П ролетарии от всички страни, съединявайте сеГ

АБОТНИЧЕСКО

'ВЧЕРА ПО СВЕТА

София, неделя, 29 октомври 1967 г.

В1Ш0ВШ
Of ИДЕИТЕ
IfA ОКТОМВРИ
Със светла вяра в делото на со
циализма, е високи цели в изграж
дането иа новото общество, с бод
рост N вдъхновение са изпълнени
всички инициативи в нашата стра
на, посветени на юбилея на Ок
томври. Половинвексзният триумф
на
Октомврийската
революция,
нейните дъкбокохуманни идеи са
забележително
събитие в живота
иа българския народ.
В цялата страна, из заводи
и
строежи, в училища и културни
инст.ттути тази паметна годишника
се посреща в атмосферата на едно
голямо творчество, с оптимизма
на делата, на трудовите
успеги
С високи резултати се характе
ризира
сега и социалистическото
съревнование,
посветено на голе
мия празник. Много трудови ко
лективи
преизпълнгват производ
стаените си програми,
постигат
сериозен напредък. В дните пред
50 годишнината отгръщат
начал
ните страници на своята
трудова
история редица нови предприятия,
с които България се гордее. Ин
дустрията се обогати със значи
телни
производствени мощности
в Кремиковския металургичен ком
бикат, с обогатителната
фабрика
и нсв рудник в Бобов дол, с разши
ренилта на целулозния завод „Сте
фан Кираджиев" и на Химикофар
мацевтичния завод в столицата, с
две модерни предприятия в Русе
и други важни обекти. Тази реди
ца на големи предприятия ще се
увеличи до края на годината. И в
същото време се захващат осно
вите на още индустриални и енер
гетични обекти, жилища и културио-бнтеви сгради.
В материалното производство се
чувствува динамичен ритъм и стре
меж да се увеличават стопанските
резултати.
Преизпълниха
плано
вете си за десетте месеца на годи
нага промишлените предприятия в
Михайловградски окръг и са пое
ли обещание в чест на юбилейна
та годишнина да дадат продукция
за още X ^илиона лева. В габрласнй окръг вече има над 600 работ
ници, които са изпълнили и годиш
нито си планове. Такива успехи са
характерни за трудовите хора във
всеки кът на Родината. Този стре
меж и жажда за стопанско и ду
ховно възраждане е ярко въплъ
щение иа революционните
идеи
иа
Октомври.
С
признание
и обич се произнасят
имената
иа много
съветски
специалисти,
преминали през строежите и заво
дите, изграждали
Димитровград,
електрическите централи а Мари
шката низина или металургичните
бази, дали неоценим принос е съз
даването и развитието на нашата
икономика. В нашите заводи и а
селското стопанство а съсредото
чена
мощна
съветска техника.
Икономическите връзки и сътруд
ничество между двете страни вся
ка година вземат
по-значителни
размери, дерат благотворни резул
„тати.
Трудът на народа,
неговата
енергия е основа на дълбоките
икономически и културни преобра
зования,
продължение и блестя
що
развитие на революционните
идеи на Октомври 1917 г. С найгорещи слова и искрена обич це
лият
български
народ обръща
своя поглед към съветската страна
и слави делото на великата рево
люция, всепобеждаващите идеи на
социализма и комунизма.

Цена 3 ст

март 1968 година след водене иа
преговори да се подпише двего
дишна програма за културен и на
учно-технически обмен и сътруд
ничество.
На церемонията при подписва
нето
присъствуваха
заместникпредседателите
на Министерския
съвет Петър Танчев и Тано Цолов,
членовете иа Министерския съвет
Иван Башев, Дико Диков, Иван
Будинов. Светла Даскалова,
Maрин Вачков. Стоян Тончев, Кирил
Игнатов, председателят на Комн-

тетв за приятелство ~-н култури»
връзки с чужбина Георги Дими
тров—Гошкин.
висши служители
от Министерски»,
Държав
ния комитет за HaViîe и техниче
ски прогрес, министерствата на
външните работи И външната тър
говия.
Тук бяха придружаващите нор
вежкия министър-председател офи
циални лица, между които посла
никът' в София Пер веиемое. Присъствува също българският посла
ник в Осло Лалю ГаЗчев. (БТА)
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(Следва па стр, В)

Статия на Хо Щи Мин в „Правда“
МОСКВА, .26 октомври (ТАСС),
„Октомврийската революция посочи
на народите н на цялото чодечест во пття за освобождение. Тя откри
нова eQOxa в историята, епохата на
прехода от капитализма към Срциализма а световен мащаб“, èe каз
ва в статията на председателя на
ЦК иа Виетнамската партия
на
трудещите се, президента на ДРВ
Хо Шн Мин, публикувана днес в
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президентът на Демократична репу
блика Виетнам, виетнамският народ
cf радост н ентусиазъм празнува 50годншиииата на Великата октом
врийска революция в Русия“.:
„ВеликаТа победа на Октомврий
ската революция, продължава Хо

НЮ ЙОРК, 28 октомври
(Кар.
на БТА). Съветскаia палата на. световното изложение „Експо—67“ бе
ше посетена от повече от петнаде
сет милиона души, заяви днес .от
Монреал. Канада, в разговор с ню
йоркския кореспондент на БТА ръ
ководителят на пресцентъра на съ
ветската палата Ружиков.
Според отчитанията на електронносметачннте машини и обшата ripe
ценна на представители на различ
ни страни съветската палата е на
първо място по броя иа посетите
лите По време на шестте месеца на
изложението. Нито една национал
на палата на изложба от световен
машаб досега не ебяла посещаваиа. от
_. толкова
______ ________
много хора.
г_.
Цялата работа на съветските из-)
*
'
'
ложбеНи обекти бе организирана об„
разцово и заслужено срещна одо
брението и възхищението на мили
оните1 хора от всички нациоиалностцТвъзрастн и професии, от страна ка редица държавни и правител

.

стигнал» трудещите- ее ме- ДЙЛ, в

изгря»(аачетй 4<я сенърлизмй Мто
се спира, не. Орроага ла народа
Южен Виетнам против американски
те агресори, президентът на ДРВ
пише, че виетнамският народ „е
твърдо решен да се бори до побе
да' против американските агресори.
зв< спасяване нд. родината“. (БТА)

»
ствеии дейци. По време на своето
посещение на „Експо—67“ през юни
тази година председателят на Ми
нистерския съвет
на
България
Тодор Живков най-високо
оцени
съветската палата, изказа своите
поздравления към нейните устрои
тели.
- От изложението, както сподели с
кореспондента на БТА българският
търговски представител в Канада
Иван
Голомеев, беше
извлечен
и-за
”
'
*
. кашата страна ценен опит, устано
вени бяха нови научно-технически,
икономически, търговски и културни връзки. Световноизвестният бъл
гарски певец Николай Гяуров участ
вува като централна фигура с бляскав успех в, гастролите на Милаяската скала в Монреалския световен фд;Тнвал по п0ВЧд на изложе
нието.
В неделя, иа 29 октомври, с; ре
дица, тържества, церемонии, концер
ти,
„Ек.... състезания
_------------- , _и увеселения
------спо—67" ще бъде закрита.

ПОВИШЕНИ
ВОЕНАЧАЛНИЦИ
-В.СССР,й-"’> ■
МОСКВА. 28 октомври (ТАСС).
Президиумът на Върховния сьвет
на СССР е попишйл във войнско
звание трима генерали от Съ
ветската армия и един адмирал от
Военноморския флот"
Флотският адмирал Сергей Гор
шков е удостоен със званието фло^
ски адмирал на СССР, Той е заместийк-минисгър на отбраната. На
министъра,на гражданската авиа
ция генерал-полковник Евгений Ло
гинов е дадено званието маршал
на авиацията. Званието маршал на
бронетзйкрвйте:
войски гшлузмнч» г₽”?р»д!-п<)лковчик Амз^ася
йГЛЧШЧК

няч;

ааж

Zi х.

званието маршал на вртнлернята
се удостоява генерал-полковникът
от артилерията Павел Кулешов.
(БТА)

49 года ЧЕХГМОМШК*
РЕ1.УБЛИКА
ПРАГА, 28 октомври (Кер. на
■ БТА). ’ Чехословакия като самостоя
телна н суверенна държава на два
братски народа днес. навършва 49
години. Само една година след Ве
ликата октомврийска социалистиче
ска революция — на 28 октомври
1918 гОднна — под нейното благо
творно влияние върху развалините
иа разпадащата се Австро-Унгарска империя в Прага се роди не
зависимата чехословашка държава.
Днес цяла Чехословакия тържест
вено чествува тази забележителна
дата в своята история. Прага и ця
лата страна са обкнченн със съвет
ски в чехословашки национални зна
мена. Празничното настроение се
подсилва и от чудесното слънчево
време, което цари в цялата репуб
лика. В този деи двата братски
народа — чёхн и словаци — с пра
во свързват раждането на своята
държава с Великата октомврийска
социалистическа революция
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ЙькоДодитёлнТе
Германскат»
демократична репу 1ка другарите
Щоф, пил»йохаБалтер Улбрихт, Ьи,п» ш,ич>.
нёс Днкман н Ери» Коренс са из
пратили телеграма До другарите
Тодор Живков и Георги Трайков,
в която изказват сърдечна благодар
иост за отправените нм благопожелания по случай' Годишнината от
създаването на Германската демоТкратнчна република
Ние с гордост jf увереност кон
статираме — се казва в телеграма
та, — че нашите две братски соиналн
етически страни реотклонно крачат
напред в тясна обшкост със Съвет-

(ГХ ’

Ши Мин, Даде на работническата
класа, на трудещите се и на по
тиснатите народи № целия свят
много ценни урони, които осигуря
ват победа на делото за пълното
освобождаване на работническата
класа и на цялото човечество“
Президентът разказва за влия
нието на идеите иа Октомврий
ската. революция върху национал*
иоосвободителното движение във
Виетнам, за успехите, които .са по

ЗАКРИВАНЕ НА „ЕКСПО-67*

РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА " ГДР
Шагодаряг,,Г

0 •

заедно със съпру
гата си д-р Ма
ра Малеева—Жив
кова, Иван Михай
лов, лроф. Иван
Попов, Пенчо Кубадииски, Тано Цо
лов, Петър Танчев,
председателят
на
Бюрото
на
На, родното събрание
акад,. Сава Гановски,
членове на
Президиума и Бю
рото на Народното
събрание, министъ
рът на външните
работи Иван Ба
шев и други чле-,
нове иа Министер
ския съвет, ръково
дители на общест
вени и масови ор
ганизации, централ
ни културни инсти
тути, представите
ли' на софийска
та
общественост,
журналисти.
Придружен
от
др. Тодор Живков
н от директора на
Протокола при Ми
нистерството
на
външните
работи
Иордан Стефанов,
Пер Бортен поздрави гвардейската
рота, която му отдаде военни по
чести. Военен духов оркестър язпъл

НОВА ЕПОХА В ИСТОРИЯЪ
НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

................... _ „

гария Тодор , Живко» н министър«
на взеха участие ще: заместникпредседателят
на ,Борве1ия
Пер
председателят на Министерския съ
Бортен констатираха, че откосения
вет Петър Танчев, министърът ,на
та между двете стрйьсе развиват
външните работи Иван Башев, пър
вият заместник-министър На външ
благоприятно
и >че съществуват
ните работи Геро Грозев, заместниквъзможности за разширяване
на
председателят на Държавния коми
икономическото Н Културното съ
тет за наука и технически прогрес
трудничество между'7ях. Те изрази
ннж. Александър Димитров, замест
ха готовност т насърчават разши
ник-министърът иа външната търго
ряването на търговията и да из
вия Пенко Пенков, извънредният и
ползват възможностите за укреп
пълномощен посланик в Норвегия
ване на сътрудничеството в област
Лалю Ганчев.
та на науката, техниката, корабо
. От норвежка страна в разговори
строенето, както к други отрасли
те участвуваха още; извънредният
на промишлеността.
и пълномощен посланик на Норве
Двамата
министър-председатели
гия в ' България Пер Веиемое, поподписаха спогодба за премахване
мрщннк-държавият секретар
при
на визовия режим между двете
кабинета на министър-председателя
страни, която те оценяват като но
Од Бно, помощник-държавният сек
ва важна стъпка за разширяване
ретар при Министерството на външ
иа туризма.
J
ните работи Фритьоф Якобсен, гене
По време на посещението -бяха
ралният директор при кабинета на
разменени писма между оредеедате
министър-председателя:'Андреас Ан
ля на Министерския съвет на Бъл
дерсен, първият секретар прн Ми
нистерството на външните работи « гария и министър-председателя иа
Норвегия, чрез крито се постигна
Торвалд Столтенберг н първият се
съгласие да бъде подписана през
кретар при посолството на Норве
февруари или март 1968 Година
гия в София Роалд Кноф.
двегодишна програма за културен
0 Председателят иа Министерския
съвет на Народна република Бъл- t « I "> teA (Следа» на стр1‘‘.5) ' •
. „я.
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МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ : НА НОРВЕГИЯ
ПЕР БОРТЕН ОТПЪТУВА

Министерския съвет Тодор Живкбв. '
На Софийската аерогара, украсе
на с националните знамена на двете страни, дойдоха да изпратят ви
сокня гост другарите Тодор Живков

'

п пия и президент на република
та, на Монголия
От Ю. Цеден:■] бал, първи секретар на UK на
МОСКВА,
28
октомври (От нашия кересповдент)
МНРП и председател На Министер
, ----------------------- Н----------- г--------------------------------- ------ --------- 7 ■ „1
ския съвет, на Полша п- от Влади
От петдесетия рожден ден йа съ
ще се Състои Тържествено заседа слав Гомулка, първи секретар на;
ЦК на ПОРП, на Румъния — от
ветската власт ни Делят девет ДнИ.
ние на градския н областния коми
Разбира се, броим Днн.те до 7 йремтет на партията и" на градския н’ Николае Чаушеску, генерален сй»,
ври — кулминационната точкЙ на
областния изпълнителен съвет В: кретар на ЦК на РКП, на Унгария
— от Янош Кадар, първн секретар
празненствата,
посветени на зна
Москва, на което ще присъствуват
HB, UK на УСРП, на Чехословакия
менателния
полустолетён юбилей.
Представители на трудещите се от
— рт Антонин Новотни, първн секре
А в действителност
тържествата
столицата и гости от други страни.
тар на ЦК на ЧКП и президент на
започват значително по-рано.
На 7 ноември в 10 часа сутрннрепубликата, на Югославия
от
Както тук бе официално
съоб ■ та на Червения площад ще започ
И осип Ьроз Тито, генерален секре
щено, на вторн ноември в Кремъл
не' голям Военен Парад н манифе
тар На СЮК и • президент на
паметникът
иа
ще бъде открит
стация на трудещите се, които, как
СФРЮ.
вожда на Великата октомврийска
то се очаква, ще бъдат несравни
социалистическа
революция и ръ
На днешната пресконференция в
ми с всички досегашни по своята
отговор на въпрос завеждащият от
ководителя на първата социалисти
импозантност
и
тържественост,
н
тържественост.
дел „Печат“ при Министерството на
ческа държава В. И. Ленин;
Военният парад и манифестацията,
външните рабоТи на СССР Леонид
На 3 н 4 ноември в'. Кремълския както н моменти От съвместното
Замятин каза, че покани за търже
дворец на конгресите ' ще се със- юбилейно
заседание в Кремълствата са изпратени до всички со
тон тържествено съвместно
засе- ския дворец Hf конгресите и друданне на Централния комитет нД гн ще бъдат предавани по Интерциалистически страни. Албания не
е приела поканата, а от Китай не
КПСС и върховните съвети на визията.
е получен отговор
СССР
Руската федерация.
На
На 7 ноември сЛедобеД ЦК ' йа
заседанието се, очаква да прнсъ- КПСС,
Министерският
съвет ' и
Повечето от поканените комуни
ствуват.
партийно-правителствени ”
Президиумът на Върховния съвет
стически и работнически партии са,
делегации н делегации на работ
на СССР Ще дадат голям прием
дали вече отговор, че ше извратят
нически н комунистически
партии
по случай празника.
Вечерта
в
делегации на равнището на пред
от над сто страни.
Москва, Ленинград и навсякъде в
седатели
» първи секретари на
Доклад иа тържественото засе
страната ще бъдат уредени масо
партията (lip е“ приела досега по
дание ше изнесе генералният’’севи празнични веселия.
каната Холандската компартия).
кретар на ЦК на КПСС Лео
Българската делетация ще се въз
На юбилейния празник ще при,
нид
Брежнев.
От
юбилейната
гЛавява от Тодор Живков, първи
съствуват също паргийно-иравител
Трибуна иа заседанието ще подне
Секретар на ЦК на БКП и пфеДсествени делегации от Алжир. Гйн-,
сат приветствия представители на
дател на Министерския съвет, на
нея, ОАР. Конго (Бразавил) Мат
всИчкн съюзни републики и пове
ГДР
от Валтер Улбрйхт, първи
ли. Танзания. Сирия и Национал
чето от ръководителите на госту;
секретар на ЦК на ГЕСП й пред
ния ' фронт за
освобождение на
вашите делегации, от въоръжените
седател на Държавния съвет, на
Южен Виетнам. Гости на търже,
енлй на СССР,- Комсомола и дру
ДРВ ■* от Ле Зуан. първи секре
ги общественй организации.
ствата шС бъдат президентите на
тар на ЦК на ВиеТнаМската партия
на трудещите се, на КНДР — от
Финландия — Урхо Кеконер, й На
На 5 и 6 ноември ще бъДат уре
ИеменскаТа арабска република —
дени юбилейни тържества в съюзЦой Еи Ген, чАей на Президиума
на Поли1бюро на Корейската тру
Абдала ас-Салал. Освен
по по
ните републики.
кана
на съветските профсъюзи.
На 5 ноември се предвиждат го
дова партия И председател на Пре
Комсомола. Комитета за зашита- на
леми празненства н в ЛюДката на
зядиума на Върховното
народно
мира н други в Москва шё При
събрание, на Куба — от ОсваЛдо
Октомврийската революций — Ле
нинград.
Дортйкос, член на Политбюро на
стигнат делегати от Почти всички
ЦК иа Кубинската комунистическа
страни йа нашата планета
На следващия дфт -» 6 ноември.
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ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ W НОРВЕГИЯ
ПЕР БОРТЕН В HP БЪЛГАРИЯ

. .......................

