съ
ществуване свързват с про
дължаването на неустойчи
вите и напрегнати междуна
родни отношения. Такова по 
ложенне навсякъде преднзви 
ква най-сериозно безпокой
ство. Затова считам 
обстановка е от 
значение необходимостта от 
общо действуване на всички 
прогресивни сили н всички 
отговорни фактори, особено 
ма социалистическите стра
ни, за да се обезпечи и дей 
ствителен мир и да се осъ
ществи равноправно сътруд 
ничество в света.

тях и 
и ние
онирани от резултатите, кои 

постигнали вашите тру

те на повечето страни напра 
виха също така огромни уси 
лил да помогнат от своя страто санякои
на да се изнамери миролю
биво решение. В това отно
шение, по мое мнение, дадо 
ха своя значителен принос 
много необвързани миролю
биви страни, между които и 
Югославия.

Ш- ■ .

Сега, когато обстановката 
се подобрдва на свой начин, 
считам че всички отговорни 
правителства в света и всич 
ки миролюбиви сили трябва 
толкова повече да увеличат 
своите усилия, та и други не 
разрешени международни 
въпроси, от които също така 
в най-голяма степен зависи 
мирът, да започват да се раз 
решават действително. Не 
искам тук да засягам по-осо 
бено тези въпроси и отдел 
но да изброявам известните 
проблеми, които вече с годи 
ни измъчцат света, но си
гурно е, че тяхното разреша 
ване вече не може се отла 
га. Трябва да се търсят реал 

решения за проблемите, 
които вече отдавна са съзре 
ли. Особено имам пред вид 
необходимостта от незабав
но сключване на споразуме
ние за забрана на.опитите с 
атомно и водородно оръжие.

ли

че в тази 
най-голямо

лед, че при съществуването 
иадпеннаите разрушителни)во 
сини средства, на термоядре
ни и други оръжия войната 
би била катастрофа за цяло 
то човечество. Заради това и 
нашите становища по всички 
крупни международни въпро 
си са едиаки или подобни. 
По въпросите иа войната или 
мира, за мирното съвместно 
съществуване, разоръжава- 

колониализма,

Във връзка с това бих ис 
кал да изтъкна, че и ние за 
едно с вас и народите от це
лия свят сме споделяли най- 
дълбоката загриженост 
твърде опасните явления, ко 
ито последваха през послед
ните месеци. Особено имам 
предвид кризата в Карибско 
то море. Бяхме 
пред най-опасната алтерна
тива. Сега, когато тази криза 
е минала., благодарение иа 
миролюбивото и градивно ре 
щение на съветското прави 
телство и дейността на Обе 
дииение нации, искам да из 
кажа своето задоволство и 

на югославски

отзапето,
германския въпрос и други 
проблеми, които днес още о 
безпокоя ват света нашите ста 
повиша са еднакви или близ 

Всичко, което би 
да пречи на нашите отноше 
ния трябва и занапред да от 
странлваме търпеливо и дву 

и да обезпечим гра 
в пол

ниизправенимоглоки.

щт-лгш ч странно
дивно сътрудничество 
за па прогреса, социалмиза и

N1941 са изминали две
войскови | 

помощник иа ч
на 22 декември0'г пГ»пазупппето на Първа пролетарска

Нашата армия обаче следва традициите на първите Нашата ^ на„1ИТС „сличави придобивки и
мира.

Другари депутати, 
Въпреки извънредните нау

пародии
Следва на 2 странадесетилетия.

части — да бъде верен
народа в социалистическото строителство.

задоволствоток



БРАТСТВО
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Реч на ирезиденша Тишо иред 

Върховния съвеш на СССР
ДОКЛА Д НА ХРУШЧОВ ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ НА СССР

Невъзможно е да се отрича, че 

Югославия е социалистическа страна (Продължение от първа сбрана)

нъж да заблагодаря за сърде 
чното гостоприемство, което 
ни се оказа във вашата стра 
на. Искам също така да ви 
предам най-хубави благопо- 
желания от 
народи на-народите на Съвет 
ския съюз като ви желая по 
нататъшни успехи в осъщест 
вявйнето на великото дело 
на изграждането на комуниз 
ма във вашата хубава стра
на и в усилията, които пола 
гате за делото на мира, соци 
ализма и миролюбивото сът

! лучат макар и частично, но 
все пак определено впечат
ление за материалния прог
рес на нашата страна и за 
прекрасния югославски тру
дещ се който безкористно ве 
че двадесет години вла
га своите сили в изграждане
то на своя по-добър живот. 
Нова Югославия се разви в 
жизненоспособна социалисти 
ческа общност. Разбира се, 
ние още имаме различни про 
блеми и трудности, за които 
неотдавна открито говорих-

Това споразумение би облек 
чило съществено и разгово 
рите по разоръжаването, ко
ито сега се водят в Женева.

I
ския съюз и с другите соци
алистически страни и продъ 
лжи:

„Нам ни тълкуват, че било 
неморално да имаме добри о 
тношения с Югославия по дъ 
ржавна линия и в областта 
на икономиката, докато съв
сем не се превъзмогнат ня
кои идеологически разногла
сия със Съюза на югославс
ките комунисти. И това го 
казват марксисти-ленинисти. 
Но това е просто глупаво, 
защото чак и империалисти- 
те се стремят да превъзмог
нат и изгладят своите про
тиворечия, за да устоят в бор 
бата против настъпващите 
сили на комунистическото, 
работническото и национал- 
ноосвободителното движение.
Сега те трескаво укрепват 

и разширяват обединяването 
на страните на Общия пазар 
без оглед на противоречията 
между държавите членки. А 
при нас, в нашия лагер, има 
хора, които искат да разеди 
нят силите. Това не е наша, 
не е марксистко-ленинска по 
литика. Някой твърди че Ю 
гославия не е социалистичес 
ка страна. Нека ни бъде поз 
волено да запитаме: каква 
страна е тя? Като се отгова
ря на този въпрос, трябва да 
се изхожда от маркс-ленинс 
кото учение, от обективния а 
нализ на общественото раз- 
вцитие на страната и от ха
рактера на нейното социално 
-бществено устройство. Тук 
субективността е недопусти
ма. Не може да се счита, че 
някой като Буда, пренебрегва 
йки фактите може да изказ
ва истини и да определя коя 
страна е социалистическа, а 
коя не. В такъв случай е не 
обходимо познаване на мар- 
кс-ленинската теория, дъл
бок анализ на действително
стта.

гославските ръководители и 
ние твърдо сме уверени, че 
по-нататъшното развитие на 
връзките между Съветския 
съюз и Югославия е от пол 
за не само за интересите на 
нашите две страни, но и за 
интересите на укрепването 
на есички ония сили, които 
се борят за мир, демокрация, 
социализъм и комунизъм.”

Спирайки се върху стано
вището им по въпроса за раз 
витието на отношенията със 
Сьгоза на югославските кому 
нисти, той изтъкна, че тяхно 
то становище произлиза на
пълно от курса, определен 
от XX и ХХП конгрес па 
КПСС.

На сесията на .Върховния 
съвет на СССР," на която е 
присъствувал и президентът 
Тито с оста^надите югославс
ки ръководители — гости на 
СССР, е говорил за междуна 
родната и външната полити
ка на Съветския съюз мини 
стър-председателят На съвет 
ското правителство Никита 
Сергеевич Хрушчов. Една ча 
ст от доклада е била посве
тена на отношенията между 
нашата страна и Съветския 
съюз, от която поместваме и 
зводи:

Корените на дружбата ме 
жду югославските народи и 
народите на Съветския съюз 
е казал Хрушчов-датират от 
далечното минало, но тези о 
тношения са се укрепили осо 
бено без Втората световна 
война в борбата против об
щия неприятел. „Под ръко
водството на Югославската 
комунистическа партия, пре 
двождана от другаря Тито, ю 
гославските народи показаха 
безпримерна храброст в бор
бата против фашистките за
воеватели и дадоха огромен 
принос за унищожението на 
хитлеристка Германия”.

Изтъквайки че тези прия
телски отношения между Ю 
гославия и Съветския съюз 
са били Елошени скоро след 
Втората световна война и че 
„главният дял от вината за 
влошаването на югославо-съ 
ветските отношения безпор- 
но пада върху Сталин, който 
позволи груб и с нищо оправ 
.дан деспотизъм към , Югос— 
лавия”, той подчерта:

югослсвскките
Нова Югославия се 
развива в жизиеспо- 

собва социалвствческа 
етрана

Драги другари,

Разрешете ми да кажа се 
га няколко думи за развитие 
то на нашата страна. Вярвам,

рудничество в света.
Когато се върнем в Югос 

лавия, ще настоим да преда 
нашите народи оно-дем на

ва, което видяхме тук: ваши 
успехи и приятелските 

към нашите народи.
, ~ гт---

РП те
чувства

великият Съвет-Да живее 
ски съюз!

Да живее дружбата меж- 
на Съветския

„Ние комунистите — про
дължи Хрушчов — трябва 
да имаме пред вид как тече 
историческият процес, как в 
практиката се развива борба 
та за социализъм в различн
ите страни. Сега много стра
ни от Европа и Азия са тръ 
гнали по пътя към социали
зма. Естествено е всяка кому 
нистическа партия в тези ст
рани да се стреми към твор
ческо прилагане на принци
пите на марксизма-лениниз
ма в дадени исторически, ге 
ографски идруги условия на 
своята страна и върху тази 
основа да осъществява ръко 
Боденето на народа в изграж 
дането на социализма и ко
мунизма. Ясно е, че между 
нас не може да има пълно 
сходство в схващанията по 
есички въпроси, които се яв 
яват пред една или друга ко 
мунистическа или работниче 
ска партия в борбата за из
граждане на новото общест- 
ео. Не са изключени и разли 
чното тълкуване на дадени 
въпроси на социалистическ
ото изграждане и различни
ят подход към едни или дру 
ги въпроси. Така става в пра 
ктлката и, както изглежда, 
така ще бъде и занапред, ко 
гато други народи стъпят на 
пътя към социализъм. Зато
ва би било неправилно да се 
изгражда някакъв шаблон и 
да се придържаме към него 
във взаимните отношения с 
другите социалистически стР 
ани. Би било погрешно да се 
осъждат като отцепници вси 
чки ония, които не приемат 
този шаблон.”

Никита Хрушчов засегна и 
стремежа на албанските ръ
ководители да попречат на 
подобряването на отношения 
та на Югославия със Съвет-

ду народите
Югославия!съюз и 

Да живее световният мир!

* * *
Твърде често, със силни а- 

плодисменти депутатите на 
съвет поздравяваВърховния 

•ха мислите и становищата на 
президента Тито, а особено 
сърдечно бе поздравен кра 

неговата реч и негово 
че и това ггосе 

голям принос за ра - 
на отношенията ме-

ят на
то уверение, 
щение е
витието 
жду двете стране.

речта на презиКраят на
дента Тито бе дочакан от де 
путатите на Върховния съ 

дълги аплодисменти ивет с
със ставане на крака.

ФНРЮ .ТоПрезидентът на 
сип Броз Тито и придружава 
щите го държавни дейци, по 
покана на премиер Хрушчов 
са прекарали два дни (16 и 
17) на почивка в Подмоско- 

Никита Хру-

„Сега нашите отношения с 
Югославия са добри. У нас 
■се намират на почивка друга 
рят Тито, другарите Ранко- 
вич, Веселинов и други дър 
жавници, които го придружа 
ват, и които по наша покана 
■са допътували в Съветския 
съюз. Ние ги посрещнахме 
като приятели и с тях

полезни разговори,

вието заедно с 
шчов.

Президент 
югославски 
снощи са 
резиденцията

Известно е, че вече отдав
на в Югославия няма спахии 
нито капиталисти. Няма час
тен капитал, частни предпри 
ятия и спахийски стопанст
ва, нито частни банки. Виж
даме и това, че югославските 
комунисти и техните ръково 
дители насочват своите уси
лия към развитието на ико
номиката и укрепването на 
придобивките на социализ
ма. Следователно, ако изхож 
даме от обикновените зако
ни, от учението на марксиз
ъм-ленинизма не можем да 
отричаме, че Югославия е со 
циалистическа страна. Сега 
съществуват основи за по
нататъшното развитие на от 
ношенията между нашите 
две страни.”

Тито и другите 
ръководители 
завърнали всевече

си.имахме
:които са допринесли много 
за по-доброто взаимно разби Подпредседателят 

Кардел в Индия
След посещението на Индо 

незия, където води разгово
ри с най-високите държав
ни индонезийски ръководите 
ли, подпредседателя на Съю 
зния изпълнителен съвет Ед 
вард Кардел е пристигнал 
на официално посещение в 
Индия.

Другарят Кардел ще води 
разговори с високите индий
ски ръководители по между
народни въпроси и по въпро 
сите от интерес за двете 
страни.

рателство. Президентът Тито
Ние виждаме, че югославс 

настоя- че познавате нашето положе 
ние и
труд, които влагат 
народи за развитието на со
циалистическа 
Неотдавна другарят Бреж- 
нев и другите другари, кои
то посетиха нашата страна, 
имаха възможност да се за 
познаят с много места в Юго

ме и Централният комитет 
на Сюза на югославските ко 
муннети и аз лично. Ние ве 
че сме преодолели трудности 
те, които бяха от субектни но 
естество. Ние винаги гово
рим открито за своите труд 
ности, обаче също така зна
ем и това,че няма изгражда
не, което на различни етапи 
не поставя постоянно нови 
въпроси и проблеми за разре 
шаване.

Накрая, драги другари де
путати, бих искал още вед-

■ките ръководители 
■ват както и ние да се изко
ренят съществуващите несъ 
тласия и да се подобрят отно

страна-

пожертвувателния 
нашите

Югославия.
нашаташенията с 

Трябва да кажа, а това се пот 
върди още веднъж, че по мн 
ого международни проблеми, 
по въпросите за междудър
жавни икономически отноше славил и да влязат в непос

редствен допир с нашите тру 
дещи се. Те са могли

ния ние имаме еднакви схва 
общи възгледи. Ю-.щания и да по

НАШАТА ВЪНШНА ПОЛИТИКА од ей били и остават 
бройни. Мното са разрешени, 
а много от тях чакат разре
шаване. В гогослаЕското тре 
тиране на всички тези проб- 
леми се е чувствувала 
дала именно такава

мяого- проблем. Тя никога не е оста 
нала само гласоподавател но 
винаги е била строител на 
най-положителното решение, 
за което р трябвало да се гла 
сува.

