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Първа околийски конференция на Социалистическия съюз в Лесковец

През изтеклия период организациите иа ССРН 

постигнаха забележителни резултати
— За председател на Околийския отбор на Социалистическия съюз е избран Мвлеряд 

Велковнч, за подпредседател Асен Лазаров, а за секретар Станимир Стояпович
На 5 и 6 януари тази година в Лесковец се състоя I 

околийска конференция на Социалистическия съюз, в ра
ботата на която взеха участие 286 делегати и голям брой 
гости — представители на обществено-политически орга
низации, трудови колективи и ЮНА. На конференцията 
присъствува и ДРАГОСЛАВ МУТАПОВИЧ, член па Гла
вния отбор на ССРН на Сърбия. Доклад за проблемите и 
задачите пред организациите на Социалистическия съюз 
изнесе Милорад Велкович.

Преди десет години, нн 14 януари 1953 годи
на, Парадна ша скукщина и,бра Йоеий Броз 

ТиШо за йръе йрезиденги на ФНРЮ ство. Мрежата от здравни за 
ведения от ден на ден става 
все по-широко, а броят на ка 
дрите нараства. В различни
те органи на управлението у 
частвуват над 16.000 
които непосредствено реша
ват по всички въпроси из о- 
бластта на обществения жи
вот.

диката имат пълна отговс 
ност. Те трябва да доприн 
сат шото статутите на тру, 
вите организации да бъд 
колкото се може по-добри, 
тях правилно да се регул 
рат вътрешните отношеш 
в трудовите организации 
техните отношения към ор 
ните и организациите в к 
муната.

На конференцията отде 
но бе указано на някои ак 
ални въпроси из областта 1 
селскостопанското ггроизво, 
ство а оглед на това че в ст 
панството на околията то : 
ема видно място. С него ( 
занимава около 65% от на< 
лението, но поради примига 
ната обработка и ниските ; 
ходи жителите от селата от 
ват в градовете и промит; 
ните средища, търсейки д( 
ггьлнителни източници на ; 
ходи. Затова не обработка! 
на земята и приложение! 
на различни агротехническ 
мерки ще трябва да се общ 
не още по-голямо внимаю 
занапред. В това начинаш 
най-важна роля ще изигра» 
земеделските кооперации, в 
кто и секциите на Социал: 
етическия съюз за селскост 
панско производство и коог 
ративно дело.

На конференцията бе изб 
ан нов Околийски отбор н 
ССРН от 73 члена и Надзт 
рателен отбор от 11 члена.

В. Велкова

души,

На дневния ред на I околи 
йска конференция на Социа 
листическия съюз бяха оце
нени досегашните резултати 
на тази организация в почти 
всички области на нашия об 
ществено-политически и сто
пански живот и приети пре
дстоящите задачи.

ито са на училищна възраст. 
Във всички комуни същес-1 
ствуват работнически и наро 
дни университети, докато с 
различни форми на обуче
ние са обхванати над 25.000 
граждани. В околията съще
ствуват 18 библиотеки с над 
133.000 книги и над 28.000 чи 
татели, голям брой основни 
и средни училища и пр. С то 
ва са създадени благоприят- I 
ни условия за по-бързо уве
личение на културното рав
нище на населението. Увели 
чен е броят на кината, фор 
мирани са нови хултурно-ху 
дожествени и просветни дру 
жества. Ускорено е и строи
телството на жилищни сгра
ди в градските и селски сели 
ща и тяхното градоуетрон-

В период от няколко годи
ни са направени крупни уси 
лия в развитието на стопан
ството, в което са инвестира 
ни над 18 милиарди динара. 
Строят се няколко промишле 
ни гиганти във Враня, Вла- 
дичин хан, Лесковец и още 
някои места. Бруто-производ 
ството е увеличено ог 60,4 ми 
лиарди динара през 1960 го
дина, на над 96 милиарда пр 
ез 1962 година. Национални
ят доход на глава от населе 
нието също така нараства- И 
в следващия период борбата 
за увеличение на производ
ството ще бъде една от пър
востепенните задачи на орга 
низациите на Социалистичес 
кия съюз. Във връзка с това 
организациите на Социалис
тическия съюз ще вложат 
максимум усилия за провеж 
дане в делр на социалстичес 
ките принципи на раз пред е- 
ние според трУда. Сега пред 
стои и донасянето на статута 
на трудовите организации. 
Затова организациите на Со 

циалистическия съюз и Син

В доклада и в разисквани 
ята, които станаха след то
ва, се казва, че в новата лес 
ковашка околия сега има 19 
общински отбора 

местни
на ССРН

организации 
и 784 подружници на Социа 

съюз, в които 
са зачленени 211.190 гражда 
ни, т. е., 76°/о от съвкупния 
брой на избирателите. Обаче 
на омасовяването на тези ор 
ганизации не е обърнато ну 

така че

173

листически

внимание.жното
броят на членството през по 
следните три години е увели 
чен само с 2.953 ДУПъ>>-кое 
то не е в унисон с дейността 
на тази организация и резул 
татите, които тя е постигна
ла. На този въпрос в предсто 
ящия период ще бъде посве
тено пълно внимание.

Говорейки за някои въпро 
си във връзка с метода 
работата, на конференцията 
бе констатирана необходи
мостта от постоянното усъвъ 

формите на дей

наНа 14 януари 1953 година 
на VI редовно заседание на 
Народната скупщина бе изб
ран за пръв президент на 
Републиката Йосип Броз Ти- 
то. Това най-високо звание 
бе поверено на човека, чия- 
ю съдба отдавна бе съдба на 
всички наши народи. Тито в 
революцията стана символ 
на нова епоха на югославски 
те народи.

Тогава Тито каза:
„...по-нататъшната индуст

риализация и изграждане-на 
страната, подобрявне на сел 
ското стопанство, усилия в 
издигането на културното и 
жизнено равнище на нашите 
трудещи се, предприемане на 
всички необходими мерки за 
сигурност и мирно развитие 
на нашата страна, непрекъс
ната грижа и работа за укре

пването на социалистическа
та демокрация, зорко пазене 
на придобивките на народна 
та революция и особено на 
братството и единството на 
народите, по-нататъшно за
дълбочаване на икономическо 
то, културно и политическо
то сътрудничество с всички 
страни, които искат и ценят 
такова сътрудничество — то
ва ще бъде главната грижа 
и задача за осъществяване-' 
то на която ще работим..."

За това обещание и завет 
днес можем да говорим с ези 
ка на фактите на едно бо
гато и наше десетилетие.

Нашия президент наричат 
гражданин на света. И с пра 
во, защото Тито е символ на 
борбата за мир и социали-- 
зъм, за мирно съвместно съ
ществуване и дружба между 
народите.

ПоЬече думи за иечаша
Един прнсъствуващ на Общинската отчетно-избор 

на конференция в Димитровград, състояла се преди два 
месеца, правилно бе забелязал, че малко думи са казаГ 
ни за печата и разпространяването му.

Колко уместна е неговата забележка ,личи от то
ва, че с изключение на „Братство" други вестници не 
проникват с 1.000 екземпляра вкупом по селата на кому
ната, а тя наброява към 20.000 жители. При това има се
ла, където печатът прониква периодически — от петък 
на петък.

ршване на
ност в Социалистическия съ 

особено на развитието на 
активностиюз. чрез

съ-различни
секциите и координирано 
трудничество в изпълнение
то на задачите заедно със Си 
ндиката, Народната младеж 
и останалите обществено-по
литически организации и сдр 
ужения. Обезпечаването на 
материални условия и обще 
отвени помещения, също та
ка е една от задачите на ор 
ганизациите и ръководствата 
на ССРН.

Не по—завидно е положението и в Босилеградскд- 
та комуна, където също така печатът мъчно" си пробива 
път.

Фактът остава. И следва да се потърсят иричи-

Пощата предлага вестника след три и повече дни. 
Трудно е да се организира друг вид продажба. Земедел
ският производител (често неоправдано, или по липса 
на навик) счита, че абонирането представлява значите
лен разход.

ните:

В областта на просветата 
и културата са постигнати 
завидни резултати. Чрез ос- 
могодишно образование са 
обхванати 78% от децата, ко Милорад Велкович Считаме, че все пак има възможност за по-масово 

проникване на печата в комуните Босилеград и Димит
ровград:

Всяко село има кооперативен магазин 
има вестници, поне за колективно четене вечерно време, 
когато земеделските стопани се съберат на разговор.

Подружниците (топа са го направили подружни- 
ците от ТЪлмински район) и младежките активи също 
така могат да се абонират и да услужват членството си.

Ако земеделският производител не куйува всстпк- 
ци, „заЩото му се виждат скъпи”, кооперациите би тряб
вало да жертвуват няколко хиляди динара годишно за 
абониране па своите продавници но селата 
чип да улеснят производителя да прочете вестник. (Да 
напомним: неведнъж кооперациите са изкупили от него 
евтино агнешко месо, мляко или едър добитък и са при
печелили нещичко, и пяколко хиляди динара абонамент 
би били в интерес и на производителя и на кооперациите).

Или защо част от средствата на подружниците на 
ССРН и младежките активи да. не се отдели за абони
ране?.

Пленум на ЦК на Народната младеж на Сърбия и може да

Разв, социалистическо ошиошение към труди — основно във възинтиииеЯо на младежта
На пленума на ЦК на На

родната младеж на Сърбия, 
който се състоя на 7 януари 
тази година в Белград, беше 
разгледан въпрос за възпита 
нието на младежта.

Членът на преседатеството 
на ЦК на НО на Сърбия, 
Живота Джорджевич изтък 
иа, че в условията на пълна 
публичност на всичко, което 
се случва в обществото, не е 
изключено, че младите хора 
нямайки създадени крите
рии, приемат и ония дефор
мации като нормални и за об 
ществото характерни явле
ния, па затова е нужна орга 
низираиа дейност на всички 
обществени фактори в стре
межа за възможно по-прави 
*но възпитаване на младеж
та. От друга страна, младите 
хора търпят влияние на брой 
ни и положителни, но и отри 
цателни идеологически влия 
нил отстрана.

Участието на младите в по 
яитическия и обществен жи

самоуправление. От друга ст 
рана се увеличи интересът 
на обществените фактори за 
проблемите на младите, хо 
ра но се забелязва, че е 
все по-необходимо конкретно 
да се съгледат потребите на 
обществото за по-сериозно, 
научно изучаване живота нд 
младежите, за създаване на 
отговорящи институции, кои 
то би се занимавали с тоя въ 
прос, толкова повече, че на 
са редки случаите, 
основа на отделни 
(прояви) се донасят заключе 
ния и оценки за цялата ге
нерация на младите вчисле- 
ни в Народната младеж.

На пленума е изтъкнато, 
че Народната младеж и до
сега развиваше своя актив
ност във възпитанието на св 
оите членове, но често е обя 
снявала общите принципи, 
занемарявайки задължение
то да се ангажира са разре
шаване на всекидневните пр 
облеми на младите хора и да

В развилата се оживена до 
скусия говори и секретарят 
на Главния отбор на ССРН 
на Сърбия Дража Маркович, 
който подчерта, че-развиване 
на социалистическо отноше
ние към труда е основно изи 
скване във възпитателната 
дейност с младежта. Проме
ните в тази насока вече се 
чувствуват, например, при 
студентите, но организация
та на Народната младеж и 
други обществени фактори 
би трябвало да се борят за 
по-правилно отношение към

да на въпроси от всекиднев 
ния живот, на отношението 
на младежите към труда, за 
дълженията, човека, същес
твува достатъчно вербализъм 
във възпитателната и идей
на дейност. Съвсем разбирае 
мо е, че за това е нужно ця 
лостно действуване и обеди
няване дейността на всички 
фактори в рамките на кому 
ната. Промените в структу
рата на семейството, менят и 
ролята на семейството във 
възпитанието, така че тя не 
е способна само да възпита
ва и подготовява младия чо 
век за живот. От друга стра 
на трябва да се спречава от 
слабването на отговорността 
на родителите за възпитава
не на децата, по тоя начин, 
щото обществените сили ще 
координират дейността на у- 
чилищата и семействата във 
възпитателния процес.

Нуждата от единна дей
ност на всички възпитател- 
ш^фактоот^^ощ^т^чебие

и по този на

истина, през последните години в селото масово на 
влиза, едно ново средство за информиране — радиото. Но 
въпрос е колко това средство е използвало

че въз 
явления

за тази цел
(то служи и за забава) и колко с достатъчно за едно по- 
пълно осведомяване на гражданина? Нашата цел пс е 
да разсъждаваме за предимствата на печата или ради
ото. Считаме само, че никой не може да отрече общсст 
вено-възпитателната роля на печата и неговата мобили
зираща сила. Нито може да се отрече пуждата иа СЬвре 
меннил земеделски производител или промишлен работ
ник от него. 'г

И тогава наистина остава да се кажат повече думи 
за печата и да се предприемат мерки за по-масовото му 
прониквапс и на село.

По кой път?
Това оставяме на Факторите, компетентни по 

въпроси. Намесваме се само дотолкова, чс счнтамс__за_ко

труда, ученето, особено при 
средношколската 

Развивано на
младеж, 

правилно отно 
шение към работата е толко 
в а по-важно, защото на раз
лични начини проникват сх
ващания за възможности на

« У•?*4 тези



БРАТСТВО

Телегвама н* *®*®®т^ввков до президента тшоГрани за които се говори

Република Тоголанд При проггьтува!^®^®” ™^0 ^^^^.рската^омуниоти^
, 1-тар на Централния комитет на ^ ^ правителство
ческа Живков оправи до другаря

Тито следната телеграма: съюза на югославските
„До генералния се*Р » ратвт народна републи 

комунисти, президента «а 3 Тито _ Белград,
ка Югославия другаря Ио ^ страна използвам

При пропътуването през Ваш^ви и пожелания за 
отправя искрели I дг югославски

благоденствие на братските (Та11ЮГ)

Мида, които културно и ДУ- 
най-високо. В стра 

отглеждат и изнасят
името на тогоанската младеж 
„Джувеита” съставено от 
ска, работническа и интелек 
туална младеж. Тези две по 
литически организации успя 
ха с общи усилия да попре
чат на

провъзгласяването на незави
симостта му.

През този пориод се появя 
ват и искания за освобожда
ване и обединение на двете 
части на страната. С цел да 
отклони борбата за национал 
на незвисимост, през 1956 го 
дина Франция провъзгласи 
автономия на частта под ней 
но управление. Наскоро след 
това, на 18 февруари 1958 го 
дина, Франция с нова консти 
туция „свърза Тоголанд с 
френската сбщност на духа и 
интересите”.