Вчера отпътува от страната мини
стър-председателят иа Норвегия Пер
Бортен, който бе на официално по
сещение у нас заедно със съпругата
си по покана на председателя на

\ К

ДЕЛЕГАЦИИТЕ ЗА ПРАЗНИКА

БЪЛГАРО-НОРВЕЖКО. КОМЮН
По покана нй председателя на
Министерския
съвет на Народна
република България Тодор Жив
ков
министър-председателят
на;
Норвегия Пер Бортен, придружен
от съпругата си, направи Офици
ално посещение в България от 22
до 28 октомври 1967 година.
По време на своего посещение
министър-председателят Пер
Бор
тен бе приет от председателя иа.
Президиума на Народното събра
ние Георги Трайков.
Министър-председателят на'Hop-’
вёгия и придружаващите го лица;
■посетиха някои промишлени пред
приятия и културни
институти в
София, а съшо така селскостопан
ски кооперативи, научни институ
ти, курортни комплекси и. култур
ни паметници край градовете Вар
на, Толбухин и Пловдив.
Председателят на Министерския
съвет на Народна република Бъл
гария
и министър-председателят
иа Норвегия водиха откровени и,
полезни разговори по двустранни
те българо-норвежки отношения и.(
по някои международни въпроси,
интересуващи двете страни.
В разговорите от българска стра4

,

>

inn ! идба я Um ди
ивд EuVI Норвегия i и дия и
il вди 1 инвяя fen g вдаим

В резултат на водените разгово
ри вчера в правителствената рези
денция „Лозенец“ председателят на
Министерския съвет Тодор Живков
И министър-председателят ’на Нор
вегия Пер Бортен подписаха спо
годба за безвизов режим межДу
двете страни. Спогодбата предвиж
да премахване на визите р давност
до три месеца и влиза в сила от
1 януари 1968 година.
Ръководвтелиг е на двете страни
размениха писма, с които се п »стя
га съгласие през февруари или-

ВЧЕРА

ЮБИЛЕЙНИТЕ ТЪРЖЕСТВА
В ЧЕСТ НА ВЕЛИКИЯ ОКТОМВРИ

Орган на Централния комитет на
Българската комунистическа партия
Год. XLI, брой 302

ВЧЕРА ПО СЦЕТА

1. tH I "
'■
сккя съюз под знамето на Велнка.та октомврийска социалистическа ре
волюцня. Подписаният наскоро меж
ду нашите две държави. Договор за
дружба, сътрудничество и взаймопомон^ е израз на общия нн стремеж да допринесем за гарантиране
то иа сигурността на нашия конти
нент л да създадем мнрни, условия
за изграждането на социализма в
Двете страни.
ГДР ще полага
всички усилия за по-нататъщното
успешно развитие иа нащето съ
трудничество във всички
области
на обществения живот в дух» иа
този договор. (БТА)
V
V * >* (
’ *»

МОДЕРЕН ЦЕХ ЗА КЕРАМИЧНИ
КОНДЕНЗАТОРИ
ft»
КЮСТЕНДИЛ,
28 октомррн
Радеико Видински, първият секре
(Кор. на „Работ1ическо дела“).
тар на окръжния комитет иа пар
Днес стана тържественото открива
тията в Кюстендил Стою Стаиоев
не на модерния це» за керамични
и Други гости.
кондензатори на завод „Емил Ше- .
В своя доклад директорът иа saкерджийскн“.
вода инж. Иван Иванов каза, че
досега страната е внасяла от чуж
На тържеството по този случай
бина около 18. милиона керамични
бяха Дошли членът на Политбюро
кондензатори, « в новия цех само
на ЦК иа БКП » председател на
за една година ше се произвеждай
Държавния комитет за наука ■
около 25 милиона.
технически прогрес проф. Иван По
пов, членът на Секретариата
на
От името иа Централам комитет
на партиДта и правителството проф.
ЦК иа БКП н първи заместник*
председател иа Националния съ
Иван Попов прнветствум проектни
вет и»
»Ж фронт д-р Вла
тите, строителите л монтажниците
димир Бонев,
шият отдел
иа цеха за керамични конденза
«Строителство* яа
? ва БКД ■—
тори,
*

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ОБЩОНАРОДНИЯ. КОМИТЕТ
"
ЗА БЪЛГАРО-СЪВЕТСКА ДРУЖБА
ЗАМИНА ЗА, МОСКВА
3

б”

Вчера замина за Москва делегация иа
Общонародния комитет
за българо-съветска дружба наче
ло е члена на Политбюро на ЦК
на БКП и председател на Обшойа
родния комитет Цола Драгойчева,
яа да1 участвува в тържествата по
■случай
SO-гОдйщиината От Вели
ката I октомврийска
социалисти
ческа революция,
’ ' ? . 1 1
В
съставас на"'делегацията са
включени: Николай Георгиев, под
председател на Общонародния Ко
митет- за българо-съветска дружба
и секретар на ПП на БЗНС, д-р
Снбила Радева, член иа нзйълниГелното бюро- иа
Общонародния
комитет в - заместник-министър на
народното здраве н социалните
грижи, инж, Тодор Марков, член
на Общонародния комитет и секретар на Софийския градски комитет
на БКП, н Илия Георгиев, прелеедател на окръжния комитет за
българо-съветска дружба п секре-

тар на окръжния комитет нф БКП
във Варна.
■
, На централната софийска .гара
делегацията беше .сърдечно изпрате
на,, от подпредседателите на Общо
народния комитет за българо-съвет
ска дружба Карло Луканов и Ма
нол Стойнов,
замеетиик-зввеждащня отдел „Външна ппднтика g
международни връзки" на UK ла
БКП Вера Начева и други.
На изпращането
присъствуваха
също извънредният и пълномощен
посланик на Сьветския. съюз у нас
Александър Пузанов и членове на
посолството, ,
По време ш пребиваването си в
съветската страна делегациятаI те
присъствува
на манифестацията на
i
7 ноември
на тържестве------_в . Москва, -------„
ната сесия на Върховния съвет на
СССР, на събрание в Съюза на гъ
ветските дружества за дружба
и
културни връзки с чужбина и Sa
други тържества. (БТА)

ДЕЛЕГАЦИЯТА НА КОЛУМБИЙСКАТА
г

КОМПАРТИЯ ВЪВ ВАРНА .

ВАРНА, 28 октомври. Днес тук
пристигна пребиваващата у нас де
легация иа Колумбийската комуние
таческа партии, водена от Хнлберто
Внейра — генерален секретар m
ЦК на партия |а. Тя се придружава
от кандидат-члена
на Политбюро
на ЦК на Българската комунисти
ческа. партия Ангел Цанев. На аеро
гарата делегацията на колумбий-

екяте- комунисти
бе
посрещната
сърдечно от секретарите на окръж
ния комитет на партията
Атанас
Петров и инж, Атанас Йорданов я
първия секретар на ГК на партия
та Георги Станков.
Днес следобед гостите от Колум
бия посетиха международните мор
ски курорта „Златните пясъци“ g
„Дружба". (STA)

i

РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО ~

29 ОКТОМВРИ 1967 Г.

НЕУМОРЕН БОРЕЦ
ЗА НАРОДНАТА ПРАВДА
65 години в. „Земеделско знаме
Навършват се 65 години от из
лизането на в. „Земеделско знаме"
бойния орган на братския Бъл
гарски земеделски народен съюз.
Това е голямо събитие както за
сдружените земеделци, така и за
цялата наша общественост, за на
шия социалистически печат, за мно
гобройиите читатели нв вестника,
Първият брой на в. „Земедел
ско знаме“ излиза непосредствено
елед Четвъртия конгрес на, БЗНС,
през октомври 1902 година. Пре
търпял значително развитие, пре
минал през сложен и противоре
чив понякога път, вестникът има
паметни страници, които разказват
за страстния стремеж към единст
so между работници и селяни, ме
жду комунисти и земеделци. Поло
жителен е неговият принос и за
политическото пробуждане на го
ляма част от нашите селяни, за ор
ганизирането им към активна поли
тинеска, стопанска и просветна дей
ност,
Безспорна заслуга на „Земедел
ско знаме" в миналото е това, че
като орган на БЗНС подпомогна
борбата на нашия народ за разо
бличаване противонародната погро
маджийска политика на монархиз
ма. „Долу царската титла, да жи
вее народовластието
в България!
Да живее Републиката) “ — писа
„Земеделско знаме".
На страниците на вестника наме
риха място редица пламенни ста
тии от дългогодишния му редактор,
голелия син иа българския нао<
Александър Стамболийски, на Рай
ко Даскалов, Спас
Дупаринов и
др. През дните на Първата сватов
на война „Земеделско знаме“ се
разпространява из окопите на фрон
та и допринася за засилване
на
антивоенного движение.
Вестникът на Земеделския съюз
застана на страната на демократии
ннте сили на руския народ в бор
бата против царизма. Затова и про
явите на руското
революционно
движение намират широк ' отзвук
в колоните му. „Руският безправен
народ, оголван и потискан от са
мовластного правителствр, иска сво
ите права“ — писа
„Земеделско
знаме". Не случайно той взе по
ложително отношение към Вели
ката октомврийска социалистическа
резолюция и към младата съветска
■ държава. Той подкрепи акцията за
събиране помощи за изхранване
на гладуващото население в Повол
жието през 1921—1922 година, ре»обличава заговорническата дейност

на намиращите се ■ България вран
гелистки генерали.
Великата октомврийска револю
ция и поуките, извлечени в борб
та, оказват значително влияние *ър
ху списваното на вестника.
След народната победа на 9 сеп
темврн 1944 г. в, „Земеделско зна
ме“ правилно схвана историческата
необходимост от пълно разбирател
ство и единство между Българска
та комунистическа партия и Бъл
гарския земеделски народен съЮз,
от най-тясна дружба между кому
нисти и земеделци за утвърждава
не на работническо-селския съюз.
Вестникът е пламенен радетел за
този съюз, като основна предпо
ставка за нашите победи в строи
телството на социализма. Немалък
е неговият принос за укрепването
и разширяването на бЪлГаро-съветската дружба,
за усвояването и
творческото изучаване на богатия
съветски опит.
Ведно с целия български печат
„Земеделско знаме“ е активен стро
ител
на
морално-политическото
единство, на отечественофронтов
ската сплотеност на нашия народ
под ръководството на Комунисти
ческата партия.
Всеки ден един утвърден колекти
вен пропагандист, агитатор и организатор
низатор на
на социалистическото
социалистическото ни
строителство, вестник „Земеделско
знаме“, заедно с боевия отред
наши ежедневни Вестници се сре
ща със сройте читатели, мобилизи
ра силите им и ги води успешно
в изграждането на новия ЖИВот.
Вестникът страстно защищава Пра
вилната партийна и правителствена
политика, бори се за нейното пре
творяване в живота,
разобличава
идеологическите диверсии на вра
жеската империалистическа пропа
ганда. Той правилно обръща голя
мо внимание на въпросите, свърза
ни със социалистическото преуспя
ване на нашето селско стопанство.
Особено следва да се подчертае
последователната борба на вестни
ка за претворяване в живота
нв
линията на Априлския пленум на
ЦК на БКП, линия, която осигури
забележителни успехи във всички
области на нашия живот.
Отбелязвайки 65-годишнината от
излизането на първия брой на
„Земеделско знаме“, от сърце, по
братски пожелаваме на неговия но
лектив, на хилядите му читатели но
ви успехи в общата борба за ща
стие на н пето социалистическо
Отечество!

Повишаван* рентабилността в*
икономиката сега в главна за
дача иа производството. За ней
иото успешно изпълнение колек
тивите н ръководствата на отдел
ннте предприятия, на държавни
те
стопански
обединения раз
глеждат
постановлението
иа
Централния
комитет иа Българ
ската
комунистическа
партия
и Министерския съвет, набеляз
ват мероприятия за повишаване
рентабилността на производство
то. Вестник „Работническо дело“
ще публикува поредица от ста
тии и интервюта на министри,
генерални директори на държав
ни стопански обединения, ръко
водители иа предприятия за по
стиженията на колективите,
за
това, което сега предприемат аа
решаването на тави основна »адача.

не решенията на Деветия конгрес
на партията. ТЙ е важен Документ
за П0-натвтЪШнДТа Дейност иа дър
жавннте стопански обединения, за
усъвършействуваие На икономичес
кото ръководство.
За решаването иа Комплекса от
проблеми за повишаване на Ико
номическата «ефективност На йаШето производство сключихме дълго
срочни договори е
„Машелектпопроект“ за проектирането До 197ÖT.
на 14 нови завода it разширението
на осем. „ИнТрансййш“ Ще ИИ из
готви Проекти за механизирането
на вътрешнозаводския
транспорт,
а Централният научноизследовател
ски институт по технология на
машиностроенето и Институтът по
заваряване
съвременни, прогре
сивни технологии в металообработ

Решенията на Деветия конгрес на
партията и другите партийно-прави
телствени документи за развитие на
промишлеността създадоха възмож
ност стопанското обединение „Ме
талообработване“ да развива нитен
знвно своето производство, да се
издига неговото равнище до постиг
натото в таЗн област от напредна
лите индустриални страни. Стопан
ският съвет на обединението утвър
ди, като основни задачи на метало
обработването реконструкцията на
нашите предприятия, издигане Тех
ническото равнище
на основните
видове изделия на световно и иаД
световно равнище, повишаване про
изводителността на труда и рента
билността на производството.
Постановлението на Централния
комитет на БКП и Министерския
съвет за повишаване рентабилност
та на икономиката в нашата стра
на е нова стъпка за осъществява-
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тншата за тНхиоТО решаване.
Масовото внедряване на научна
та организация на труда в нашите
предприятия засяга хиляди труде
щи се. Решавайки го, нне, ще из
пълним задачите, поставени ии от
IX конгрес на БКП за интензифи
кацията на народното стопанство
и повишаване жизненото равните
на народа. (БТА)

ването. С Центъра за Промишлена
естетика и художествено проекти
ране и с Научноизследователския
институт по икономика и органи
зация на машиностроенето също
сме сключили Договори за съвмест
на работа. Освен това нашето обе
динение имк договори за изготвя
н
не на технологически проекти
доставка на комплексно оборудване и с чуж ^страйни организации
от напред!^ fr индустриални страИИ1 СССР, I
Полша.
■ iwiuia, Унгария.
J ni арпп
ГФР, Дания И др. По този начин
е помощта и И* науката ше издиг
нем равнище+о на производството
и металообработването ще се из
гради на съвременна, прогресивна
индустриална основа, ще се пови
ши неговата рентабилност.
Нне имаме определена насока
постоянно да проучваме и внедря
ваме научно-техническите постиже
ния и международния опит за по

степен

След . я кол ко година ломското пристанища щ« Въдя ай-гомаииа иа р. Дунав, Са
мо .през тазн година на разширението му са монтирана с.М» миши прана, конто
ще
обслужват едновременно няколко кораба. В сложния им монтаж зяпа
но участвуваха в хората от бригадата па Христо Георгиев. ОТавЧНата оценка Иа «иата работа е гордост аа цапна кмемна