Политиката на необвързва 
не обаче значи политика на 
най-широко ангажиране за 
мира и всестранното сътруд 
ничество. Това пък значи и 
жива активност на повечето 
от света, против всички видо 
ве икономическа дискрими
нация и за широко междуна 
родно сътрудничество в об
ластта на икономиката. Това 
пък означава настояване да 
се окаже действителнна по
мощ на слаборазвитите стра 
ни.

обходимост от съвместно съ
ществуване на страните с ра 
злични социални системи, а 
от друга страна, потвържда
ване правото на всяка стра 
на на своя собствена уред
ба и собствено развитие.

Нашите народи разбират и 
чувствуват тези факти и не 
могат да отстъпят от това 
Алтернативата, която 
стои пред всички страни и 
пред целия свят, разделен на 
блокове и разни обществени, 
икономически и политически

за международни размири
ци. Тя изхожда от това, че 
общественото и политическо 
то устройство на една дър
жава е резултат на нейното 
вътрешно развитие и че. с 
оглед различните условия, 

в които са се развивали дър 
жавите, нужно съществу
ват разлики е общественото 
и политическото устройство, 
които са отражение на това 
развитие...

Политиката на коегзистен- 
ция по естетство е активна 
политика на активно и кон
структивно международно Съ 
трудничество, целещо да из 
намери начин за разрешава 
не на всички остри междуна 
родни проблеми и за премах 
ване на изворите на между 
народното напрежение.”

В тези Тгггови думи е каза 
по всичко счществено в на
шата външна политика. Пра 
ктически това я доведе до 
степента на активен и ялия 
телен фактор във всички 
следвоенни международни 
проблеми — нейната демокра 
тическа международна ори- 
ентировка в последователна
та борба за установяване и 
развитие на по-широки меж 
дународни отношения изоб
що, върху основите на пълно 
равноправие. Тези пък про
блеми от следвоенния пери-

Ако в тази година трябва 
изключи- 
истинска 

и последова-

и виж
да посочим един 
телен пример на

полити-
— политиката на положи 

телно сътрудничество с всич 
ки страни, оез оглед на об
щественото устройство, 
тъквани са принципите 
мирно разрешаване на 
дународните проблеми и кон 
фликти, и винаги е

ка Но югославската 
политика не се проявяваше 
само в Обединените нации, 
но и извън тях, особено в не 
посредствените контакти с 
много страни, между които 
и такива, които току-що са 
освободени от колониализма. 
Югославия вложи всичко, ко 
ето можеше за създаване на 
приятелско сътрудничество 
между народите, а президен
тът Тито е известен 
като един от най-големите, 

и най-голям пионер 
на такова международно сб
лижаване. Югославската ак 
тивност. с това можем 
гоог.еем. ттор.еле в значител
на степен до широка между
.тЯ„.0„,,п пп^чп,, Н1 неангя
жираност и то при съществу 
ването на два световни бло 
ка, съперничеството 
които представлява 
на заплаха за световния мир. 
Тази политика доведе и до 
историческата Белградска 
конференция на необвързани 
те страни, която влезе

външнапринципиална
телна политика в света, то
гава без всякаква претен- из-

можем да посочим 
югославски 

като
циозност 
именно нашия

за
меж

Изгражданапример, 
принципиална и действител
но независима, и социалисти 
ческа още в течение на рево 

работническо

отхвърл 
яна силата като средство за 
тяхното разрешаване.

днес

Такава външна политика 
на Югославия — политика, 
която с цялата си сила и ви 
талност е ангажирана за пра 
ведно международно сътруд 
ничество, за разрешаването 
на проблема за ядрените о- 
ггити, за разоръжаването и 
за разрешаването на всички 
други международни спорове 
по мирен път, без употребата 
на сила и чрез упорити пре
говори; политика, основана 
винаги на конкретни и реал 
ни предложения, без накърн 
яване суверенитета — така 
ва югославска политика вър 
ви неотклонно по своя път, 
като отблъсква рсички въл
ни на неоснователни нападе
ния от която и да е страна. 
Именно зарад здравите си 
принципи е могла да за бел е 
жи такива значителни резул 
тати през изминалия период.

■люционното 
движение в по-раншния пе- 

тази политика се офор
Външната югославска по

литика е псЛлитика на актив 
на неутралност, ъази югоелав 
ска неутралност обаче съ тест 
вено се различава от така на 
речента класическа неутрал
ност и затваране очи 
всички опасности извън 
ите граници. Оттук югославс 
ката външна политика 
лият

риод,
ми напълно по време на на- 
родоосвободителната борба и 
нашата социалистическа ре
волюция, и особено след вой_

в светасистеми е: или коегзистенция 
в мир, или неизбежност на 
една нова военна катастро- ако не
фа.. .

Какво означава за нас 
принципът на коегзистенция 
та?... Политиката на коегзи

пред
СБО-

ната. да се
Никой по-ясно и по-сгъс

тено не е дал основните отли 
чия на съвременната 

външна

значи активно залстенция 
ягане, щото всички междуна 
родни проблеми, чак и най- 
сложените, ония които пред
ставляват главния извор на 
международното напрежение 
да се разрешават по мирен 
път, чрез преговори. Тя озна 
чава и нещо повече. Изисква 
акттгано международно сът
рудничество за премахване 
причините на това напреже
ние. Тя признава факта, че в 
света съществуват разлики 
в обществената и политичес 
ката уредба и различни идео 
логик. Тя не допуска 
разлики да станат причина

в це
следвоенен период, обре 

менен от разни международ 
ни усложешш, е била винаги 
между най-вигалните не само 
в ООН, но и извън тях, оба 
че винаги в духа на Устава 
на световната 
Може спокойно

югос-
политнка,лавска 

както президентът Тито:
„Живеейки във време, ко

гато принципите на независи 
мост, равноправие и ненаме 
са във вътрешните работи на 
другите нужно и постепенно 
се превръщат в действител
ност, нашите народи виждат, 
че изходът от още неуреде
ното международно положе
ние е единственно възможен 
в мирното съвместно същест 
вуване. Нашето разбиране за 
коегзнетенцнята значи от ед 
на страна, възможност и не-

между
постоян

организация, 
да се каже, 

че Югославия е една от най-
верните членове на ООН, ед 
на от нейните строители. За 
това и виждаме Югославия в 
Обединените нации като 
инициатор и участник 
всички акции, които 
мирно и справедливо разреша 
ване на даден международен

в ана
лите на международния поли 
тически живот като 
най-конструктивните събити 
я за мир и мирното 
ничеегво в света.

чест
във едно от

целяттези
Сътруд-
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Из историята на Югославската
народна армия

Заседание на Околийския 

комитет на СКС 

в Лесковецсторията на Югославс
ката народна армия е 
история на нова Юго

славия в борбата за освобо
ждение

и Пехотата, предвид
характер на вого- 

ване е имала решаващо 
чение и роля във 
евн действия в 
НОБ. Не само отрядите но и 
бригадите, дивизиите 
пусите бяха 
пехотни части.

Танковите части по-трудно 
се създаваха. В течение на 
1942 и 1943 година някои бри 
гади, дивизии и корпуси има 

по-малки

на пар- _ През месец февруари Вър 
ховният щаб донася решение 
за образуването 
ални
данства, партизански 
ки милиционерски части.

тизанския оръжия и вършени различ
ни поправки. През 
половина на 1943 година час 
тите на НОВ започнаха да 
получават помощ от 
ниците. В началото на 
ври 1943 година бе образу
ван център в Италия откъде 
то се получаваше всенеп ма
териал от Съюзниците. През 
1944—45 година НОВ получа 
ваше помощ и от СССР.

Командният състав 
шата армия се създаваше в 
течение на войната. Първите 
командири на партизанските 
части са били повече комуни 
сти—участници в Испанска
та война, запасни офицери от 
бившата югославска армия, 
бойци, селяни, интелигенти и 
др. без много военни позна
ния. Първите знания военни 
те ръководители са получи
ли в самата борба с неприя
теля, а към края на 1941 са 
Започнали да се откриват во 
емни училища и курсове. Пъ 
рво училище за офицери бе 
открито в Яйце 1943 година.

В началото на въстанието 
командният състав не е имал 
никакви военни белези и отл 
ичия. Първите воени чинове 
за някои длъжности са прие 
ти през март 1942 година. По 
решение на Второто заседа
ние на АВНОЮ от 29 ноем
ври 1943 година бе приет чи 
нът Маршал на Югославия, 
който бе даден на върховния 
комендант Йосип Броз Ти- 
то. Званието Народен герой 
като най-високо признание 
за проявено геройство през 
Бойната бе прието от Върхов 
ния щаб през януари 1942г о 
дина.

Югославската народна ар
мия получи военноморски 
флот през септември 1942 го 
дина когато Върховният щаб 
бе донел решение за създава 
нето на първия военноморс
ки отряд. Първа военно въз
душна част е създадена на 
14 октомври -1943 годи- 

| на тази част премина в Ита
лия. Такива части е имало и 
е СССР където са били на о 
бучение и в нашата страна 
пристигнаха към нея на вой
ната.

Затова може да се каже, 
че Югославската народна а- 
рмия е имала всички родове 
войска до края на .войната. 
След прекратяването на вое 
нните действия продължи у 
съвършенствуването на воен 
ните части и по този начин 
нашата армия прерастна в 
модерна армия, чиято военна 
боеспособност е гаранция за 
мирното социалистическо ст
роителство на югославските 
народи.

На първата околийска ко 
нференцня на Съюза на ко-

След това се посочи, че тоя 
район е подчертано печалба- 
реки (смята се, че през сезо 
нската работа около 
жители отиват на работа вън 
от околията). Тези хора оста 
вят своите семейства на се
ло и селскостопанското прон 
зеодство им е секундарна де 
йнсст, затова не проявяват 
интерес за новите мерки в 
селскостопанското производ
ство.

Една од значителните ха
рактеристики е и разнообраз 
го-гят национален състав, ко 
йто, даг.а еъзможност за бога 
та политическа дейност, но 
от друга страна изисква и 
решаване на много конкрет
ни проблеми в областта на 
просветата, администрация

та и пг>.
Затова комунистите от тоя 

район във всекидневната си 
работа, при начинанието на 
много дейности, в своята по 
литическа дейност трябва да 
имат на ум това, и тук да ви 
ждат своите задачи, но и да 
намерят подкрепата и нуж 
ната помощ и от новата око 
лия и по-широката обще

ственост.
На първото заседание, кое 

то откри Стоядин Стошич- 
Дича е избран нов секрета
риат от 7 члена и то: Стоя
дин Джокич за секретар, Бо 
риЕое Трайкович за организа 
ционен секретар, а за члено 
ве на секретариата Благое 
Стоянович, Драги Попович, 
Сотир Радивоевич, Мплое 
Стошич и Бора Марянович.

вторатазна- 
всички бо- 

течение на
ма територи 

команди, местни комен му пистите, която се състоя 
е Лесковец към края на ми 
налия месец, бяха поднесени 
отделни отчети за работата 
на ръководствата и органи
зациите в период от 1960 до 
1962 година- Във вранския от 
чет, след разглеждането на 
много активности на комуни 
стите в изминалия

и социалистическо
10.000строителство.

Първите въоръжени
и селс Съюз-части,

ударните части на окупира
ните градове, са образувани 
веднага след окупацията. С 
тях е ръководил военен 
митет

октоми кор- 
изключително Попълването на партизанс 

е ставалоките военни части 
доброволно. ОтКО

СТ 3—10 бойци. Основ- 
• ните принципи за създаване 

организация и

по-млади хо 
ра са били образувани 
дежки части, с които 
провеждало обучение при ша 
бните и местните

мла- 
се е период,

накрая се изнесоха и някои 
проблеми и характеристики, 
специфични за този район, 
които са от особено значе
ние, защото влияят върху об 
ществено-политическа 
ност, а с това и върху дей-

задачите ма 
партизанските отряди бяха о 
бнародвани в 
на Главния щаб на НОПОЮ 
в първия брей на бюлетина

ха в своя състав 
танкови части. В съдействие 
със съюзниците на 12 август 
1944 година бе създаден 
кова

коменданст 
ва. Партизанските отряди сл 
ед формирането на бригади
те са били най-важните

на на-
директивите

тан
ьляз- мес-бригада, която бе за мобилизация откъдето дей

ността на комунистите.
Като първа характеристи

ка се изтъкна, че тоя район 
слабое развит

то се дължи на историческо 
то наследство. След войната 

направени 
крачки за индустриализира
не и увеличаване на селско
стопанското 

Но тоя район (с 224 хиляди 
жители и национален доход 
на глава от населението 52 
хиляди динара—във ФНРЮ 
144.730 дин.) и занапред оста 
ва слабо развит, а тази изо
станалост и слаборазвитост 

се манифестира чрез изостре 
ния проблем на незаетост. Из 
ход от това положение е в 
по-нататъшното изграждане 
на промишлеността и абсор- 
биране на излишека работна 
ръка от града и селото и от- 
селването на жителите от то 
я район.

кое-

са значителни

произ водство.

Годишна отчетно- 

изборна конференция на 

младежите от Босилеград
чГВсеппо обучение, но и културпо издигане Към края на миналия ме

сец в Босилеград бе прове
дена младежка годишна от
четно-изборна конференция. 
На конференцията, покрай 
голямото число делегата на 
младежките активи от тери
торията присъствуваха и го
сти от ЦК на НМ на Сърбия, 
Околийския комитет на НМ 
във Враня и други обществе 
ни ръководители.
Отчет за досегашната работа 
на младежките активи на те 
риторията на Босилеградско 
поднесе другаря Владимир 

I Михайлов.
В отчета централно място 

заеха две неща:
Пръво, активността на мла 

дежите взета цялостно задо 
волява, но поотделно не е на 
онова равнище, за което съ
ществуват възможности и ра 
зполагаеми сили.