По това време в Тоголанд 
започва оживен политичес-

>епублика Тоголанд, в 
през нощта между събо- 
и неделя бе извършен дъ 

удар, е една от най-1 
,пейте държави на афрнка 
сия континент и 
(авиисмост 
,0 година- Преди това пово 
от 75 години тя беше най- 

пред владение ма Герма- 
ч а след това на Франция 
Англия. През 1884 година с 
говор между тогавашния 
ал на Тоголанд Млап Ш и 
рмания тя стана германс- 
I протекторат, а през авгу- 
1914 година Франция и А- 

4ия разделиха тази стра- 
1 Когато беше създадено О 
}еството на народите, две- 
I части на Тоголанд бяха

коя ТО 1П>ховно са 
пата се ' 
фъстъци, памук, кафе, какао 

които се получа 
масло и семе-

сел

авен и палми, от
ва палмово

В частта, която бе под 
глийска власт, прео 1957 го-

плебисцнт

получи 
на 27 април

аи-опитите иа френски
те опскуни и франкофилска 
та Прогресивна уния, които 

Того иа избори 
април

случая да пи 
лично щастие и 
иаРОДК”

дина бе проведен 
и мнозинството от население 
то се определи за присъедин 
яваие към Гана. Включване 
то на тази част от Тоголанд 
в Република Гана стана през
1957 година.

с получаването иа незави 
Тоголанд не бе решм

се стараеха 
те, проведени 
1958 година да се изкаже за 
приключване към Френска
та африканска общност. На 

избори Комитетът иа е- 
Того при сътру 

с останалите про 
спечели го

през

Започна шеешияш конгрес на 

Германската
лисшическа Партия

единна социа-тези
динството на 
дничество 
гресивни партии

победа. От 48 членове 
Комитетът

си мост свои проблеми.
започнал да решавсички 

го от тях е
Най-трудни бяха пробле- 

областта на вътреш- 
развитие, особено в раз

I
лямаI Цеденградската деелгация

възглавяващ монголска-
ва.парламента,

единството на Того полу
чи 32, а Прогресивната уния 
само 12 мандата.

Берлин започна 
Шестият конгрес на Герман
ската единна социалистичсс 
ка партия, на който покраг 
около Р2.000 делегати присгьст 
вуват и представители на 70 
комунистически и работниче 

. Съюзът на Югос 
е застъ

пя Завчера вмитс вкм живот. В противовес иа 
така наречената Прогресив
на уния, която беше френ
ски настроена, и на която бс 

образуването на

балиа
мото
витиого па стопанската

както във всички 
които са били под

делегация и ДР-та
секретар на Гер-Първият 

майската единна социалисти- 
— Валтер Улбр

за, защотокакто на са-Под натиска 
мия народ на Тоголанд, така 
и иа свободолюбивите страни 
в света, Франция след това 

да даде независимост 
официално

' кострани,
лоииално управление, 
мало почти никаква индус
трия, освен няколко прера
ботвателни фабрики. От I що 
възгласяването на Ре1^У

бяха направени сериоз
сс използуват

богат-

|ставени под негов мандат, 
{управлението им остана в

ис с и
ческа партия 
ихт, в доклада е 
че Германската едина социал 
истическа партия е против 

и сектанството в

поверено
1цеге на Франция и Анг- I правителството на тази автоно изтъкнал,

ски партии 
лавските

1 реши
на Тото, чкето 
провъзгласяване бе извърше 
но 27 април 1960 година в Ло 

тази най-ма

'I комунист,
'1 !ката

ни усилия да 
различните природни 
ства какви! о са бокситът, 
желязото и хромитът, с кои
то тази страна е много бога

догматизма 
международното

движение, олицетворе-
комунисти-мо, столицата на 

лка африканска държава. 
Върху 57,500 квадратни ки 

жиЕее около 1.200.000 
Това е най-гъсто 

между аф-

I
ческо
ни в лицето на „ръководите•I г.лометра,1 лите на Албанската партиянаселение!, 

населена страна 
риканските страни, получи- 

независимост след Втора
та световна война. Населени 
ето говори на 44 различни ди 
алекти, но преобладава диа- 

племената Еве и

положително стано 
основните пробле- 

поставят пред 
общност'.

на труда и онези, които им о 
казват подкрепа”, че е за по 
литика н амир и миролюбиво 
съвместно съществуване ка
то единствено правилна мар 
ксистко-лвнинска политика в 
съвремените условия. По от
ношение на германския въп 
рос Улбрихт се застъпи

отношения със За

I
■1

! Iли
4 заемаше

ви ще към
които семи,

международната
лектът на у :

за
Трайчо Костов провъзгласен за 

герой на социалистическия труд
бивши високи ръководители 

Ордена Геврш Димитров

нормални 
падна Германия ,за зачитане 
на факта, че съществуват 
две различни германски дър 
жави с различни системи;

: . ■

:М-‘-

ошли- \ за зачитане на границите ме 
жду тях; двете държави да 
не се въоръжават с ядрено 
и класично оръжие и тн. Сп 
оред него Западен Берлин тр 
ябва да стане демилитаризи- 
ран град, вгьдето да се раз
вее знамето на Обединените 
нации.

Още трима 
чепи с

Н. С. Хрушчов
и за изграждането на социа
лизма.

Президиумът на Българ
ското народно събрание изда 
де указ, с който бившият пь 
рви секретар на ЦК на БКП 
Трайчо Костов се провъзгла 
сява За герой йа'- социалисти 
ческия труд. Със същия у- 

Костов се отличава с ор

състояща 
член 

комитет

пен от делегация, 
се от Велко Влахович,Президиумът също така от 

ордена „Георги Дими- на изпълнителния 
да ЦК на СЮК, и Лидия Ше 
нтюрц, член на,ЦК. Като ръ 
ководител на делегацията на 
КП на СС на Конгреса при 
съствува Ншогйа Сергеевич 
Хрушчов. На конгреса също

личи с
тров”, още трима високи ръ- 

загубиха На вторият ден от Кокгре 
са говори Н. С. Хрушчов пв 
въпроси за отношенията в м* 
ждународното работническо 

движение. В двочасовата си 
реч пой между другото пред 
лози от името на ЦК на 
КПСС временно спиранени 
полемики разискванията ме 
жду Комунистите партии в 
света.

ководители, които 
живота си по време на кул-

каз
дена „Георги Димитров”. В 
съобщението се казва, че те
зи високи признания на Ко-

. мна държава, съществуваше 
и твърде силна партия Коми 
тет на единството на Того, на 
чело на която се намираше 
досегашният президент Сил- 
ваниус Олимпио. В полити
ческия живот 
стъпва също така и движе-

та към личността. Това са 
бившият член на ЦК на БКП 
Васил Марков, кандидат — 
членът на ЦК Илия Бояджи 
ев и бившият министър на 
електрификацията Манол Се 

' келаров.

г{ия. След Втората световна 
|Ойна Тоголанд беше поста- 
фн по опекунството на Орга 
:>изацията на обединените на 
||ии, но опекуни и 
9,к си останаха по-ранщни- 
Ъ колониални сили, все до

така присъствуват Владис
лав Гомулка, ръководител на 
полската делегация, Тодор 
Живков, ръководител на бъл

стов се дават за неговите ви 
соки заслуги в борбата сре
щу фашизма и капитализма

по-ната-
на страната

■жаж. ’ ж. ' ж ж.■ж. ' ж. ’ ж. Ж Ж»Ж Ж. ж■Ж: *-Ж.■Ж. ж' ж. ж■ ж.ж.ж- ж.

иПравдаи зя Проблемите на мира, съвмесшмоШо съществуване и сътрудничеството
между квмунисшическшШе аирШии

'{Московска „Правда”, орган 
||а Комунистическата партия 
:а Съветския съюз на 7 яну 

.' ри е

си на международното ком! 
нистическо движение и да се 
търсят пътища за сближава
не, пътищта на сътрудничест 
во и единство”.

публикувала статия 
юд наслов „Да укрепваме е 
йнството на комунистичес- 
ото движение в името на 
ира и социализма”, посеете! 

проблемите на войната 
политиката на мир- 

съвместно съществува-

Разрешаването на споровете по мирен път е поли
тика на мирното съвместно съществуване на дело

В уводната статия на „Пра 
вда” се казва, че курсът на 
КПСС, дефиниран на XX I! 
ХХП конгрес се състои в ся

силя
а на

мира, лотиването на всички 
на социализма, в укрепване 
то на единството на всичкЯ 
братски партии, в сплотява® 
то на всички сили на антию 
периалистическия фронт. П< 
сочавайки, че тази линия 1 
залегнала в основата на ста 
новището на КПСС по от» 
щение развоя на отношени) 
та сър социалистическа К)я 
славия „Правда” между ДР1 
гото пише: „Оня, които твЧ 
ди, че в Югославия е „въз® 
новен капитализмт” и че тя 
ръководещи позиции зема 
„нови буржоазни елемент11 
нарочно говори нелепо® 
не иска да 
тите 
заменя

са на власт, в рамките на бо сле, намирайки се на власт, 
рбата против империализма”. те отговарят за съдбата на

народите и държавите и още 
Комунистите — държавници повече за съдбата на светов

ната социалистическа систе
ма. Те са длъжни разумно и с 
ндйчголяма отговорност да 
подхождат към преценката 
на неизбежните последици 
от една съвременна термояд 
рена война”.

’ „Комунистическото движе 
ние счита, че ако империали 
стите предизвикат война, то 
ва ще означава окончателна 
разруха на гнилия капитали 
стчески строй. Но на социа
листическата революция но 
е необходимо пътя й да про 
биват атомни или водородни 
бомби”.

мирното съвместно съшсству 
ване. Международната работ 
кическа класа и освободител 
ната война водят голяма, на 
стъпителна борба против им 
периалзма в условията на ми 
рното съвместно съществува 
не. На социалистическите ст 
рани не е нужна война. Те у 
спешно се развиват в услови 
ята на мира и ще бъдат побе 
дителки в мирното икономи
ческо съревнование с капита 
лизма, а този факт ще бъде 
от изключително значение!, 

та народите да изберат соци 
алистическия път като един 
ствено правилен”.

Спирайки се върху необхо 
димостта и възможността от 
предотвратяване на войната в 
съвременните условия, „Пра 
вда” продължава: „В проти
вовес на тези положения, до 
гматиците изтъкват, че не тр 
ябва да се плашим от ядре
ната война, че съвременните 
оръжия са монструозни са
мо „по мнението на империа 

и ре акционерите”, 
че „ядрената бомба е тигър 
от хартия”.

неговия комунистически ава 
нгард. Да се предполага, че 
може за всички рремена и за 
всички страни да се даде ре 
цепт на социалистическа ре
волюция и че той може да 
се налага на братските пар
тии, които работят при кон 
кретни условия във всяка ст 
рана — означава да се зани
маваш с вредна работа, зна
чи да проявяваш 
но становище което 
до на комунистите...”

Все в този

:ото
:е и сътрудничеството меж

комунистическите партии. 
В началото на статията е 

обзор върхуп;аден кратък 
1962 година, като се констати 
ра, че през тази година сили 
•е на социализма са постил 
шли значителни успехи осо 
>ено в борбата за укрепване 
:-о на мира

Посочавайки необходимост 
!Га от сплотеност в комунис
тическото движение, „Прав
да” пише, че „в редовете на 
^международното комунисти
ческо движение се разпрос- 
|граняват гледища, които са 
насочени против редица гла 
!вни становища на марксиз- 
|ма-ленинизма, които

трябва да пристъпват 
проблемите за войната и ми
ра с най-голяма отговорност

към

Анализирайки опитите от 
най-новата кубинска криза, 
„Правда” остро критикува 
държанието на догматиците 
в тази криза и изтъква, че; 
„Кризата в Караибското мо 
ре беше разрешена с реши 
телната акция на СССР и иа 
рода на Куба против агресьо 
ра, благодарение на подкре
пата която цялата социалис 
тическа общност, 
борци за мир оказаха на пра 
вдивото дело на кубинския 
народ. Същевременно криза
та беше решена въз основа 
на взаимни отстъпки и разу 
мен компромис. Разрешаване 
то на спорните въпроси меж 
ДУ държавите без война, по 
мирен път — това е именно 
политика на мирното съвмес 

съществуване на дело”.
„Правда” по-нататък пред 

упреждава, че към съвреме
нната война не смее д асе по 
дхожда със старите мерила:

„В своята цинична игра с 
човешки животи някои хора 
си позволяват да се подсми
ват на ония, които защища
ват животите на стотици ми 
лиони хора, обвинявайки те
зи борци за „страхливост” и 
„безгръбначност. Но комунис 
тите-държавници и полити-

високомер 
е чуж-

ДУх по-нататък 
се говори че;

анализира
и явленията, но 5

с фалшификатИ,
____  _____ ______________ ___  ГГЛТ',-Х р

кЗ комунистическото
жение няма „висши” да *водят

[към подкопаване на единство 
то между братските партии. 
!Най-изтъкнат експоненът на 
тези догматични, разколниче 
!ски гледища, дълбоко враже 
!ски на ленинизма, е върхуш 
:'ката на Албанската партия 
!на труда.

всичките и под
чинени партии. Комунисти- 

братски 
партии. Те имат една и съща 
идеология — маркс- ленинизъ 
мът, една и съща цел — бор 
бата против империализма, 
за тържеството на комунизъ 
ма. Всички

се от редиците ^ 
борците за социализъм 
изхвърли народена ДяЛ® 
дна страна. КПСС 
вено казва, че със , 
за на комунистите на 1° 
славия има оше несъ-
по редица идеологически 

сближавай

питава
ческите партии саФормите и методите па. борба 

та трябва да си избере про
летариатът на всяка страиа

от=1'
СV

ГЛЗЙ‘Голяма част от 
статия на „Правда” е посве
тена на разглеждането на ра 
зличните облици на борбата 
за социализъм. Във Еръзка с 
това „Правда” критикува до 
гматиците, които отричат въ 
зможността на борбата 
циализъм с други средства а 
не само чрез въоръжено ’въ 
стание и продължава:

уводната 1комунистически 
партии Са равноправни и са
мостоятелни, всички пснас^
н! кГм°аОРНОСТТа за съдбата 

° униствдеското движе
ние, за неговата победа и не 
успехи. м с

листитеАлтернатива: мирно съвмест 
йо съществуване или разру

шителна войпа

проси. Обаче
на Югославия със страна^ 
ято изгражда комунизъм 
съмнено може да помогна^
пс-бързото отстраняване
несъгласията по редица 

Дал»

тно
представятДогматиците 

мирното съвместно сътцеству 
„отказване от бор 

бата за разобличаване на и 
мпериализма”. Те не считат, 
че състезанието в условията 
на мира е едно от най-важ
ните бойни полета между со 

капитализма.