Снимка Иа. Андреев

КНИЖКА 10 НА ОПИСАНИЕ „НАША РОДИНА"
Излезе кн. 10 на ев. „Наша родина",
посветена не Велики! октомври, Вроят
е илюстриран с малко известни ориги
нални снимки от революцията и граж
данската война, Поместени са спомени
от участници а революцията,
ст отпореиия от съветски и български пое
ти, разкази от Иордрн Радичков и Се-

НА НАРОДНАТА СПЕСТОВНОСТ

•

и да се ускори неговото модерни
зиране.
Голям дял от нашето производ
ство заемат стоките за широко По
требление. Цто защо за иас е осо
бено важно постановлението на ЦК
Ив БКП и Министерския съВеТ. То
ще Дйде възможност Да се пови
ши ролята Иа финансово-кредитна
та система. Ше се подобрява работвтв по заемите за капиталните
вложения, като се дава възмож
ност една част of тях да се пога
сяват от данъка
върху оборота.
Освен това се подобрява и режи
мът за използване на средствата от
фонд „Разширяване и Техническо
усъвършействуваие“, тъй като се
дава възможност ка заводите и ор
ганнзацните Да използват тези сред
етва и за извършване на нелимитйа ефективна дейност по реконст
рукций В производството, за науч
на организация на труда и управ-

Благодарение На радиоактивните
значителна
изотопи се изясни

АКТИВНАТА РОЛЯ

„ CW. 2

РЕНТАБЙЛЕОСТТА НА ИКОНОМИКАТА

Науката за хранене благодаре
ние успехите иа физиката н био
химията и някои други дисциплини
през последните години
направи
огромен прогрес. Бяха разкрити и
продължават да се
разгадават
сложните закономерности иа човеш
кия организъм при нормални и па
тологични условия и ролята. който
играят различните хранителни ве
щества. Още в края иа миналия
век стана известно значението на
белтъците, въглехидратите и мазни
ните като енергетичен к градивен
материал за организма. През по
следните години обаче все повече
и повече се изяснява, огромното
значение, което играят минералните
соли, витамините, микроелементите
и някои багрилни и ароматни ве-

ДЕН НА СПЕСТОВНОСТТА

Главната цел иа социалистиче
Димитър ПОПОВ
ската държава е да развива и усъминистър на финансите
вършотствува материалното произ
■MJ—
водство, да издига непрекъснато жиз
нещото равнище на народа, С нео
Сега Държавната спестовна каса
ценимата помощ на Съветския съ*
има 7716 хиляди сметки по обик
юз и при братското сътрудничест
новените влогове и 170 хиляди
во е останалите социалистически
сметки по
жилищно-спестовните.
страни нашият народ постигна за
Общата сума на обикновените вло
бележителни успехи в своето сто
гове на 30 септември т. г. е била
панско израстване. България е раз
2018 млн. лв., а на жилищноспестовните — 370 млн. лв.
вита социалистическа държава със
съвременна промишленост и едро
По обикновеното смесено зестра
кооперирано и високомеханизираио
ховане „Живот“ в края на 1966 г.
селско стопанство.
са включени 911,4 хил. граждани,
Като резултат or икономическото
или 4,4 пъти повече в сравнение
развитие на страната е ежегодното
с
1946 г., когато беше основан
нарастване! на националния доход.
Държавният
застрахователен ин
През 1966 г. неговият размер е
ститут, Заедно със застраховките
7274 млн... лв. (по текущи цени),
от бившите ведомствени и проф
или 9,6 на. сто повече в сравнение
съюзни каси броят на застрахов
с 1965 г. В сравнение с I960 г. той
ките в края на 1966 г. възлиза иа
е нараснал с 62 на сто. Голямото
1260 хил. души. Премийният
"
реувеличение нй националния доход
зерв, осигуряваш
~ плащанията по
в частта му за лично потребление
застраховките, в края на 1966 г.
позволява на партията и правител
възлиза на 136,4 млн. лв., нли е
ството да провеждат последовател
14,3 пъти повече в сравнение с Е
на политика за подобряване мате
1946 г. Само през деветте месеца
риалното и културното положение
през- тази година са сключени око
яа трудещите се.
ло 80 хил. нови застраховки „Жи
вот“ и са направени застрахова
Увеличението на личните доходи
на трудещите се създаде условия
телни
вноски в размер иа 21,8
млн. лв.
за бързо развитие и на народната
спестовност,
Влоговете на населе
В условията иа социализма спе
нието от 95 млн. лв. през 1944 г.
стовността придоби голямо лично
нараснаха в края на 1966 г. 22
И обществено значение. Вложени
пъти и достигнаха 2090 млн. лв.
във високоефективни капитални вле
През същото време броят на влого
жения
или под формата на крат
вите сметки се увеличи 5 пъти.
косрочен кредит на промишлените
Само през деветмесечието на тази
предприятия,
година са привлечени
нови
300 и селскостопанските
влоговете допринасят за увеличава
хил. вложители, а влоговете се
увеличиха с 315 милиона лева. ме на материалната база на сонна-

НЕОТКЛОННО ДЛ СЕ ПОВИШАВА

то обединение „Металообработва
не*.
Постоянната н задълбочена
дейност в тазн област е вече ха
рактерна черта за нашия стил и ме
тод на работа. През май тази годи
иа стопанският съвет на обедине
нието разгледа състоянието на про
изводителността на трудя и начи
ните за повишаването н с пглед да
се достигне световното равнище.
Cefa в изпълнение на новото по
Становление стопанският Съвет ще
приеме контролни цифри за пови
шаване производителността нв тог
да До 1970 г. Те ще бъдат по-ви
соки от тези, утвърдени за пети
летката, като за основните видове
изделия ше се вземат постиженияпромишлеин
fa на Напредналите
стрйиИ.
Ръководството
на обединение
____ „_____
„Металообработване“ отделя особе
но внимание на техническото равни
ше иа изделията като едйи от ос

ковиите фактори, обуславящи рен
табилността на икономиката.
В
тази насока стопанският съвет прие
специална програма,
в която се
Предвижда постепенно да се Пре
минава к>м
по-висококачествена
продукция. В края на 1970 г. 80
на сто от наблюдаваните изделия
ще бъдат на средно световно рав<
нище, 20 на сто — на световно
равнище. Тяхното влияние гогава
наистина ше обуславя ргвнишето
на рентабилността иа производство
то, която ще бъде на едно от пър
зите места.
Резултатите от извършената ра
бота в ДСО „Металообработване'
показват, че ние правилно решава
ме икономическите проблеми.
Ус
пешно се изпълниха плановете зч
деветмесечието по
общата про
мишлена продукция, реализация
та, производителността на труда,
техническия прогрес. Планът за из
носа през съшия период е изпъл
нен 162,8 На СТО, При планирана
рентабилност за деветмесечието на
тази година 16,94 на сто е постиг
ната 17.10 на сто. Изпълнява се
добре и плайът за вноските в бю
джета. Вместо 40 738 хил. лв. е
отчетено 41 378 хнл. лв„ иди е осъ
ществено преизпълнение от 640 хил.
лева.
Постановлението ка Централния
комитет на БКП и Министерския
съвет за повишаване рентабилност
та на икономиката създава нови
благоприятни условия за повиша
ване икономическата ефективност •
!то.
металообработващ-.
_. Стопанското,
Г
партийното и профдъю;I3HOTO ръководство на обединениетоо след
________
излизането на постановлението на съв
местно заседание разгледа осн >ннте положения tu набелязва мер
ки за неговото изпълнение.
Инж. Д. В А ЛЕ В
генерален директор на стопан
ското обединение »Металооб
работване"

БИОЛОГИЧНО И ЗДРАВКО ЗИДЧЕШЙ
ИА ПЛОДОВЕТЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИТЕ

ВАЖЕН ФАКТОР 9À ПОВИШАВАНЕ НА РЕНТАБИЛНОСТТА
Вчера в Съюза на бъдгарските
журналисти се състоя среща
иа
председателя на Комитета по труда
и работната заплата Мишо Мишев
с представители на столичния пе
чат н Радиото по цовод постанов
лението на ЦК да БКП и Мини
стерския съвет äa рентабилността
на икономиката. Др, М. Мишев
очерта главните проблеми за пови
шаването на рентабилността и пъ-

ленческата дейност и др. Новият
начин на финансиране Ще даде във
можнист да се подобри материалнотехническата база в заводите и*
металообработването. Същевремен
но изразходването на средства ще
става по-целеиасочено, за по-високо
ефективни производства, е по-висо
ка рентабилност.
Производителността ка труда ка
то важио условие за повишаване
рентабилността на производството
е централна задаче нт стопанско

ОСНОВЕН ПРОБЛЕМ В СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

РАЗШИРЯВА Œ ЛТИДИИЧЕПМТО
НЕЖ39 Б1ЛШСШЕ И КПКЛШИТЕ ПИСАТЕЛИ
В столицата вчера бе подписан
членовете на дйете делегации, чледоговор за сътрудничество между ,нове на ръководството на Съюза
Съюза на българските писатели и ■ .на българските писатели, предгтаСп»оэа, _ 44 югосдааымиа-^диаааАмь. ~ивл.гели. д а /Инн ип*м>а i и em» .»а.. Щ-н»
/lorniiop'br сред
{шните работи, журналисти. Тук бе
не и укрепване
и секретарят при югославското по
нр приятелството между писателисолство Миленко Стефанович.
те от двете братски социалистичеВ своите слова председателите
ски страни,'’
на двата творчески съюза отбеля
Договорът бе подписан от предзала приятелската атмосфера на
седателя на Съюза на българскипроведените разговори,
което е
те писатели
Георги Джагаров и
позволило да çe решат редица
председателя
..... ... .... на Съюза на юго
проблеми и да се намерят форми
славските писатели Матей Бор.
за по-нататъшното сътрудничество.
При
подписването присъствуваха
(БТА)

вИшаваи» рентабилността на Ико
номиката в металообработването
така, че към края иа тази петилет
ка да достигнем световното равни
ше. Знанията н опитът на нашите
проектанти, конструктори, техноло
зи, икономисти н организатори Иа
производството н постиженията на
другите напреднали страни ще да
де възможност правилно и навре
ме да се решават въпросите на ор
ганизацията И технологията на про
изкуството в металообработването

лизМА и за създниане основа
по-нататъшно подобряване иа

зв
ма-

териалното и културното положе
ние на народа. В условията на со
циализма
съществува
единство
между интересите на спестителите
и интересите на държавата.

Организираната спестовност под
помага трудещите се да изразход
ват доходите си най-икономично и
целесъобразно. Спестителите полу
чават доходи от влоговете си под
формата на лихва, която е осво
бодена от данъци и такси. През
1966 г. са одобрени лихви по вло
говете в размер на 50 млн. лв., ка
то техният размер през последните
10 години възлиза на ЗСО млн, лв.
През 1966 г. Държавният застрахо
вателен институт е изплатил
на
застрахованите поради настъпване
на предвидените в, застраховател 
ните договори събития или поради
доживяване срока на застраховка
та 10,3 млн. лв. Тези суми пред
ставляват Ценна помощ за удовле
творяване на материални и култур
ни потребности на населението.
Наред с укрепването иа финансо
во-кредитната система в годините
на народната власт
партията V
правителството отделиха специални
грижи и за развитието на народна
та спестовност. Въведени са раз
лични видове влогове и всекн граж
данни може да избере най-удобна
та за него форма на спестяване
Сега у нас най-голяма популярност
имат работническите влогове. В мо
мента 1230 хил. работници и слу
жители и 340 хил. кооператори от
ТКЗС внасят редовно месечни вно
ски по работническите влогове. Ши-

рафии Северна*, репортажът „И ОГСТИи
лес“ от специални* пратеник на реда*
цнята Ив. Йовков, из поемата па Маяковски „Владимир ИЛнч Ленин" е нов
превод от Дим. Методиев, статия от
Богомил Нонев „Великият действуваш
Октомври",
карикатури от Александър
Жевлов, любопитни факти от пял сват.

роко развитие ийат
безсрочните,
Детските, жнлШШЮ-спестовиите вло
гове и др. Съчетанието на жилиш
ннте спестявания със заеми за жн
лищно строителство, отпускани прк
крайно изгодни условия — 2 на сто
годишна лихва и срок за погасява
«г до 25 ГодиЦХ, се оказа сполуч
лива форма зл по-бързо разреша
в вие на жплнштя проблем в иа
шата страна, 4
Изпълнението на решенията «а
Деветия конгрк на партията
за
интензивно ражтие
на икономи
ката, за ускордане на техническия
прогрес и' повишаване на общест
вената произвДятелНост иа труда
изисква най-пц о разкриване и мо
бнлизиране навьтрешннте резерви.
Наред с По-назтъшното
усъвършенствуване орйкнзяцията на про
изводството, е разпространяването
и внедряването иа всичко
челно
и прогресивно, с укрепването иа
стопанската сметка,
борбата със
загубите иа раАотно време, за нко
номин на материали, топливо, елек
троенергии е необходима да се про
вежда н noctolHHa
разяснителна
работа за привличане в държавни
те влогонабиралелни институти вен
чии свободни парични средства на
населението. Това ще позволи те
да се използпатза развитие на на
шата социалистическа икономика
Трудещите et в нашата страна
ознаменуват полувековння юбилей
на Великата оюгомврийска соцналнетическа револКдня с разгаряне на
социалистическаГО’ съревнование за
преизпълнение iia производствените
планове, за пш«ото използване на
техниката, за и,рномнк на сурови
ни и матерналира повишаване про
изводигелността'на труда, за по-ви
сокд ефективно« и* капиталните
вложения. Всич|> това Ще доприне
се за, интензивното развитие иа на
шата икономика за строителството
на социализма А за повишаване
жизненото равнше на народа. Ня
ма съмнение, Че »а това благород
но дело н тружениците по спестов
ността ше дада1 своя принос, като
изпълняват все яо-добре отговор
ните си задачи.

голямото

* биология нет-

it

от мивещества н витамините
за човешкия организъм. Така на
пример калийят, фосфорът и маг
незият са необходими за строежа
на скелета н зъбите. Те участву
ват и в Много жизнени явления, ка
то запазването на осмотичното на«
лягане в клетките, възбуждането и
свиването на мускулните влвкна.
на електрическия
провеждането
кръвосъснрването,
ток в тялото,
окислението и разпадането на въг
въг-
лехидратите. мазнините и Пр.
пр. Же<
лязото, медта и кобалтът (послед
ният влиза в строежа иа Витамин
Bit), макар и в малкд количества,
са крайно необходими за образува
нето на кръвното багрило
(хемо
глобина), за „узряването* иа чер
вените кръвни клетки и за различ
ните биохимични процеси в черния
дроб. Йодът, Цинкът к други еле
менти влизат в състава на много
важни хормони като тироксин, ин
сулин к др. Голямо биологично зна
чение имат също така сярата, квлиат и др. Обезвреждането иа раз
личните отрови в черния дроб era
se благодарение наличието на сер
ни съединения. Освен това сярата
влиза в състава на хрущялната тъ
кан, кожата, косато н пр. Калият
е важен фактор за свиването
иа
сърдечния мускул, дейността
иа
негвната тъкан и за пропускливостта на клетъчната мембрана.
Досег* са открити повече от 70
микроелемента.
Голяма част от
тях влизат в строежа иа отделни
те ферментии системи
(металоензимн) и играят изключително важ
на роля в процесите иа асимила
ция и диснмнлаиия. Не е възмож
но да става синтез на белтък, об
разуване и разграждане на въгле
хидрати без намесап
на тези металоекзими (цинк, фосфор, манган
и др.). Ако в ежедневната ни хра
на липсват някои от минералните
вещества нли микроелементите, организмът започва да страда —
смущават
се биологично
важии
структури и се появява заболяване
ка организма.
А ако в поч
вата, питейната вода и хранител
ните продукти се намират някои
микроелементи в по-голямо количе
ство като флуор, селен, калций и
други, също може да се получи се
риозно заболяване иа организма
като флоороза с поражение на ске
лета н вътрешните органи, селеново отравяне с увреждане на кръ
вотворния апарат и др.