И второ, отделни активи са 
постигнали завидни резулта
та на различни полета, че те 
хният пример трябва да се 
следи.

Ако издирваме причините 
за неактивност на отделни 
активище ги разделим на при 
чини от субективен и обекти 
вен характер. Тъй като при 
чините от субективен харак 
тер надделяват (обективни 
пришити винаги съществу
ват, където се работи!), то 
ще посочим само най-глав
ните, които бяха изтъкнати 
в отчета, а сетне допълнени 
от оживената дискусия.

Най-значимата причина за 
съществуващото положение
НИШ

е несъществуване на инте
рес при младежите за каква 
то и да е било дейност. То 
ва се дължи, че голямо чие 
ло активи не са привлекли а 
редовете си членовете и не 
са достатъчно подбудили же
ланието им за дейност. (За 
пример взет активът в Горна 
Лисина).

Особени пропуски са нап
равени в идеологическото въ
зпитание на младежите. Тук 
се посочи, че средношколски 
ят клуб е имал достатъчно 
вестници и материал, но не 
се заинтересувал дотатъчно 
за използването му и не е 
направил посещение на нита 
едно място с подобни преда 
вания.

Голяма спънка в активира 
нето на младежите представ 
лява и това, че в повече слу 
чай те не са намирали под
крепа от страна на други ор 
ганизации и органи на само 
управлението (Например и по 
край обещаното помещение 
за стрелческата дружина и 
до днес не е получено).

Сетне се посочи, че съще 
ствуват и такива директори 
на предприятия които не пус 
кат младежите на сказки, 
за да не губи предприятието 
(?!). И изобщо недостат-ьчно 
грижа и доверие в млади-

на Главния щаб с название 
„Задачи на народоосвободите 
лните отряди”. Най-главна 
задача на партизанските отр 
яди е била борба против о- 
купатора и предателите и мо 
билизация на народа за въс 
тание. Начин за формиране 
на отрядите не е бил опреде 
лен. В зависимост от услови 
ята в един отряд е имало 
10,20 или 50 бойци, а в някои 
и няколко стотин. Еднообра 
зно формиране на отрядите 
е прието на съвещанието в 
Столице на 26 септември 
1941 година. Там бе решено 
с развитие на отрядите да 
се формират роти и батальо 
ни. Един батальон е наброя 
вал 2—5 роти, а един отряд 
от 2 до 5 батальона. Числе
ното състояние на отрядите 
е влизало от 50—100—500 до 
3000 бойци.

ла в състава на 8 корпус, а 
на 8 март 1945 година и вто 
ра танкова бригада в състав 
на Първа армия.

Връзките помежду брига
дите в началото се осъщест
вяваха изключително чрез 
куриери, а между по-висши- 
те щабове — тая връзка се 
подържаше чрез куриери ко 
ито бяха нелегални. На осво 
бодената територия се изпол 
зуваха и телефонни връзки. 
В бригадата бяха създадени 
и части за врзка, куриери, а 
по-късно и телефониста. В 
Началото на 1942 година Вър 
ховният щаб е имал радиое- 
танция. В повечето 
бригади, дивизии и корпуси 
организирани са роти За връ 
зка, а в края на 1942 година 
и в началото на 1943 и дргви- 
зии и корпуси създадоха св
ои радио-центри. В течение 
на 1944 година всички брига 
ди имаха радиостанции, теле 
фони и куриерски части. В ' 
окончателните сражения на 
ЮНА при дивизиите и кор
пусите при Първа,
Трета армия бяха формира
ни батальони за връзка.

Снабдяването на партиза
нските части в началото се е 
поддържало чрез отборите 

Народоосвободителния 
фронт или чрез Народоосво 
бодителните отбори, които са 
събирали храна, облекло, и 
други неща, приемаха ране
ните и болните, организира
ха транспорта и друго. С на 
раствамето на отрядите и съз 
даването ма свободна терито 
рия при партизанските час
ти са организирани и кухни.

са попълвани всички военни 
части. На свободната терито 
рия е провеждана и редовна 
мобилизация. Военният съст
ав е бил повечето от младе
жи измежду 17 и 23-годиш- 
на възраст. Жените са постъ 
пвали в редовете на Армия
та не само като санитарен 
персонал, но и като бойци, 
по-късно са станали дори и 
командири в Армията.

Снабдяването на военните 
части с оръжие и воени съо 
ръжения е ставало чрез пле 
няване на същото от иеггри 
ятеля, а по-малко от работил 
ниците на освободената тери 
тория, в които са правени 
бомби, мини и други.

Следващият етап в създа
ване на армията е бил създа 
ване на бригадите Първата 
пролетарска бригада е създа 
дена на 21 декември 1941 го
дина, а след това бе създа
ден Статутът на народоосво- 
бодителните пролетарски у- 
дарни бригади, в който бяха 
разработени основните прин
ципи за организация и фор
миране на бригадите. Към 
края на 1942 година бяха съз

Втора и

те.
Изтъкна се, че тези причн 

ни могат да бъдат преодоле
ни без нарочно усилие, а са 
мо с малко повече сериоз
ност и отговорност.

След отчитане на пропус
ките и неуспехите посочиха 
се успехите на отделни акта 
ви. (За пример бяха посочени 
активите в Босилеград, Ду
кат и др.)

Накрая беше посочено, че- 
младежите трябва да намер
ят своето място и в провеж 
даието на новите принципи 
и начала на Новата консти
туция, да се внедрят и заля
гат а по-добро животновъд
ство и пр.

Обобщена мисълта на от
чета и дискусията би гласе- 

възможности съществу
ват и до сега постигнатите ре 
зултати дават основание да 
се вярва в по-пълен и по- 
висок успех.

Накрая на конференцията 
бе избрано ново ръководст
во от 21 член, както и деле
гата за Околийската конфе
ренция на народната младеж 
и делегат за VII Конгрес на 
НМ на Югославия.

нададени първите дивизии и 
корпуси на НОВ и ПОЮ. Сл 
ед окончателното освобожде 
ние на Сърбия, Македония, 
Черна Гора и Далмация и съ 
здаването на стратегически 
фронт, започна реорганиза
ция на въоръжените сили на 
принципа за изграждането 
на армия, която да води фро 
нтална война. С решение на 
Върховния щаб от 1 януари 
1945 година бяха формирани 
1, 2 и 3 армия, а 4 армия бе 

когато НОВ и ПО 
в Ю-

Околийска конферен
ция па СКС

Околийският комитет на 
СКС е свикал за четвъртък 
и петък 20 и 21 декември 
1962 година околийска конфе 
ренцил на която 338 делегати 
ще представляват 32.091 чле 
нове на Съюза на комунисти 
те. Освен доклада на Околи 
иския комитет и Ревизионна 
та комисия, секретарят иа О 
колийс1Шп комитет ма СКС 
Радован Пантович ще изнесе 
доклад за предстоящите за
дачи пред организациите на 
Съюза на комунистите.

Конференцията ще излъчи 
Околийски комитет от 55 

от 9

В свободните часове — паятсл

създадена 
Ю бяха преименувани ДИМИТРОВГРАД
гославска армия.

В началото на 1963 публично обсъждане на 

общинския статут
характерПартизанският 

на воюване имаше голямо вл 
ияние в създаването на извее 

части. По тоя на 
чин в периода на юли и се 
птември 1941 година в съ ста
ва на някои отряди се създа

артилерийски

ла:
тни родови

представен на публично об
съждане пред избирателите. 
За новия Статут на Димит- 

владее

поднесен на обсъждане пред 
общинския отбор на Социали 
етическия съюз в Димитров 

пред народния отбор

На 12 декември тази годи 
комисията за изготвянедоха първите 

и танкови части, части за вр 
ъзка и др. Обаче, за да мо
гат да запазят своята подви
жност, тези части в течение 
на неприятелските офанзиви 
често пъти са били принуде
ни да напуснат тези въоръ
жения.

иа нов
и ревизионна комисия 
членове.

Околийската конференция 
четвъртък в 16 

залата на Тютюнева
та фабрика в Ниш.

на Статута на Димитровград 
изготви оконча-

комуна 
интерес всред избирате

ровградска 
жви

град и 
на общината.ска комуна 

телния текст на проекта. • я ще започне а 
часа в

Очаква се, че в началото лите.
иа месец януари идваащата 

Статутът ще бъде
Борис КостадиновОт средата на меесц декем 

година той те бъде
М. А.

годинаври тази
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НАШИ ГИГАНТИ
VТАМ-фабрика за автомобили

в Марибор
износът бешеИ през ноември

по-голям от вноса
повече в сравнение с 

година. Само през
ггьтиВ течение на 11 месеци от 

тази година износът у нас 
достигна 184,5 милиарда ди
нара. Можем - със сигурност 
да кажем, че запланираният 
износ през тази 
бъде осъществен

НЕР”) и „А 3000”, както и кн 
Целокупната стойност 

на изнесените коли през 1960 
година възлизаше на около 
150 милиона динара. Обаче 

по-голям успех на фа
бриката представлява мина
логодишния свъраан договор 
с Турция. Въз всиова на не 
го в тази страна ТАМ ще из 
несе 80 камиона тип „ТАМ 
4500”, стандардни камиони в 
автобуси с ЗЯ и 38 седалища. 
Всичките коли са снабден,^ 
с дизел мотори за въздушно 
хладене. Това всъщност е е- 
дин от най-крупните успехи 

ТАМ., Целокупната стой
ност на продадените 
възлиза на над 90.000 мили- 
на долара.

ТАМ и занапред ще под
държа и проширява делови
те връзки с чужбина като о- 
собено място ще отделя на 
износната политика. Счита 
се, сснсЕано върху мнението 
на наши и чуждестранни спе 
циалисти, че качеството на 
произведенията е на между 
народно равнище, и че ще се 
осъщстви комерциалната по 
литика на фабриката. Още 
повече, че ТАМ-овите коли 
успяха да се пласират и ма 
пазари (в Западна Германия 
и Италия), където съществу 
ва остра конкуренция между 
световни фирми.

Въз основа на досега каза 
нсто се вижда, че ТАМ е не 
само реномиран производи
тел на автомобили, но и со
лиден износител. Камиони от 
типа „ТАМ 4500”, камиони- 
кипери, цистерни, коли за 
смет и фекалии, пожарникар 
ни коли камиона с два дифе 
ренциала, камиони с два ди
ференциала и преден вител, 
камиони-килери с два дифе 
ренциала, автобуси „А 3500" 
с 38 едалища (шест цилинд
ров мотор) вграден в задна 
та страна, камиони „ТАМ 
2000”, фургони от два тона, 
въздушно хладене на мото
ри от 4 и 6 цилиндра и раз
лични части — откивци, от
ливки от силумин, спирални 
пружини и т. н. — са твърде 
търсени произведения на на 
шия и чуждестранен пазар. 
Досегашните хвалебни изказ 
вания и оценки за ТАМ-ови
те произведения безсъмнение 
са най-добрата гаранция за 
още по-голям успех.

миналата 
месец ноември на търговска 
та флота на Аржентина бя
ха предадени два кораба от 
по 10.000 БРТ товароподем
ност. Корабите построи ко
рабостроителница „3-ти май” 

Риека. Освен корабострое 
голямо увеличение забе 

метало-

ставя готови аетобуси„А 
3000” с дизел мотори на въз
душно хладене. След постро 
яването на фабриката, ТАМ 
и занапред ще поддържа ко
оперативни отношения, като

Околията на Марибор 
нарежда между най-развити 
те стопански райони в Югос 
лавия. Източниците на енер 
гия на Драва, 
местоположение, развито сел

се ния
1*о сетне ТАМ обработва.

Досега в Западна Германия 
ТАМ изнесе няколко стоти
ци хиляди тона готови произ 
годен;гя, или около 20 ваго-

и в сурово състояние, кси
перш

стопанското година ще
много напълно, 

фактът, чеОт значение е 
най-голям процент от изно
са се пада на промишлено
стта. До сега цай-голямо уве 
личение на износа имаше ко

два

в
Е нето

лежи и износът на 
обработващата промишленост 
и електроиндустрията ■— за 
34,4%, т. .е с 21,1% повече в 
сравнение със съшия период 
от миналата година.

Видни резултати бяха по- 
и в износа на про-

ПОЧТИрабостроенето,

Килима по скици 
на велики световяи 

художници стигатшт 
изведения на черната мета- 

кожа^и обувки и тю
на

коли
лургия,
тюновата промишленост, ооа 
че износът на селскостопан- 

произведения прец тази

Години наред килимарска- 
та кооперация в Пирот рабо 
теше по скици от домашни 
художници. В последно вре 
ме за пиротското милимар- 

закнтересуваха и 
страни. Тези

ски
година не ще достигне мина 
логодишното равнище, въ
преки че през тази година и 
махме рекорден износ на о- 
вещия. Това предимно се от 
нася за слабия износ на ца
ревица, картофи, черен лук, 
ранни зеленчуци и други 
произведения. Също така не 
значителен ще бъде и изно
сът на яйца, месо и

стео се
много чужди 
дни се тъчат килими за из
вестна френско—германска 
фирма по скица, от именития 
френски художник 
Гсг.

Матео

В течение на идната годи 
килимарскатана скици за 

кооперация ще дадат и све- 
юено известните художници

месни
произведения.

М.Пикасо и Брак.

Нови произведения на „Циле“
републикатия в Народна 

Сърбия водят преговори око 
ло организиране на произво 
дственото съдружие в идва
щата година. Всички пред
приятия на територията на 
Републиката ще открият съв 
местни продавници, ще си о- 
казват материална, техниче 
ска и друга помощ. Това не 
що значително ще доприне
се за подобрение на качес- 

намаление на себе-

От началото на месец деке 
мври димитровградското пре 
дприятие за мебели „Васил 
Иванов-Циле" започна с про 
изводството на кутии за ра
диоапарати за РР-заводи в 
Ниш. През 1963 година „Ци
ле" ще произведе големи ко 
личестзо за това предприя 
тис.