Преминавайки към същно- 
разногласията, „Пра ване като за состта на 

вда” пише:
Най-важен, най-жизнен пр 

облем на нашето време е про 
блемът за войната и 
Самият живот налага избо
ра: мирно съвместно същес
твуване между страните с ра 
злични обществени системи 

разрушителна война. Др 
алтернатива няма. Поста

■ше, „Правда” подчертава, че

I
ОЛОГИЧСКИ въпроси.
гоЕоря консолидарнето
силите на социализма
тересите на комунист514 / 
то движение? Безуслов»^
да. Комунистическата а^
я на Съветския съюз се ^
ми към сплотяване, а 4 

силите^

||
„Разбира се, революционна 

та теория може да даде само 
ориентировка, но да се опре 
дели какви форми и методи 
трябЕа да избере пролетари 
атът на тази или онази стра 
на, в конкретната историчее 

— товя е п

на ^не смее да се 
твуващите

мира.
позеоли същес 

да наициализма 
Што се отнася до борбата 
против империализма, която 
провъзгласяват догматиците,

тях се свежда само на

разногласия 
правят комунистите 
дят задачите на борбата 
тив

да не ви.
про 

за нацио 
независимост, мир, де- 

|6о мокпатгич ......... ...........

империализма,или
уга

тя у -
гръмки фрази и ругатни. Но налпа__е. ——
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Югославия имаше твърде 
динамично развитие през пе 
риода 1952—1960, а 
от 1957—1960 година ръстът 
на обществения продукт въз 
лизаше на 11,7°/о средно. В 
този бърз растеж естествена 
е появата на определени дис 
пропорции. Беше необходимо 
да се предприемат мерки за 
техното отстраняване, за да 
може да се продължи е по- 
хармонично и стабилно нара 
сгване. Комплексът от меро
приятия и промени в стопан 
ската система, които бяха из 
вършени в началото на 1961 
година, представляваше зна
чителна крачка в изгражда
нето на стопанската система. 
Те означаваха по-нататъшен 
подтик на стопанските орга
низации по посока на по-ра
ционално производство, на 
по-бързо и ефикасно вклю
чване в международното раз 
деление на труда, преди вси 
чко с по-интензивен износ, 
подтик на по-бързото приспо 
собяЕане на пазара по отно 
шение качеството, асортимен 
та и себестойността на произ 
водството 
ли по-голяма индивидуал
на и обществена производи
телност на труда.

ирисиосоояълнсто на сто
панството към този комплекс 
от проолеми не можеше да 
се извърши за кратко време. 
,'1-СЗИ слиъхен -И. О т,хтла X ХИТ 
то тежък процес на икономи 
ческо и производствено при 
спосоояване, в едно със съще 
сгауването на структурни да 
спропорции, неминуемо се от 
рази върху ръста на произ
водството, преди всичко в ин 
дустрията, а с това и върху 
общата стопанска активност.

ни налага да осигурим по-го- 
лям темп на увеличение, как 
то и по-бърз темп в произво 
дителността на труда. А усло 
вията в досегашното разви
тие, преди всичко в нашата 
система на обществено самоу 
правление ни дава все 
широк простор и възмо!нос- 
ти творчеството и начинани

еден растеж през 1955 — 1959 
година.'

Заплануваният обем на сел 
скостопанското производство 
през 1963 год. е на равнище 
то на климатически твърде 
благоприятната и рекордна 
1959 година.

Реалността на предвидения 
растеж на увеличение на сел 
скостопанското производство, 
при предположение средно 
благоприятни климатически 
условия, се основава върху 
кулминацията от редица по 
ложителни фактори. Значи
телното подобряване на ико
номическото положение на 
селското стопанство чрез у- 
величенме на цените, особе
но на някои произведения за 
силва интереса на всички пр 
оизводители за производство 
то. В това направление дей
ствуват и разширяването на

обществените стопанства и 
Различните видове коопера
ции с частните производите
ли и в рамките на това все 
по-голямата употреба на съ
временни средства и методи 
на производство.

Съществена предпоставка 
за ефикасно стопанско разви 
тие е увеличаването на тем
па на производителността на 
труда. Ог гледна точка на у 
величението на реалните лич 
ни доходи и жизненото рав
нище, след това от конкрет
ната способност на нашите

вид потребление с възмо: 
егите па общността.

Равнището ма съвкуш 
капиталовложения ще се 
жи през 1963 год. на приЕ 
зително същото равнище 
баче през 1962. година от 
рмирашпе средства за к 
талоЕложения са заплт 
задължения създадени в 
-раншните години. Порад! 
ва се преценява, че физт- 
кият обем на капиталоьл 
нията в основни средства 
бъде по-голям с около 
Средствата за жилищно < 
ителство, с които ще разг 
гаме ще бъдат значителж 
-големи и с право се оча 
в едно с меропритията, кс 
ще допринесат за по-ев! 
строителство — през 1963 
дина жилищното строите 
во да постигне задоволи 
ни резултати.

Поставените цели на и* 
мическата политика сс о( 
вават върху по-нататък 
то усъвършенствуване н 
опанската система и комг 
са от мероприятия, коит 
подготвени заедно с план 
ли са в такава фаза, че 
бъдат близко бъдеще пс 
сени на одобрение. Те се 
жат от системата на инв 
ране, ревалторизацията I 
едства и с това от увели 
не на амортизцията — к 
ще създаде още по-добр 
еловия за перманентна ] 
онализация на стопанс 
мощности чрез външнот 
вската, кредитна и бан 
система, до подобряване 
жима на вътрешното ра 
деление на личните дох(

Изхождайки от това, 1 
пита винаги ни е потвъ! 
вал, че тясното свързва 
единство на икономичес 
политика и стопанската 
тема е най-добър залог з 
стигане на добри резул

се реализирал такъв 
който в себе си съдържа "и 
значително 
производство на стоки за из 
нос, тогава задачата за уве
личаване ръстта на национа 
ляия доход не може да се о- 
характеризира като лека. С 
това националният доход на 
глава от населението (при у

темп,
особено увеличение на1

>
1

по-

!
производители на външния 
пазар и накрая от гледна то 
чк ана акумулативността на 

произ-

I

цялото стопанство 
водителността на труда полу 
чава все по-големо значение 
в нашите икономическо-поли
тически цели.

Оеьщесшвен илан — ио-високо
равнище
* ■ • •

жизнено
•: х- ' г.

В разпределението на наци 
оналния доход в Обществе
ния план за 1963 година се 
изхожда от предположение
то да се съз дадат по-стабил 
ни отношения и да се ели
минират всички облици на 
дефицитно финансиране в 

най-голяма степен. Оттам се 
предвижда увеличение на це 
ните в общественото стопан
ство с 1% средно. Известни 
дългосрочни направления1 в 
корекцията на отношенията 
на цените са възможни в оп 
ределени домени на личното 
потребление, и то преди вси 
чко при някои произведения 
на хранителната промиш
леност.

Разполагаемите средства, 
въпреки увеличението на бр 
уто родни средства с 11%, за 
вътрешно разпределение се 
увеличават с 6,6%. Това с ре

но и очакваното увеличение 
на жизнените разходи с2,5%. 
Движението на личното пот
ребление заема централно мя 
сто в разпределението през 
1963 година.

Не само обществено-поли
тическия аспект е детермини 
сал такава политика в разп
ределението, но създаването 
и производителността на тру 
да.

Макар че се предвижда те 
кущите материални разходи 
на общото потребление (бюд 
жети, учреждения и под.) да 
се увеличават с 3%, все пак 
съвокупнилт обем на някои от 
тези видове потребление — а 
тук ое имат предвид съвкуп
ното потребление иа социал
ните осигуровки 
значителни размери. Прецен 
ява се, че здравното и разли

с една дума

! ИЗНОС: наши трактори в Алжир

велимение на населението с 
1,2% би възлизал през 1963 
на около 191 хиляди динара

Тъй като индустрията и се 
лекото стопанство участву
ват в съвокупния обществен 
продукт с около 2/3, то и от 
движението на производство 
то в тези стопански области 
на първо място зависи осъ
ществяването на темп на у- 
величението.

Индустриалното производ
ство би трябвало да нараст- 
не с 10%. Това би означава
ло Еръщане на най-динамич 
ната област на нашите сто
панства на ония насоки на у 
величение, която беше харак 
теристика на нашето стопан
ско развитие. Това би също 
така ознавало всъщност про 
дължаване на същия темп от 
второто полугодие на 1962 го 
дина.

ята на трудовите хора във 
всички гънки на обществе
ния процес да постигат все 
по-добри резултати.

Затова Общественият план 
за 1963 година взима като 
своя основна насока да под
крепи, развива и задълбоча 
ва тези положителни тенден 
ции, които по-значително из 
пъкваха през втората полови 
на на 1962 година.

Продължаване на По
ложителния рееше ж 

и в 1963 година
Предвиденото увеличение 

на националния доход с 9,7% 
към 5% през 1961/62 година, 
представлява значително пр 
иближаБане към оня темп, 
който
период. Ако се имат пред вид 
общите условия, в които би

!
I
I

I
I

Увеличеше иа иромн- 
Шлсмоги ироалиидстно 

и щаисв
достигна

Може да се твърди, че от 
половината на 19о2 година, 
заедно с голямата активност 
на всички оощесгвено-полй- 
тички и стопански фактори, 
този процес започна да се ра 
зрешава по-интензивно.

Макар, че физическият о- 
бем на индустриалното про
изводство през далата 1У62 
година се движеше средно 
7% — значи както през 1У0Т 
година — все пак второто 
полугодие в това отношение 
съществено се различава от 
първото, .индустриалното про 
изводство през първото полу 
годие на 1962 година беше с 
4%, а през второто с 10% по- 
голямо в сравнение със съ
щия период на миналата го
дина

Положителното 
не, което намери израз в сто 
данството през втората поло 
вина на миналата година, о- 
собено е значително по две 
характерни тенденции:

Първо, че в разрешаването 
на проолемите и появилите 
се трудности в ориентировка 
та, преди всичко в търсене
то на резерви вътре в стопа 
нските организации, в по-ра 
ционалните икономически и 
технологически 
по-бързото приспособяване 
към изискванията на пазара 
и второ, че ясно намери из
раз схващането, че по-здра
вия курс на износ и по-инте 
нзивното включване в меж
дународното разделени на 
труда с предпоставка за раз
витие на по-значителен брой 
индустриални отрасли.

ИзносЬт през 1962 година 
се увеличи приблизително 
16*/о, а вносът 1,2%. Износът 
на индустрията при това бе
ше увеличен с 26%. Бързото 
увеличение на износа и заба 
веното увеличение на вноса 
допринесе за намаляването 

. на текущия платежен дефи 
цит и за подобряване на де
визните резерви — наистина 
все още скромни^ но това 
подобряване е значително ка 
то тенденция.

Така през второто полуго
дие започнаха все повече да 
намират израз ония цели* ко 
ито бяха поставени в прове
ждането на промените в сто 
ланската система и икономи 
ческата политика .Но това ни 
как не означава, че тези це
ли са от краткосрочен харак 
*ер, както' й че 6 постигнати 

резултати трябва да бъ- 
-дем-доволни Ияппяпдявяиотп

- ~........щ %ща

___________  ‘"Ар'''-*:

имаха в по-раншния

Предпоставки за осъществява
нето на плана

несе, е достатъчна аргумен
тация за това какво е значе 
нието на външния 
развитието на тези отрасли. 
И една значителна част от 
останалите индустриални пр 
оизведения е предназначена 
за износ.

__ Друга предпоставка за
осъществяване на запланува 

индустриално производ 
ство, както и за увеличение 
то на обществения продукт 
като цяло, е осъществявано 
то на нарастването на селско 
стопанското производство с о 
коло 10,7% през 1963 година. 
Значението на стабилното у- 
величение на селското стопа 
истео за индустрията се явя
ва непосредствено в два ви
да: първо, като база за ефе 
ктивно търсене н азначител- 
на част от Населението на ин 
дустриални отрасли със суро 
вини. За посредствените във 
действия на селското стопан 
ство върху националната и- 
кономия, каквито са: влияни 
ето на недостатъка от някои 
хранителни продукти върху 
вноса и платежния баланс на 
страната, а с това й върху 
намаляването на' възможнос
тите за внос от репродукцио 
нен материал и чуждестран
но оборудване, не е необходи 
мо по-специално да се гово
ри. Един от факторите за за 
бавянето на индустрията пр 
ез последните години беше 
стагнацията на селскостопан 
ското производство, особено 
ако се ша предвид все още 
значителното участие иа сел 
скостопанското населе1ние в 
съвокупното население. Наис 
тина въпреки тази стагнация 
през последните три години 
(1960 —' 1962) селскостбпан-

Материалните предусловия 
по отношение на съществу
ващите мощности 
пускането в действие на 
ви, не затрудняват реално- 

на предвидения растеж.

нараства-
пазар в,както и 

но-

зултата на икономическо-фи 
нансови отношения е чужби 
на. Затова и всички облици 
на потребление се предвиж
дат в тези рамки.

Личното потребление и об 
ществения сектор се увелича 
Еа средно с 11%, включител-

Азотно-торовият завод в Пакчево
стта
Също може да се каже и за 
снабденоста на промишле- 

производство е репроду 
кционни материали от дома- 

източници и вноса.

в стопанството — тябва 
очаква, че през 1963 гс 
това още един път ще I 
твърди и че значителни 
реални цели на общесп 
план ще бъдат успешно 
лнени.

чните видове дългосрочни со 
циални осигуровки, включи 
телно и разходите за детски 
добавъчни, ще възлизат на о 
коло 480 милиарда динара. 
Това налага през тази годи
на по-сериозно да се пристъ 
пи към съчетаване на този

ното

нетошни
Онова обаче, което обуела

показателивя планираните 
на индустриално 
ство е покрай другото и пре
да всичко съдържано в два 
основни фактора:

производ-
решения, в

Пленум на Общинския комишеш па НороднаШа младеж в Босилеград
а

__ Без по-нататъшно и зна
читешио разширяване на из- 

индустриални произ 
не може да се разчи

Средношколците ще. иомогнаш 

на селската младеж
носа на
ведения 
та с осъществяването на пла 
на на промишленото произ
водство. Увеличението на из 
носа на промишлени 
се предвижда за още 16%, а 
това значи, че на един про
цент от растежа на индустри 

производство изно-

На 11 този месец в Еосиле 
град се състоя разширен пле 
нум на Общинския комитет 
на Народната младеж, на ко 
йто покрай членовете на ко
митета, присъствуваха и вси 
чки представители на младе 
жките активи по селата. На 
пленума е изработен план за 
Работа на комитета през те
кущата година да идеологи
ческо-възпитателното поле и 
останалите области на дейно 
ст. При комитета са образу
вани няколко комисии, кои
то ще ее грижат за осъщес
твяването на плана и за по- 
плодотворна работа в младеж 
ката организация на терито
рията на комуната.

На пленума се разисква об 
ширно да започнат сериозни 
подготовки за пролетното за 
лесяване, в които 
Досега младежта неведнъж 
показа завидни успехи.