Огромно е биологичното и здрав
нотО значение и на витамините,
без който животът е немислим. До
сега са открити вече около 30 раз
лични витамини. Те са дейни ве
щества, конто участвуват в почти
венчки биологични процеси
като
окисление н разпад на въглехидра
тите, синтез на белтъци, образува
нето на кръвното багрило, прово
димостта на електрическия ток в
нервната и мускулната тъкан, съ
кращението на сърдечния
мускул
я tip. Витамините регулират пропускливостта на кръвните
капи
ляри, вземат участие при образу
ването на надбъбречннте,
полови
те И Други хормони, активно под
помагат
образуването на специ
фични И други антитела и по този
начин Повишават съпротивата на
организма срещу инфекциозни и
други заболявания

Плодовете и плодовите
сокове,
както и зеленчуците са най-глав
ните
Източници за задоволяване
нуждите на организма от мине
рални вещества, микроелементи и
най-различни витамини. Плодовете,
общо взето, са по-богати на въгле
хидрати поради изобилието на пло
дова захар.
Особено богати
иа
фруктоза — 15—25 на сто, са
гроздето, сйНИте сливи,
смокини
те, фурмите, Някой сортове сладки
ябълки и круши. Останалите пло
дове като праскови, кайсии, касис,
ягоди и Др. съдържат най-често от
6—12 иа сто плодова Захар. Мно
го богати иа захари са съшо раз
личните- бистри плодови сокове и
нектари. Някои от по-киселите пло
дови сокове допълнително се обо
гатяват със захар — гроздов, яго
дов и вишнев сок, както и нектарите от праскови и кайсии и тъй
наречените смесени плодови сокоае — дюли и ябълки, черно френско грозде и череши и пр.
При правилно приготовление пло
девите сокове са много добър из
точник на витамин С, Р, провита
мин А, различни витамини от гру
пата В н пр. Най-богати на вита
мин С са соковете, приготвени от
касис, лимони, портокали, мандари
ни, малини, капиин, горски ягодй,
също череши, праскови, кайсии, аиа
наси.
НаЙ-богато съдържание на
провитамин А имат соковете от сли
ви, кайсии, ягоди, праскови, капи
ин, черни череши. Ябълките, кай
сиите, ягодите, портокалите, прас
ковите, крушите, сливите н мали
ните съдържат значително количе
ство витамин В,, (тиамин).

Плодовите сокове съдържат до
ста голямо количество различни ми
нерални вещества като калнй, кал
дий. фосфор н др. Някои сокове
като ябълковия и лимоновия съдър
жат повече калций,
а кайсиевия,
малиновия и калиновия — повече
желязо. Плодовите нектари са по
лезни и с високото си съдържание
на пектин.
Биологичното действие върху раз
личните жизнени н биохимични про
цеси на плодовете и соковете е
много голямо н затова имат огром
но здравно значение за човешкия
организъм. Те намират и широко
приложение в диетичното хранене
при различни заболявания, Сините
сливи, кайсиите н крушите оказват
силно разхлабваща действие. Ни*

кои от плодовете, крушите напри
мер, когато малко презреят и се
получи леко гниене, действуват още
по-силно слабително. Други засил
ват отделянето на урината* T ia
тяхно действие се дължи не само
Иа захарите, органичните кисели
ни и плодовата вода, но и на го
лямото количество калиеви соли.
Диуретичното действие е пО-подчертано, когаТО балните не приемат
сол и други солени месни и зелен
чукови консерви.
Някои плоде : и сокове облада
ват и мощно жлъЧкогонно дейст
вие. Те повишават отделянето на
жлъчен Сок от черния дроб и зато
ва много нашироко се прилагат в
диетичното хранене на болни от ос
тьр и хроничен хепатит, жлъчкокямеийа болест и др.
Поради богатото си съдържание
ИД,дъбилни, вещества (танин) някой плбдове и плодови сокове (бо
ровинки, мушмули, дюли) имат затнгащо с 'йсТво и с успех се нзползвет от народа и в медицината
за лечение на острите н хронични
те форми иа стомашно разстройство.
За разлика от плодовете по-голямата част от зеленчуците, с изклю
чение на картофите, са източник
повече на витамини, минерални ве
щества, хемннелулоза, целулоза н
др. и по-малко на въглехидрата, Ня
кои от зеленчуците, като зеле, цвет
Но зеле (карнабит), ряпа и Др. съ
държат освен захари и значително
Количество белтък, богат на неза
меними аминокиселини и по-специ
ално на метиони. Сярата, която те
съдържат, ги прави много ценни за
функциите на черния дроб, както и
за структурата на хрущяла, сухо
жилията и ставите. Кервнзът (це
лина), магданозът, девесилът и др..
еа много богати на витамин С —<
до 200 мг на сто и различни арома
тни и етерични масла, чрез конта
се повишава секрецията на биоло
гично важни отлъчки (стомашен,
панкреатичен, жлъчен сок). Освен
това тези ценни подправки по пъти
на условните рефлекси възбуждат
апетита и способетвуват за по-до
брото усвояване иа храната.
Много полезни са соковете от
домати и моркови с богатото си
съдържание на витамин С, прови
тамин А, ароматни и багрилни ве
щества. Доматеният сок се прилага
С успех в диетичното хранене при
някои бъбречни заболявания, бол
ни с високо кръвно налягане и пр.
Нашият народ има стари тради
ции в употребата на полезни хра
ни и от векове се е насочил към
правилното използуване на плодо
вете, зеленчуците к различните со
кове. Въпреки големите успехи на
нашата консервна
промишленост,
необходимо е да се разшири още
повече и домашното приготовление
иа плодови и зеленчукови сокове
и различни консерви, които да се
използуват най-вече
през зимнопролетния сезон, когато организмът
е изложен на известен
недоимък
от минерални соли н витамини. От
друга страна, трябва Да се знае,
че широкото използ шие иа пло
довете и плодовите сокове е мно
го полезно, вместо преработката
им в алкохолни напитки, които са
вредни за здравето и водит до се
риозни заболявания.

Чл, кор. проф. Т. ТАШЕВ

ДОМ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СРЕШИ
Пр«* последните години а наша
та столица бяха построени редица
нови големи хотели аа Комитета по ту
риама. Въпреки това нуждата от хоте
ли а София е много голяма* Освен
за посрещане иа постоянно нараст
ващия брой чуждестранни туристи,
вече е необходимо едно представи
телно заведение и *а международни
културни, търговски, политически и
други срещи, наивито иапоследън
се уреждат в нашата столица доста
често, а занапред ще се увеличат
още повече.
Комитетът по туризма още проз
1964 г. обяви ионкурс
*а такова
представително заведение.
Първа
премия получи проектът иа колектив
с ръководител арх. Александър Еелоиапоа. На него бе възложено нз-

равотването
и на техническите и
работни планове.
Окончателният проект м предста
вителен дом м международни сре
щи о утвърден.
Започнати са н
строителните работи. След оконча
телното мвършаане домът ще пред
ставлява един внушителен комплекс
от 25-етажио хотелско тяло м трие
тажен правоъгълен блок, свърмнн
помежду си. със свой пари от 27
декара, ресторанти, нощни заведе
ния, покрити н открити тераен, пар
нингн, магазини за сувенири и др.
Разположен на едно от най-краси
вите места в столицата до Парка на
свободата в квартал „Изток* (иа мя
стото на бившия ресторант „Танушев“),
комплексът ще предоставя
отличим условия за отдих, за прия
телски срещи, за делови, разговори

и творчески обсъждания, В хо
тела ще има стаи с по едно и
две легла и 19 луксозни апартамен
та, Общо ще нма 741 легла. За ком
форта на стаите може да се съди
дори само по това, че във всички
ще има радиоприемник н телевизи
онен апарат. Етажите ще бъдат об
служвани от 5 скоростни пътниче
ски асансьора и два стопански (кух
ненски). Ща бъдат добре подредени
и ияиолко заседателни зали.

Може бн най.интвресно за поеетм»
-голите ще бъде панорамният бар.реетораит на 24-я етаж. Оттун, на 70
м височина, ще се открива наисти
на чудна гледна — над зеления ннлнм на парна и към източната об
новена част на нашата столица. (РД)
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„Музеят на руската воинска сла
ва е скътал скъпи реликви. За мен
то са още по-скъпи, защото в бое
вете за Плевен през 1877 година е
загинал моят Дядо. . . Когато се
завърна в родината си, ще разкажа
с каква огромна любов българският
народ пази спомена за руските богдтирн и прославя руското оръжие.“
Един воин от непобедимата Съ
ветска армия — старши лейтенант
Скрипкин, преди 23 години, мина
вайки през Плевен, записа тези ду
ми. Внукът мина по стъпките иа
своя дядо и се поклони пред па
метниците, издигнати от прнзнатсл
, ния български народ иа местата на
някогашните кървави сражения и
чутов.чи подвизи- По-късно тези скъ
пи места посетиха десетки хиляад
гости от великата съветска страна.
Много от тих, развълнувани от виденого в града на руската бойна
глава — Плевен, изпратиха различ
ни нови материали, с които обога
тиха музейните експозиции.
Неотдавна във ВоенноисторичесКня музей в Плевен се получи пра
тка, съдъожаша 86 графики от Ос
вободителната война 1877—1878 ,г,
Изпрати я д-р Владимир Ефимович
Дерягин от Ленинград. Москов-

«Владимир Илич Ленин»
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Ако
изложат в музея
плачещ болшевик —
като на парад
цял ден
' на музея вратите
ще зеят.
Кога друг път
ще видиш
такъв експонат!
Петолъчни звезди ,
е нажежено желязо
рисуваха по гърбовете ни
ланските воеводи.
Жиаи
до главите в земята ни закопаваха
бандите на Мамонтов.
В локомотивните пещи
японците ни изгаряха,
устата ни заливаха с кипящо олово,
отречете се! — ревяха,
<
но близват
горящите глътки
три думи отново:
— Да живее комунизма! —
Кресло спед кресло,
ред след ред,
млади и стари
това желязо,
твзи стомана
нахлуваше
на двадесет и втори януари
ра Конгреса на съветите *
»
в пететажното здание.
Наместваха.се,
шегуваха се,
и то се знае,
мимоходом
решаваха разни въпроси.
Да почват е време.
Какво се мотаят!
Президиумът
защо оредя!
И защо СО
очите
по-червени
от черпената ложа!
На Калинин какво му
Едва се крепи.
Нещастие ли!
Какво!
Не е възможно!
И все пак —
да не би...
Таванът
се спусна връз нас
като врана неверна.
Кпюмват главите ни.
Вдигнете ги —
ако съумеете.
Затрепереха изведнаж
и станаха черни
светлините
на полюлеите.
Задави се
на звънчета ненужният звън.
Калинин
,
едва се държи на краката.
Сълзите
самички текат навън.
Издадоха го,
блестят по клина на брадата.
Мислите стягат главата
и лудо
сърцето се блъска
във вените.
— Вчера
в шест маса и петдесет минути
почина другарят Ленин!
Тази година
видя за сто,
Денят
ще влезе във вековете
като скръбно предание.
Ужасът
из желязото
изстиска стон.
По болшевиките
премина ридание.
Едвам се надигат.

по града,
от него превзет....
Улицата
като рана отворена
стене
и боли,
свойта мъка изплаква.
Тук всеки камък
познава Ленин
по тропота
на първите
октомврийски атаки.
Тук всичко,
над което знамето плува,
е плод
на неговия ум несломим.
Тук всяка кула
Ленин е чувало,
след него
би тръгнала
в огън и дим.
Тук всеки работник
Ленин познава.
Пред него
сърца, като клонки елхоан,
стели,
Той водеше в боя,
учеше го да побеждава
и стори пролетария
властелин.
Всеки селянин тук
на Ленин името
записа в сърцето си
вместо светците.
Че той повели
свои
да наричат и имат
земите,
и в гроба сънувани
от дедите пребити.
И комунарите
изпод Червения площад
страстно
и нежно шептяха:
— Любими и мили!
Живей,
и не щем ний съдба по-прекрасна
сто пъти ще влезем във бой
и ще легнем във братски могили!
Сега да отекнат
словата на чудотвореца:
ний да умрем,
та него да върнат —•
бурно
бентовете на улиците
ще се разтворят
и хората
с песен
на смърт ще се втурнат.
Но чудеса няма
и няма защо да мечтаеш.
Има Ленин,
превити плещи
и ковчег.
Той беше човек
във всичко,
до крея,..
Терзай ср
, V;:
И ти
със скръбта иа човек.
Никогл

такъв

като катафалка
плуваше
Болшой театър.

V
товар скъпоценен

не са носили

нашите океани
като тоя ковчег,
плуващ червен
върху плещите
на маршове и ридания.
Редеше се
*

$ още
в караула почетен
ленинската
т
сурова гвардия,

вече
,

чакат,
проточени

по цялата дължина
иа булевардите.
В седемнайсета;

дъщерята не пращаха
за хляб нд опашката—

Но в тази

край,
край!

студена,

страшна опашка
с децата и с болните

Кой има вяра
в чудесата!

строямй се сам!

Стъкцо —
и виждате

блед •—*

него

носят

п

доколко
I обич сме закалени,

* Преводът на поемата е направен иъм
30-годишнината на Октомври. Цялата поема
ще бъде отпечатана в юбилейните броеве
на списание »Пламък*1, орган на Съюза на
' българските писатели.

- чЬ'-

В тълпата ср мушка
и, блъскан и ритан,

с нея

минава колоните заледени.

а мисълта на света.
Общата мисъл,
свързана и споделена,
вълнува тук вснчкн,
крачещи в кран:
- ТРУДНО

Це Бъде
на републиката без Ленина,
Трябва да го заменим.
Но с кого!
И яви!
Стига
лежане на постелите глупаво!
Другарю секретар!
Ето на,
дръж —
молим да ни запишеш
В партийната група
копактимо,
целия завод

нааедна*.., —

до сетна сълза аа.
Няма
причастие

Гледат буржоата,
очи облещили,
от тропота на краката
стават зелени.
Четиристотин хиляди,
от машината,
още горещи
първия
1 партиен венец
за Ленин.
— Другарю секретар,
прощавай,
научих.,
Казват —
да го сменим...
та те моля.
Стер съм аз мие,
ио ето ти
внучето —
лиши го
във Комсомола. —
Подшефен флот,
зори зора.
Вдигай котва
и в път голям!
„По моря,
по моря,
днеска тук,
утре там."
Вдигай се, слънце!
Ще ни бъдеш свидетел!
Изглаждай
траура край наште уста.
В крак
с големите —

по-силно, по-чисте
от великото чувство1

тр4-та-та тА-та,

отдава народът:
„Прощавай, другарю, със част кЛървя
ти пътя си горд, благороден.**

Щастлив съм.
Реката на марша <урое

безтегловното тяло
отнася.
Зная —
от днес
и навеки веков
в мен ще е тази
минута прекрасна.
Щастлив съм,

че аз чъм

от таз сила частица,
че сълзите
общи

1ЩШ:
РД&01ИИЧЕСНО

АНО

През последните години обликът
на Смолян се промени до неузна
ваемост. Израснаха красиви адми-'
иистративни и битови сгради, жи
лищни блокове. Независимо от груд
1 ните теренни условия изграждането
иа окръжния град се извършва с
бързи темпове.

Но наред с обективните трудно
сти нерядко жилищното строителст. во е съпътствувано от грешки иа
проектанти, инвеститори и строите
ли, които го оскъпяват твърде мно10. Характерен в това отношение е
случаят с изграждането на жилищ
ния блок .Vs 26, Започнало през
януари 1966 г„ то и досега е все
още във фазата на изкопните ра
боти. А през този период от близо
две години работата нито за миг
ие е преставала. Причината за то
ва забавяне е, че теренът, опреде
лен за строителството на блока, е
много твърда скала, кочто трудно
се разбива. Наред със забавянето
на строителството поради честите
взривявания се нанасят немалки по
вреди на околиите к-ъщнг-а съшо
така се пречи н на нормалното дви
жение по основната улица на гра
да. Но не това е главното, което
тревожи.

■

на децата ни редовете:

със кмете —
МКМ

та-та-та-тА.
«Раз,

1

Два,
три!
Пионер-герой

До Копка
напрягам

от фашиста се не ппаши,
точи щик за бой.
io Европа се ежи.

стея и не дишам,

I

Пред мои
се изправя,
от знамена

тъмното
земно кълбо
1
неподвижно.

'

Сватът I койчегът над него,
неподвижни и ками.
Крей ковчега —
ние,
човешките представители,
призвани да размножим
с въстания, а дела и лммн

Назад, а то
ще срещнеш
юмрука ни твърд!

Ё
Ё

Стана
велик комунист-организатор

|

дори
самата
Илмчова смърт.

Е

И над гората
от дула оръдейни.

Ё

в дръжка
събрал
ръцете на милионната класа

Червеният площвд
като знаме червено

том,

отдалече,
оттам, откъм аленото,
насам,
към студа,

към караула ммяъкнал **“*■
нечий глас —
май чо гласа иа Муралоа •»
„Шагом марш".

Тези Команда
ненужна бе даже —

бавно и твърдо
нашият строй,

е мъка
опсъсмйци тялото-тежест«
маршово тръгна
в поредния бой.

Знамената
Студът свирепствува,,
сякаш изпитал

от Павелецката гара

комуната
върху цели* хоризонт.
Какво ще видиш!
Само челото евидив,
И Надежда Константиновна
в мъглите отзад, мълчи.,«
Може би,
със очи без сълзи
можа ломче да « види.
Но аз
• но съм гледал
с такива очи.
Знамената са скланят.
Без лишни слеп.
последната
почест

пред което сме се изправили.