Детайл ст ТАМ

ско стопанство, буйни гори,, 
представляват солидна за 
развита промишленост. Ако 
към това прибави;.: построе
ни водноцентрали, тогава о- 
ще по-ясно личи защо околи 
ята на Марибор и преди вой 
ната представляваше соли
ден и хетерогено развит сто
пански край. Това най-добре 
показва факта; целокупният 
доход на социалистическите 
стопански организации през 
1950 година възлизаше на 207 
милиона динара, докато де
сет години по-късно тази ци 
фра се увеличи на 251 мили 
ард. Цялата околия на Мари 
бор е осеяна с промишлени 
центрове, 
през 1950 година осъществи 
брутопродукт от 132, а 1960 
година 157 милиарда дина-

на материал. Понеже коопс 
рацията и занапред благопри 
ятно се развива, очаква 
доставките да бъдат увели
чени.

доставя отделни части за ав 
тобусите „А 300” .Договорът 
ще бъде в сила все докато 
фабрика „Ед Насър” не се 
оспособи сама да произвож-

се

да.
Освен това фабрика ТАМ 

постига успех и по посока на 
пласмент на готови произве 
дения на чуждестранни 
зар. Изхождайки от качество 
то им очаква се, че сегашно 
то число 
пазар не само ще се задър
жи, но и увеличи.

РАЗШИРЯВАНЕ НА 
КООПЕРАЦИЯТА Освен това, тези дни в 

предприятие „Циле” се 1гри 
вежда към край обсъжда- 

производствения
В ТАМ, като и Магирус — 

Дойч са проследени възмож- 
ностите за по-тясна и разши 
рена съработка и по отноше 
ние на други произведения. 
Известно е, че ТАМ овладя 

колите

па ството и 
стойността на продукцията.

М. Ан.нането
план на предприятието за 
1963 година, който най-обсто 
йно бе разгледан във вси-

на чуждестранния

Йосиф Трийковнч нов 
председател на О ко

лая Лесковсц

производството на 
„ТАМ 4500” с дизел мотори 
на въздушно хладене. След 
реконструкцията на предпри 
ятието, особено след въвеж
дане в строй на нови маши 
ни дава възможност за пре 
цизна обработка, което значи 
още по-разширена съработ
ка , относно кооперация. По 
тоя начин капацитетите в мо 
торните и цеховите части са 
разширени, 
личен и асортимента на про 
изведенията, отразяващ се 
върху кооперацията със За
падна Германия. Не по-мал
ко значителна е и коопераци 
ята на ТАМ с автомобилната

чки стопански единици. Спе 
циална комисия от членове 
на работническия съвет на 
предприятието ще обсъди на 
правените забележки и ще 
внесе нужните корекции.

ИЗНОС

През 1960 година между по 
големите трудови успехи на 
ТАМ числи се и износът на 
коли в България, Турция и 
Етиопия. Изнесени са 23 ка
миона тип „ТАМ 4500”; авто 
буси тип „ПБ 56" („ПИО-

Промишлеността През миналата седмица в 
Лесковец се е състояла първа 
та сесия на новата Околия 
Лесковец, на която е бил из
бран за председател Йосиф 
Трайкович, досегашен члев 
на Околийския комитет на 
СКС в Ниш.

По-рано Йосиф Трайкович 
е бил секретар на Околийс
кия комитет на

Представители на предпри 
ятие „Циле” и останалите дъ 
рвообработвателни предприа

ра.
М. ПетковичСамият Марибор е нареж

да между градовете с най- 
стара промишлена традиция. 
Вече през 1956 и 1957 годи 
на промишлеността достигна 
предвоенното равнище, заш.о- 

то повече промишлени капа 
цитети през войната бяха 
разорени или унищожени 
напълно.

Един от най--големите ги
ганти несъмнено представля 
ва фабриката за автомобили 
в Марибор, в която са заети 
около 4.500 работника. Само 
през 1960 година ТАМ е про 
извела близо 2.500 камиона и 
около 350 автобуса.

:е уЕес което Гвзискване по проекта на новата конституция
СКС във

ОСВЕДОМЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВА Враня и на ръководни места 
Областнияв Буяповац и в 

комитет в Ниш.
Член 36 от Проектоконсти- тояние е от голямо зиаче- 

туцията изключително гово- ние. От опит знаем, че и по
ри за правото на гражданина край вички законни предпи- 
да бъде осведомен за работа сания работническото и обще 
та на представителните те- стбсЬо самоуправление попя
ла и техните органи за по- кога се превръщаха в декла
успешно осъществяване на об ративио-правна или груба 
щестЕеъо.о самоуправление. формалност. Как ставаше то 
В алинея 3 от този член от- Ба> известно е 
долно се говори за правото на Случваше се, че правата 
производителя да бъде запоз на работническите съвети би 
мат „с материалното и финан ваха узурпирани, т. е. не се 
сово състояние, изпълнение- даЕаше възможност дк упра 
то на плановете и другите оо вляват по ПООС1ата пои4на. 
щи актове, и въобще с рабо че не са д6 наЕБеме о-
тата на ощаните на управле свеДсмявани и бяха влагани 
нието освен задължението да свършен факт и т. н
спазват от закона и статута __ 1
определените делови и дру- Обиковено се счита, че о- 
гн тайни." . сведомеността на колектива

Това, че съставителите членовете на органите на
са о-.' .Управлението са една формал 

ност. Подготвят' се материа
ли. напишат се дебели кни 
ги, всяка точка от дневния 
ред на заседанието се обясни 
надълго и нашироко.
Когато работническият съвет 
разисква върху заключител
ната сметка, например тога
ва финансовите служби нап
равят доклади пълни с циф 
ри, сметки най-често заклю
чени, в които и специалисти 
те трудно се ориентират 

В много колективи съще 
ствуват радиоуредби или ос
ведомителни , табла и мес

то посредством тях се узна
ва за политиката на предпри 
ятията или някои други важ 
ни работи. Някои колективи 
имат и свои вестници и с то 
ва осведомеността на управи 
телите е подобрена.

В действителност, всичко то 
ва обаче
Правото на осведоменост на 
колектива, за което се гово 
ри в текста на Конституция-

фабрика ОМ от Бресция
Веднага

посещението на фабри-

в Йосиф Трайкович е родеп 
в село ЖбеггаЦ, а в Народоо 
свободителиата борба е учас 
твувал от 1941 година. Члеп 
на СКЮ е от 1941 година, 

На същата сесия за подпре 
дседател на околията е бил 
избран Влайко Стоянович до

та не е осъществено напъл-
Италия.Северна но.

От текста на Конституци
ята ясно личи, че тя гаранти 
ра съдържателна осведоме
ност на производителя и че 
конституционният текст има 
предвид осведомяване, което 
би трябвало винаги да пред 
хожда всички решения от ин 
терес за колектива.. Това ос 
ведомяване на органите на 
управлението и колектива е 
същинско и то" се различава 
от осведомяването, което се 
дава чрез радиоуредбата и- 
ли което е изтъкнато на ос
ведомителните табла.

Такова осведомяване би тр 
ябЕало да бъде от областта 
на планирането на производ
ството. а също така и из дру 
гите области. То би трябвало 
да даде тласък на различни 
мнения, които би били раз
глеждани на заседанията на 
органите на управлението и 
целият колектив да допринас 
я за по добрата, по-успешна
та работа па предздиятиетои 
по-съдържател на работа з 
работническото самоуправле
ние.

след
ката от страна на ръководи-

ОМ-овата фабрикатели на 
пристигнаха наръчки за до
ставка на сложени части за 
автомобили; предни осовини 
жлебни осовини, половни-ка 
паци и др. Ако се има пред 
вид, че става дума за девиз
ни средства, тогава успехът 
на ТАМ е още по-значите-

ТАМ постигна огромен ус
пех в областта на коопери
рането с някои западногер- 
мански и италиански пред
приятия. Става дума за фир 
мата Клекнер — Хумболт —
Даш от Улма, по чиято 
цеица всъщност ТАМ и про 
извежда. Коперацията с то 
ва предприятие започна в 
началото на 1960 год., а до 
по-тясна съработка дойде 

след посещението на ръково
дни личности на фабрика 
ТАМ. Обаче качеството на 
произведенията беше онова, на новата фабрика „Ел На- 
което доведе до разширена сър”, фабрика ТАМ ще до 
съработка между ТАМ и 
МАГИРУС — ДОЙЧ от За
падна Германия. След всест
ранни подготовки ТАМ вече 
в първите месеци на 1960 год. 
започна с изпоръчкта на пър 
внте коли в кооперативно 
съдружие с югославски фир 
ми и започна сама да произ- 

От тези части най-

председателсегашният
Врянска околия.

ли-
лен.

КООПЕРАЦИЯ С ОАР

В края на март на 1961 го 
дина в Кайро е подписано 
споразумение, според което

конституционния текст 
бърнали особено внимание 
на осведомеността на члено 
вете на трудовите организа
ции за своята работа и със

Обсъждане на конституцията 

в младежките активи
Неотдавна в Смиловци се 

състоя съвещание на младе
жта от Забърдието, на което 
гтрисъствуваха около 125 мла 
дежи и девойки. На това съ
вещание се водиха живи раз 
говори във връзка с Проек
та на новата 
на Сърбия.

жите поставяха въпроси 
областта на подобрението на 
селскостопанското производ
ство, школуването и профе
сионалното издигане на мла 
дежта на село и инвестира 
нето в стопанството.

Огромен брой въпроси 
отнасяха и до имуществено- 
правните отношения.

Младежта от ЗабъРДие по 
каза готовност да вземе дей- 
йно участие в електрифика
цията на селата от този ра
йон.

из
Всички тези видове на ос

ведомяване би трябвало 
допринасят за по-добро фун 
кциоииране 
роля на това основно осве-

вежда.
главни са: главини на пре- 

и задно колено, конзоли.
да

дно
камара на словници и
шнлк. Замашняци за изработ 
вани и за по-големи мотори, 

които се вграждат

по-добраилизама-

домяване. Те трябва да обяс- 
яват най-важнитеКонституция се предложе 
ния с доста сведения, но кра 
тко и ясно, 
член на колектива да1 има 
възможност да 
разбира се, ако 
ва от производството и напре 
дъка на колектива.'

от онези 
в камионите „ТАМ 4500 . Ну 
жно е да се отбележи, че в 

кооперация участвуват 
кооперантн на ТАМ

Уводна реч в разисквания- 
Миодраг Вуйчич, 

на околийския

така че всеки
Тъзгсдишният износ на я- 

бълки от Босилеградско и 
Димитровградско е бил ре
корден.

На снимката: подготовка 
за транспорт.

та даде
председател 
комитет на Народната мла-

тази 
и някои
__ металургичните заводи от
Равна и Щора, ,.Белт_Черно 
мел” и ДР- Тези предприятия 
доставят на ТАМ прогаведе-

управлява.не е достатъчно.
се интересу

деж в Ниш
На това съвещание младе- М. А.
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Изоставане или застой Механик“ днесм

(Обзор върху еШаианскжШе резултати в ПРЕДПРИЯТИЕ С МНОГО 

ПРОБЛЕМИ
Босиллградека комуна)

Ако през Първото полуго- 
стопанското производст 
нашата Република се от 

.цчаваше с успорен темп, а 
| дрез второто полугодие всле
! дствие
'стените фактори се дойде до 
Увеличение на производство- 
тс,1 стопанското производство 

! д Босилградско г"е още се ха 
(рактеризира с успореност. То 
! 3„ извод се налага од резул- 
!гатите, постигнати през пъп 
18ото полугодие, които не са в 
| съгласие с поставените зада- 
!чи на Босилеградската 
'луна за текущата година.

ния бруто прокукт от 105 
лиона динара, което през из 
теклите 9 месеци е осъщест 
вило 80.500.000 динара. Въпре 
ки нелоялната 
приложена от 
..Единство”

ми та са запланувани 126 
на динара бруто продукт, от 
който в течение 
полугодие са осъществени 53 
милиона динара или 42%.

Тези данни показват, 
мо Транспортното предприя 
тие „Бесна кобила” 
ло на здрави основи. Остана 
лите стопански организации, 
с изключение на земеделски 
те кооепрации, едва ли Ще из 
пълнят задачите си, поставе 
ни в техните планове и в об 
ществения план на комуната. 
Постигнатото брутопроизводс 
тво през първото полугодие 
дава сериозни сигнали да се 
потърсят причините за това 
положение. Отговорните в ст 
опанските организации се о 
правдават с пасивността на 
комуната.

Обаче това не е единстве 
пата и главна причина. Вина 
та за тежкото положение в 
повечето стопански организа 
ции лежи в слабата трудова 
организация, в слабата дело 
ва способност ,и предприемчи 
вост на известни служби в 
тях и в недастатъчно самосто 
ятелната работа на самоупра 
вителните оргии. Така напри 
емр в предприятието „Услу 
га” след известни мероприя
тия вместо да се подобри по 
ложението ръководните хора 
всецяло се посветили на стро 
ежа на свои къщи, използвай 
ки средства и материали и 
от предприятието, а организа 
цията на производството е о 
ставена почти на страна.

милио<це
в

на първото
Димитровградското 

приятие „Механик” се нами
ра пред сериозни затрудне
ния. Производственият план 
на предприятието за тази го 
дина не е изпълнен за около 
30,000.000 динара. Като глав
на причина за неизпълнение 
то на плана ръководителите 
на предприятието предвиж
дат неосъществения план за 
построяването на леярна, ко 
ято не е работила, защото не 
е била оборудана. Деветмесе 
чният план на предприятие
то е изпълнен с 33,6%. През 
първото полугодие от 
година е осъществено 40 ми 
лиона брутопроизводство, а 
през второто — около 90 ми
лиона динара. Обаче в рабо
тата на . предприятието има 
доста слабости.

шло до бурни разисквания и 
по отношение на възнаграж 
денията на работниците и 
служащите в предприятието. 
По този въпрос са сериозни 
разногласия и това нещо го 
вори, че трябва по-реално да 
се гледа на проблемите в 
предприятието.

пред- дали имат право на тези па
ри и кога ще бъдат изплате
ни?... Т.акива и още много по 
добни въпроси задава не е- 
дин работник.

конкуренция, 
предприятието 

ОТ Враня, „Весна 
кобила” ще постигне

на намесата на сбше
че са

поставе
ните задачи, защото разпола 
га с добър превозен 
сравнително добра организа
ция.