Особено внимание бе посве

ската младеж. Взето е 
решение през зимната вакан 
цил средношколската мла
деж да окаже помощ в орга 
низационното заздравяване 
на селските активи и за съз 
даването на по-жив култур
но-забавен живот. В някои

села това сътрудничеси 
лучи най-разнообразно 
ржание и досега, обаче 1 
ги — то не се чувству1 
Затова след пленума и 
пристъпи към организг 
акция в тази насока.

стоки

алното
сът, на индустриални произ
ведения трябва да порастне 
1,6%. След значителното ос-ь 
ществяване на нарастването 
през 1962 год. по-натагьщно 
то увеличение през 1963 го
дина не представлява особе 
но лека задача. Значението 
н авъншния пазар за по-на
татъшното развитие на инду 
стрията става все по-очевид 
но й*югнедосредствено за 
всички производители в оне 
зи пропулзивни отрасли, . с 
които нашата индустрия раз 
чита в най-голяма степен. 
Това са преди всичко маши 
ностроанего, което включва 
електроиндустрията, метало 
индустрията и корабострое- 
нието. Фактът! че 40% от це 
локУшюто__ произобдетво на

М.

Формиран ощбор зо рррЬе 

дане на XI фесшиЬал
Ъ ЧЧГ» Ч уг О • V •91.< -;Ь-» т

На 8 януари т. г. се състоя 
пленарно заседание на общи 
нския събор на ССРН в Ди
митровград, на което' бе об- 
сНден обществения план на 
общината ка 1963 година. Чле 
ковете на пленума- дадоха 
твърде полезни указания за

На това заседание бя: 
. здаденй някои комисии 
рмиран общински отбе 
провеждане на XI фест 
Същсвремсннб се раз! 
върху характера''на фе 
ла и неговото навремен:

акции и



братство

Ьмвделскитв кооперации и сдружаването НАШ ЛЕКСИКОН

ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ|1рез 1963 година кооперациите трябва да разширят 

производственото сътрудничество със 

земеделските производители
в лява производителност иа
телност на труда — 313 
шия или по-малък брой работници.

^оарг=^Гпро^шле"Т^ьНл или^гопа^о ка.
тттхггтттх^ оказват редица фактори, о тях с© 

то цяло — °^и^1е°твепите условия. Например работ- 
числят предимно есте _ открито ще има по-голяма
никът-миньор, който Раб миньора работещ под зем-

=“йг ”р’1у "ро”
“="о- ^“агя“Г„а
манието, което въпросната р ш^ско обзавеждане, 
лането на модерни машини и
Да От значение е използването на моиише^на това
предприятие или стопанска организац - има профе
„ойогвие иьрхл/ производителността на труда има профе 
сионаЗгното^издигаме „а ртбехгниците, особено при големи-

в една стопан-

ф Беседа е Воин Пойович, секретар на Съвеша за Подобрение та коойераЯивмфШо дело
разширяване на това сътруд 
ничество с частните произво 
дители в производството на 
месо, птици, яйца, едър и дре 
бен добитък и зеленчуци. В 
течение на годината те ще 
бъдат по-дейни в областта иа 
домашната и други помощни 
дейности, за да се обезпечи 
по-голяма заетост на селско
то население в самите села, 
да се увеличат приходите 
на частните производители и 
заздрави материалната 
на кооперациите.

ска!
йността на основните общест 
вени средства в земеделски
те кооперации възлиза на 
около 240 милиарда динара. 
През настоящата година ще 
има огромни капиталовложе 
пия в селскостопанското про 
изводство, стойността на кои 
то възлиза на над 70 милиар 
да динара. Освен социалисти 
ческите стопанства, тези сре

На Четвъртия пленум ясно 
г изтъкнато, че селскостопа 
кото производство 

■е по-важен фактор за укре 
ането на нашето стопанст- 
, Това значи, че е необхо- 

:'мо да се засили развитие- 
? на селскостопанското про- 
,|водство, а ведно с укреп- 
1нето на социалистическите 
1'ганизации да се създаде въ
|]ОЖНОСТ

много повече отколкото досе 
га широко производствено 
сътрудничество с частните 
селскостопански производи

тели и максимално да изпол 
зват своите мощности, обек
ти, добитък и други отдели 
за производството.

става
на производ-

Ползвайки съществуващите 
условия за производство и 
разполагаемите средства, за-по-съврсменно

и тн.

в стоКост.В първия случай съпоставяме
стоки с числото на работниците. Полу 

трудовия ефект, т. е., производител- 
• определен рабо-

базаС ...

произведените 
ченото число показва

.
Годишна отчетно-из- 

боряа конференция иа 
сдружението иа завас- 
ннте офицери в водо- 
фицерм от Димитров

градско

„остта в трудов нае дщт ^ устаН0вяваме .
часови Гпериодас^ време в^ече^е на годната 

проиГво^елнортга на труда ■«чй 
ботник има най-гояяма пр изводи _ кои дни в го-

и пр.

кои

също можем да или пък да 
на труда вбили най-производителни

производителносттадината са
следим движението на 
течение на годината.

Ако искаме да 
телността на труда в една
ппоизвеждя повече различни произведения 
вече промишлени отрасли, тогава всички тези произведе- 
Г®I « като стойности. В този случай от значение е 
ако в сравняването на Два периода, намиращи се един 

вземем постоянни цени.

На 5 януари в Димитров 
град се проведе годишна от
четно-изборна конференция 
н аСдружението на запасни 
те офицери, на която бе изне 
сей отчетен доклад и приети 
заключения за бъдеща работа 
От името на съюзените орга

на бойците от Ниш 
конференцията бе 

члена на Око-

3'становим колебанията в производи- 
стопанска организация, която 

или има по-

след друг 1'
Производителността на труда е един от най-важните

икономически принципи и затова е от изключително зна
чение за развиващите се страня. Увеличението на произ
водителността винаги трябва да стои на преден план, за 
щото занемаряването на този принцип може зле да се от 
рази върху производството и разходите за производство. 
От увеличението иа производителността на труда зависи 
и увеличението на жизненото равнище. За това нещо ясно 
говори фактът, че в Проекта на новата югославска кон
ституция, където увеличението на личното потребление и 
жизненото равнище са обусловени на първо място с уве
личението на производителността на труда.

тт. низации 
ка околия 
поздравена от 
лийския отбор Десимир Пет-

ЗДЯ

рович.
В новото ръководство на 

Сдружението на запасните о 
фицери и подофицери от Ди 
митровградско бяха избрани 
15 члена. За председател е и 
збран Александър Петрович, 
за подпредседател Кирил Тр 
айков и за секретар 
дар Йоцич.
На теми за детските добавки

Съвременен овчарннк на кооперацията в Каменица
дства ще използват и зе.меде ■ дачата на земеделските коо

перации е да достигнат висо 
ко и рентабилно производст 
во. Затова активността на зе 
меделските кооперации през 
тази година ще бъде насоче 
на към концентрация на зем 
ята в обществена собствено
ст и обществено организира
но производство чрез откуп
и закуп, чрез събирането на Законът ясно определя кой 
отнета неевидентирана обшес има право на социална осигу 
твена земя. Р°вка и Детски добавки. Има

Друга важна задача на коо ; обаче хора, особено между о 
перациите през тази година нези, които все още се нами- 
ще бъде да развие по-широ- Рат с един крак в града, а е 
ко всестранно сътрудничест- другия на село, които търсят 
во с частните производители. ,,дупки’ в закона, за да го
Досега това сътрудничество надхитрят. Такива случаи 
беше доста едностранчиво и има много и те не липсв- 
се свеждаше главно на зе
меделски произведения. През 
1963 година кооперациите ше 
трябва да се заемат повече с

- шзводство и на селскосто- 
• зските производители. Зе- 
;елските кооперации игра 

1 главна роля в това начи- 
1 ше. Затова замолихме дру 
•, я Воин Попович, секретар 
:■ Съвета за подобрение ка 

>перативното дело при Съ 
чата стопанска камара да 

I отговори на въпроса, в 
•' •. направление ще върви ак 
йността на земеделските 
Ршерации в областта на сд 
.^каването със земеделски- 
■цтопани в течение на настоя 
1^га година?
'к- Според обществения 
(ъ заяви другарят Воин По- 

предвижда се селско

Божи-лските кооперации. Освен то 
ва, земеделските кооперации 
както и стопанските органи
зации ще могат да вземат кр 
едити за оборотни средства в 
банките, а тези средства ще 
бъдат използвани за подобре 
ние на селскостопанското пр 
оизводство и другите видове 
стопанска дейност.

Права и гешефтарство
Димитровград и че не пла
щат никакъв данък на имот. 
Впрочем тези байганьовци о- 
бвили всичко в законна фор 
ма: „подарили” имота на ро 
дителите си. Жените им ггъж 
веднага след получаването 
на детските добавки си отии 
ли на село, разбира се, заед-

ществи правото на детски 
добавки, а след това всичко 
тръгва по старому. Ето някои 
примери:

С оглед на интереса на сел 
скс стопанските производите
ли за производствено съдру
жие с кооперациите, а 
осно вана обществените сред 
ства за производство 
приятните условия за селско 
стопанско и кооперативно сд 
ружаване (стимулативни це
ни за по-голямата 
селскостопанските произведе 
ния, регреси за средства за 
производство и репродукцио
нни материали, премии итн.), 
земеделските кооперации и- 
мат възможност да развият

С. А. от село Градини, ра 
ботник в обущарската коопе
рация в Димтровград на пъ 
рви февруари 1960 година на 
пуска съвместния 
баща си и намира

въз

и благопл
живот с 
„частна”|{ 1ИЧ,

Гпанското производство да 
увеличи от 10 до И0/». То- част от

|а значи, че се очакват про 
родствените успехи от 1959 
ина. За изпълнението на 

пи задачи сигурно огромно 
р.чение ще имат земеделс- 
с« кооперации, понеже сто

№

§1Съвещания йо въйроса 
за меШодаЯе на ра

бота пвчсекцииЯе 
\ на ССРН

I

[С

Е ЗАИ ШЕГИ В течение на януари по вс 
кчки населени места в Дими 
тровградско ще се проведат 
съвещания за методите на ра 
бота на секциите на ССРНЮ. 
Забелязва се, че в работата 
на секциите все още има нес 
хващане на истинската роля 
и задачи на различните сек
ции. С това в най-голяма ст 
епен ще бъде използван зи
мния сезон на село, когато

|« Случва се, че някой пусне някоя 
:Чдни се носи между хората и получава най-различни ва- 
н^риянти. А което е по-интересно такива мълви се възпри 
•)<чат от нашите хора лековерно, вярват, че това е исти- 
К. Така се случи неотдавна когато някой пусна „новина” 

} цената на бршното ще се увеличи. Тази мълва се носе 
1е от един до друг човек, предаваше се от едно до дру 
1 село.

мълва, която с

— Чули, че цената на брашното ще се увеличи?— 
селяните помежду си и грабваха човали под ми-ттаха

ики и се отправяха към магазините.
г Дотогава пълните магазини, набързо се изпразваха. местните организации и по- 

възможност Бабо, къде е батко?
Е, синко, той няма

ат и в Димитровградско. Ма 
кар да не разполагаме с точ 
ни данни за това колко Заво 
дът за социална осигуровка 
в Димитровград е 
на отделни лица, които обич 
ат да бъркат в обществения 
джоб, имаме примери, които 
говорят, че на общността все 
пак е нанесена немалка вре 
да. Решенията на Завода за 
за детски добавки се основа 
ват върху документи издаде 
ни от Общинския народен о 
тбор, че посоченото лице ня- 
ма никакъв имот т. е., че жи 
вее само от заплата. А така 
„хитреците” са легализирали 
своите измами: доведат два
ма свидетели (в същност св
ои приятели) и те удостовер
яват, че посоченото лице е 
разкъсало семейната общко 
ст с баща си или майка си 
с други думи, че живее отде

дружници имат 
за по-широка политическа и 
разяснителна работа с члено

в _ От де да знаеш, онова, което се начуе не е лъ-
и може наистина да се случи брашното да поскъпи. 

«ьк и брашното не е месо, та да му мине датата. Ку- 
т,,,, 1д—20 човала и нека стоят — разсъждават селя-

вече детски добавки

ж4РяТлИРло1СЪЩ0Т0 село- Там 
детски' добавки зТ 4 дец!™а

к-ггЬНана този гешефт той 
чил от Завода 
сигуряване 
нара.

и замина при баща си.
вете на ССРН. но с децата. Между друго™ 

да споменем, че те са межЯУ 
най-богатите хора от Радея- 
на, който отглеждат по дваде 
сетина свине и по 50—80 ов- 
це. До откриването Завод® 
за социални осигуровки им я 
зплатил над 120.000 динара- 

Има още такива случаи, “о 
методите в изиграването я® 
закона са почти един и съ®® 
Когато говорим за тези 113Ь< 
ми, трябва да имаме пр«Д 
вид, че Заводът за социаля* 
осигуровки няма особени в 
можности да контролира Д 
ли някой действително 1!М 
право на детски добавки 
не. Но охрабяващо е, че 
Щинският народен 
предприел мерки да 
по-щателна проверка за ^ 
ки отделен случай. Засег ^ 
динствената възможност ^ 
проверка са заявления н

1 *гге.
И ония, на които не е нужно брашно виж че купу- 

и мъкнат човали, очаквайки деня когато това бра- 
$ю следствие на влагата и от дългия престой ще се ра- 
али.

1 Беседи върху маШери- 
алиШе от ПроекШо- 

консЯжшуцияЛа

изплатил

полу- 
зв социално о 

около 140.000 диТака магазините останаха без брашно, мълвата за 
>скъпването се носеше навред.
Т но брашното не поскъпна. Само магазините се из- 
.азниха. Тогава „тръгна” друга мълва или по-точно до 

на потребителите стигна истината. Мълвата за 
скъпване на брашното била пусната от самия магази- 
р която я пуснал между хората със цел да направи 

‘‘-голям оборот. На тази типгчно търговска „хитрост 
'кои босилеградчани са сърдити, а други ония, които

на брашното

Рад' презЛ1958Л * ДЕ1и,1тТ.'°аг-

ЛЯ ча а МУ били в града. След това ги въпнятт Р
РО.

тина живеят носело^ НаИС
ЙГи™,™"»“е врае да докаже, 
на село

Общинският отбор оа СС
РНЮ в Димитровград органи 
зира провеждане на беседи 
по всички села в Димитровг 
рдско във връзка с проучва 
нето на материалите от прое 
ктоконституцията. В тези бе 
седи, които ще започнат през 
втората половина на януари 
и ще завършат към края на 
февруари по-специално в ни 
ма ние ще бъде обърнато на 
материалите, които са свър- 

с живота в комуната. С 
ще бъде допълнена об

лите

на

повярвали на мълвата за поскъпване 
усмихват и подхвърлят:

_ Нека хранят свинете, щом като вярват всеки-
(

ИЯЯI об
отбор * 

въри1®г- ста- 
че отиват; А може би на някое събрание на кооператорите 

и на Социалистическия съюз потребителите ще поис- 
*г отговор от магазинера за неговата търговска „хит- 
ст”.