утре ще го изям!

Край,

а зад тях

Но ей

случваше се —

Л

Растат стъпалата,
стмаг стаим железни.
И ето—
> избим
пот по лица и чам,
N страшно а да прекрачиш —
пред тебе е бездна,
бездънна бездна
ст четири стъпала.
Бездна
от робство проз сто пмопоииа,
където господства
, ,.
парата съе «юп резон,
Бездна
и край

а хората

Суетят се замапко.
Измъкват се навън,

в студения вятър.
Д до улици И улички

в ръцете ри ' крепки д йър|ви

над главите к.
реят със песента.
** Потопът ив тропота,
силата
кръгово

разлива СО
нашироко

Е

излита
нагоре
със страшен тласък.
От това знаме,
\ има и свой.

Ленин
отново

По план за построяване на ос
новите трябваше да бъдат напра
вени 5450 куб. метра изкопи- До
сега от стръмния скат, върху кой
то се изгражда блокът е иззета над
6300 куб. метра скална маса, а по
мнението на специалистите са не
обходими още доста изкопни рабо
ти. Само за това вече са заплатени
58700 лева — сума, достатъчна за

— Пролетарии,
стройте се
' 'за последния бой!
Роби,
колене и гръб »

1
Ё
Е

изправете!
Пролетарска армия,
развей знамена!
Да живее революцията

радостната и непокорната!
Тоаа е
единствената

Е

велика война

Е

er всички,

които познава историята.
(1924)

Превал от руски

Димитър МЕТОДИЕВ

Е

Ё

Е

нд художника Д, Вкппи поемата пв Маяжоясжи пВмдямир Ими Леай*

Г|||11111111111П111111111111111111111111111111111П111111П111111111шп1П1Ш11Ш11Ш11ШШ1111111111Ш11111|1Ш111111111111111Ш11тшт11111111111

Н, БОШНАКОВ
директор на военноисторическите музеи в Плевен

ПОЗЛАТЕНИЯТ
ЖИЛИЩЕН
БЛОК
изграждането на едни малък жи
лищен блок. Ненужно направените
разходи ще се увеличат още пове
че в процеса на работата.
Вече
много хора от града е насмешка
подхвърлят, че основите на блок
№ 26 са позлатени.

Как се е стигнало до това безот
говорно пилеене на средства? Оше
при проектиране на сградата спе
циалистите са били наясно върху
какъв терен ще се изгражда, ио
понеже по градоустройствения план
на това място има запланувай жи
лищен блок е ресторант, не са от
хвърлили
първоначалната
идея.
Сега вече връщане назад няма.
Скъпо нлн не, трябва да се по
строи. Но не е излишно да се по
стави въпросът: не можеше ли
да се намери по-рационално раз
решение при изграждането иа обе
кта? Старата родопска
архитек
тура дава добри примери, че и на
такива терени може да се строи
икономично и красиво.

Отдел
„Архитектура н благо
устройство“ при окръжния
наро
ден съвет утвърждава и ще утвър
ждава оше много идейни проекти
при изграждането на новия Смо
лян. Необходимо е във всички слу
чан, преди да се започне строител
ството, добре да се обмисли проек
тът, за да не се повтарят случаи
като този с жилищен блок Л 26,

П. ТОДОРОВ
(Спец. кор. на „Работническо
дело")

Ж. ВЛАДИМИРОВ
(Кор. на „Работническо дело")

В

Ё

Едка от илюстрацните

Близки връзки поддържа дирек
цията на воениоисторическйте му
зеи в Плевен е Музея за история
на донското казачество в град Новрчеркаск. Това сътрудничество обо
гътявя представата за многовеков
ните дружески отношения между
нашите братски народи, помага за
още по-доброто им взаимно опоз
наване.

зове редовете*.

Е
Ё

i

ският художник Евгени Василевич
Успенски предаде на музея интерес
ни ордени, жетони и други материа
ли. свързани с генерал Скобелев.
Съветският Червен кръст и Червеи
полумесец по наша молба издири
сведения
произхода и близките
на съпругата на Стоян Заимов
Клавдия Поликарповна Корсак. Ли
тературният музей в Москва ни по
дари факсимилета от преписките на
Ф. М. Достоевски с генералите Тот
лебеи и Радеики. Държавният ис
торически музей в Москва ин из
прати и образни от четирите степе
ни на Георгиевския кръст за храб
рост. . .

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА
СВЕТОВНАТА СИСТЕМА
. TA VSYSSW

Е
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Четвъртият световен метеороло
гичен конгрес, който се състоя през
1963 г- в Женева одобри предло
жението да се изгради световна
система за времето. Основната й
цел е да използва големите съвременни технически посгижения за
по-бързото развитие на атмосферните науки; да даде възможност на
страните—членки на Световната ме
теорологична организация, да усъвършенствуват своите метеорологи
чни служби. Това усъвършенствуване значително ще допринесе за
напредъка на земеделието, търго
вията и индустрията, международ
ния въздушен и морски транспорт,
ще осигури по-правилното ръковод
ство на водните ресурси и пр.

Изграждането, н.а Световната си
стема , за времето е твърде навре
менно по редина причини — на
лице са прецизна техника за на
блюдеиие i разработка на данни
от спътници, модерни автоматични
приемателни и съобщителни апара
тури. Оттук и големият брои въз
можности да се получат метеоро
логични данни от глобален мащаб,
които да бъдат обработени н раз
пространени бързо. Това гарантира
тяхната непосредствена и резултат
на употреба в прогнозиране на вре
мето, където се използват ' матема
тически и други процедури. При на
личието на достатъчно количество
глобални данни и с разрешаването
на някои други научни проблеми
ще стане възможно ia се осигурят
точИи прогнози за един период от
седмица напред или повече.
Съществени елементи в новата сис
тема за времето са: наблюдателните
мрежи на страните: метеорология
ните центрове; 'организацията за раз
работка, съхранение и възстановя
ване на данните (глобална систе
ма аа разработка на данни); съоб
щнтелните средства. Към тях тряб
ва да прибавим изследователската
програма и програмата за обучение
на метеоролози.

Наблюдателните мрежи на стра
ните ще изградят през следващите
четири години глобалната наблюда
телна система. Тя ще има нови ра<
диосондажни и аерологичнн станции. постоянни станции в океаните,
станции иа търговски н пътнически
кораби, ще изпраща метеорологични
с щения от транспортните н пътни
ческите самолети, от метеорологич
ните ракети н от усъпършенствуваните метеорологични спътнйцн.

Глобалната система за разработ
ка на данни те приготвя и дава ни
разположение иа своите членове не
обходимия фактически материал по
средством системата ва световните
(Москва. Вашингтон, Мелбърн), ре
гионалните (където се окаже нуж
да) и националните метеорологични
центрове. Те ше бъдат снабдени е
най-съвременните апаратури включи
гелио и ултрабързи изчислителз.
Центровете ще обработват и съхре
няват данни за климатични и из
следователски цели.
Задачата на съобщителните сред
ства, които ще създадат глобалната
телекомуникационна система, е да
събират и разпределят сурови на
блюдателни данни за национални,
регионални и световни метеорологи,
ни центрове. През пер.ода 1968/1971
г. членовете на Световната метеори
логична организация ще изградя!
здравц глобална верига, свързваща
шестте метеорологична области а
света. Това ще улесни размяната иа
метеорологични данни, необходима
за всяка отделна държава.
Трябва да се подчертае, чс света
ката система за времето ще се из
ползва само аа мирни пели, като а
зачитат суверенитетът и сигурността
на държавите, в съгласие с духа т
традициите на Световната метеора
логична организация.
Нашата страна е член иа Света

мата метеорологична организацш
от 1952 г. и тук дава своя прниа
в международното сътрудничества,
Йор.
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РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО

СРЕЩИ С ГОЛЯМАТА ОБИЧ
ПЪТЕПИС
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ми, чието самостоятелно разреша
Баталната живопис е един труден
ване
при
спецификата на този
жанр, който изисква много усет и
жанр е’ много трудно и изисква
тънко чувство'за художествена мяр
голям художествен такт. Въпреки
ка. На пръв поглед като че ли не
съществува по-противоречиво съче
това прн повечето от своите батал
ни композиции (двата ескиза към
тание ог нашата представа за вдъх
„Торпилирането на „Хамидие“, „Към
новения, свободен замах на художническата четка с необходимостта
Драва“ и др.) художникът е успял
- от точното изобразяване на унифор
да се справи с тази трудност, ка
ми и оръжия, вярно и правдиво раз
то постига редица сполучливи жи
вописни ефекти*
полагане на позиции, наличие на до
кументална вярност в пълния сми
Работата върху баталната живо
съл на тази дума Като че ли няма
пис не е попречила на Д. Вълканов
две по-несъвместимн неща от щаст
да отдели време и за почти всички
ливия мир на красотата, за който
останали жанрове от съвременното
обикновено сме свикнали да мисизобразително изкуство. В неговите
. лим, че живописта е призвана да
пейзажи.има много въздух и прого пресъздава, н кървавия ужас на
странственост, лирично и неподпра
войната. И всичките тези несъвмес
вено чувство
(„Край Шишковци“,
тими неща художникът трябва да ' „Море — Созопол“, „Безбрежно мо
съчетае в онази хармонична цялост,
ре“). Техните богати с нюанси цвет
без която ие може да съществува
ни гами понякога напомнят за баг
иито едно пълноценно произведение
рените съчетания на пъстрите ро
на изкуството.
допски алиша („Витоша“, „Есен в
Художникът Димитър Вълканов
Бохова“). Навсякъде се чувствува
сполучливо се е справил с една от
внимателното, търсещо око на ху
най-важните задачи в този жанр
дожника, който се стреми да разка
— да остане верен на историчесже за своето виждане на природаката правда
и
същевременно в ■ та спокойно и искрено, без търсене
да
преодолее
на самоцелни ефекти, в духа и а найзначителна степен
повестаувателната
описателност.
добрите традиции на реалистичната
Динамиката на битката, стремител
пейзажна живопис.
Поредицата от портрети в излож
ността иа движенията подчиняват
бата нн показва една друга стра
всички останали компоненти в кар
на от творческата изява на Д. Въл
ти'иата и увличат зрителя в своя
канов. Произведения като „Порт
ритъм („Битката
на хан Крум“,
„Петрнчката чета“). Едновременно
рет в червено“,
„Розина“, „Пор
трет на певеца от Добруджа дядо
с това той се стреми да не забра
вя и за чисто живописните пробле
Павел“ и „Антоанета“ говорят, че

„Към Драаа“

(горе)
.Майка"' (вдясно)

художникът умее да вникне във
вътрешния мир на портретувания,
да предаде сполучливо състояние
то на модела в неговата индивиду
ална, духовна неповторимост, като
същевременно 'подчертае най-харак
теркото и типичното. Неговите мо
дели ни спечелват именно със своя
та обикновеност.
Художникът ие
желае да ни изненада с някаква
неочаквана сложностна техния
вътрешен свят — те го привличат
преди всичкб със ейоята простота
•и непосредственост, със, своята ис
креност.
Голите теЛа, които Д. Вълканов
«показва на тазн изложба, говорят,
че в този жанр той- е в състояние да
постигне значителни успехи. Двете
малки скици привличат със своята
непосредственост на изпълнението,
като особено сполучлива е колени
чилата фигура. Що се отнася до ак
та „На синьото кадифе“, тая творба
смело може да се посочи като едно
от най-значителните постижения в
живописно отношение между него
вите картини.
В своя интерес към всички облас
ти на художественото творчество Д.
Вълканов не е пропуснал дори та
къв пренебрегван и същевременно
труден жанр като цветята. Неговите
„Гладиоли“ правят впечатление със

стилната си ОДВжкност.и грация, а
малката скиШу;,.Пролетни цветя“
привлича з^птмя със своята све
жест:
Димитър 'Вълканов не се стреми
да направи впечатление с отделни,
изолирани постижения. Той честно
споделя със зрителя
трудноститеконто е срешввл при разрешаване
то на своите творчески задачи По
казва както успехите, така и поскромните постижения, без които не
може да се, постигне обаче значи
телиото произведение. И ако худож
никът е успял да създаде толкова
много в най-различни жанрове, при
това без да ^ откъсва от своята
основна задача да Военен'художник
и ръководител на военното ателие,
това говори* ' е само за неговото
трудолюбие, но и за голямата му
любов към света на
красотата и
будното чувство за дълг към наше
то изобразително изкуство.
Художникът Д; Вълканов навлиза в
шестото десетилетие .от своя житей
ски път, навлиза в годините на найголямата творческа зрелост.'И иие
вярваме, че той ще ни зарадва с
още много сполучливи творби, все
така стоплени от голямата и искре
на любов на ..твореца към изкуст
вото.

Хр. КОВАЧЕВСКИ

г (ЛОЗУНГИ ПОСЛАНИК НА ПРИЯТЕЛСТВОТО
ПРОТИВ
ВОЙНАТА

нашето ....
героично
минало

Бунтове на жените от Пазарджишки окръг
Наред с бунтовете на войниците
под влияние на Великата октомврий
ч ска революция против войната, ми
зерията и глада се вдига и населе
нието в>тила. Особено силно е не
годуванието сред жените, които по
това време носели главната тежест
на издръжката на семействата.
Революционният дух, подклаждан
от партията, повлиял силно и на же
ните от Пазарджик, които едни от
първите се организирали иа протест
на демонстрация против войната и
глада. Начело на гази демонстра
ция «а редица жени-членки на
партията.
На 13, 14 и 19 юли 1918 г. ор
ганите на прехраната в Пазарджик
не раздали хляб на населението. А
дажбата хляб била само 250 г, и то
често пъти „cÿpoB попареник“. На
19 юли едиа група предимно от же
ни н деца се събрали пред фурна
та на ул. „К. Величков“, за да ча
кат да се опече хлябът и да полу
чат дажбата си. Хлябът се опекъл
към 21 часа, но фурнаджията съ
общил, че по нареждане на предсе
дателя на комитета по прехраната
ше се раздава иа другия ден. Деца
та заплакали... В това време Аглая
Ненова се провиква с, мощен глас;
„Жени, какво сте се разхленчили,
тръгвайте с мен
да отидем при
председателя на комитета, да го
питаме защо не даца хляба!“
Групата се отправила към дома
на Г Копринаров и го принудила
да разпореди да се раздаде хлябът.
Окуражени от този успех, жените
решили да продължат борбата по
„хлебния въпрос“. В поверителния
бюлетин на информацноино-цензур*
цата секция за протестните демонст
рации в Пазарджик от 17 август 1918
г. четем: „На първата .демонстра
ция на 20 юли тълпата искала хляб,
увеличение иа дажбата и край иа
войната Германците бнли ограбили
България и немотията Се дължала
на това; изнасяло се и сега, непре
къснато. Богатите не искали мир, защото имали всичко в' доволство.
Властите угаждали само тям и бн'ли нехайни и залисани в трупането
на богатства; Никой ие се грижел
за бедния народ...“ Към демонстрантките се присъединили жени от
други махали и от някои тютюневи
складове. Озлобеиието растяло. От
правили се към къщата на народ
ния представител Георги Абаджиев
и изпочупили прозорците й. Наме
сата на войска и полиция прекрати
ла демонстрацията иа жените.
>На 21 юлн вълненията продължа*
вали. Жените от
Костаднновския
квартал излезли на; демонстрация с
биене на кварталната черковна кам
бана. Техните искания били: „До
лу войната!“, „Дайте хляб за де
цата!", „Върнете нН мъжете и бра
тята от фронта!“.
Освен Аглая Ненова умели
и
дейни организаторки на женските де
монстрации в Пазарджик са б >и
и тесните социалистки Райна Ан
дреева,
Парашкева Г. Тодорова,
Иорданка Паунчева "и' др.’ Прави
телството си I послужило ■«' иай-крутн мерки за ограничаване иа жен
ските бунтове — насилие, бой н аре
ein.

Войната продължава и бедствено
то положение на народа се влоша
ва. Растат негодуванието и вълне
нието. Тлад и мизерия се ширят
сред бедното население и в Пана
гюрище. Една вечер през май 1918
г. отговорници от комитета за сто
пански грижн и обществена пред
видливост се опитали скришом да
се снабдят с продукти от обществе
ния склад. Но те били открити от
живеещите до склада Мария и Но
на Смолаковн. Двете жени вдигнали
махалата на крак и прогонили крад
ците.
На другия ден населението било
силно възбудено. Подпомогнати от
адвоката Харалампи Масларов, же
ните направили оплакване от нощ
ните крадци до кмета на града. Ме
ждувременно околийският началник
наредил на стражарите да „запазят“
обществения ред. Масларов бил аре
гтудан като подстрекател. Разгневе
ните жени нахлули в околийското
управление Околийският началник
се противопоставил н с помощта на
стражарите се опитал да разгони
бунтовничките. Някои по-смели от
тях го сграбили за гърлото и смък
нали пагоните му. Конни стражари
с тояги и бичове се нахвърлили вър
ху беззащитните жени. Шест от тях
— Нона Смолакова, Мария Смолакова, Стойна Хр. Пърлева,
Вана
Дошнова, Стойка хаджи Кинчева и
Дела Патърчанова — бнли аресту*
-вани и под конвой откарани в Кар
лово, а после в Пловдив и дадени
под съд.