е стъпи

парк и НЯКОИ РАБОТНИЦИ ТЪР
СЯТ РАБОТА НА ДРУГО 

МЯСТО
Обещанията на ръководни 

те личности на предприятие
то пред колектива — досега 
си останаха само обещания. 
Това е главната причина, че 
много от работниците на пре 
дприятие „Механик” вече тъ 
реят работа в другите пред
приятия в града, предимно з 
Комбината за гумени издели 
я „Димитровград”. Мнозина 
вече недоволствуват срешу 
сегашното положение, защо
то получават съвсем никски 
възнаграждения (някои рабо 
тници получават и по 6.000 
динара заплата!). Освен това 
и условията за работа там са 
по-добри— казват те.

Може би и това е една от 
причините, че трудовата ди
сциплина в предприятието е 
съвсем слаба. Много от рабо 
тниците, дори и отговорници 
за известни места ме спазват 
нужната трудова дисципли
на а всички знаем, че без 
дисциплина няма производн 
телност на труда. Ще приве
дем и един пример: На 12 
декември група работници то 
цеха на леярната през рабо
тно време игрят! В този и- 
гра те затварят един работ
ник в сушилната, в която се 
намирала запалена слама и 
насмалко този работник не 
се удушил.. Освен това, твъ 
рде често човек ще намери 
работнитцие в предприятието 
около печките...

Тези и още много подоб
ни примери са най-красноре 
чив документ за контрола в 
предприятието, трудовата ди 
циплина... Дали и от такова 
работа можем да се надява
ме на висока производител
ност на труда?

В останалите стопански об 
ласти — занаятчийството го- 
стилничарството и търговия 
та положението 
Постигнатите 
дават надежда за реализира
не на плановете за текущата 
година. В обществения 
чрез предприятието „Услуга” 
занаятчийството е обхванато 
шивашката 
ви май” и 
чии. Предприятието „Услуга” 
от запланувания бруто про 
дукт в стойност от 20 милио 

динара през пгьрвото полу 
годие е осъществило само 5

1
И МЛАДЕЖКИЯТ АКТИВ 

НЕ РАБОТИ ДОБРЕ
ко- е по-друго.

— На неотдавна свикнато 
събрание на младежкия ак
тив в предприятието едва ус 
пяхме да се съберем — опла 
ква се председателят на ак
тива Тодор Йорданов. Той из 
тъкна, че досегашната рабо
та на младежкия актив в 
предприятието е била слаба 
и това е довело до редица не 
желани явления в редовете 

недругарство,

резултати не■ Селскостопанското произво 
е основата на босиле 

--1 стопанство. От об- 
брой на населението

дство 
градското тазиплан
11ШЯ
75°/о селскостопанско, а само 
25°/» се занимава с други дей 
яости. Когато се има пред 
вян. че начинът на производ 
егво е все оше примитивен, 
че се пооизЕежда от всичко 
цо малко, а на нито една ку

кооперация „Пър 
частните занаят

СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯ актива
незалягане на трудовия пост, 
слаба

пр. Новоизбраното ръковод
ство, както обещава предсе
дателят на актива, ще вло
жи максимум усилия за по
добрение на положението.

нана
От началото на тази годи

на работниците в предприя
тието получават 70% от за
платите си. Това положение 
отначало се обясняваше с не 
наплатените реализации на 
предприятието, които по ед
но време надминаваха сума 
от 50.000.000 динара, обаче в 
последно време когато пред-■ 
приятието няма почти никак 
ви резерви от непродадени 
стоки, възнагражденията на 
работниците пак не надмина 
ват 70%. Сега вече изтъкват 
— с пълната си острота в 
много наболели въпроси в ра 
ботата на предприятието.

На първо място е пробле
мът за слабата производител 
ност на труда. А защо? Тру
дно е да се даде точен отго
вор на този въпрос, защото 
причините за това са много. 
На първо място тук личи съ 
веем слабата организация на 
труда. От много данни личи, 
че ръководството на пред
приятието няма достатъчно 
преглед ,в работата на пред
приятието, 
предприятието и 
недостатъчно оказват помощ 
на своите работници и това 
се отразява зле върху атмо
сферата в предпрриятието.

тО друга страна, има доста 
забележки и по отношение 
на нормите, които са поставе 
ни за всяко работно място. Ня 
кои работници питат: В тече 
ние на почти цяла година те 
изпълняват нормата, и според 

нея предприятието им дъл
жи по около 60.000 динара,

производителност и

***
Посочените и още много 

неприведени факти говорят, 
че в предприятие „Меха
ник” има сериозни неразре
шени проблеми. Изход от то 
ва положение може да се ма 
мери — само са нужни енер 
гични мерки.

Производственото 
жие на „Механик” с остана
лите предприятия в Димитро 
вград и страната трябва по
вече да се развива. От дру
га страна нужна е и специа 
лизация на производството. 
Тези и още много други въ
проси не търпят отлагане.

Покрай органмзациятга в 
работата и деловата предпри 
емчивост в стопанските орга 
низации отделен въпрос пре 
дставлява и това колко пла 
новете им са реални. Досега
шната практика показва, че 
тях обикновено изработват сл 
ужащи на бърза ръка, без 
всестрано обсъждане от стра 
на на трудовите колективи и 
самоуправителните 
Често пъти плановете се на 
дуват и с известни тенден 
ции от самите управи на пре 
дприятията или пък под

на общинския отбор. И

съдру-

■

милиона динара. Що се отна 
ся до шивашката кооперация 
„Първи май”, тя повече личи 
на частен цех, отколкото на 
социалистическа 
ция.
никакви фондове, не се упра 
вява по никакви законопред 
писания, няма почти никакви 
фондове, не се управява по 
обществени обвързки, освен 
паушалното плащане на да
нък.

Гостилничарското предпри
ятие „Кин—стан” до края на 
годината трябва да осъщест 
ви бруто продукт от 34 мили 
она динара, а през първото 
полугодие 
1 .074.000 динара. В търговия

лтурм не се върши ориенти- 
! ровка, че с отглеждат ниско- 
| добивни сорт:: и пр., покрай 
I тазгодишната суша, 

съЕсем естествено планът пр

М. Андоноворгани.

тогава
организа 

В нея не съществуват директорът на 
техникътез първото полугодие не е мо 

изпълни. От запла
на

тиск
менно затова трудовите коле 
ктиви не успяват да ги реали

[ жал да се 
нуваните 766 милиона динара 
брутопродукт са осъществени 
268 милиона или в проценти

ПРОИЗВОДСТВЕНИЯТ ПЛ
АН ЗА 1963 ГОДИНА Е 

ГОТОВзират.
Без подобрение на работа 

та, без делова предприемчи 
вост и реално планиране с 
дейното участие на целите тр 
удови колективи трудно ще 
се тръгне напред от 
щето положение.

35%. Добрата реколта от ово 
... гепоятно ще подо
бри положението през четвъ 
ртото тримесечие,, но едва 
ли ще доведе до реализиране 
на плана изобщо.

На 11 декември тази годи 
на работническият съвет на 
предприятието има заседа
ние, на което бе приет произ 
водствения план за 1963 годи 
на. Според плана брутопроиз 
водството на предприятието 
през идващата година тряб
ва да възлезе на около 208 
милиона динара 
разширен с 
нови
ски, водоинсталационен И 
термоинсталационни цехове). 
Дали производственият план 
на предприятието за следва
щата година е реален 
въпрос за разискване.

Ако предприятието продъ
лжи да работи при настояща 
та организация на труда — 
трудно ще може да осъщес
тви една такава импозантна 
цифра. На това 
на работническия съвет е до

Градоустрой
ствен план на 

Димитровград
настоя

Това отрицателно явление 
се дължи на недостатъчното 
влияние на земеделските коо 
перации върху модернизира 
нето на селскостопанското пр 
оизводстео, на тяхната ориен 
тация към търговия и други 
непроизводителни дейности. 
Заслужава внимание факта,

осъществилое
М. Присойски

(планът е
В бюрото за градоустройс

тво и архитектура в Белград 
вече е готов проектът за градо 
устройствения план на Дими 
тровград. Снимките на тере 
на се обработват. Засега съ
ществуват няколко варианти 

прокарването на новото 
международно шосе през гра

запланираните 
строително-бравар-Из живота на младежите от Горна Аисина

НА ПЪТ КЪМ ИСТИНСКА 

РАЗНООБРАЗНА ДЕЙНОСТ
че кооепрациите не настоя
ват да създадат икономичес 
ки як обществен сектор, че го 

пространства обшестве- 
неизползвани,

е
за

да.I леми
но имение са 

I на които могат да се прила 
гат модерни начини на сто 
написване и които трябва да 
служат като пример в това

В началото на 1963 година 
проектът ще бъде предста
вен на публично разискване.От друга страна беше раз

гледана възможността за съ 
здаване на научни 
вътре в актива.

В заключенията на конфе

Новото ръководство ведна 
пристъпиМладежкият актив в Гор

на Лисина е един от най-го- 
активи в Босилеград

заседаниега след избора 
към провеждане на конкрет 

активираме и
М. А.секции

лемите 
ско.
дежите възлиза на над 180 

Такова число дава въ 
всестранна дей 

ност, за разнообразен живот.

отношение.
В обществения стопански се 

ктор, с изключение на земе 
делените кооперации, според 
плана трябва да се осъщест 
ви бруто продукт от295 мили 
она динара, а през първото 
полугодие са осъществени 
едва 102 милиона динара. Ог 
съществуващите стоптнски о 
рганизации само транспорт
ното предприятие „„Весна ко 
била” ще осъществи заплану

ни мерки за 
омасовяване на младежкитеСегашното число на мла

репцилта стон, че младеж
кият актив трябва да 
стъпи към по-тлепо сътруд 
пичество със Съ:о::а на кому 

и членовете иа

редици.
В тази насока проведоха 

махленски конфереи 
което им даде възмож

души. 
зможност за

при-

редица
ции,
ност да привлекат почти ця 

младеж и оргаиизаци- 
да укрепят младежкия 

актив. След това дойде до 
провеждане иа първите тру 
дови акции. Бяха залесени о 

са от цай-

В края на миналия месец 
се състоя младежка конфе
ренция, на която бяха разгле 
дани проблемите в актива, и 
бяха отбележени резултати- 

избора

пистите 
ССРН с цел да се разрешат 
важните задачи на младеж - 

да се решат общите про
лата
онио та и 

блеми.
Ако и занапред новото ръ 

показва в работа- 
такова усърдие и лю-

те, постигнати след 
на новото ръководство. ководство 

та си '.
бов, има основние да се вяр
ва в пълен успех.

ния места, които
значение и които саголямо

най-подлежащи на отвлича 
не. В план с провеждане иа 
такива акции и занапред.

Особено място в работата 
иа актива зае културно-заба 
впият живот и идеологичес- 

издигаие

В. ВелиновПригошовленияша за електри
фикация на Забърдие 

Продължават
7еза дни ще бъде го- 
Шов сЛойанскияШ член 
ма Димитровградска 

комуна

ко-политическото 
на младежите.

Пристъпи се към подготов 
културно-забавни про 

освен в надвечерие- 
празциците тези про- 

се изпълняват и в

ка на 
грами и 
то на 
грами ще 
други дни.

и грубо изчисление колко 
ще струва електрификация
та на всяко домакинство в 
Забърдие.

°т 22 до 29 ноември 
година комисията за обелява 
не на 
тав се 
Вите.ч

Тези дни се работи върху 
изготвянето па народостопаис 

план за развитието на 
за 1963 го-

таз и

трасето, в чийто със- 
намираше и предста- 

от Дистрибуция иа е- 
> ^КтРичеека енергия в Ниш

кия
Димитровградско 
дина въз основа на планове
те и иа предприятията и сто 
папските организации на те- 

комуната. Пла- 
не беше из-

> М. А. полеНа идеологическото
се дойде до редица научни 
предавания с цел продълбо- 
чаване на знанията, запозна 

със съвременните дости
иа терена и нагтра- 

Нузигцте скици за е-
сжгрифииация.
ж сега още не е обележе- 

но трасето Бачово—-Радейна 
—Пегьрлаш.

Вече 
котката 
Фил

ви риторията на 
нът на комуната 
работен досега, защото някои 
стопански организации и 
предприятия не доставиха па 

своите планове.

стопани пЪк нсснега. Земеделските
снежинки защото това 

добитъка от първите дни иа зимата.

Те сс радват па
на първите

жения и разширяване кръго 
За тази значи

на младежите, 
бяха ангажирани пове

че преподаватели, дори и ли

се зарадваха 
по-голяма дажба па

зора
цел

се работи върху изра 
на надлъжния про- 

на трасето. Направено е

време
ца отвън.
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И ПЪТЯТ Е ГОТОВ
Кой е 
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ОТГОВОР НА СТАТИЯТА НА ГЕНАДИ 
МИЛАДИНОВ 
НА КВАРТИРИТЕ НА УЧАСТВУВАЩИ
ТЕ ВЪВ ВОЙНАТА*', ПОМЕСТЕНА ВЪВ 
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ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТОноември — Деня на Републи 
катазавършихме толкова киломе 

три път...”
Сега и долноневлянци се 

усмихват под мустак на сел 
от съседните села, ко- 

се съмняваха в

»»Неотдавна младежкият ак
тив на предприятие „Меха
ник” устрои събрание, на кое 
то бяха разгледани 
проблеми из живота на пред 
приятието.

Измежду другите пробле- 
— бе изтъкнат и пробле-

Доскоро Долна Невля бе
ше известна само по много- 
числените шеги и закачки — 
наречени „невлянска работа” 
...днес обаче не е вече така.

Тази есен невлянци реши 
ха да довършат окончателно 
пътя за Димитровград, чието 
изграждане се протакаше с 
години. Инициативата тръг
на от местната организация 
на Социалистическия съюз в 
селото, а п.одкрепиха я вси
чки други масово-политиче
ски организации.

За започването на строе
жа на пътя не трябваше да 
се чака нито ден.

Веднага бе избран отбор, 
който да ръководи с работи
те около строежа на пътя. 
Веднага бе свикано събра
ние, на което всички иевлян 
ци единодушно 
довършат пътя за Димитров
град. Трудолюбивите невлян 
цп оставиха домашна рабо
та и дружно отиваха на пъ-

пътят бе предаден на
движението.