в°*периодично.
Или да вземем Г А „ т> -п: зани

товаII; лно от тях.
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БРАТСТВО\

ФАБРИКА ЗА ПЛАСТМАСИ И ХИМИЧЕСКИ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ „ЮГОВИНИЛ“
В КАЩЕЛ ШУЧУРАЦ

Общмтвма хр—и
< 1 МОСТОВЕ И ХОРА$

Сят болните ва носила 
щото от моста (какво 
ние само!) е направен] 
пътечка.

След станалото отп 
те фактори в Общинсш 
роден отбор заявяват, ч 
згодишния бюджет ще 
предвидени допълните! 
едства за построяване! 
тез идва места (които 1 
ко казано, се строят от 
на войната до днес). И 
Рът е, че мостовете Т1 
ло да построи Секция! 
пътища, но нямала па 
средства т. е. разполага 
с 900.000 динара. Поста 
въпросът, дали и дос« 
досегашните бюджети 1 
щинския народен отбор 
могли да се предвидят ; 
нителни средства Един 
шки живот, в страна с 
циа ли етически строй с 
много повече от няколк 
лиопа обществени пари 
повече, когато се дават 
бщо благо.

Да добавим пакрая, ч 
селението е готово да ] 
не със самооблагане и д 
волна работа, защото н

Стигнахме До жертви и пО 
вреди. На Джонин мост е за 
гинал Младен Колев от село 
Долна Невля и повреден Сто 
ян Андреев от Лукавица На 
моста на Нишава към болни 
цата в Димитровград се е по 
вредил оШе един човек. Ни
ма тези три случая не са до
статъчно предупреждение, че 
е дошло време да се замис
лим накъде ни води това пр 
отакане.

N — Износ в тМД*сет страня —«I
Сплит и околността му са

прочути по конфигурация на 
землището, благоприятен 
има^, средиземноморска 
•гетация, многобройни истори 
чески паметници... С една ду 

— представлява идеално 
почивно място, където се сти 
чат многобройни чуждестра
нни и наши туристи.

Обаче в стопанските кръго 
ве Сплит е познат с единстве

„Юговинил” е изграждан 
върху основа на 3.500 тона 
юговинил (ПВЦ прах) и 
ло 7.500 тона преработен 
териал, с твърде малко инве 
стиции. Но не се спря тук. 
Нуждите всекидневно нараст 
ваха. Ето защо „Юговинил”

лит и сагов, няколко десетки 
тона ацетиленска вар и над 
500 тона поливни тръби за 
канализация. По-рано не бя
ха масово прилагани, поради 
недостатък на фазонски чае 
ти за съединяване. Сега едно 
предприятие в Блато на о-в 
Корчула успешно произвеж
да тези части. С тяхното про 
изводство се прекъсна ръчна 
та обработка, а приложение
то стана по-разнообразно. Са 
мо при построяването на Но 
ви Белград, а и други градо
ве, тези тръби са вграждани 
в хиляди жилища, което без
съмнено чувствително се от
разява върху намаляване н 
цените на жилищното строи
телство.

На международния панаир 
по строителство, състоял се 
през октомври миналата годи 
на в Любляна, „Юговинил” 
демонстрира и други ггроизве 
дения необходими на строи
телството — ролетни и покри 
вни плочи. Тези артикули вс 
ъщност са последната 
на пластмасната промишле
ност како у нас, така и в св 
ета, защото покрай практич- 
ността и качеството, те са зн 
ачително по,евтини за пост
рояване на жилищата.

получава широк асортимент 
на стоки във форма на пло
чи, тръби, подолит, гьнове 
и пр. От тези произведения 
се изработват най-различни 
стоки за широко потребле
ние. Няма семейство, което 
във всекидневна употреба да 
не използва този артикул. 
Трудно е да се изброят всич 
ки артикули от поливинила, 
защото асортиментът им пое 
тоянно се увеличава.

Колективът на 
нил”, надделя трудностите. 
Предприятието сега се числи 
към гигантските фабрики на 
нашата химическа промишле 
ност. С оглед, на постигнати 
те успехи от този гигант се о 
чаква още повече.

И когатр разглеждаме вит 
рините, посещаваме търговс
ките магазини и виждаме пр 
едмети от пластмаса, обикно 
вено не се замисляме кой пр 
оизвежда всичко това. Обаче 
за такова успешно употреб
ление на предметите от плас 
тмаса във всички отрасли на 
стопанството най-голяма е за 
слугата на „Юговинил” в 
Кащел Шучурац в Сплит.

1 кл-
ве- око-

ма-<
*(

маI

пристъпи към разширяване! Досега можехме да се залъ 
гваме, че можем да почакаме 
докато забогатаем

на мощностите, които за ня
колко години ще

1

задоволят! или се по- 
съвземем. Нима 18 години сл 
ед войната още не сме в със
тояние да направим два мое 
та, от които жизнено е заин
тересовано населението от то 
зи край. Можехме досега да 
прехвърляме вината на един 
или друг фактор, да разиск
ваме кой е длъжен да се зае 
ме с това. Сега вече не мо
жем, защото всякакво отлага 
не и всевъзможни претексти 
могат да имат още по- серио 
зни последици. Селата отвъд 
Джошш мост, като Горна Лу 
кавица, Сливница, Горна Нев 
ля, Долна Невля и други, пр 
и наводнение би останали пр 
осто откъснати от останалия 
свят. Какво ще стане тогава 
със снабдяването, с бързата 
помощ при заболяваиия. Или 
например стигнали сме до по 
ложеиието линейките да спи 
рат пред моста и тогава слу 
жещите от солницата прена-

1 ЯК!

I
7

„Югови-

диците първо нему се с- 
ват па главата. Остава 
отговорните фактори да 
минат от

дума

у'-:.;-

'у-;,; .

разисквания
конкретни дела-да при< 
ят къЛ1 окончавало па 
проблем, актуален тол 
годили.

V етз
д. *

КАК СЕ ПОЛУЧАВА И 
ПРЕРАБОТВА ПОЛИВИ 

НИЛХЛОРИДЪТ Младежки бройки
Основни суровини за прои 

звеждане на поливинилхло
рида Са: солта и карбидът. 
Разтворът на солта, чрез еле 
ктролиза се разделя в хлор- 
водород и натриева основа, 
като хлорът и водородът се 
изгарят в пещ и се превръ
щат в хлороводород, който е 
първата компонента в произ 
водството н авинилхлорида. 
Втората компонента е ацети- 
с вода. Чрез синтез на ацити 
лена и хлороводорода, в при 
съствието на катализатор се 
получава винилхлорид. Юви 
нилът (ПВЦ прах) е термопл 
астична маса. Това е бял пр 
ах без вкус и миризми, който 
се преработва химически и 
по термопластичеи начин. По 
ливинилът най-често се пре 
работва по този начин като 
се смесва с така наречения 
смекчител. Смесването се въ 
рши в специални смесвател- 
ници, а след това, тази маса 
се загрява и се пластифици- 
ра с цилиндри. Желираната 
маса от двоцилиндрите се 
прехвърля в машини за фи
нална преработка, където со 

обликува окончателно и се 
ШШШШ1ШП11ШШ

м. п. Делегатите на УП конгрес 
на Народната младеж на Ю- 
гославия който ще започне на 
23 януари, вече получиха кон 
гресните материали. Между 
другите, делегатите са полу 
чили и публикацията на Съ 
гозния завод за статистика 
„НАРОДНА МЛАДЕЖ НА Ю 
ГОСЛАВИЯ”. Поместваме ня 
кон изводи

ве на Народната младеж 
ековете на 
съвети са 105.335 на бро 
които 5.614 или 5,3°/о са 
дежи. Членове на управ 
ните отбори има 28.615 р 
от които 941 са младеж 

проценти 3,3% (Дан 
са от, 19б1; година),

Младежта активно уча 
ва и в органите на обще 
ното управление и самоу 
вление в училища, 
културни, здравни и соц 

заведения и банките, 
някои данни за това: От 
004 членове на училищни 
бори втора степен 6.050 
адежи или в проценти 5 
От 3.985 члена на съве 
на високите и висши учт 
Ща 178 са младежи, 
проценти 4,5%.

В културно-просветни! 
забавни учреждения уча( 
ват 14.922 членове

кооператив
I Тържества в Назърица

Вече три години жителите 
на село Назърица, Босилегра ли в
дско строят нова училищна 
сграда. Най-после 
беше

сградата 
готова. Празнуването 

на новата 1963 година в На
зърица беше двоен празник

Най-голямо число младе
жи и девойки са избирани 
за членове на управителните 
отбори и работническите съ

нау

за жителите му. ни
ФАБРИЧНАТА ТЕРМО ЦЕНТРАЛА вети е стопанските организа 

ции. Ето сведения за 1960 го 
дина: От 156.300 членове на 
работническите 
25.372 са из редовете на На
родната младеж, или в проц 
нти — 16,2% (Това сведение 
се отнася за ония стопански 
организации ,които наброяв
ат над 30 работници и служе 
гци). В организациите, които 
еимат от 7—29 работници и 
служещи от 60.871 
на работническите съвети — 
13.865, или 22,8% са младежи.

По този случай младежка
та организация бе подготви
ла подбрана програма от ня
колко едноактови пиески, на 
родни хора и песни, а учени
ците от основното училище у 
частвуваха с рецитации и 
песни.

Тържеството в Назърица 
продължи до късно през но
щта.

ни промишлени обекти, кои
то имат голямо значение за 
стопанството на нашата стра 
на. Челно място между 
заема фабриката за пластма 
си и химически произведе
ния „Юговинил” в Кащел 
Шучурац.

В непосредствена близост 
на Сплит, на живописното ка 
щеланско крайбрежие се на
мира фабриката „Юговинил” 
един от най-значителните о- 
бекти на химическата проми 
шленост в страната ни. То
ва е първа фабрика за прои 
зводство на пластмаси, чието 
изграждане започна през 
1947 година. „Юговинил” бе 
построен със задача да прои 
звежда артикули от пластим 
ни материи, толкова търсени 
от промишлеността. Произво 
дствената база се основава 
на суровини, е които ние раз 
полагаме. Това е първо пред 
приятие от органично-хими
чески характер, с твърде сло 
жен технологически процес 
на производство. Специалист 
ите овладяха процеса на то
ва производство, макар че 
оггпочнаха работа е незначи
телен професионално-трудов 
опит. Истина е, че в начало
то имаше забележки за ка 
чеството на артикулите. Но 
това остава на миналото, за
щото от първите неуспехи 
колективът не губеше ку
раж. Напротив, уверен, че 
Ще успее, водеше постоянна 
борба за всестранно овладя
ване на производството и по 
етоянно подигане на качест
вото. И за относително кратко 
време постигна такива успе
хи, каквито рядко са постига 
ни от който и да било отра
съл на промишлеността.

нуждите. Именно, днес 
сигурност може да се твърди, 
че производството на „Юго
винил” ще се удвои.

със съвети

тях
ИЛ I'

КООПЕРИРАНЕ С ДРУГИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

„Юговинил” разви коопера 
тивни отношения с много пр 
едприятия в страната. Тази 
фабрика даде инициатива за 
формиране на 
ки организации, като им се о 
каже нужната професионал
на и мздериална помощ. Днес 
само на територията на Дал
мация работа 15 такива 
ки, или по-големи предприя
тия, в които са заети 
3.000 работника, 
лата страна тяхното число из 
нася около 50. Всичките ра
ботят в 
винил”

на съ!членове
те от които младежи са 
или 5,3%. Управителните 
бори имат 611 члена, от 
— 16 са младежи, 
центи — 2,6%.

През миналата година го
ворихме много за увеличе
ние на производството, за по 
вишване производителността 
на труда, за икономии, за мс 
рки против разсипиичсство- 
то. Факт е, че в това напра
вление постигнахме много- 
произЕедохме повече, увели
чихме износа, но все пак ня 
къде нямаше достатъчно бди 
телност и покрай миогото по 
ложителни бройки в нашите 
статистики за миналата годи 
на ще личат и тези, които 
не желаем и които през тази 
година трябва да премахва-

Любен Здравков, учител В кооперациите има всич
ко 1.401.975 кооператори. От 
тях 96.716 или 6,9% с& члено

нови стопанс-
или вс. Назърица

мал-
минути. Това, пресмятат 
часове, възлиза на 7 год 
ненужно стоене на товар 
те влакове за девет 
от миналата година.

Отрицателни бройкинад 
докато в ця

на и сме се лекували от из
мислени болести. Доказател- 
стео: само в първите девет 
месеца през 1962_ година все 
ки ден са отсъствували от ра 
бота около 18.200 заети работ 
ници и служещи, а при това 
те са получавали съответни 
заплати или социални обез- 
щететения. А тези загубени 
работни дни пресметнати въз 
основа на мето заплатите на 
заетите лица струват 4 мили 
рда и 320 милиона динара са 
мо в период до 1 октомври 
1962 година. Какво бихме 
гли да направим с тези па
ри? Най-малко 140 модерно о 
бзаведени болници с 11,260 
места за лекуване на болни.

м«на са повтаряли около 45.000 
ученици, а това число умно
жено с 73,171 динара дава ед 
на огромна цифра от 3 мили 
арда и 292 милиона 695 хиля 
ди динара. Тази цифра оба
че е много по-голяма ако се 
вземат изчисления от нисши 
те училища и от факултети-

кооперация с „Юго- 
и всяко от тях е рен

табилно. Органите 
правлението настояват тяхна 
та връзка да бъде още по-бл 
изка, за да може всяко пред 
приятие чрез специализира
но производство да допълни 
обработката на поливинила 
и получи някаква гаранция 
за по-нататъшни перспекти-

Каква е стойността на т 
неоправдани застои? От с 
та на тези загуби железн 
та би могла да се снабди < 
нови

на самоу

дизел-електрически 
комотиви или с над 1,800 
дерни пътнически вагона, 
това са само загубите на 
лезницата. А колко изна 
загубите на пътниците, к 
то са престояли по гари-п 
във влковете, колко е заг; 
ло стопанството, очаква! 
работниците и материал! 
които е превозвала жела 
цата.

те.

ПЪТНИЧЕСКИТЕ ВЛАКО
ВЕ СА ЗАКЪСНЕЛИ ЕДНА 

ГОДИНА и ПОЛОВИНА

ви.
ме.