Селското население силно стра
дало от продължителната н изто
щителна война. Жените знаели, че
онова,' което е иззето насила от
техните ръце, не стига до близките
им на фронта, Бунтове на жените
от селата станали в Паталенипа,
Радилово, Ферезлнй (Овчеполци) к
други главно поради реквизирането
на вълната и на млякото.
Особено остър характер взел бун
тът на жените в Овчеполпи. В по
верителния бюлетин на председа
теля иа информационно-цензуриата
комисия
в Пазарджик от юни
1918 г. се казва
„Органите на
властта са били подложени иа ос
кърбление, заплашвания и дори на*
силия. Тълпата отговаряла на опи
тите да бъде вразумена миром с
викове, че не ще ннто война, нито
държава, че било безразлично дали
българският или друг цар ги управ
лява и пр.“
Жените, организаторки иа бунта
в Овчеполцн, били арестувани и съ
дени — Марня Ат, Караджова, Иг
лика Велчева, Стояна Ив. Велчева
и Румена Роглева бнли изпратени
в Пазарджишкия затвор н там ле
жали няколко месеца, а Костадине
Пашалиева, Димитра Китова и Гу
на Боева — в Хасковския затвор.
Наближавал неизбежният край на
войната. Укрепвала надеждата сред
изстрадалия българския народ, че
само революцията „като в Русия“
ще гн избави от буржоазните управ
ници и кръвопийци, ше донесе дъл
гоочаквания мнр и спокойствие.

Е СТОЯНОВ

От няколко години Централният
куклен театър в София осъществя
ва редовни връзки с чуждестран
ни куклени театри.
Благодарение
на упоритата работа,
неспокойно
търсене н извоюван престиж той
получава
многобройни локани за
участие в международни
фести
вали и срещи, за гастроли е близ
ки и далечни страни,
предложе
ния за разменни
гостувалия. Фе
стивалите на куклени
театри
в
Букурещ и Варшава, в Брауншвейг 1
и Мюнхен, гастролите в
Югосла
вия, ГДР и О АР обогатиха извън
редно много творческия
състав с
впечатления « професионален опит.

Веднага
след откриването
на
• 22-я си сезон един състав на теа
търа бе натоварен с отговорната
задача да представи нашето ку
клено изкуство в Полша и ГДР.
Варшава ни посрещна с ласкаво
есенно слънце. Колегите от театър
„Гуливер", чинто гости бяхме, ни
приеха с топли усмивки и открити
сърца. На полските деца и възра
стни ние представихме . пиесите
„Заешко училище" от П. Манчев,
получила златен медал на втория
букурещки фестивал, „Замъкът на
Черния рицар" от Ив. Теофилов,
най-новата ни постановка, и чети
ри миниатюри за възрастни, игра
ни с успех на миналогодишния фе
стивал в Мюнхен. Голяма част от
текста на „Заешко училище" бе
поднесен на полски език. Децата
с голяма радост посрещнаха тази
ярка ..и’, жизнерадостна постановка.

Представленията за възрастни бя
ха също отлично посетени. Между
посетителите
имаше и известни
театрални дейци и общественици,
а също така и колеги от редица
извънстолични куклени театри.
Магдебург. Овче 3 години на
шите два театъра поддържат близ
ки приятелев, връзки,
обсъждат
работата си, обменят опит. Този
път нашето гостуване
съвпада с
националния празник на Герман
ската демократична република —
деня, в който бе създадена пър
вата германска държава на ра
ботниците и селяните, на освобо
дения народ. Нашето участие бе
ше . включено а програмата
на
празничните културни дни. Пред
ставихме Се Със „Замъкът на Чер
ния рицар“ от Ив. Теофилов и
„Доктор Охболи" от Л. Дочева и
Д. Димитров. И тук възторже
но приемане на представленията
от децата, ръкопляскания по вре
ме на действието, и тук колеги с
открити приятелски лица — не са
мо от Магдебург, но и ог кукле
ните театри •: Хале и Карлмаркещадт. Пресата откликна с най-ласкави отзив« за българските спек
такли.

Нашите
гостувания
завършиха
’ с неизброими впечатления От две
те. социалистически страни, от тех
ните народи, решени да възпита
ват своите деца и идните поколе
ния -в- дух иа дружба,
взаимопо
мощ и трудолюбие.

с. висонов

Безкрайни пътища няма. Вбеки
ник' на рабоФийците от бригадата
води до някой дом, до някое сърце.
на Иван. Той само потвърди една
И този, по който съм тръгнал-сегз.
истина, която е валидна за; всички
но реализирана за пръв път у нас,
Той пресича Стара планина, опитва
любители на филмовото изкуство >у
обърнахме се към режисьора К«-*,
се да разполови на две картата на
нас.
,
f.
рил Младенов аа сподели каква го'
България, провира се под едно от
Пловдивските тепета неусетно из
е насочило към нея. Той отговори:
пловдивските тег. га и се втурва на
плуваха след един .от завоите на
— .Аз'обичам и уважавам съвет-ч
юг, към Хасково ■ и Кърджали. Ся
пътя. Големият град ни раздели с
ската драматургия. Тя е прекрас
моя нов познайник. Традиционният
каш следва птичите ята, които чез
на шкода за всеки театрален деец.
нат в -.синевата на южното
небе.
панаир беше вече завършил и ули
Миналата година ние посветихме,
ците бяха навлекли нова премяна.
Встрани трополят закъснели кару
на 50-годишнината на . Великия ок
С. много, лозунги, плакати н праз
ци, профучават тежко натоварени
томври постановката .на пиесата
нични витрини големият град на
камиони, свистят .по асфалта гуми
„Разлом“ от Б Лавренев. Тя бе
плодородна Тракия отиваше към
те на бързоходии леки автомобили.
посрещната с голям интерес от пу
50-годишнината
на
Великия
октом

Големият път продължава през кит
бликата.
Сега ние
поднасяме
ври. За нея се готвеха и културни
ни Сел« , празнично -пременени. Една
оше едно посвещение на светлата
те институти. Театърът н операта
Дума' ^Октомври'— светлее по ло
годишнина. Сами бяхте свидетели
подготвяха специални постановки,
зунгнте и знамената. Спирам пред
на отношението ..Haf зрителите към
музеите канеха гражданите да ви
един лозунг, грижливо написан вър
новата ни премиера. Аз се спрях
дят новоуредени сбирки, културни
ху гладка циментова ограда на се
на „Извънреден посланик“, защото
те домове органнзирваха концерти
ло Звъничево. Гледам красивите
това е една нова за нашата сцена
с революционна тематика... Не е
букви и неволно у мен нахлу стар
пиеса. Тя се отличдва със силен,,
необходимо да си служим с цифри
сПомен.
.
'
,
драматизъм , и . остър,
майсторски
голямата
те, за да илюстрираме
.... . Беше 1945 година. ; Русенско
поднесен диалог Темата за Октом
признателност
на
работническия
то. село Сваленик се готвеил» да от
ври, за неговите всепобеждаваши
град към героичния подвиг на ру
празнува октомврийската годишни
идеи е вплетена в творбата с по
ските работници и селяни.
на. На ремсистите възложиха Да
коряващо майсторство. .
Големият път неочаквано ме среш
напишат по дуварите лозунги за Съ
„Извънреден посля.ннк“ вече пъту
иа ,й с двама актьори от Староза
ветския съюз, за българо-съветскава из окръга. Тя чоси светлината
горския драматичен театър — Кор
та. дружба, за победния Октомври.
иа Лениновите нден и в иай-отданелия. Петкова н Георги Велев. Те
В дюкяните нямаше газ за лампите,
лечените- кътища.
Премиерата бе
отиваха в Кърджали, за да гледат
в ние търсехме боя за лозунгите!
едно хубаво събитие в навечерие
премиерата на пиесата „Извънреден
Помогнаха' ни учителите от учили
то иа големия празник, но то 'не е
посланик“ от Ариадна и Пьотр
щето Те ни подариха червеното ма
единствено в окръга. Тук се про
Тур, посветена на юбилея.
стило и неколцина от нас, ремсисти
веждат най-разнообразни инициа
— А какво готвй вашият театър
те. в късната доба станахме само*
тиви. За тях разказа секретарят на
за' големия празник?
уци художници. Нямахме четки, но
окръжния комитет
на БКП др,
— Вече усилено репетираме „Разизмайсторихме тънки пръчки и сноп
Марин Киряков.
лрм" от Б. Лавренев Гостува ни съ
чета от пачи и кокоши пера. G тях
—Нашата дейност за тържест
ветски режисьор. Истинско удовол
ние изпълнихме партийната заръка
веното посрещане на 50-годишнина
ствие за нас е да работим с него —
й ка сутринта селото осъмна с бой
та на Великия октомври се разви
отвръща К- Петкова.
ки лозунги, с достойна възхвала на
в дде основни направления •—. спо
— Надяваме се премиерата да бъ
славния юбилей. Години изминаха
дели той — От една страна, дадох
де едно голямо вълнуващо култур
от тази нощ, ио сега, когато спрях
ме нов тласък на социалистическо
но събитие за града.
Напрягаме
пред хубаво изписания-лозунг, аз
то съревнование в промишлеността
всичките си сили, за да се предста
си. спомних за иея и ми стана дра
и селското стопанство, а от дру
вим както подобава —г допълва Г.
го, че и сега лозунгът е един и
га — активизирахме културния жи
Велев.
* . ' “
същ — „Слава на Великия октом
вот в окръга.
Тази
мисъл
и
това
съкровено
же

ври!“ Той не се е променил н тук,
— В какво по-конкретно се из
лание
да се посрещне с достойн
разява трудовият подем в чест на
в пазарджишкото село, в цялата
ство
светлата
годишнина
на
Октом

славната годишнина?
страца.
ври — бяха манифестирани не един
Пътят от Пазарджик до. Плов-''
—Ние обявихме месец октомври
път. и не от едни човек в попътните
за ударен.
Трудовите колективи
див е Своего рода рай за' шофьо
среши. Толкова по-силни и по-завлаприеха да се съревновават по но
рите. Широкото платно и неговата
дяваши бяха те, когато идваха Не
ви показатели. Те мерят сили за
огледална
повърхност предизвик
преднамерено, делнично, в обикнове
юбилейното знаме на окръжния съ
ват към големи скорости. И моя
ните разговори.
; ■ '»
вет на професионалните съюзи и зв
та „Шкода“ е нетърпелива. Тя
Хасково, блеснал с новите би
знамената иа окръжните комитети
тъкмо се цакани да се нпубНе в
'
сгради
под
лъчите
на
южното
слън

на отделните профсъюзи. В пред
луд бяг. когато пред нея на шо
це,
също
живее
под
знака'
на
при
приятията бригадите се съревнова
сето се изпречи човек. Спирачките
блнжаващия празник. По улиците
ва! за юбилейни флагчета. В само
нзевнетяха и след минута в кола
бяха разлепени афиши, които' съоб
то навечерие на празника съревно
та станахме двама. Неочакваните
щаваха,’че първата си премиера за
ванието ше бъде тържествено от
запознанства са- своеобразен атрнсезона театърът посвещава на Вели
четено. Отделно на първенците ше
• бут на пътуванията. Ето защо раз
кия октомври. Това бе пиесата „Ура
бъдат връчени юбилейни грамоти:
говорът ни с моя нов познайник
ганът“ от Белоцерковски. Жалко,
Под. знака иа ..юбилея се разгоря
— Иван Петров, работник-в завод
чб театърът не беше в града този
съревнование й за срочно приби«
„Балкан“ в Пловдив, започна съв
ден. Той гостуваше на Димитров
ране на тютюна. Някои стопанст
сем непретенциозно и откровено.
град. Затова пък в Кърджали нй
ва, .като тия в Миладнново и По*
Иван се оказа горещ любител иа
точница, обещаха в чест на праз-«
посрещна приятна изненада. Съща
филмовото изкуство и затова съв
ника да дадат хиляди инзн тютюн
та вечер драматичният театър вдн
сем естествено стигнахме до съвет
над плана.
«
гаше своята завеса с постановка на
ските фнлми.
1 ‘ - *
—‘Какви по-големи културни про
новата съветска’ пиеса „Извънреден
- -ч-.. .-Аз и моите приятели от бри
яви са организирани и предстоят в
посланик".
гадата обичаме ония филми, които
окръга?
. . . Салонът се напълни отрано.
не са подправени с лъжлив патос, а
— Много трудно ми е да отгово
Зрителите
затаиха
'дъх
и
с
нетър

вълнуват със своята правота, с про
ря' направо, зашото инициативите
пение
зачакаха
началото
на
пиесата.
блемите на живота. На Девети сеп
са много и най-разнообразни. Все
Тържествена музика отвори кадифе
тември бях Г5-годишен. Тогава гле
пак по-важните от тях са „Празник
ните
двери
и
спектакълът
започна.
дах „Тринадесетте“, „Трактористи“,
на младежките звена“, в които се
В
продължение
на
два
часа
и
поло

„На границата“ н други съветски
прави преглед на младежката худо*
вина
зрителите
следяха
с
жив
инте

филми. Искрено казано, те ме нака
жествена самодейност, литературни
рес
и
постоянно
нарастващо
внима

раха да стана голям привърженик
те пр'азнйцн „Светлини над Родопи
ние
групата
съветски
дипломати,
ог
на съветското кино. После обаче се
те“, който вече се проведоха с уча
лавяванн
от
Елена
Колцова
(прото

появиха филми като „Кубански ка
стието на писатели от столицата,
тип — Клара Колонтай), които да
заци“, да речем, които бяха нагла
н пр.
■ «
леч
от
Москва,
в
една
неутрална
сени. Аз и моите другари започнах
■л-- А' Как ще бъде чествуван са^
европейска страна, отстояват интере
ме по-рядко да влизаме в кината.
мият ден 7 ноември?
енте на новата съветска държава,
— ’В'общинските Центрове ше се
— И cefa ли не посещавате съвет
изпълнявайки поръката.на Влади
проведат митинги, а в градските —
ски филми?
мир Илич Ленин. Със своята игра
ще има манифестации. В манифе*
— Е, това вече не е вярно. Вие
артистката Таня Карпова покори
стацията, която ше се състои в
по ги знаете тези работи, но от ня
прнсъствуващите. Тя ги накара да
Кърджали, ще участвуват и коопе
колко години, положението се про
се вживеят в съдбата на нейната
раторите от близките села. През це
мени. Сега- вече гледаме филми, кои
героиня Ел. Колцова, да почувству
лия ден ще има народно веселие.
то .бъркат в душата на човека. На
ват величието на ленинската правда
На нашия празник ше лрисъствува
тях не можеш да не отидеш.
и да застанат на нейна страна в ди
и делегация от Североосетинската
— Кои филми ви харесват напо
пломатнческите схватки. Публиката
автономна
република, В гр. Ор
следък?
справедливо награди с ръкопляска
джоникидзе ние изпратихме бюс!ния играта на Т, Карпова, а и на
—■ „Девет дии от една годила"
паметннк на Г. Димитров, който
няма равен на себе сн. Хареса ми и, другите изпълнители на главните ро
ще бъде поставен в началото на
„Председателят“. Първите две серии
ли
Цветан Иванов, Момчил Арбул. „Георги Димитров“. В: Кър
сов, Михаил Николов, Иван Петров
на „Война и мир“ са голяма ра
джали една улица носи името на
бота. Ще гледаме и третата. Вестни
ски, Лозан Шопов, Ангел Ангелов
Орджоникидзе.
ците вече писаха, че ше я дават...
идр. Тя посрещна радушно н дебю
Срещите по ■ дългия път от Со*
та на младите артисти Асииа Янче
Нека ме прости моят случаен спът
фия до Кърджали, макар и непре*
ник. Може би не предавам съвсем
ва, Красимира Ставрева и Георги
тенциозни, показват, че обичта и
автентично отговорите, му от попът
Христов. Премиерата се превърна в
признателността на трудовите хора
ното интервю. От нашия искрен- и
към делото на Великия октомври,
хубав празник. Той бе спонтанен
кратък разговор обаче у мен остана
към Съветския съюз са дълбоки и
израз на голямата обич на трудещи
вечни.
убеждението, че съветските филми са
те се от Кърджали към съветската
Ст. ДРУМЕШКИ
добър другар и неподкупен съвет.
страна. Тъй като пиесата бе сиенич ..