Сега долноневлянци с гор 
новия път

спешни
дост крачат по 
към Димитровград.ямите

ито доскоро 
трудова им героизъм, а на 

„невлян-
Всички са доволни, че ед

на полезна акция на Социа
листическия съюз е изпълне 

Според груба 
преценка, работата па пътя 
Долна Невля — Димитров- 

възлиза на около 900.000

осведомяване на читателите във връзка 
квартирите, Ръководството на 06- 

Съюза на бойците дава следното поя-

За правилно 
с разпределението на 
щнцския отбор на

ми всичко казваха 
ска работа”. В изграждането 
на пътя Долна Невля — Ди
митровград особено се изтъ 
кнаха следш 1те

мът на учениците в стопанст 
вото. Много от тях се оплак 
ват, че нямат възможност да 
научат занаята — да станат 
способни утрешни шлосери, 
защото работят само на едно 
работно място., 
можност да се запознаят с 
всички производствени про
цеси. Някои дори се оплак
ват, че две години вече ра
ботят на едно и също работ
но място.

Другата страна т. е, майсто 
рите и отговорниците твърд 

„Ние!*

на навреме.
снение:

Нашата организация получи през тази година четири 
новопостроена жилищна сграда и то два дву- 

едностайни апартмента. Няколко месеца се 
кой има право на квартира. Беше форми- 

имаше за задача да извърши оби.

другари и 
Младен Андонов,другарки:

Драган Григоров, Крум Хри 
стов, Димитър Соколов, Мир 
яна Филипова, Димитър Ан
донов, Борис Миланов, Влай 
ко Йованович, шестедесетго 
дишният старец Павел Андо

град 
динара...

Дейно участие в построява 
пътя взеха и пионе 

от основното осмокласт 
в селото заедно

= квартири в 
стайни и два 
води дискусия 
рана и комисия, която

старите квартири на въпросните другари и тя 
положението най-критично е при другарите, 

получиха апартаменти. Бяха взети под внима- 
другарят Георги Миладин°в и другарката Еле-

нямат въз-

нето на
колка на 
установи, че 
които сега 
ние още и 
на Митич.

рите
но училище

своите преподаватели.
Републикатасъс

Празникът на 
беше двоен празник за дол-

. нов и много други.
За похвала е пожертвува

нието и на останалите долно 
невлянци, които изпълниха 
даденото обещание — за 29

комисията бе разисквано и наЗа констатацията на
заседанието местната организация на Съюзните организа 

на бойците. Освен това този въпрос беше обсъждан 
пленума на Общинския отбор на Съ-

ноневлянци.
IЕленко Тодоровят противоположното: 

им даваме възможност да па 
учат занаята, обаче те не ис 

(привеждат и примери 
не искат

решиха да - ции
и на два разширени 
газените организации на бойците. На всички заседания се 
лойде до извода, че наведените лица в статията имат пра 
во на апартаменти. Беше донесено заключение да се опъ 
лномг/ци управителния отбор на местната организация 
па свое заседание да възстанови, статус на членовете на 
Съюзните организации на бойците, обоснован на стано
вищата и определили на кои лица ще бъдат дадени квар
тири.

кат.
— някои ученици 
да работят на всички работ
ни места, за да нес е изца
пат!?).

Тук взаимообвинеиията не

В ЗаЬодише РР йуснсша Ь 

дЬижение фабрика за йроиз- 

ЬодсшЬо на йолуйроЬоднии,и

тя.
След един ден дойде и ва

лякът.
Невлянците вложиха вси 

чки.сили и за съвсем кратко 
време — за три дни — пътят 
беше завършен окончателно. 
Трудовата упоритост на дол- 
ионевлянци удиви и машини 
ста. па валяка, който най-ла- 
скаво се изрази за сплоте
ността им: „...Право да ви ка 
жа, вашата работа ме учу
ди! Аз съм приятно изнена
дан. Толкова години работя 
на пътшцата на територия
та на Димитровградската ко 

вън от нея, ио за вре

са важни.
бажно е това, че ученици 

те в стопанството наистина 
ще напуснат предприятието 
с половинчатн знания, че тя 
хната производителност на 
труда е съвсем слаба, че ди
сциплината и внимателното 
то отношение към народното 
имущество е на 
виота.

Доколко предприятието е 
оспособило тези утрешни май 
стори се вижда от тези изяв 
ления. Поставя се въпросът:

определянето статуса на бойци, бе по- 
Околийския отбор на Съюзните орга-

Във връзка с 
търсена помощ и от 
низации на бойците в Ниш и бе констатирано, че Георги 
Младенов и Елена Митич нямат статус на боици и с то- 

право на квартира. (03-894 — от 23. Ш. 1962 годи-ва и 
на).

Когато по този въпрос е разисквал управителният 
отбор на местната организация, не са могли да дойдат до 
съгласие на кого да се даде квартира, те се обърнаха с 

Общинския отбор с искане тей да разреши то-

незавидна

писмо към
зи въпрос.

Понеже този въпрос дълго се разтакаше, ръководство 
организацията реши да извърши разпределение на 

квартирите. При това, то взе под внимание всички лица, 
които имат право на квартира. Кирко Илиев, който е пред 
седател на организацията а кандидат за квартира, нс е 
участвувал в разискванията за разпределението на квар
тирите.

Въз основа на всички факти, които са взети под вни 
мание, бе донесено решение апартменти да получат след

илия Марков, Рашко Каменов, Кирко Или

муна и
от 10 дни никъде несъм 

толкова път. Ко-
койе виновен за настоящето 
състояние?

то наме
завършил 
гато дойдох, нямаше нито ка 
мък — а за няколко дни

М. А.

ж.жжX ЖЕГ жж■ж,жж. ч

штЩфШт: ните другари: 
ев и Гроздан Петров.

Понеже Гроздан Петров има пряка нужда от двуста
ен апартамент, а за сега получи само едностаен то негови 

временно решение. Ръководството взеят въпрос е само 
решение в течение на идващата година да му даде дву
стаен апартамент. От всичко това- произлиза, че доводите 

Георги Миладинов не са точни и обиждат отделни 
нове на организацията, за което ще бъде поднесено зая- 

съда. Че доводите на Георги Миладинов са пре 
изволно дадени в статията се вижда и от гова, че в след 
Еащия номер на вертника той бе дал изправка.

С решението на ръководството на Общинския отбор 
на Съюза на бойците са консултирани всички обществе
но-политически ръководещи форуми в Димитровград, ко 
ито са сложили забележка единствено на това, че нито 
един работ<ик член на организацията не е получил апар
тамент, а това нещо ръководството на организацията ще

защото с това се създава ба
за за по-нататъшно усъвър- 
шаване и усвояване на про
изводството в Заводите РР.

Още повече, защото техни 
ческите изследвания в стра
ната и чужбина показаха, че 
инструментите от полупрово 
дници, предназначени за мон 
таж в телепринтери, радио
предаватели, ПТТ централи, 
след това за уреди при теле 
комуникация и 
ция — по качество са на ев 
ропейско равнище.

члеНеотдавна в заводите РР 
в Ниш бе пусната в движе
ние фабрика за производ
ство на полупроводници за 
широко потребление. Обек
тът бе проектиран от специ
алисти на Завода ползвай
ки и помощта на някои нау 
чни институции, като Хими 
ческо-технологическия 
ститут в Белград и Институ 
та за електроника в Любля
на. Построяването на този о- 
бект и пускането му в дви
жение е от особено значение,

на

Еление в

ин-

има пред вид занапред.
сигнализа- Общкнски отбор на съюза' па бойците 

Димитровград3

Пред нови промени на пенсиитеЗимата дойде, а храна за добитъка няма. Това е пай- \ 
животновъдите в Босилсградско, ко- | 

нс моЖа да се разреши пи с преполовявапето на до- Ч 
нс е нищо

голямата грижа на 
ято
битъка. Обаче до днес 
бавка па храна за добитъка- Голям брой стопани очаква- ч 

земеделските кооперации ще набавят фураж, по- | 
те са най-зага1тересовашгге за запазвапе на сто- ,, 

чпия фонд. За съжаление те останаха пасивни, като че Ь 
ли им е все едно, че през идната година няма да изкупят Я 

голямото намаление на добитъка.

Iпредприето за па-
• ДОБАВКИТЕ ЩЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ МЕСЕЧНО 

КОЛКО ТРУДОВ СТАЖ?
ха, че 
пеже и

Предстоят известни измене 
ния в определянето и запла 
щането на пенсиите, 
както се предвижда, ще бъ
дат в сила от началото на ид 
ващата година. Но още по-го 
леми изменения ще настъпят, 
когато се донесе новия за
кон за пенсиите, върху кой
то се работи.

. Какво ще се промени в пра 
. вата на1 пенсионерите с този 
закон?

Засега това не се знае. Със 
сигурност се знае само, че 
ще има значителни измене
ния.

В унисон с целокупната 
пенсионна система сега най- 
щателно се разучва въпро
сът за времетраенето на тру 
довия, т. е. пенсионния стаж. 
Ако съдим по това, което бе 
изтъкнато на много събра
ния, че векът на на гния чо
век е значително продължен, 
че хората по-дълго живеят 
и че с това е продължена и 
трудоспособността им, можем 
да се надяваме, че трудови
ят стаж за пенсия ще бъде 
продължен.

Още един въпрос е акту
ален. Сегашните предписа
ния за пенсионното осигуря 
ване са такива» че не свърз
ват увеличението на пенсии-

I те с увеличението на лични | ито те осъществяват в редов 
те доходи т. е. с увеличение- I 

които, I то на разходите на живота.
За съгласуване на пенсиите 
с движението на заплатите

добавъчни, да изменение на 
идва поради

нищо, поради
На снимката: един животновъд от Босилсградско хра з :.ото си работно време.

Пенсионери, които са пенси 
онирани през тази година са 
били в известен смисъл в по 
неудобно положение от оне
зи, които са получили право 
на пенсия по-рано. Това е 
заради това, защото от пър
ви януари тази година влезе 
в сила едно временно ограни 
чение, поред което в основа 
за определяне на пенсия под 
внимание се взимаха само до 
ходите осъществени до 31 де 
кември 1961 година.

Това ограничение беше не 
обходимо вследствие неоправ 
даното увеличение на лич
ните доходи. Понеже в из
теклия период предприетите 
мерки имаха добър ефект, 
счита се, че сегашното огра
ничение трябва да се анули
ра. И, което е особено важ
но, пенсионерите, който имат 
право на пенсия, ще могат 
да търсят изправка на сво
ите пенсии.

това решение 
оправдателното искане на са 
мите пенсионери. Те дадоха 
предложение пенсионните до 
бавъчни да се изплащат все 
ки месец, а не по тримесечия 
както беше до сега.

ни овцете си.

и личните доходи сега се при 
бягва към временно определ 
яне на отделни 
към пенсиите, 
тези добавки не са адекват
ни и не се определят навреме 
нно, така че пенсионерите 

често са затруднени.

добавъчни 
Счита се, че

Наистина, и по досегашния 
начин на заплащане на пен 
сиите те не бяха ощетени, но 
техните доходи бяха нерав. 
номерни. Те трябваше по ня 
колко месеци да чакат оно
ва, което им принадлежи за 
изтеклия период, така че тех 
ния личен бюджет 
неприятни осцилации.

Измененията, които ще на 
стъпят наскоро, ще се отнас
ят до определянето и запла
щането на пенсиите.

Преди всичко, според из- 
мнението на някои разпо
редби, в бъдеше пенсионни
те основи ще се установяват 
еднакво за всички пенсионе
ри. Това значи — еднако и 
за работници, и служещи в 
стопанството, 
служби и в държавното уп 
равление.

имаше

Според предложението, за
напред всички добавъчни ще 
се изплащат заедно с редов
ната пенсия всеки месец. В 
състава на пенсията ше вле 
зе, както се предвижда и ме 
сечната добавка, която 
първи януари ще се изплаща 
на пенсионерите като обез
щетение за увеличените це
ни на хляба.

обществените

На снимката е пещера, намираща се в близостта на
най.голямата пещера в Бо- N

I
N

Според сегашните разпоред 
би, специалните добавъчни 
на служещите няма да се взи 
мат под внимание при уста
новяване на основа за пенсия 
напълно но само до 5.000 ди 
нара. Това ограничение ще 
бъде анулирано и за всички 
пенсионери ще важи само ед 
но правило: в пенсията ще се

Горна Лисина. Тази пещера е 
силеградската комуна. Само входа на пещерата е толкова 

могат над сто овце да влезнат.
има два крака, които продължават и до сто I

N
широк, че

Пещерата от
1
N

метра.Спрямо изказванията на по-стари хора, преди пове
че от 80 години в пещерата е живял един ковач на име 
АнДлко. Сетне пещерата получила името по тоя човек.

изказванията на по-старите .хора има ос- 
място в пещерата

Iч
N

За точността на Наскоро ще бъде изменено 
пресмятат всички доходи, ко и решението за пенсионните

вярва, защото на едно 
следа от дим и желязо.

нование да се ь Л. П..
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Войнишка шега
Съвети н« лекаря

На едно нощно учение вз
водът имал задача„ да върви
;в определена посока, като си 
служи с помощта 
Картечарят Реджо, 
ръст младеж, трябвало

Хремата е вирусно заболяванена компас.0? ТРИСТА МИ№Ш Е ШИР0К сш нисък на От хремата боледуват всички — новородени, юноши, 
възрастни, мъже и жени. Понякога тя е резултат на пре-

е при-
с ком

паса да определи ъгъла 
който ще се

под
комерната чувствителност на човека, понякога 
знак на някоя болест, а понякога и последица от физиче-

движи взводът 
до определеното место. Но въ
зводът чакал много 
Реджо никак 
соката.

ски или химически дразнения.
Днес обаче е доказано сигурно, че обикновената хре

ма, от която боледуват най-много хора, се предизвиква 
от вируси, което пЪк значи, че тя е леко преносима от 
болно на здраво лице и че трудно се лекува.

Съвременната медицина счита, че се греши, когато 
се мисли, че студвт е основната причина за появата на 
хрема. Да заболи някой от хрема най-често': е необходи
мо в носната му кухина да има вируси — които причиня 
ват заболяването. Студът, психически възбуди, преумо
ра и други причини са само вторични условия, които под 
помагат развоя на възплението в носната кухина.