Днес само индустрията за 
кабели погълща повече от 
2.500 тона поливинил-грану- 
лата, а югославският пазар 
над 7.00о тона различни пре 
работени материали (фолии, 
кожи, плочи , тръби и др.). 
Значителна част от произве
денията се изнасят в чужбина 
— над 30 европейски и други 
страни. Изказано в процен 
ти, това представлява над 
10% от целокупната химичес 
ка промишленост на страна-

ЗАГУБЕНИ РАБОТНИ ДНИ
мо-

Загубите на железницата 
зарад закъсненията на влако 
вете също така са големи.
Предвижданията, идващи от 
официални места говорят, че 
тези загуби ще бъдат на рав 
нището от миналата година 
или малко по-ниски. Ако е и тази цифра е значи- 
така тогава и през 1962 годи иа- През 1962 година са и: 
на сумата на неоправданите ти 177.545.368 литра алкохе 
загуби ще възлезе на около питиета. Пресметнато
9 милиарда и 300 милиона ди "ари това са 59 милиарда 
нара. Причината за това не е 119 милиона динара. Най-* 
една: ненужно движение на го е похарчена бира, сг 
вагони и локомотиви, закъс Т013а вино и ракия и тоге 
нения, слабо качествена рабо виняк ,ром, коняк и пр. С 
та, нещастни случаи и про- Девата изразходвани за п

’ ___ _ дови сокове и други освеж
1 ЧСС15итс влакове от телни безалкохолни напит
.........до октомври 1962 не възлизат ни 1/4 част
Н11Р ™ я1яИпюРаВИЛИ закъсне онова, което е дадено за > 

от 818,199 минути, коого ното. С тези средства, к< 
е повече от една година и то са дадени за алкохол: 
половина, Значи пътниците питиета сме могл„ да изгй 
са прекарали една гадта и___-------- ------------------

На пръв план е социалното 
осигуряване. През 1961. годи 
на за социални осигуровки 
са изразходвани 375,8 мили
арда динара, което е към 
12% от съвкупния национа
лен доход на нашата страна 
и около 40% от съвкупните 
лични доходи на работници
те и служещите в страната, 
чиито брой надминава 3,5 ми 
лиона души. 1961 година бе
ше сигнал да се поведе пове 
че сметка за тези разходи.

Но през 1962 година, въп
реки всички мерки, този вид 
разходи се увеличиха още 
повече. Според предвиждани 
ята на службите в Съюзния 
завод за социално осигурява 
не разходите ще възлезат на 
432.1 милиарда динара. А пр

■ КОЛКО СМЕ ИЗПИЛИ ПР 
МИНАЛАТА ГОДИНАКАКВИ ЗАГУБИ НИ ДОНА 

СЯТ ПОВТАРЯЩИТЕ В У- 
ЧИЛИЩАТА

Производителността на у- 
чащите се може да се мери 
както и производителността 
на ония, които произвеждат 
В гимназите и другите сред
ни специални училища, в у- 
чилищата за квалифицирани 
работници има над 410,000 
младежи и девойки. Оьвкуп 
ните средства, които се отпу 
скат за тях възлизат на 30 
милиарда динара. Това зна
чи, че през миналата учебна 
година един ученик е изра-
пхшшал 73 171 „,„тпг,л гАтног-

та.
Произведенията на „Юго

винил” по качество се израв 
ниха с тези, които пласират 
много страни. За това ни го 
вори фактът, че „Юговинил” 
изнася свои произведения в 
над 30 страни. Това е толко
ва по-значително, защото по 
ливинилът за нашия 
беше

РАЗНООБРАЗНО
ПРИЛОЖЕНИЕ

Покрай голямото число твъ 
рде известни и търсени про 
изведения „Юговинил” през 
последни години все повече 
произвежда артикули, които 
намират приложение в строи 
телството. Някои от тях са се

пазар
съвсем непознат, нов 

артикул. Благодарение иа съ 
знателното всестранно заля- ичините не са някакви извътт показали като Тв-г.пле изгол- нредни капиталовложения за
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БРАТСТВО/г
I,

Сьввщвнте йо мздввлне пя учебници яа бьлшрскя език КАК ТРЯБВА ДА РАЗБИРАМЕ 

РЕФОРМАТА НА УЧИЛИЩЕТОГази година ще се издадаш всички 

чебници за основните училища на
, :■ ,3 з ■ ~    • •,< •. * и ; ** *

ьлгарскошо национално малцинство
Ускореният темп на раз

витие на нашата страна във 
всички области на обществе
ната дейност изисква 
гражданин да участвува в ра 
зрешаването на проблемите. 
Нашата всекидневна практи 
ка налага необходимостта да 
се изнамират нови и по-съв- 
ремени пътища, средства, ви 
дове и форми на работа.

Особено внимание се посве 
щава на младите, тъй като 
те са носителите на дейнос- 
та за поставяне и третиране 
на разни въпроси, а след ка 
то завършат училище, зана
ят ипод., ще бъдат активни 
създатели и пропагандатори 
на по-нови идеи. Когато каз
вам това, не значи, че отри
чам заслугите на младежта в 
социалистическото строител
ство, защото неведнъж тя пр 
оявги своята хуманост и пат 
риотичиост.

Нашето социалистическо у 
чилище като образовно-въз- 
питателно заведение и част 
от социалистическата дейст
вителност, където чрез орга- I 
иизираи и съвместен труд ■ 
на учениците и преподавате
лите се предава и приема тр 
удовият опит на човека: зна 
ния, навици и под. има зада 
ча да подготвя всестранно въ 
зпитани, образовани, емотив- 
ни и инвентивни личности. 
Израснало върху темелите 
на народната революция, съ 
временното училище има съв 
сем благородна цел и задача. 
Имено да създава хармонич
но развита и свободна лич
ност която и духом и телом 
ще помага изграждането на 
по-добро бъдеще — на социа 
лизма, комунизма.

В тази насока се дойде до 
реформа на нашата възпита
телно-учебна система до из- 
намиране на по-нови и по-съ 
времени учебно-организацио- 
нни пътища. Докато в тради
ционното училище ученикът 
представляваше обект в обу
чението, длъжен да приема 
всички знания от преподава
теля си „на вяра” и да е сля 
по покорен и послушен и без 
каквато и да било инициати- 

или желание за афирма-

всеки

I -А Миналата годппа са издадени 15 учебника 

-А Таза година ще се издадат 45 учебника
[

ч<

,1

присъствие на около 25 
,осветни работници от учи 
щата на българското наци 
ално малцинство и предста 
.(телите на Завода за изда- 
ще на учебници н аНРС на

нето на учебниците, с техни
ческото им обработване и вси 
чко това е забавяло издавд- 
ното им. Все пак създаден о 
определен опит в подготвяне 
то и издаването и това ще вл

ла преломна в този вид изда 
телска дейност. С по-органи- 
зирана работа и при значите 
лно сътрудничество с прос
ветните работници от Диимт 
ровградско и Босилеградско

Работливи ръчичкиУрош Предич

търа на вниманието), 
би ни отвело в крайност. Тря 
бва да се знае, че не само у- 
ченикът е фактор в работата 
и че от него зависи цялата 
работа. Напротив, много дру 
ги фактори и възможности 
влияяат за пъяното провеж
дане на обучението и прави
лното възпитаване: препода
вател, учебното помагало, у- 
чилщната обзаведеност, как- 
то на учебната стая, така и 
на библиотеката, кабинетите, 
лабораториите и др. Мнозина 
ученици мислят, че реформи 
раното училище (тъй като е 
ново и свободно социалисти
ческо учреждение) 
по-малко работа, а дава доб
ри резултати. И това мнение 
на някои ученици е произво 
лно, вредно и погрешно. Ако 
новото училище е организи
рано така, че ученикът прос
то усеща себе си и успеха на 
собствения и чуждия труд в 
нея (а то има такъв харак 
тер) тогава никак не може да 
се каже, че с малко труд се 
постигат добри успехи. Нап
ротив, работата на ученика 
не е облекчена изцяло, но им 
се дава възможност с фрон
тални (класен), колективни, и 
ндивидуални, индивидуализи 
рани форми на труда да осъ 
знаят необходимостта от по-

темелно, проучване на въпр. 
осите, които изтъква нашата 
обществена практика, наши
ят непрестанен стопански ра 
звсй. Понататък, при такава 
работа учениците изявяват 
своите желания, интереси, на 
клоности и току-що събуде
ните заложби. Следователно, 
работата в училището никах 
не е лесна, но е трудна и от 
говорна и честна задача Сь.

а това

Първи учебни дни

1 • ияе за по- бързото издаване 
на учебниците през тази го
дина.

Заводът е издал 15 учебника 
на български език за основ 
ните училища и е това значи 
телно е задоволил нуждите 
на обучението.

Темпът на издаването оба
че не е бил на онова равни
ще, което е било необходимо. 
Закъснявало се е с изготвя-

.12 т. м. в Ниш бе проведено 
:|'ьвещание по въпросите за 
|зготвяне и издаване на уче 

,! цици за училищата на бъл- 
-■ арското малцинство от тери 
,рриите на Димитровградско 

V; Босилеградско.
На съвещанието се изтък- 

• а, че миналата година е би

Като напомниха, че този вид 
дейност няма да прекъсва за 
напред и че в идните години 
ще се издават нови учебници 
и други видове помагала за 
обучението, които в практика 
та се окажат като необходи- 

, представителите на Заво
да Дойчило Митрович и Ла- 
за Пращало изтъкнаха, че 

1961 година са били из 
само 8 учебника, в

що така се мисли, че и се из 
ползува, че в „мътни водя", 
в процеса на преобразоваия 
то на училището и обучение 
то, може да се работи и да 
се държи както се иска, за- 

прелом. Демо- 
училището тр®’

ми
% ХОРСКИ НЕДЪЗИ
У ————————

Единият шоъгва за града,
< ,. , ^ *. - " х > ' -ь ао '* - ч * " 'и

другият веднага след него

ва
ция, сега ученикът е не само 
слушател, но и активен съз
дател в процеса на обучение 
то. Именно, той е личност, ко 
ято с целия си субект участ
вува в решаването на възпи 
тателно-учебните въпроси в 

на обучението. Пог-

изисква щото ставалпрез
крацията в 
ва да се разбира като пра» 
на ученика да участвува Р3 
ноправно в живота и рзбоя 

училището, да изказ» 
да дава градивни п? 

добронамерни ® 
една дума да **'■ 

между Я

дадени
1962 година 15, и че тази годи 
на; според плана на Завода, 
трябва да се издадат 45 учеб 

с което нуждите от у-
• • •

Т А2. ника,чебници в малцинствените у- 
чилища в Димитровградско 
и Босилеградско ще бъдат за 

напълно.

Историята на двамата братя Асен и Кирил, по пре 
4 кор Мачугани, от Горна Лисина не е обикновена. Тя^е 
•р дълга чудна. Жертва са на една неразумна болест. Асен 
;Ь рождени братя. Известни са на всички съ-
$ дии и служащи, които са работили в околийския съд 

1 Босилеград през последните двадесет години.
Може би веднъж са излезли пред съда за най-спра 

ведливо решене на някой спор. Може би делото се е от
насяло до несправедлива делба между тях като (лежяу 
а™ Това се случва често, когато става въпрос за имо 

Тивада, гори, круши, ябълки, слши Вс» 
иска да вземе по-хубавото, а на другия да остане сл

пйячр между Асен и Кирил спорът продължил, 
Д.» и про™. единия и против

даУГИц1 в съда сега има десетина техни дела, които тря 
казва съдията Иван Андонов.

много, че между 
селски инат, който им

та на 
мнения, 
едложения, 
гжестии, с 
вее активен живот

и:
процеса 
решно обаче е схващането 
на някои ученици, че учили
щната реформа била поста
вила в центъра на наблюде
нието само ученика, като Фа 
ктор в процеса на обучение
то. Не, ученикът е обект и 
субект в обективната действи 
телност и ако би се изхожда

доволени

Кои книги ще получат уче
ниците през 1963 година преподаватели1*угарите и

си.На първо място това ще са
^«6«в™^Д.арски5-

ня основните училища, след 
“ сърбохъ

и английски 
математика,

ндаиЗначи в училището 
произволности, но съшесТ5Т 
ват и важат нормите на тр*" 
тиране и схващане на п® 
тието социалистическа Д
крация.

<
(■ това учебниците по 

рватски, руски 
език, биология, 
няколко наръчници и практи 

тетрадки за учениците 
изб-

г ло винаги от него при възпи 
тателната работа, тогава бих 
ме се идентифицирали с т.н. 
педоцентризъм (детето в цен

■;

чески
от основните училища,

четива от българската 
и литератури по 

език за гимназиал

С. Василев
ироф. педагог-психол

бва да се гледат
Спорът се изострйл толкова 

започнала жестока вражда, твъРД с 
упропастява живота-

'Ето. няколко случки 
Двамата братя вършели 

пшил вършитбата, а другит още не
взел та прекопал цялото гумно, за да не ^п^ин^го 

гйят да върше Вторият поправял гумното, а първият г 
рушил. Най-сетне стигнали ив съда. Пак скандали, р 
поавии, първият стигнал и до затвора- _ _
^ Една нива била спорна между тях. Единият побър
зал и я изорал, посеял я с пшеница. Следващия ден из- 
лязъл и вторият, преорал нивата и я засеял с ръ . 
Така се редили един след друг-четири пъти орали и^Р 
ребравали тази нива. Пак се намерили пред съда, е тъ 

със свидетели и разноски... И така с месеци и 
_и ’ пвамата братя Мачугани не могат да се разделят. 
И^ьт трае с години. Побои, кавги. Постоянно следят 

друг^о - кйкво прави Асен това прави и Кирил и 
обратно — какво прави Кирил това и Асен вато и

■ Когато Асен тръгне за Босилеград по дРуго
л г»яР»гугя след него тръгва и Кирил, па ДРда било р^бста, в съда Влиза в каНЦелариите и

тях
:•) рани

литература 
български 
ните класове.

Този малък форум накрая 
на съвещанието реши да са 
обяви конкурс за всички уче 
бници, които трябва да се пи 
шат. Изхождаше се от това, 
че конкурсът ангажира пове

обезпечава по-ши-

* от тяхната история.
на едно гумно. Един свъ- 

бил почнал. Първи
и

.
■

-л: •'

у
ЯТ

\ че хора и 
рок избор на ръкописи. Досе 
гашната практика на непос
редствено сключване на дого 
вори бе отхвърлена като не- 
полезна.

Е
'л '

М. Нейков

II Ш
1 Ново училище 

в Ракита
място не 
пита: ■Штъжба подаде?й к^оИполИучиаотговорАза^кбата, веднага отива
при адвоката му "всТйг по ^кол-
пише тъжба против Р к^тт^жка и щом като едини-
КО случки, които ^^^^“т - прави същото.