е

Роналд Котрон от Шефилд —
Англия, имал библиотека от 100 000
тома. Те покривали стените, мебе
лите и пода иа неговата квартира.
При това библнофйлът Котрон не
бнл харчил парн за тази своя страст,
п не- е: могъл да стори това,

С1ЮРВД ТРАДИЦИЯТА
На 14 ноември т. :г; на Филипи
ните ще бъдат произведени общи
избори за сенат, за който, съперни
чещите партии грижливо „се под
готвят“, Това сг потвърждава от
досегашните резултати на предиз
борната кампания:« вече-са убити
двама кандидати за сенатори, шес
тима политически агитатори на-Либералиата партия, шестима фуикцно
нерн иа сегашното правителство и
още няколко души. Безследно са нз
чезнали някои свидетели на тезн
убийства. Накратко; на Филипини
те предизборните акции следват тра
днцията. През последната предиз
борна кампания са били убити над
двадесет души.

НЕИЗВЕСТЕН...
Неотдавна председателят на об
щината . ■ американското
градче
Оукмелж предложил да се преиме
нуват улиците с имена на хора, аа
които в града никой нищо не знае.
Предложението било прието и пър
вата улица, на която променили
името,, била Наполаон-стрийт.,,

тъйг като бил безработен. Всичките
книги той откраднал от различни
библиотеки и книжарници. Пет ка
миона • и’ три полицейски коли са
били необходими, за да бъдат вър
идти тези книги на собствени*
цнте им.

И ТОВА Е КОНТРОЛ
По автострадите naf Гватемала ня
ма полицейски патрули, които, да
Държат сметка за бързината ..иа
движещите се Коли. ' Контролът се
върши, по друг начин. При напуска
не чертите на града водачът на ав
томобила получава пропуск, иа кой
то точно е отбелязано времето на
неговото излизане от града. Щом

стигне до другия град, той е длъжен да предаде пропуска сн на по
линията. .Ако по мнението иа дежур
ния полицай шофьорът е стигнал
по-рано от. определено време, той
иа място плаша глоба за надвиша
ване разрешената скоро«
на двйжёйке по пътищата.

8 МЕСЕЦА НА ВОДА И КРУПИЕТО
И ВИТАМИНИ
ГУБИ

САМООБСЛУЖВАНЕ
С АВТОМАТИ
В магазините на самообслужване
в ГДР рибата, включително и жи
вата, се продава oi нови полуав
томати. Купувачът си избира ри
бата и я слага на везните. . Авто
матът я претегля и отпечатва це
ната на хартията, с която я зс, ива акуратно. Сумата, посочена на
опаковката, после се заплаща при
излизане от магазина.

НАМЕРИЛ ЛЕСНИНАТА

са съвсем
яка варта йте намерите остров Тюленей. Неговите размери
Не на асяка
малки — МО метра дължина н 100 метра ширина. Всяка пролет тук идват цели
остават до студените есенни дян. И всяка пролет тук идват
стада
които се занимавате изучаване на теэн животин
експедиции

Колко време може да преживее
човек без храна? Седмица, две?
Грешите — 249 дни на вода и ви
тамини.', Така лекува от напълня
ване шотландският лекар Томсън.
Група от 13 души е гладувала от
25 до 249 дни. Най-упоритият се
избавил от 44 килограма тлъстини.
Средно на всеки 30 дни гладува
щите са смъквали по 11 килограма.

БРЕДАТА ОТ ПУШЕНЕТО
Според изследванията на у ните
Невил Бътлър и Мартин Фелд;
Щайи от Оксфордския университет'
онези жени, които пушат по време
на.бременност, се излагат на голяма
та опасност -да родят мъртви деца.
Фелдщайн е извършил • статисти
ческо сравнение на- 617-те случая
на преждевременно или мъртворо
дени-деца «М3 377-те нормално ро-

дени -деца в Англия през първата
седмица на- месец март 1958 г. Ре*
зултатнте от неговото сравнение са
показали, че бременните жени, които
пушат „умерено“ {от една до де*
сет цигари дневно), в 20,8 на ето от
случаите е<най-вероятно да родят
мъртво дете или пък детето им да
умре скоро след раждането. Сред
жените, които пушат повече {десет

и повече цигари дневно), този-про
цент съставлява 25,9.
Други статистически изследвания,
правени от 1957 г, досега, сочат, че
новородени от майки, конто са пу
шили по време на бременността, са
по-леки средно със 170 грама от
онези бебета,-чинто майки не са
пушили.

В град Рено (щата Невада — САЩ)
„Рнвърсайд“ —»■ най-представител
ното казино
в така наречената
„столица на комара", затвори врати
те си. след като бе доказано, че
собствениците системно мамят посе
тителят».
Прокурорът на щата Невада ге
нерал Джон Шинън в продължение
на един час играл на рулетката, без
нито един път той или някой от
другите участници в играта да спа
челн. Това му се видяло подозри*
тел но и той съсредоточил, внима
нието си върху крупието.
Оказа*
ло со. че длъжностното лице от ка
зиното направило приспособление,
което му позволявало да получава
винаги желаната комбинация,
В резултат
на. това разкритие
„Ригьрсайд" било затворено. Това
е може би първият случай в „ис
торията на световния хазарт* кру
пието да загуби. Местните експер
ти.- коментирали сензационната но*
вина с. думите: „Така 'е, иогато чо*
вей се самозабрави. Вместо бавно
И-сигурна да му вземе парите...“
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РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО

ВОЙНАТА ВЪ^ИтаТНАМ

БЪЛГАРО-НОРВЕЖКО КОМЮНИКЕ
ЗА ПОСЕЩЕНИЕТО НА МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НОРВЕГИЯ
ПЕР БОРТЕН В ПР БЪЛГАРИЯ
(Продължение от стр. 1)
и научно-техничЛки обмен и съ
трудничество.
При разглеждане на международ
ното положение двамата министърпредседатели отбелязана - с безпо
койство опасността за световния
мир от войната във Виетнам н кри
затв в Близкия изток. Те изразиха
надеждата, че спирането на бом
бардировките над ДР Виетнам мо
же да бъд първата стъпка
към
създаване на условия за преговори
върху основата на женевските спо
разумения от
19154 година.
Във
връзка с опасното положение в
Близкия изток двете страни изрази
ха становище, че справедливо раз-'
решение на проблемите може ■ да
бъде постигнато без употреба на
сила, при спазване на общоприети
те норми иа международното пра
во и резолюциите на Организация
та на обединените нации.
При размяната ia мнения по про'
блемите на Европа двете страни

подчертаха със задоволство, 4е е
налице положителна тенденция КЪМ
намаляване иД напрежението на
континента, при което малките и
средните страни уогат да играят
полезна роля. Двамата министърпредседатели
изразиха
готовност
да дават и занапред-своя принос
за това развитие. Двете страни под
държат становището, че е целесъо*
образни да се свика добре подготвена конференция по въпросите за
европейската сигурност >с участието
на заинтересованите страни, за да
çe разшири мирното сътрудничество
и засили безопасността на конти
нента.
Във връзка с проблемите нВ ра
зоръжаването двете страни се съ
гласиха да поддържат усилията за
по-бързо подписване на договор за
неразпространение на ядреното- оръ
жие под строг международен кон
трол. Те изразяват надежда, че Ше
бъде постигнато споразумение
за
разширяване действието НВ Москов
ския договор за забрана на опити

те С ядрено оръжие я върху опити
те-под земята.

Оценявайки ролята и значението
иа ООН за поддържане на между
народния мир и сигурност в света,
двамата министър председатели под
чертаха необходимостта от увелича
ване ефикасността на тази между
народна организация.
Двете страни констатираха, че по
сещението на министър-председате
ля на Норвегия и водените разго
вори между правителствените деле
гании на България и Норвегия ще
дадат нов тласък за благоприятно
то развитие на взаимните отноше
ния. Те изразиха готовност да про
дължават личните контакти и обмя
на на мнения на различно равни
ще.
Министър-председателят Пер Бор
тен покани председателя на Мини
стерския съвет на България Тодор
Живков на официално посещение в
Норвегия. Поканата бе приеТа с
благодарност. (БТА)

Пресконференция на Пер Бортен
Запитан за сътрудничеството меж
Вчера министър-председателят на
ду България и Норвегия, премие
Норвегия Пер Бортен нв прескон
рът посочи, че-има неизползвани ре
ференция в правителствената рези
алии възможности за взаимноизгод
денция „Враня“, свикана по ини
ни рръзки. Вярваме, каза той, че в
циатива на Съюза на българските
много области има възможности за
журналисти, отговори нв зададени
рационално сътрудничество, най-ве
те му от български н чуждестран
че в. търговията. Нека се надяваме,
ни журналисти въпроси.
че оШе повече ше се разшири съ
Обобщавайки своите впечатления
трудничеството и в областта
на
ОТ официалното посещение в наша
културата
научно-техническия об
та страна, норвежкият премиер из
мен.
■' '
.
’ 2тъкна успешно проведените разго
Сигурен съм, че има възможно
вори с председателя на Министер
сти за разширяване и иа туризма с
ския съвет Тодор Живков,
които
България. Норвежците, посетили
той оценява като добри, приятел
българското Черноморие, са много
ски и откровени. По време на оби
доволни. Те са най-добрата рекла
колката ни,.из България. каза Пер
ма за българските курорти. Съще
Бортен, навсякъде ни посрещаха
временно и българите еа
добре
много любезно. Останах с впечат
дошли на норвежка земя.
лението, че българите са един край
Надяваме се, че биха могли да се
но гостоприемен нароД, е голяма
намерят възможности, а ако бихме
история. Хареса ни разнообразие
могли и ние ше подпомогнем това
то на вашия пейзаж. Силно впечат
за стигане до едно политическо раз
лепне ни направиха вашият бит,
решение на конфликта във Виет
традициите на страната н особено
нам, каза по-нататък норвежкият
много българският фолклор.
премиер. Виетнамската война е тра
Що
касае до стопанския жи
гедия за пряко засегнатите от нея
народи. Употребата иа сила не е
вот на България, посочи високият
държавник, иие също видяхме до
база' за правилно разрешение. За
ста неша ~ един голям металурги ■ да се стигне до един политически
чен комбинат, Варненския завод —
диалог обаче, ше е нужно всички
участници да имат желанието да
свидетелство за модерно, високотех
отидат на, масата за преговори.
ническо корабостроене, кооператив
Както нашето правителство подчер
ни стопанства, разпрострели се на
та, правителството на САЩ трябва
грамадни площи, необичайни за на
да преустанови безусловно бомбар
шата малка страна. Вие имате и
дировките -г-, абсолютно необходи
много напоителни системи, а строи
телството на новите се извършва
мо' условие за започване на истин
бързо и нашироко. Ако удвоите те
ски диалог.
л •
Ние не сме против идеята 'за План,
зи иригационни съоръжения, ваша
та страна ще -може да стане една
който да обхване намаляването нанапрежението в цяла Европа, подкрупна износителка на селскостопан
ски произведения аа пяла Европа.
чер [а ' премиерът.
Като малка нация съвършено ес
Направо, казано., продължи Пер
тествено е да подкрепяме усилия
Бортен, влюбихме се. в черноморски
те вй плажове. Къпахме се някол
та ’за намаляване на напрежение
ко пъти на ден. За вас може бн е
то, за неразпространение на ядре
необичайно, но за нас това беШе
ното оръжие, за намиране на на
най-благоприятно време.
чини за контрол върху това не

разпространение.
Норвегия е на
пълно
готова да сътрудничи с
всички заинтересовани държави по
разглеждането <а проблемите на
европейската сигурност, за което
разговаряхме доста нашироко и с
ръководителите на България. Кон
статирахме, че е във взаимен ин
терес осигуряването
на европей
ската сигурност, а също, че могвт
да 'се намерят политически разре
шения, целеши премахването на
всички опасности рт един гоЛям
световен конфликт.
Няма друга организация, която
ДВ е по-добра в света, в който жи
веем, подчерта Пер Бортен, отго
варяйки на въпрос за становището
на Норвегия относно перспективи
те на ООН. Особено по-малките
нации сме искреио загрижени да
допринасяме за засилване на ООН.
Всички европейски народи са за
интересовани , да се .нормализират
отношенията между двете герман
ски държави, тъй като нерешаването на проблема крие опасност за
световен конфликт. Ние имаме кон
таити и с двете германски държа
ви в областта на търговията, спор
та и др.
Отговаряйки на въпрос относно
членуването на Норвегия в НАТО,
Пер Бортен отбеляза. че неговата
страна участвува в НАТО, но със
специално признат 'статут — без
бази в мирно време и без складира
не на ядрени оръжия на нейна те
ритория.
Премиерът 'благодари за широкото отразяаане на официалното
му посещение от страна на печата,
БТА, българското радио и телеви
зията.^ .
Закривайки
пресконференцията,
заместник-председателят на СБЖ
Богомил Нонев пожела добър път
на мйннетъп-прелседателя на Нор-

г
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Министър-председателят на Норвегия Пер Бортен отпътува
(Продължение от стр., 1)

,

ни химните иа Кралство- Норвегия
и HP България.
J
■
След това норвежкият министърпредседател сърдечно се сбогува с
официалните лица, между които бя-

ха българският посланик в Осло Лвлю. Ганчев и посланикът иа Норве
гия -в София Пер Веиемое, както и
шефове: и членове на дипломатичес
ки мисии, акредитирани у нас, наче
ло с доайена на дипломатическия
корпус румънския посланик Йоан

Белдян.
Др. Тодор Живков и съпругата
му придружиха Пер Бортен и съ
пругата му до самолета и им поже
лаха добър път. Нв гостите от Нор
вегия бяха поднесени цветя
поз
драв от слънчева България, (БТА)

ВЕЧЕРЯ В ЧЕСТ ШВЕДСКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ ПОСЕТИХА
НН ШВЕДСКИТЕ
„МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ. РАБОТИ
ГОСТИ
. Като благодари сърдечно за ока
Парламентарната
делегация на
Бюрото на Народното събрание
даде вчера в един от салоните на
представителния хотел „България“
официална вечеря в чест на госту
ващата у нас парламентарна деле
гация от Кралство Швеция начело
с председателя на Сената Ерик Буе
ман.'
' ‘
"
По време на вечерята, която пре
мина в сърдечна приятелска обста
новка, I
Сава Гановски — пред
седател на Бюрото на Народното
събрание, топло пряветствува швед
ските парламентаристи И' подчерта,
че визитата на парламентарната де
легация ще допринесе за по-ната
тъшното взаимно
опознаване на
двата народа в името на мира и
международното сътрудничество.
В отговор Ерик Буеман благодари
сърдечно за голямото гостоириемств<, оказано нв делегацията у нас,
и сподели възхищението сн от на
предъка на нашия народ'. Считам,
заяви той, че въпреки голямото раз
стояние между Швеция и Бълга
рия, въпреки тяхното различно ис
торическо и политическо развитие
ние можем успешно да развиваме
нашата дружба и сътрудничество,
(БТА)

дежа^и,
СРЕЩИ,
СЪОБЩЕНИЯ...
нушителен паметник, на Иван
Бандаков — най-малкия. пар
тизанин от Велинград,
издигнаха
признателните му съграждани а
парка на квартал „Чепийо". Като
партизанин в бригада „Чепинец"
шестнадесетгодишният Иван Банда
ков загива със смъртта на храбри
те в навечерието на народната по
беда — на 4 септември 1944 *

В

Кралство Швеция, водена от пред
седателя на Сената Ерик .Буеман,
посети’ вчера министъра на външ
ните работи Иван Башев. Швед
ските
парламентаристи бяха съ
проводени от председателя на Бю
рото на Народното събрание акад.
Сава Гановски и,първия подпред
седател на Бюрото на Народното
събрание Екатерина Аврамова.
Приветствувайкн
гостите,
др.
Иван Башев заяви;’Че след широ
кия обмен на правителствени, пар
ламентарии; политически,
иконо
мически и културни делегации ме
жду България н -, скандинавските
страни през таз» година у нас на
ричат
годината
„скандинавска“.
Той подчерта, че посещението на
шведската парламентарна
делега
ция в България се оценява като
много положително явление.
1 i .?
- f
i,
■ •
-
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ЛОНДОН, 28 октомври
(БТА).
Според информациите на осведоми
телните агенции от Сайгон през из
теклата нощ и' днес американските
части в най-северните провинции на
Южен Виетнам и в района иа Да
Нанг са дали голям брой жертви в
сражения с партизаните. Както от
белязва Юнайтед npeç, ицфрнешънъл. отново са били атакувани пози
циите на американската морска пе
хота в Кон Тиен, непосредствено на
юг от демилитаризираната зона.
Американските части са дали 7 уби
ти и 41 ранени.
<
.
Южно от Там Ки, в крайбрежния
район на 560 км североизточно рт
Сайгон,парашутни части'ОТ 101-ва
въздушнопреносима дивизия са зсмпаднали под силната картечна стрел
ба на партизаните. Съобщава се за
11 убити и 18 ранени. Според Асошиейтед прес в съшия район са ста
нали още две По-значителни ’сблъск
вания между патриотите и.'ймери——17
—9—г