Покрай действието на вируса върху носните лигави
ци, в хремата участвуват и други бацили. Върху здрави
те лигавици на носа се намират и белтъчни субстанци, 
наречени лизозини, които играят ролята на ферменти при 
осуетяване на размножаването ма заразителните бацили. 
Изглежда, че в присъствието на вируси тези лизозни не- 

могат да действуват, та се идва до размножаване и на 
други бацили в носа, което пък има за последица поява
та на гной в слузта, изтичаща от носа. Това възпланение мо 
же от носа да мине и върху съседните кухини на челото 
и вилиците и да заболеят и те (в медицината известният 
синузит).

За предпазването от хрема няма лек. Ако някой иска 
да се запази от това безопасно, но неприятно заболяване, 
следва да избягва всякакви места, където се събират мно 
го хора и между които обикновено има хремави. Днес то 
Еа е невъзможно — хората отиват на събрания, на кина, 
на театър и едва ли могат да се лишат от всичко, за да 
не заболеят от хрема. Също така няма лек и против хре
мата. Различни инхалирания, капки за нос, средства за 
изпотяване и пр. могат само да облекчат състоянието на 
болния, но не и да го излекуват от хрема. Затова е то- 
чнок огато се каже: „Ако хремата не се лекува, трае се
дем дни, а ако се лекува — 'една седмица”.

време а 
да намери по

Триста километра височи
на представлява значително 
разстояние. Въпреки това и 

'ат такава височина могат да 
се видят големи градове, ре
ки, просторнни гори и плани

Революцията 
ни приличал на

в Белград би 
косъмче. От 

такава височина реките блее
гп1„=аТ° съвсем снимки о- 
гледала, а булевардите се 
виждат хубаво нощно време 
когато Ма осветени. А^гро-’ 
навтът Герман Титов, който 
е летял на 
175 и 327

чина 300 Какво става, бе Реджо? 
— питал го взводният.

-— Нищо не става, другарю 
взводен, 
видя цифрите — отвърнал 
войникът.

Взводният, едно 
момче, взел компаса, 
рил посоката и веднага се 
обърнал към Реджо:

— Ето, виждаш ли колко 
лесно е. Как аз виждам, а ти 
не?

жем да видим 'земята'0 като 
полукълбо, защото човешки 
ЯТ поглед ОТ такава височи- 
„,м . да обхване само 
КЪМ 1з милиона квадратни 
километра от Земната повър 
хност, което значи една те
ритория равняваща се на те 
риторията на Индия и Ки
тай. За да видим Земята 
то полукълбо, т. е. 
ние виждаме Луната, е необ 
ходимо да се изкачим до 65 
хиляди километра виочитга, 
а това разстояние още не 
же да се достигне с космиче 
ски кораби с човешки 
паж.

.
Никак не мога дана може

;НИ
високо
наме-

Гледане от такава височи
на върху Земята би прилича 

) ло на гледане на стена от 
разстояние един метър. Така 
например Белград, гледан от 
300 км. височина би ни при
личал на петно на стената с 
ншрочина 1 сантиметър, Ду- 
навът като пукнатина от 3 
нилиметра, а Булевардът на

височина между 
километра, е зая

вил, че в океаните е можал 
и големи

ка
ка ктода види и кораби, 

те вълни дори.
— Вие сте по-вйсок и сте 

по-близко до луната; та виж 
дате — отвърнал Реджо.

Колко височина 
дима да видим Земята 
полукълбо, както от Земята 
виждаме Луната? От

е необхо- 
като мо

Записал: Мирко Зарков 
войник

еки-висо-

1
I СТРАШНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ В СВЕТА!
На земното кълбо съществу
ват два земетресни пояса. 
Първият, така нареченият ср 
еидземноморски пояс се прос
тира от Турция до Хималаи- 
те, а втория се простира около 
бреговете на Източна Азия 
и бреговете на Северна и 
Южна Америка.
Земетресенията са твърде че 

; сто явление. Статистически
те данни показват, че за все 
ки шест минути на земята

става по едно земетресение. 
От сътресенията, които от
белязват

от Скопие се отворила стра
хотна пукнатина, която гълт 
нала местото Скупи.

От всички градове у нас, 
най-много е страдал Дубров
ник. В течение от 186 години 
дубровчани са доживяли 37 
опустошителни земетресения. 
Първото земетресение се слу 
чило на 14 февруари 1481 го 
дина, а последното на 6 
рил 1667. Последното земе
тресение из основи сринало

Адриатическата република, 
която била в разцвета си.

През 1749 година едно 
опустошително земетресение 
разорява град Риобамба в 
Южна Америка.

По време на лисабонското 
земетресение през 1755 годи
на на брега нахлула разяре 
на вълна, достигаща височи 
на до 18 метра. При оттегля 
ме, тя въвлякла в морето ня 
колко десетки хиляди жерт-

}
сеизмологическите 

станции, над една втора се 
числят към групата на сил
ните земетресения.

Още 361 година след наша 
та ера остров Паг е прежив
ял едно катастрофално земе 
тресение. Цяло едно населе 
но място е било разрушено и 
изчезнало в морето.

През 518 година

С. С.

ап- Чуден стомахнедалеч
ви.

През 1703 година от едно 
страхотно земетресение в Я- 
пония загиват над 200.000 ду
ши. А през 1865 година то би 
ло придружено от огромна 
морска вълна, достигаща ви 
сочина до 30 метра, и причи 
нило огромни щети на насе
лението.

мумия, и пр. Намерена е би
ла и една пишеща машина с 
лист хартия, на който е би
ло написано на английски: 
Скъпа, ще ти дойда петък... 
През Втората световна вой
на акулите са обогатили сво 
ето меню с войнишки шап
ки, пистолети, ръчни бомби. 
В стомаха на една акула 
през войната е бил намерен 
и шифърът на японското ко 
мандуване, което много помо 
гнало на американците при 
операциите в Тихия океан.

Днес най-голяма опасност 
за корабокрушениците и ле
тните гости, които обичат да 
навлизат дълбоко в морето, 
представлява акулата. Тази 
ненаситна риба, която може 
да достигне дължина и над 
седем метра бразди океаните 
и моретата, навлиза в при- 

представлява

I
Катастрофалното земетре

сение в Асам през 1897 годи 
на опустошило около 600.000 

площ
КЕАЕПИР сташлцата и 

постоянна опасност за вси-квадратни километра 
(територия, по-голяма от те 
риторията на Франция).

чки, които по един или друг 
начин се намерят в морето. 
Акулата е винаги гладна и 
гълта почти всичко. Нейни
ят стомах е твърде здрав и 
онова, което не може да сме 
ле, си остава в стомаха, без

— Миличък, какво стана 
с тоя нов костюм?

— Ншцо, нали успях да 
купя нещо евтино от наше
то предприятие.

През 1912 година от едно 
земетресение в Турция заги
ват 3.000 души, а през 
година в Италия жертви на 
земетресение са вбили 30.000 
души.

В Китай (Кансу) през 1920 
година е дошло до едно от 
най-страхотните земетресе
ния в света, в което са наме 
рили смъртта си над 180,000 
души. В същата област идва 
повторно до земетресение 
през 1932 година, в което са 
настрадали 70.000 души.

Само три години по-късно 
едно страшно земетресение 
в Индия взема над 60.000 чо
вешки жертви.

1915 Чудни риби!

каквато и да е опасност за 
„здравето на акулата”.

А и какво ли все не може 
да се намери в нейния сто
мах? Ето няколко примера: 
Екипажът на един панамски 
кораб не толкова отдавна е 
хванал една акула и в сто
маха й намерила едно старин 

цялото в кал и

Изследовател на 
нашите предели

ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ На 20. ХП. 1845 г. е роден 
във Виена Франц Тоула, ге 
олог, е един от изследваните 
на Балканския полуостров. 
През 1875 г. Тоула за пръв 
път посетил централните пре 
дели на Балканския п-ов и 
вече през 1880 година обна-

но шише, 
алги. След като счупили ши
шето, моряците намерили ед 
но писмо и тестамент на е- 
дт-ш капитан на кораб. Теста 
мецтът е бил направен още 
1846 година и е бил изпра
тен до жената на капитана. 
От намереното писмо се виж 
да, че корабът е претърпел 
корабокрушение край брего
вете на Австралия.

В стомаха на акулите са 
намирани и много други пре 
дмети. Ето един малък спи
сък на намерените предмети: 
пощенски пратки, буркани с 
какао, с кафе, консервни ку 
тип с риба и месо, златни па 
ри, дърводелски алат, очила, 
саби, ръчни и джобни часов 
иици, дрехи, меки шапки, 
парчета подводни кабели, 
конски поткови, останки от

/<т - ■
В следвоенния период съ

що така са забелязани някол 
ко катастрофални земетресе 
пия. Така например през 1949 
година в Еквадор 6.500 души 
загинали следствие едно зе
метресение. През 1954 в Ал- 

загиват около 1.400 ду-

родвал своя научен труд „За 
паден Балкан”.

В монографиите на Франц 
Тоула намираме забележите
лни данни за историческото 
минало на Пиротско и Ди
митровградско. Тоула почи
нал на 3. I. 1920 г.

жир
ши. През 1957 година земе
тресението в Иран взема 
3.000 човешки жертви, а през 
1959 година в Еквадор — 
10 000.

Между най-силните земе
тресения в следвоенните го
дини спада и последното зе
метресение в Иран, което взе 
над 20.000 човешки жертви и 
причини огромни щети.разиекванетовърху квартирите на бойцитеДокато потрае
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НАШИ ПЛАНИНИ ИЗП ЪЛНЕНИ Е 

НА ДЕБЮТАНТИБЙЕЛАШНИЦА
това неговата игра беше иа 
моменти статична и неубеди 
тел на.
вид, че той е дебютант, бед 
театрални рутини — от него 
вата игра за сега не е, могло 
да се очаква повече. Вижда 

че той има смисъл и с 
малко повече труд ще даде 
по-добра игра.

Дафинка Панайотова 
Ана, която също така дебю
тираше — представлява „ма 
лко откритие” на режисьора

Любиша Джор- 
сценограф: Методи

Режия: 
джевич,
Петров, техническо ръковод
ство: Никола Илиев.

няй-ковариата олавина в Боева ■ Херцеговина
се наблюдава само 
когато през нощта въздуха е

с електричество,

Но ако имаме пред-■ай-прнвлекателната, но тогава,гръмотевици. Гръмотевиците 
продължителни, 

няколко дена непре-На 28 ноември 1962година, една група от единадесет 
младежи (девет от Земун и двама от Сараево) са отишли 
в плапипата Бислашшща, за да отпразнуват всред при
родата Деня на Републиката.

Нашата преса съобщи за страшната трагедия, която 
е сполетяла тези младежи. В разбеспялата се планина, 
само четирима от тях са се спасили от лапите па бялата

тук са така 
че по
къснато „атакуват” планина

миналия месецВ края на, 
самодейният театър в Дими
тровград „Христо Ботев” от
кри есенния сезон с пиесата 
Кула вавилонска” от Душ

ко Роксандич. Пред димитро 
публика нас-ьпи-

препълнен 
а когато въпреки това, не се се,

обикновени бветка-виждат
види, нито ггьк се чуват гръ

та със страшен и заглушите 
От силните гръ-лен трясък, 

мотевиди, сградата - крепост време, катомотевиди. В такова 
ламариненият покрив на об
серваторията, олуците, гръ-

вградската 
ха млади артисти, от които 
четирима дебготанти, чиято иг 

степен оправда 
Тех

започва да сеобсерваторията 
люлее, сякаш е настъпило зе 
метресеиие. Жителите на об 
серваторията, или пък вре- 

гостп на планината,

смърт.
Трагедията па младежите е дала повод за тази кратка 

информация за планината Биелашница. моотвода и всичко на зграда 
та, което е желязно, изглеж 

„букти” в пла 
Тогава, по-изтъкнатите

ра до голяма 
интереса на публиката, 

заслужава похва- 
покраймият трудколния въздух, която поня

кога се спуща изпод минус 
четиридесет градуса и т. н.

Обсерваторията е построе
на още през 1894 година. В 
началото на Народноосвобо- 
дителната война, тя е изпол 
звана от неприятелите/ превър 
ната е в яко укрепление и от 
тук те са воювали против па 
ртизаните. През 1942 година 
обаче, един партизански от 
ряд е превзел и разрушил 
обсерваторията. След осво

бождението, на същото това 
място, на височина от 2.067 
метра, е построена сегашна
та обсерватория. Тя е по-мо 
дерна и по-добре уредена от 
първата. Сградата й е много 
по-голяма и масивна. Нейни 
те стени са дебели по един 
метър. По своя външен из
глед, сградата прилича пове
че на някой бункер, отколко 
то на обсерватория. Но та
къв е изгледът й само през 
лятото, а през зимата тя не 
прилича въобще на сграда. 
Обсерваторията тогава пред 
ставлява една огромна леде
на маса — страшилище, или 
пък прилича на- някакъв 
кораб напущен от екипажа 
му и оставен сред бялото ца 
регво на чудно фантастични 
те, по форма, ледени блоко-

да като че ли 
мък.
части на сградата, 
направени от метал, непрекъ 
смато се явяват малки синьо

Недалече от Сараево около 
тридесет километра югозапа 
дно от този град, се намира 
планината Биелашница. Тя 
има няколко върхове, от ко
ито най-изтъкнатият се издн 
га на 2067 метра височина.

Природните красоти,- пла 
нинският въздух и слънце, 
представляват най-важната 
привлекателна сила на Бие
лашница. През лятото тази 
планина се посещава от мно 
жество туристи, през зимата 
когато всичко се покрие със 
сняг, планината се изпълни 
от многобройни 
на ски-спорта. Особено редо 
впи и чести посетители на 
Биелашница са трудещите 
се от град Сараево. През ця
лата година, почти винаги 
през празниците, те напущат 
шумния град, за да използ
ват своята любима планина 
за отдих и почивка.