някоя тъжба в ^ по-старият Асен вина-
Когато делата им те ™ Д 0 едно дело не се гле 

ги е придружен и от по_Младият брат, се ог-
«= »»»»■> ~.Т да»» “

личава от по-стария ^а без жена си.
гледат — той иДва сал В 5патя е същинско не-

Този инат между Д®а^а ^^р имот. Живеят в ед-

тМ <,

г • ?■- [ ■

За довършване на новата 
училищна сграда в село Ра
кита, чието изграждане запо 

през тази година Общин
1

ят даде чна
ският фонд за школство в 
Бабушница ще отпусне 
400.000 динара.

Досегашните работи около 
строежа на училището са из 
вършени предимно на добро 
волна база. Тяхната стой- 

възлиза — на ■ около]
ност
.■'ялл ллл —.Л.лл

В следвоенните И11( училища дойле



I, БРАТСТВОN
\ ЗА ПРОИЗХОДА НА НЯКОИ 

( ДУМИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК
I
<1

ТУРСКИ думи В ЕЗИКАлуостров в VII век със слав
янското население е имало 
за последица и това да се за 
губи езикът на старите бъл 
гари, (тюркска група). Днес в 
българския език има много 
малко такива думи. Профе
сор Стефан Младенов приве 
жда думите: бисер, белег 
бъбрек, тояга, кагппце (езиче 
ски храм) кумир, сан, чертог 
и др., които в речниците се 
означават като тюркски или 
старобългарски).

чЧесто чуваме как някой ка 
зва, че някоя дума била чу 

, жда и че си имаме по-хубава 
■ »а употреба. Обикновено се 
; касае за такива думи, които 
) в по-ново време се налагат 

в говора, но не получават мя 
I сто в книжовния език.
! друга страна има чужди ду 
I ми, които навлизат в езика,
) без да се заместват с българ 

ски думи. Това са най-често 
думи, означаващи техничес
ки и други научни понятия,

! и идващи от различни стра

м
Турското робство е остави 

ло следи в българския език 
значително Уоколичетвосъс

турски думи, от които пове- 
чето са от персийски или а- 
рабски произход, но влезли в 
турския език.

ДР
От

Ос
Такива са например думи

те: абаджия, Созаджкя, хая- 
ваджия, занаят, калфа, чи
рак, еснаф, касапин, бакалин, 
харман, бостан, чифлик, я- 
хър, дюкян, кяр, кадия, ага, 
чорбаджия, кухня, дюшеме, 
таван, черчеве, джам, дирек, 
дувар, чешма, чорба, сарма, 
суджук, каймак, шекер, пес 
тил, ракия, тепсия, сатър, чу 

чанта, катран, зор, ме-

вк '' . . -
>.и • '•'г : • ••• •• '

! Ии
ГРЪЦКИ ДУМИ в 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК Щтни.

И в двата случая се касае 
за чужди думи, 
дошли в говора по различен 
път, но в по-ново време. И- 
ма обаче думи, които отдав
на, макар и от друг произход, 
са се наложили в български 
я език дотолкова, че за тях 
ното потекло можем да узна 
ем само като си послужим 
със етимологически речник. 
Иначе основата и на бълг. е- 
зик представляват радни ду-

Старогрънки корабикоито са
Е А— Още по време на въз

приемане на християнството 
в българския език проникват 
първите гръцки думи, които 
се отнасят до религиозния 
живот.

Например: евангелие, мана 
стир, псалтир, дякон, апос
тол, антел и някои имена. В 
по-късния период, през вре 
ме на гръцкото и турско ро
бство в българския език нав 
лизат и гръцки думи от все 
кидневния живот, които днес 
вече не ни звучат като чуж 
ди. Такива са думите: лива
да, трапеза, креват, тиган, 
стомна, синор, хора, корем, 
пирон, трион, евтин, хартия, 
тетрадка, молив и др.

ЛАТИНСКИ ДУМИ В 
ЕЗИКА

кова животно връхлетял 
английски кръстосв;Да тръгнем от по-ново вреДали съществуват такива 

животни в морето, които нау 
ката още не е проучила все 
още си остава неразрешено. 
Преди непълни двадест годи 
ни е бил описан случай на 
среща на един гръцки кораб 
с огромно морско чудовище, 
което загинало под ударите 
на перките на кораба.

вал,
рак, кеф, серт, сербез, язък, 
кесия, кесим и др.

един
недалече от Исландия. Ед 
от офицерите на кораба е 
писал: „Когато видях чудо:

ме:
През лятото на 1915 годи

на една германска подводниТрябва обаче да се каже, 
че не само тези думи са вле 

българския език. Има ца при обстрелването на ан 
глийски кораб улучила ед
новременно и морско чудо- 

плувало край

щето, то ми приличаше 
криво дърво, огромно деб 
ло. След като по-добре го ] 
згледах с бинокъла, вида 
че главата му прилича ] 
глава на огромно говедо 
черна, с бял белег наср< 
челото и без уши и рога. I 
атът му беше дълъг най-м: 
лко десетина метра, а цяло! 
му тяло не е било по-кратт 
от 30 метра. Движеше се ю 
то змия. Когато понаближ» 
хме до него започнахме д 
го обстрелваме с оръдият, 
Чак третият изстрел го улу

зли в
значително количество чер- 
ковнославянски, руски, френ 
оси и други думи, които до
пълват речниковото богатст
во на българския език, а кои 
то вече отдавна не считаме 
за чужди думц макар че про 
изходът им е такъв.

вище, което 
кораба. Пристихването на ек 
сплозията из морето изкочи 
ло животно, подобаващо на

ми.

ПРАСЛАВЯНСКИ ДУМИ В 
БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

срещи сВпрочем такива 
непознати морски животни и литнало висококрокодил, 

над двадеест метра и падна-
От времето, когато славя

ните са живели заедно и има 
един общ език в българс 

се запазили мно
ма много. Записани 
сто и не е изключено да се 
яви нов запис.

са над ло в морето.
Две години по-късно на та

ли
кия език са 
го думи .които представляват 
значителен фонд в българс- 

речник. Според етимоло 
тяхното число е към 

които най-мно

М. Н. Нейков

кия
зите ИСТОРИЯТА НА ПАРИТЕТези думи не представля

ват особено голям брой. Това 
са най-напред имената на ме 
сеците (януари, февруари и 
пр.), след това думите: кан
дило, камбана, коледа, олтар, 
комка, поганин, 
кошуля, дисаги, бъклица, ва 
да, катанец, 
кум и др, и някои 
Марко, Марин, Лука, Марга
рита, Юлия и др.

СТАРОЕВРЕЙСКИ ДУМИ

От религиозните книги са 
влезли в български език ста 
роеврейските думи: събота, а 
мин, пасха, голгота, и др. и 
имена като: Ана, Гаврил, Да 
наил, Елисавета, Иван, Илия, 
Лазар, Мария, Серафим, То
ма и др. Не е трудно да се 
види, че това са най-често и- 
мена които срещахме в све
тото писание.

2.000 думи, от 
го са съществителни имена, 

глаголи, прилага-след това 
телни и други думи.

Ето някои от тези праслав 
в българския е-

Не отвинаги парите са има 
д и днешната формг-,. а древ

но време различни предме
ти вършели ролята на пари 
те, защого те не били изве
стни на хората.

Най-напред хората върше
ли размяна на своите стоки.
По-късно те определили пре 
дмети, чрез които могли да 
купуват зърна, чай, жито, ме 
тални парчета и др.

С течение на времето хора 
та разбрали, че металът е 
най-практичен, тъй като той 
не се разваля като другите 
предмети, устойчив е и тра
ен. От него те започнали да 
мерят и по този начин прове- 
равяли да би да е откъсна 
то някое парче. По- късно хо 
рата се досетили, че най-под 
ходяща е кръглата форма, за 
щото_иа такива пари веднага 
се забелязват ощетенията. С 
различни знаци била означа
вана стойността на парите/
като били рисувани образи- то хората се страхували да 
те на владетели, а по ивициц. ! не би означената стойност да 

на сребърните и златни пари не е действителна.
Металните и хартиените па 

ри не са еднакви в различни

те държави, но много е по- 
голяма разликата между дне 
шните пари н парите с които 
се служел някога човекът?, а 
които и днес се употребяват 
в някои страни в света.

пето на същите.
И днес в някои страни се 

употребяват пари със.ютарата 
им форма. Така например в 
държавата Малая и някои ча 
сти на Китай парите имат фо 
рма на клонка с пръстенови 
дни листа. Когато купуват не 
що хората си откъсват толко 
ва „листа" колкото им е ну
жно да платят. Бирманскйте 
пари имат форма на лодка и 
така се наричат. Лаоските па 
ри наречени „тигров език" и- 
мат продълговата форма и 
са грапави. Испанските пари, 
които много се споменават в

чи и то повдигна висок во 
ден стълб. Животното се въ 
теше вбесено по водата и и 
чезна в дълбочините. Не м 
жахме да го видим вече, ма 
кар че отидохме право на м 
стото.

Последен път се чу за мо! 
чудовище през 1947 года 

на. Тогава през месец деке 
ври морско чудовище е вид
ял екипажът на гръцкия ко
раб „Санта Клара”. Корабъч 
пътувал от Америка и при 
пресичането на Голфщрома 
видели край кораба огромна 
змия. Вероятно е била зака
чена от корабните перки и 
водата около нея била вгьрва 
ва. В записа се казва, че чу 
довшцето плувало още извее 
тно време с кораба и изчезн 
ало в морето.

Все пак науката не е каза 
ла думата си. Нито едно от 
тези описани чудовища не е 
проучено.

щ
янски думи 

Ьс зйк: беневреци,
Рало, жито, пшеница, овес, 

№ просо, брана, сърп, коса, о- 
свобода,

Е
клисура, оцет, 

имена:!!бор, живот, смърт, 
неволя, име, чест, хвала, ела 

вест, майка, баба, дядо, 
У брат, сестра, вуйчо, воевода, 
йратай, пастир, гора, дол, бряг, 
-■“яма, поле, нива, камък, ска- 
®ла, желязо, олово, сребро, зла 
и то, сол, блато, поток, река, е- 
Сзеро, вяра, надежда, правда, 

мъдрост, хитър, висок, ни
сък, дъггьг, широк и пр.

Малки еавети

Рамки за 

снимки
ско

С малко трудолюбие и вие 
можете да си направите мно 
го хубава рамка, в която ще 
поставите своя снимка или 
пък на родителите си„ бли
зък, приятел или родина, за 
да краси масичката ви или 
някоя стая.

Затова трябва да намери
те парче по-дебел 
На средата му изсечете под 
пора, както е посочено 
чертежа. След това в рамка 
та поставете 
бъдете доволни, както и то
ва момченце.

За тази работа не трябват 
никакви специални пособия.

Ш

2К*в^гари романите за пиратите носят 
название „парче от осем“. Ко 
нгоанското племе Бал уби упо 
требява пари специално за 
купуване на жени които и- 
мат форма на кръст.

Най-съвършена форма на па 
рите са хартиените банкно
ти. Отначало тези пари труд 
но влизали в употреба защо-

<; Сливането на българите, ко 
ито идват на Балканския по!

5>
картон.:ХЕР0ЛИНД—ПЪРВАТА ИНС

е
на

снимка и ще
1 Съвременият човек твърде 
бавно разсъждава за минало 
то и, съвсем естествено, тря
бва да водим сметка за недо 
(сттаъчното внимание за раз
витието на човешкото тело
в съвременото общество. Из
вестно е, че старите хора са 

Сдържали голяма сметка как 
?то за физическото, така и за 
[.умственото развитие на чове 

тело.

2 Красотата не е била ням 
дар на боговете, това е било 
известно още на старите гър 
ци — но известно им е било 

|?и това, че за невежите тя е 
Вила като чужд език.

; „Чародейството на красота 
,га чувствуват всички народи 
но повече от всички това чу 
вствували елините. Всичко о 
това, което прави жената въ 
яшно красива и вежлива той 
успява да изтъче в богинята 
Афродита — съвокупност от 
всички женски прелести и

наслади, синтеза на идеала 
за женската красота”.

Телесната красота е била 
мечта на всеки елин, за това 
ни говори и пътеписецът Пау 
сани. Той ни съобщава и то 
ва, че в ахейския град Егион 
е бил избиран и най-красив- 
ят момък. По време на атен 
ияна, най-величествения пра
зник на жителите на древна 
Атина, са се състезавали ер
гените. Апо време на „калис 
таите” — женските състеза
ния за най-красива жена — е 
била избрана Херодика, же
ната на Кипссл от храма на 
Демегьр Елусински на река 
Алфей, основан от Басилид.

Тези игри са имали религи 
озен характер и са били уст 
ройвани в чест на богиня Хе 
ра — богинята на брака. Кра 
сотата и днес си остава не
жно цвете с безброй нюанси..

Нжк. Ч. |

I

е имало различни украше 
пия за да се избегне стърже-

I
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Сьобшавгме п.я нашите читатели, 
че новият номер на машата тек. 
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117-14-603-107
Нар. банка-Ниш

При внасянето ва абонамента тря. 
бва да вписват тези номер,
Умоляваме абонатите да внесат 
дължимите суми.т
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БРАТСТВО,

>Л МУНДЩОИ тяло. Заби ножа си. Вайс, ко 
йто искаше да ровят снега.
Те търсеха автомата, който 
бяха изпуснали. Вайс се опи
та да се изправи на колене, 
но се строполи отново. Него
вите отвратителни лазещи 
пръсти докоснаха цевта на 
автомата и се дръпнаха на
зад, сякаш се бяха изгорили, 
после отново пропълзяха нап 
ред и уловиха дръжката на 
автомата. Холерер стоеше на 
колене и ръце и с неразби- 
ращ поглед следеше конвул
сивните движения на непри
ятеля си. Колкото повече Ва 
йс се движеше, толкова по- 
скоро идваше краят. Ножът 
стърчеше забит до дръжката 
под лявата му ключница. Тр 
ъпки преминаха по тялото 
ма Вайс, след това се прост- 
тря неподвижно, заровено в 
червения сняг. Холерер с пр 
смързнали пръсти хвана пу 
шката си, трябваше му много 
време, за да я дигне и да я 
забучи в скриптящия сняг. 
От пряспата му рана течеше 
топла кръв. От нея ризата 
му залепна. Той беше много 
слаб, за да се изправи, с не 
чувана мъка извърна тялото 
си на другата страна и диш 
айки тежко, падна с гръб 
към пушката. Холерер беите 
безкрайно уморен, но той не 
искаше да заспи. Ако върве 
ше навраво на юг, за ден и 
половина щеше да стигне шв 
едската граница. Пътят беше 
открит. Защо другарите му 
не дойдоха с него? Той тряб 
ваше да говори с тях. Не тря 
бваше да се страхува, а тряб 
ваше да говори с тях. Само 
да не беше тази проклета у- 
мера! Заспеше ли сега, нико
га вече нямаше да се събуди. 
Колмайер не им повярва, 
той проклинаше и крещеше, 
когато го положиха на ските, 
когато внимателно го влече 

страхливи. ха към палача. Въпреки вси 
чко чевек трябва да обича 
другарите си, не бива да пр 
ествва да ги обича. Холерер 

нея пак Едигна глава и примижа сре 
щу падащия сняг: наоколо бе 
ше спокойно и тържествено 
и той можеше вече да продъ 
лжи пътя си. Беше му топло 
и приятно-. Не чувствуваше 
вятъра и студа. „Някак си сг 
реших, следващия ггьт няма 
да сгреша” — мислеше той. 
Главата му увисна на гърди 
те, той погледна към мърт
вия Вайс с ножа под ключни 
цата и каза високо:

— На него му платих!