Биелашница е величест
вена планина! Със своити ре 
дки и ненадминати красоти, 
тя е позната наймного меж
ду многобройните планини 
на Босна и Херцеговина. Но 
тази планина е известна още 
и по своята дива и сурова 
природа. Особено е опасна и 
капризна през зимата. Често 
пъти тогава, в нея бушуват 
страшни бури и снежни вея- 
вици, които могат да б ъдат 
катастрофални за заварени
те в планината алпинисти.

Биелашница е известно о 
ще и по това че на нея се 
намира най-голямата и най- 
обзаведената планинска об
серватория в нашата стра
на. На всеки три часа, от о- 
самотената сграда на обсер
ваторията се изпращат важ
ни сведения за движение

то на ветровете и облаците, 
за бързината им, за влаж
ността и налягането на въз 
духа, за температурата на о

ла и затова, зашото 
учебните занятия, те намери 
ха време и за такава актив- 

твърде необходима

менните
преживяват тежки часове и 

започнат да които сатогава, когато
силни ветрове. А тук, ност 

на нашия град.духат 
на Бйелашница,

Ц
вятър ьт е 

постоянно явление. Често пъ 
ти се явяват по-силни ветро 
ве и от най-страшните ура
гани. Тяхната бързина може

Донат и Мартин са съквар 
големи приятели, 

жизнени амби 
Же

пламъчета.-червени
тиранти и 
обаче техните 
ции са противоположни, 
гштбата на Мартин и Магда 

неспокой-

През време иа тази чудна 
игра на природата, ако ня
кой бъде случайно близо до 
з град ата на обсерваторията, 
неговата коса непремено ще 

Тогава,

известно 
временно неразбирате 

Мартин и До-

Енася 
СТЕО И

да бъде до 75 метра в секун 
да, или повече от 250 кило
метра в час. Това значи, че 
ветровете на Биелашница и- 
мат почти два пъти по-голя 
ма бързина от обикновените 
урагани, които все пак са та 
ка силни, че събарят и но
сят всичко, каквото срещнат 
иа своя път. Но както навея 
къде, така и тук, човекът е 
успял да впрегне силата на 
това природно явление. За 
тази цел е построена вятър
на електрична централа, в 
която се произвежда електри 
чествочо за нуждите на обсе 
рваторията и нейните жите
ли.

лство между 
нат. Още от първите дни два 

млади съпрузи са неща
се изправи нагоре 
той ще почувствува неприят мата

стни поради слабите им ,,жи 
тейски квалификации”—Мар 
тии е обикновен служащ в

любители миризма, подобно на оная, 
ако

на
която ще почувствува, 
хвърли в огъня няколко ко
съма от своята коса.

едно предприятие, а Магда 
бива принудена да прекъсне 
със следването си по семей
ни причини.

Между младежите съпру
зи избухват сериозни недора 
зумення. Мартин започва да 
следва и да странствува — 
а Магда извършва „прелю- 
бие” с неговия „верен” прия 
тел Донат. Разприте между 
Мартин и Магда все повече 
се изострят.

Д. Панайотова

Играта на наелектризира- 
въздушни вълни се 

съпровождат и със силно и 
ужасно пищене. В това вре
ме, цялото пространство нао 
коло е изпълнено с оглуши
телно бучене и шум. Ако в 
тези минути, в джебовете на 
човека се намират някои пре 
дмети от метал, нужно е да 
бъдат изхвърлени 
навън, защото всяко невни
мание, може да бъде съдбо 
носно за него.

Джорджевич. Играта й се от 
личаЕа с маниери, на една 
„модерна” девойка. От нача- ' 
ло до край на представлени 
ето тя се вживяваше в роля : 
та си.

Играта на Спас Петров ка 
то Мартин беше на завидна 
висота, но на моменти и той 
правеше неприродни движе 
ния и това накърняваше съ- | 
държанието на успешно из
ведената поза. Но неговата 
игра като цяло беше една ус 
пешна креация.

Почти на същото равнище 
беше и играта на Лиляна ) 
Джсрич като Магда обаче тя 
често се смееше и когато то
ва не беше нужно и това до 
известна степен отиваше на 
ущърб на играта й.

Момичето с китарата—Рай 
на Иванова даде една успеш . 
на партия.

ните

Едно от най-интересните я 
в ления във височините на 
планина Бйелашница, по вся

От друга страна ревностна
та приятелка на Магда — А- 
на, упорито настоява пред 
Донат да се вземат, въпреки 
че знае за връзките му с Ма 
гда. Най-после той съглася
ва. Сега новата съпружеска 
двойка получава комплимен 
ти от Мартин и Магда, като 
им казва, че бракът е „кула 
вавилонска”, а Донат, който 
преди говореше, че „бракът 
е застаряла институция” сега 
е променил становище...

веднага

гве.
В този интересен, през зи

мата, „брод” — призрак, по 
стоянно живеят и работят 
трима специалисти 
ролози. Откъснати от света 
въобще, тези храбри мъже, 
членове на „екипажа на па
рахода”, имат възможност да 
наблюдават, във високата 
планина, чудни и много ин
тересни природни вления, за 
които те разказват на своите 
гости—алпинисти.

Времето в планината мно
го често е лошо: падат гъсти 
мъгли, сняг, духат силни ве
трове, образуват се облаци и

ка вероятност, е така наре
ченият „огън на свети Ел- 
мо”. Това явление може да Д. Илчевметео

На дневен ред финансите !

На 13 декември тази годи
на в Димитровград се състоя 
заседание на управителния 
отбор на Фонда за школство 
на което бяха разгледани фи 
нансовите планове на учили-
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щата за учебната 1962/63 го
дина. На същото Заседание бе 
разгледано изпълнението на 
бюджета на училищата на те 
риторията на комуната за из 
теклата година.

Асен Гогов в ролята на До
не даде най-успешно пр

РежифорътЛюбиша Джор 
джевич беше осъществил I 
СЕОята замисъл. Ако се има 
пред вид фактът, че той не 
е имал широк избор на ар- , 
тисти

нат
евъплъщение на Роксацдиче 
вия герой по ред причини — 
той изглеждаше 
млад отколкото действител
но е имал Донат (36). Освен

много по-

М. Андонов
.................. ..... .......................................... .................... ................................................... ....................................... ..... .1»............

на на покорения Днепър ня
маше ни най-малко значение 
дали са споменали нейде там 
нейното име или

с. ЖУРАХОВИЧ
това име. А може би го е чу 
вал някъде, дори го е запи
сал в бележника — набързо, 
между другото. И след чет
върт час вече не е помнил 
кому принадлежи това име: 
на живата ли черноока де
войка със зелена барета или 
на оная с ясния поглед, коя
то все се смущаваше и мъл" 
чеше. ^

. . .И ето сега Рудич стое
ше на бента. Все със същата 
замислена усмивка, с неугас- 
нало вълнение в очите той 
гледаше ту пълноводното, 
спокойно-величаво езеро на 
Ленин, ту бясно пенещите се 
водовъртежи на долния бйев, 
които сякаш още миг и щяха 
да откъснат скалистата Хор- 
тица, да я отнесат далеч към 
морето.

Покрай него бавно мина 
жена и се спря на няколко 
крачки далеч. Тя се загледа 
с широко разтворени ясни о- 
чи в кипящата вода и от то 
зи поглед лицето й, немла- 
до, добро, досегнато от бръч 
ките на умората, стана по- 
светло. Усните й се размърда 
ха, сякаш тя произнесе нещо 
на глас, но от грохота Рудич 
нечу нищо. След това жена 
та се усмихна и поклати гла

не.
Но той не можеше да се

съгласи с това, длъжни саби 
ли да го споменат. „И ако то 
ва не са направили — 
ли Риудч, — то е само защо 
то аз или някой 
отминали човека. Виждал 
съм я аз, срещал 
тук някога?”...

помие

друг сме
пръв път? — попита Рудич.

— Защо така мислите? — 
учудено го изгледа жената.

— Аз познавам веднага хо 
рата, които виждат всичко 
това за първи път.

— А аз почти трийсет го-

там? — попита Рудич, като 
сочеше с очи онова място, де 

минути

ли— Вие ги познавате, защо
то за тях писаха вестниците 
— рече тя.

— А за вас? — попита Ру
дич, като очакваше напрегна 
то отговора й.

— За мене ли?—усмихна се 
жената и вдигна към него 
ясни очи. — Та те бяха на
шите герои. Аз съм обикно
вена работничка. За 
не можеш да напишеш.

В гласа й нямаше 
сянка от обида. За нея не 
бяха писали. Какво 
ма тук?

— Тук често идваше един 
мой приятел, 
дент — рече Рудич, като се 
стараеше упорито да разре
ши някакъв въпрос, който го 
измъчваше. — Той снимаше 
за вестниците. Сигурно е фо 
тографирал и вас?

— Не помня... Веднъж съ 
зрях в един вестник своя нос 
нейде на третия ред. Падна 
смях! Все пак пъхнала бях 
своя нос. Там наистина не 
приличах много, но момиче
тата ме познаха.

— А нямаше ли вашето и- 
ме под снимката?

— Името ли? Не помня. Си 
гурно го е нямало.

Рудич долови онова, което 
жената не беше доизрекла: 
пред тази потресаеща карти

ли СЪМ я Рудич се обърна към рекато преди няколко 
стоеше жената.

Тя леко се смути и от това 
лицето и стана още по-мило. 

— Ах, не.. . Забравих. 
Рудич

се вглеждаше в нея 
той никога не беше я виж
дал.

та, която бясно клокочеше/ 
ревеше и се пенеше. Всичк! 
това, познато отдавна, близ
ко до болка в сърцето, сега 
му се струваше не чак толко 
ва познато. Рудич усещаш® ■ 
в живота си някаква голяма 
празнота. Към гордостта, с ■ 
която беше

• . . Жената се спря. Дълбо 
ко въздъхна:

— Ето отдъхна си 
ми. Сега в къщи. Тъкмо 
моят автобус.

— Вие от работа
попита Рудич.

Аз съм в 
трансформаторното. Не сте 
ли били в нашия завод? Ху 
баво е у нас. И колко 
бри хората!

душата 
идедини го гледам —усмихна се 

И всякога сякаш за
все по-внимателно

тя. не,
първи път .

Сега вече Рудич се зачу ди се връщате?
ДОизпълнен

днес, към спомените, 
му бяха тъй скъпи, се приме 
свацге сега горчевина. Не бе 
ше ясно откъде се бешше по 
явила изведнъж тая увере
ност,

всичкиди: — На каква работа бяхте? 
— На различна — като се 

усмихваше, отговори жената. 
— Най-вече на бетона. И 
след войната също.

— Вие и при възстановява 
нето на Днепрогрес ли сте ра 
ботили?

— Разбирасе—рече тя. — 
Целият ми живот е тук.

Тя изговори тия думи съв
сем просто, но в тях за Ру
дич прозвуча нещо дълбоко 

с и значително, той неволно 
млъкна. Жената въпросител 
но го изгледа:

— А вие за първи път ли 
сте в нашия край? Никога 
ли не сте виждали това?...

Рудич се смути и не отго 
вори отведнъж.

— От работа. които— Работили ли сте тук?
— Да, на Днепрострой — 

отвърна тя и посочи нейде 
долу, в подножието на бен
та. После додаде: — Винаги 
се старая да мина бента пеш 
ком. Ако само имам излишна 

Вървиш,

нито
са дочудно и-ва.

но сега той беше убе
ден, че всичко видено и пре 
живяно, че самият той 
вите
той би разбрал 
по-дълбоко, ако от

Рудич обичаше, незабеля
зан, да наблюдава хората. Не 
що в тая жена привличаше 
вниманието му. Тя тръгна по 
нататък 
Той също направи няколко 
крачки. Вглеждаше се в лице 
то й, умислено и малко тъ
жно.

— Вижте как чайките 
гмуркат в пяната — обърна 
се той към непознатата же

Рудич искаше да попита 
как се казва, но се запъна. В 
тоя миг се приближи автобу 
сът. Жената приветливо му 
кимна с глава и се качи на 
стъпалото. Автобусът ведна
га потегли.

фотокореспо- с негогледаш,минута, 
спомняш си. Някога дори съ 
чинявах и стихове, ето тъй, 

Мека

сложни противоречия
несравненои отново се спря.

млади го 
дини имаше щастие да узнае

си вървя...както
замислена усмивка пак осве
ти лцето й. — След нощната всичко онова, е което е богаСтепан Рудич дълго гледа 

подире й. В ушите му звуча
ха простите думи: „Тук е це 
лият ми живот.” Как не е 
познавал той тая жена, 
не е могъл да забележи чове 
ка, който така дълбоко е чув 
ствувал създадена 
красота, човека с такава бо
гата душа?

смяна всички си тръгват 
автомобили, а аз сама — пе 
шком. Слънцето изгрява. Ре 
ката блести. Сърцето ти до
ри понякога се свива. Вър
виш и шепнеш.. . Това сигур 
но не са били и стихове. Ис 
каше ми се да съчиня песен 
за да я чуят всички. Или да 
разкажа така, че да запомн 
ят за цял живот. Вървиш по 
някога и си шепнеш. А ни
що не излиза. Но едно стих- 
че като че съчиних.

та душата на този незабеля 
зан от него човек.

се

Слънцето клонеше на за
пад. Мънички дъги пробляс
ваха и гаснеха в облачетата 
бяла пяна.

Време беше да отиде на га 
рата. Но Рудич все стоеше, 
опрян тежко на перилото, и 
без да откъсва поглед гледе 
ше ли, гледаше ревящия во 
допад.

на. какТя спокойно го погледна и 
отвърна с мека усмивка:

__ И излитат от дъгата.
Рудич се наведе над пери

лото. Наистина! Чайките пра 
широк плавен кръг, по- 

като камък падаха в рев 
разпенена вода и раз 

се издигаха

от него

— Не, често съм идвал тук. 
И познавах мнозина. — Той 
назова няколко имена.

Жената се оживи. Разбира 
се, тия хора й са добре поз
нати.

веха 
сле 
ящата 
перили 
нагоре в 

__ Сигурно

Той се спусна бързо на
пред, сякаш искаше да се за 
тече след автобуса. Да разпи 
та, да узнае името й... Нав
ярно той никого не

криле, 
светналата дъга.

вие сте тук за Него ли си спомняхте
е чувал