тигеледт^ /м-(г$ж- Д

-1. Я
( оЮкъс )

. .. С малки, заледени съл 
за миглите той гледаше 
олу — там, където лежа- 
мъртвите. Не можеше да 
[е край тях. Още не беше 
ъстил за смъртта им. Хо 
ер не можеше да разпоз 
какво има под него. На- 

Д беше бяла, трептяща тъ 
ша. „Господи — мислеше 
:, — аз съм едва двадесет 
цест годишен, а какво по
тих от живота? Всичко тр 
га наопаки. Всичко напра 
к наопаки. Нито едно нечю 
| направих, както трябва, 
гщо не знаех. Човек е тъй 
ашно самотен 
-лошото от всичко. А щом 

! самотен, ще те погубят”, 
ичките му другари може- 
да живеят и само Вайс 

ше да обагри снега! „Но 
мълчах, и другарите жи- 

Еха всеки за себе си, и Ко 
Фйер се осамоти, а ние вси 
ри трябваше да бъдем един 
I. Господи, ако хората на- 
1еме говорят помежду си, 
рма нужда да се убиват е- 
Ьг друг. Те ни разделиха 
Изкъсаха ни, всеки беше ра 
фсен със самия себе си; при 
Ьелство, благорюдетво — вс- 
кко беше напоено с омраза 
жажда за убийство. И ме 

к.. И мене.... Нищо освен о 
пепел.. Ако

шката си. Сред още по-чер- 
ното му от възбуждение ли
це очите тлееха като послед
ни искри под купчина пепел. 
Раните му отново се отвори
ха. Животът угасваше поле
ка, мъчително. Холерер про
дължаваше да се влачи. Ми 
елите му се преплитаха. 
„... Га-аз! Га-аз!” Това куче 
най-сетне все пак обърка см 
етката... „Сто и четиридесет 
и един път в чест на полка”
... Но накрая сметката му не 
излезе вярна... „Чувай Холе
рер, аз се справих със съвс
ем други момчета... „Аз не 
съм доносник, господин гене
рал, с Вайс ще сс разправя 
сам...” Той е хитър, може би 
никой друг не е така хитър 
като Вайс. Но този път той 
се хвана сам в собствената 
си мрежа... Колмайер ми бе
ше другар, делеше последна 
та си цигара с мене, той бе
ше най-добрият дърводелец 
в ротата, след тази убийства 
на, идиотска война той може 
още цял живот да прави ков 
чези за ония, които в мир за 
вършват живота си... Кога
то човек е самотен, загива... 
Всички загинаха поради сво 

проклета, безсмислена, 
безпричинна самотност — 
Зеп Ваглайнер, Блазиус Гфа 
йлер, Матиас Анрайнер, Йа- 
кл Лехталер, Мартин Майер 
хофер, Карл Кунцеман... Ту 
ндрата, вълчият закон. Вайс.. 
Сега, единствен ггьт в живо 
та му, сметката му

та да стане. Краката му не 
удържаха повече тялото. „Се 
га — мислеше той, — сега мо 
жех да бъда отвъд Муопие- 
лю или на края на тундра- 
та”. Той провеси глава пад 
скалата и светещите му очи 
сред изгорялото лице гледа
ха отпочиналия и въоръжен 
неприятел. Увиснал над ска
лата,вкопчен в замръзнала
та земя, шибан от мразовита 
та ръка на бурята, с угасва
щи очи на угаснало лице — 
така Холерер мислеше за бе 
зкрайната верига от грешки, 
които бо напрарил през жи
вота си до този последен и 
неизбежен край.

—Аз бях самотен, мечтаех, 
самозалъгвах се, не исках да 
приема истината за истина, 
а само мразех, не виждах 
бъдещето, вървях сам по св
оя пътг. И Колмайер върве
ше сам по своя път, и други
те вървяха сами по своя път. 
А това беше смъртоносна гр 
ешка. Само Вайс, Вайс, Вайс 
не сгреши — мълвеше Холе 
рер. — Вайс, Вайс, Вайс! — 
повтаряше безсмислено той.

това е

„Сладка закуска

Вайс беше отровил вярата 
и с вярата — човека, Вайс 
беше раздвоил човека със са 
мия себе си, той бе раздвоил 
смелостта и страха, така че 
страхливите изглеждаха сме 
ли, а смелите 
Вайс винаги щеше да дезер- 

както преди тази вой-

КЪМ ПОТОМЦИТЕята

раза, кръв и 
ие бяхме казали: „Не”... А- 
о не искахме и не действу- 
ахме... Какво щяха да нап
равят тогава Вайс и неговите 
одобни срещу всички? Да, 
и трябва да заплатиш, идру 
арите ти трябва да заплат
ят... Кресливият глас из при 
гритието погуби всички. Ва- 
1с пак стоя отзад и пак се 
гправи с нас и така върви 
цялата световна история и 

всичките ще ни погубят.”
Веглецът се подпря на пу

2.

тира,
на бе дезертирал при нацис- 
тите и както след 

крива. -> щеше да дезертира при няко
Холерер падна напред. Пак го и така, сега беше ясно. 

се изправи, наведе се, потър но Холерер много късно бе 
си пушката си. Олюлявайки разбрал и много скъпо бе за 
се, той се движеше през ути платил това- не можеше да 
хвашата буря. Нямаше да о- се живее в един свят заедно 

! далеч, това му беше яс с Вайс Той трябваше да уни 
Преди шансът му беше щожи вайс — в страната си, 

Сега беше в КъЩата си, в целия свят. в 
собственото си семейство. Пр 
ез мирно време човек тряб
ваше да иска равносметка от 

Вайс, трябва да прес 
неговата кървава ви-

В града аз дойдох в година размирна, 
когато владееше глад.
Сред хората тръгнах в година метежна, 
със тях възмущавах се аз.

Тъй отлетяха годините мои, 
що имах на тая земя.

излезб

1938—1944тиде
зае Хранех се в отдиха кратък на битките. 

Спях със убийците аз.
Бях невнимателен с мойта любима 
и търпеливо не гледах природата.
Тъй отлетяха годините мои.

но.
едно към десет, 
нула. Той предчувствуваше, 

стане така. Вайс бешече ще
прокобата, която преследва 

навсякъде, върви по живиячовека
петите м\г» сяда до него на мяташ И в същия миг заспа дъл- що имах на тая земя.на и да искаш тоя дълг да 

бъде заплатен — пред очите 
на народа, на измамения и 

кого избив-

леглото му. усмихва му се и 
бесилото. Той пушката.боко, облегнат наго очаква на В моето време в тресавища водеха моите пътища. 

Моят език ме предаваше сам на врага.
Малко аз можех да свърша. Дори господарите, 

по-сигурни бяха без мене.

Снегът покри мъРтвия и зае 
който не се пробуди

човека до краяпреследва палия,предаден народ,
тласкат към смъртта.

на времето. вече, за да поправи грешка-ат иХолерер забеляза едно тъ 
ръце и та си.сиХолерер извади ръцетемно, неясно петно с

Той пропълзя по ска
виждах,Тойкожената дреха.изпод Тъй отлетяха годините мои,крака. от снега, къдеизрови ножаплоча, в подножиетолистата Сне пуш що имах на тая земя.то беше замързал.нещо се движеше.на която 

Разпозна очертанията на ед- 
Вайс си разтъпква-

от гърба си, но не я из 
се изправи на коле- 

И тогава Вайс по
ката

Сили не стигаха.пусна, ано тяло. 
ше краката. Той се топлеше 
в снежната си дупка. Чувст- 

еъвсем сигурен.

не и ръце. Целта беше далечна.
нагоре. Двамата изви 

Вайс дагледна Но виждах я ясно, макар да не можех
каха. Холерер видявуваше се 

Предстоеше м усамо едно: да 
остане жив. Холерер извади 

си ръка от ръкави-

В съшия да я докосна.изтегля автомата.
Холерер скочи. В същия 

заслепи и с оглушите
Тъй отлетяха годините мои,миг

миг го що имах на тая земя.дясната Берт БРЕХТпроряза огненлен гръм го
В същия миг той паднаТя беше вдървена отцата. ножът лъч.паднастуд. От нея

Колмайер. Холерер се опи пъшкащовърху едно твърдо,

в свет<с наи-суровата зимаВерхоянск-градът
Това неестествено на гп 

поглед изместване на сет
ния полюс в по-южни Р* 

случа"

че Верхоянск е градът с най 
суровата зима на земята. Ос 
вен това Верхоянск се е смя 
тал, а и все още се смята за 
полюс на студа, макар че се 
намира на около 23° южно от 
северния полюс.

За всеки жител на северно 
то полукълбо е съвсем логи 
чно, че като се отива на се 
вер, става по-студено, а 
юг — по-топло-. Като се во
дим от подобни заключения, 
би трябвало да приемем, че 
на северния полюс е най-сту 
дено. Това наистина би било 
така, ако земята представля
ваше кълбо с гладка и едноо 
бразна повърхност, 
ма един и същ цвят навсякь 
де. Земното кълбо обаче е из 
пълнено с многобройни пла
нини, долини, котловини- езе 
ра, морета и океани. Това да 
ва такава

—65°. един-ко, а то е възможно 
стЕено само през носа. Но и

известни случаи и под
Отслабването на студовете 

започва от втората половина 
на февруари. Но едва през 
март, когато се появят ветро 
ве, може да се осети първо
то по-чувствително затопля-

през цялото това вре- 
МакаР че слънцето не се 

около пладне се раз 
че за о-

нинаВ северо-източната част на 
съюз, в обширна- дишането през носа не е ле

сно. Когато водната пара, за 
едно с въздуха, навлизат в но 
сните дупки, тя се замръзва 
и превръща в студени леде
ни иглички.

ме.Съветския 
та област Сибир, се намира 
един град, който носи името 
Верхоянск. Този малък сибир 
ски град е известен в света 
по своята продължителна и 
сурова зима. Известен е още 
и по това ,че тук е измерена
най-низката температура на 
въздуха в северното полукъл 
бо и изобщо на земятЩ ГР 
дът е разположен на 67 с. м. 
и 133° и. д„ в средното тече 

реката Яна. 
във

ни съвсем не е . 
Причината се крие в хар- 
тера на местните физико' 
графски условия. Така 
пример известно, е че 

полюс се намира

показва,
виделява дотолкова, 
коло час-два може да се ми 

без изкуствена свеггли-не и
на. не.

Зимното небе във Верхо- 
винаги безобла 
свети едва ли

ният
открита и просторна 
площ, която макар и за 
нала, позволява свобода»

безпрепятеса-

За суровата зима във Вер
хоянск, един руски изследо
вател пише така:

Обикновено, никъде навън 
нямаше никаква жива душа. 
Никой нищо не работеше». 
Всичко живо се прибираше 
някъде на топло. Не се вижда 
ше нито една птица, нито е- 
дно животно. Не се чуваше 
никакъв звук. Само от коми
ните на къщите непрекъсна
то излизаха рой искри. Те

во!
янск е почти

Во-яо кад глави 
хората (и няколко дена, 

след пълнолуние, не

на
не в 
те на 
преди и 
залязва.

„Когато се говори за тука- 
зима, не е достатъчно ветряване и 

циркулация на 
те въздушни маси 
Верхоянск е разполозх . 
леч навътре в суша™ 
ограден отвсякъде с п 
Котловинното полож ^
този град следователно 
възможност в неговия 
да се събира по-тежь ^ 
студен въздух, които

откъм
северн’^. 

време^

шната
само да се каже „зима е и- 

вилнее .„страшна зима 
Тези думи още не могат да 
изразят напълно онова състо 

което ще изпита всеки

лина декември 
се засилват и тем 

около
ние на 

-Зимата
В началотоВерхоянск 

месеца, а мразовете 
пературата 
—55°. В края 
казва слънцето, но това не 
значи още, че е дошел краят 
на студовете. Не напразно 
ехните жители казват, че__ 
га студовете ще тръгнат сре 
щу слънцето. И наистина, то 

настъпват такива студо 
ве пред които бледнее и най 
страшната зима в което и д

само елагодар.
т““” ода

почти девет
доста рано- °Ще в

септември започ 
сняг. В края на 

на въз

достига 
на месеца се по

трае
настъпва 
началото на 
ва д& вали
месеца температурата
духа е вече около 
следата на октомври е 

на съшия месец 
а КЪМ средата ^ноември

зимата.

•ЗЬЯК-ДЯ »
дагомври. да»« да-

яние,
пътешественик през студени 
те зимни дни. Във Верхоянск 
студ „пече”. Той е просто го 
рещ и затова може да се ка
же, че пари — „пече”.

Винаги когато напущах то 
плата юрта (номадска шатра 
от кожи) усещах такъв студ, 
че сякаш ме горяха с наже- 

желязо. Този страшен 
чак в бели

която и-пращаха, разпръсваха се във 
въздуха и изгасваха. Не по
духваше дори и най,слаб 
ветрец . Димът от комините 
се издигаше право нагоре. 
Дългата лунна нощ бе тиха

още

ме
—20°, към 

—35°, 
—40°,

това е нахлул :
от района на 
гос. С течение на
ради настъпването ^

топлиня0’^ 
ноШ11-

възможност, 
температурният режим в раз 
личните места 
вълбо да се опреедля 
мо от географската ширина, 
но и от влиянието на релефа, 
от надморската височина и от 
вида, и състава на

и светла, а зимата 
по-люта..."

че

на земното 
не саВъпреки констатиралата 

по-низка температура през 
януари и по-ранното настъп

шие и силно 
ване през ясните 
въздух изстива 
Благодарение на

жено
студ проникваше 
те ми дробове. Тогава, нито 
дебилият и топъл кожух, в 
който бях облечен, не може.

ме защити от лютата 
Когато оях навън, стРУ

Аоще
товз/с

най-н>1С^|

половина на ване на силни мразове в се 
лището Оймякон, също така 
в Сибир, досега няма сведе
ния, че в тази станция е на
блюдавана абсолютна

земната 
повърхнина (суша, вода, гора, 
пустиня и т. н.) Поради това 
най-студеното

наблюдавани 
света температури 
ха (до —69°), а

годината »

вече 
ве се 
ние нагггшвикването със

па
ше да 
зима. мразоИ МИНИ- място в север

ЛОШ___ полукълбо и тпКтгтп__опва се ттттт*