НАГРАБЕНИ

БЪЛГАРСКИ

ГРАЖДАНИ
МОСКВА. 28 октомври
(Корйа БТА). Тук е публикуван указ
на Президиума ' а Вързания съ
вет на СССР, с който се награж
дават 3363 граждани на социали
стическите страни със ст теки ор
дени и меда ти зд активното им
участйе във Великата октомврий
ска
социалистическа
революция.
Гражданската война и установява
нето
на съветската , вляст през
1917—1922 година; ,
Българските граждан^ ' Христо
Петашев Боев и Георги Панайотов
Гологинков, са нападенн с най-високня
съветски орден —, орден
„Ленин“,

Министър-председателят На Нор
вегия Пер Бортен, който беше на
канСки расти, в които cà билй убити 1 официално едноседмично посеще
9 и ранени 42 американски
воен
ние в България, отпътува.
нослужещи.
Разговорите между председателя
Пети пореден ден- продължават
на Министерския съвет на HP Бъл
бомбардировките на американската -гдрия Тодор Живков М министърдвиация над Ханой и Околностите
председателя нд Норвегйя Пер Бор
му.’ Както съобши
радио Ханой,
тен преминаха а, откровена атмо
сфера- Ползата ait тези разговори
Днес, зенитчиците на Виетнамската
народна армия са свалили 5 само
за постигане на взаимно разбира
лета на агресора. Има пленени аме
телство и развиване на връзките
рикански пилоти.
между двете страни е несъмнена.
Виетнамската информационна аген
Между България и Норвегия съ
ция пъобшж че днес над Хайфон и
ществуват благоприятни възмож
района на Вин Лин са. били .свале-., ности за развитие на икономичес
ни още 2 американски самолета.
ките, научните и културните отно
Обшият брой на самолетите на -аме
шения. Това бе констатирано и нв
риканската ааизния, свалени
над. преговорите в. София. Взаимното
територията на ДРВ, нарасна на
желание за разширяване и укреп
2466.
t »
ване на връзките
представлява
Днес . на' пресконференция в Ха-1
положител?н
пример ка сътрудт
ной е бйлр. съобщено, че при бом
ничество между държави е разли
бардировката на 24'октомври в сто*
чен обществен строй, прниос за
лицата на ДРВ са загинали 20 дуустановяване иа атмосфера на до
щи, 125 са ррнени и са опожарени
верие в Европа и. в света. Осно
и разрушени 153 жилищни домове.
вавайки се на досегашното ползо
творно. развитие на
контактите
между България и Норвегия мо
же да се очаква, че те н занапред
ше се развиват в такава
насока.
Важна стъпка е подписването на
спогодба за безвизов режим, кой
то ще насърчи и улесни размяна
БЕРЛИН, 28 октомври (Кор. иа
та на туристи. Програмата за кул
БТА). В пристанището на гр. Ротурен и научно-технически обмен,
щок хвърлиха котва 10 кораба от
която ще се подпише през идуща
съветската Черве1юзнаменна Бал
та година, ще засили контактите
тийска флота, които утре заедно
между културните и научните дей
с кораби от флотата на ГДР ще
ци между България ' и Норвегия,
участвуват в големия съвместен па
които досега се развиват удовле
радиа флотите на двете страни в
творително.
чест на 50-годишнината> на Велика
На разговорите между председа
та октомврийска сониалйстйческа
теля на Министерския съвет
на
революция. Групата съветски бой-,
HP България
Тодор Живков
и
ни кораби е под командата иа на
министър-председателя йа
Норве
чалник-шаба на Балтийската .флота
гия Пер Бортен бяха засегнати и
вицеадмирал Савелиев. Освеи флаг
редица въпроси на международна
манския кораб — ескадрения ми
та политика,
интересуващи двете
ноносец „Славний“, във флотското
страни. >
съединение са включени най-модар
Положителната роля на малки
ни брегови защитни кораби, бързи
те държави в решаването на ос
лодки-ракетоносачи. бързи торпед
новните
проблеми на съвремен
ни лодки и подводници. : .
ното международно положение
е
доказана.
Въпреки че в подхода
към разрешаването на тези про

На приятелско
посещение

1 ''

Голяма победа
на „Локомотив4* (Сф)
Временният водач в класирането
на
„А" група софийският »Локомотив* про
дължава победния сн ход . в първенст
вото. Вчера той срази отбора иа .Бо
тев“ от Бургас с 6:0 след една игра без
ефекти и драматични ситуации, но ре
зултатна, целенасочена. В нея се труде
ха всички състезателя от защитата и нападението, имаше добра съгласуваност
между тях, в резултат иа която бяха
отбелязани няколко гола. Футболистите
иа „БРтев" играха като
равностойни
малко време след като техният вратар
Генчев твърде леко изпусна топката и
Михайлов я вкара Във вратата. Това бе
ше още в началото на мача и ос ите
положиха усилия да изравнят резулта
та. Обаче този отпор и стремеж за Рав
ностойна игра скоро рухнаха, сдед като
Михайлов за втори път изпрати топка
та в мрежата ка бургаските футболисти.

След
почивката
състезателите
иа
„Локомотив" тю още по-безспореи начин

'■
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МОСКВА, 28 оиомври
(ТАСС].
На 26 октомври съветският само
лет „АН—22“ се издигна на 7 800
м височина със 00 тона товар на
борда, като устаюви по този на
чин нов световен рекорд.
Освен
това установени е още 14 рекор-

КОСМВЧГСКА
ТЕЛЕВИЗИОННА
ВРЪЗКА
МОСКВА, ?8 ОТОМВРИ (ТАСС). В
Съветския съюз à* изграДейи 20 те

левизионни
та". Te е;:

прЛ)р^давцтедя „Орби.
ая лриь

мат програмите н централната с-г.
ветска телевизия чрез Изкуствения
спътник на Земяа „Мълния—1“.
Станциите „Орбта" са разположе
ни главно в отдлечените райони
На страната. В Сийр. Средна Азия
Далечния изток, отвъд Полярния
кръг бяха доставен сложни съоръ
жения: една антей на .Орбита" те
жи около 00 тонаи Àsa пренасянето
й сн нужни седех .вагона
Предвид на разляното време, Jtoето имат тези рай*:и. новата систе
ма на телевизионн връзка е разде
лена на три зонит далекоизточна,
средноилточна и цнтрална. Косми
ческата телевнзионга връзка ще ра
боти три-четири П'тн седмично по
няколнб часа. КъмЙневи. конто ви
ждат сега на сини екран Москва
ще се добавят още около 20 милио
на души.
J
'грез станциите .Орбита“ ще се
препредава парадът 'на Червения
площад в Москва :а 7 ноември и
другите юбилейни тържества по слу
чай 50-годишнинат£ йа Октомврий
ската революция. (EFA)
-----

!

i

—— .

НАКРАТКО
АЛЖИР.
Тук ‘бе -Щдпясан договор
между Алжирската каса за развитие на
народното
стопанство \ а българското
строително обединение
„Техкоекепортстрой“ — София, аа хздраиелиоратнвкн
проучвания и проектщаке в областите
иа градовете Алжир, Тления и а Арнбската долина.
ХАМБУРГ. Повече т 10И жители на
града се събраха на гЪркествената ве
чер, организирана от дружество „Карл
Маркс“ по случай С0-гоцишнктата на Ок
томври.
РИМ. На S ноември т.-в.те бъде из
даден специален брой
Лита", по
светен иа Великата бкмаЩЛшска рево
люция, по случай нейната Й-годишнина.
НЮ ЙОРК. 11 страни мкоха в ООН
проекторезолюция за възстДОИЯване на
законните права на КНР в ООН.
ПЕКИН. Правителство«jfc Китайска
та народна република сайЙй'че „вре
менно закрива“ посолствм и консул
ствата на КНР в Индонезии к отзовава
, оттам: всички сътрудници мзосметвото
и иа консулствата сн.

да: издигане на същата височина
товари от 3S до 100 тона. Уверен
съм, че този товар не е предел за

„АН—22",

ИСТАНБУЛ. 28 октомври (Франс грес).
Днес женският отбор нв България постигна трета поредна победа, този път
срещу Швеция, с 3:0 и
_ се
„ _____
_______
класира
на
първо място в своята грура, без да нма
инто една загуба.
В срещите между
мъжките отбори,
без да срещне особена съпротива, със
тавът иа България победи е 3:0 отбора
■а ГФР - 115:7, 15.-8. 15:5.

Българската и норвежката стра
на по време на преговорите изка
заха своята готовност да съдействуват за намаляване иа иапреже
нието в Европа и създаване на
ефикасна система за европейска
сигурност. Те. подчертаха
необхо
димостта да се поддържат всички
мерки, свързани е проблемите на
разоръжаването и неразпростране
нието на ядреното оръжие.

Норвежките гости пр' време на
обиколката си почувствувах^ миролюбието на българския народ и
неговата
решителност да изграж
да своя живот, в мир и сигурност.
Посещението на министър-предсе
дателя на Норвегия Пер Бортен
ще съдействува за по-нататъшнОто укрепване и развитие на отно
шенията между България и , Нор
вегия.

пред кореспон

пажа Иван Давидов. [БТА]

'

Сътрудничество
в борбата за мир
БЕЛГРАД, 28 октомври (Кор. на
БТА). Председателят на Българ
ския комитет за балканско разби
рателство и сътрудничество Славчс Васев бе на няколкодневно по
сещение в Белград
катр гост на
Югославската лига за м'йр,. незави
симост и равноправие на народите.
По врёме на
посещението си
Славчо, Васрв
води разговори с
председателя на Югославската Ли
га 'за мир, независимост н равнопра 1
вие па народите Никола ВуянсЩич. '
В разговорите,
протекли в прия- J
телеки дух, бяха обсъдени възмож
постите за разширяване на сътруд
иичеството между Югославската
лига за мир и Българския -комитет а
за балканско разбирателство и еь- ï
трудкичество, как го и по други въ
проси от взаимен характер.

ОГРОМЕН
ВАШИНГТОН,
28
октомври
(ТАСС). Прогресивният американ
ски ,поет Карапет Ситал изпрати
в кореспондентското бюро на ТАСС
писмо, посветено на 50-гоДишнината на Великата октомврийска со
циалистическа революция,
„Преди 50 години, прше Ситал,
Великата октомврийска революция
откри Нова ера за човечеството“.
Процесът иа ликвидиране на ко
лониалните империи беше невъз
можен без съществуването и мощ
та на Съветския съюз.
„Сред бившите колонии на цар
ската империя беше и моята на
ция, многострадална и безпомощна

ПАРИЖ, 28 октомври (БТА). Вче
ра,на съдебния процес срещу френ
ския интелектуалец Режи Дебре в
Малкия боливцйскн град Камири во
енният прокурор полковник Ириарте
е поискал присъда срещу него от
30 години затвор: За другия обви
няем в процеса — аржейтинския
художник Чиро Бустос — прокуро
рът поискал 20 години затвор.
, Дебре беще арестуван през апрнл
г в Боливия по обвинения в цод-

СЪПРОТИВАТА СРЕЩУ
„КУЛТУРНАТА РЕЕОЛЮЦИЙ“ ПРОДЪЛЖАВА
МОСКВА, 28 октомври (ТАСС).
Радио Гуан Чжоу съобщи тези дни,
че п провинция Гуандун уОжен Ки
тай) продължава съпротивата сре
щу така наречената „културна ре
волюция“.
Споменава се, че в много 'райо
ни работниците продължават да от
казват да отиват на работа. В пре
даването.се говори и за борбата i
между различните групи и органи- »
зации.„названието на които- обаче
•ие се съобщава. Чуждестранните ко
респондента изказват предположе
ния, че става дума. не. само за: изо
стряне на борбата между маоистите-и’ техните противници, но също ,
за разпри в лагера на самите при
върженици: на Мао Цзе-дуи.
Агенция Франс- прес съобщава, че
Гуаи Чжоу е поставен под контрола
на въоръжените силя и че там при
стигат нови войски.
Днес вестник „Женмнц .жибао“
отново разобличава „престъпления

МЕКСИКО -СИТИ. 28 октомври (Франс
прес). Отборът на Полша спечели нов
златен медал на третите предолимпийски
игри. В състезанията по фехтовка —
шпага отборно — представителите
на
Полша заеха първото място, следвани от
Унгария.
В новите срещи по класическа борба
Трайков (България)
завърши наравно
с Бачиу (Румъния) — категория до 57 1
кг, но Киров (България) в категория до
52 кг загуби по
точки
от
Бакулин
(СССР). В категория др 63 кг Галкнчев

ч

В Е С Т И
* В- една от зали! 4 ча
j).
Левски" вчера се състоя срещата по ок
роботика межОр отборите м София и
Варшава, Равнастойкостта ка съставите
направи борбата крайно оспорвана. Ми
нимална победа със I40,30;IWO
по
стигна отборът ка София.
е? ■
* Двете
срещи ат межвцкаровния
турнир по хандбал, които Ct състояха
вчера в Ловеч, решила презрително
спора, коб ще бъде новият носител ма
купата на дружбата. Югославският мла
дежки отбор се наложи по категоричен
начин над отбора на Чехословакия с ре
зултат 21 :П Пътят на юеославжчте към
купата преди последните дее срещи бе
разчистен и пт втората загуба ка наши
те състезатели, този път ат отбора на
Унгария с резултат II:И.

та“ на бившия началник на гене
ралния- щаб на Китайската народоосвобрдктелна армия Ло Жуй-цнн.
Според думите, на вестника той се
обявил против Мао Цзе-дун и про
тив неговите „идеи“. Обвиняват го
съшо, че оказвал „съпротива срещу
указанията на Лии Бяо“ и подко
павал „масовото движение за изу
чаване и прилагане произведенията
на председателя Mao“.
Бясната кампания на антисъветсКи клевети през последните дни
придоби още по-груб характер по
страниците на „Женмии жибао“ и
на другите пекински вестници. Осо
бено ожесточени нападки се отпра
вят срещу курса на КПСС и съвет
ското правителство за по-нататъшно
подобряване па материалното поло
жение на съветския народ. Клевети
те срещу Съветския съюз се използ
ват от маоистите за оправдаване
на растящите вътрешни трудности
в страната. (БТА)

* Вчера стана Ооиграеането «а стла.
жените партии от републиканското пър.
венство по шахмат за мъже, почело въе
временното класиране е Л. попов е
точки. Днес ще се играят партиите от
седмия кръв.

(България) победи с туш Гитерец (Мек
сико).
В състезанията по гребане на двойка
каяк В. Бонев и Я. Бонев (България) се
класираха на трето място в своята се
рия н отпаднаха
от
по-нататъшиата
борба.

Начело а таблицата за класиране по
Медали е отборът иа СССР с 30 златни,
22 сребърни н 17 бронзови. Отборът нв
САЩ, е иа второ място със 17 златни,
17 сребърни и 18 бронзови медала, (БТА)

ДНЕВНИК НА ЕВРОПЕЙСКОТО

;

ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ

Борбата : предварителните групи за
първенството иа нашия континент е 1
своя край — а календара бяха предви
дени 90 срещи, 67 от конто отидоха i е
че вы футболната история, Унгария е
първата страна, която сн осигури учас
тието в четвъртфиналите, независимо от
това, че не е изиграла последната си
среща с ГДР. Последните успехи
на
победителят а пета
група се оценяват
като белези еа нов. възход иа унгарския
футбол.
Вчера в Париж срещата между от
борите на Франция и Велгкя трябва
ше да даде отговор иа спора за фут
болно надмощие в седма група. Белгнйцкте. иа които есе иещо не нм дости
га. sa да се наредят сред' първокласни
те европейски отбор», хвърлиха в този
мач всичко. Та откриха резултата в 37-та

Армения, посочва Ситай; великият
руски Народ се притече на помощ
на Армения. На 29 ноември 1920
година руска Армения стана съвет
ска република.
Това „историческо
събитие спаси Армения от физиче
ско унищожаване и. Й даде сво6о«а-.
i
, г ■ Ф При ръветската вдаст моят, на
род катр член На Същ|тския съюз
постигна огромен успех и прогрес
в областта на индустриализацията,
образованието, науката и култура
та. Това би било съвършено не
възможно, ако Армения не беше
влязла във великия и: могъщ.Съ
ветски съюз“. (БТА).

HÄ ПРОЦЕСА СРЕЩУ РЕЖИ ДЕБРЕ

Третите предолимпийски игри

„Тратя —„бяавия lîl (

Това направи срещата още по-динамичиа, Заредиха се серия от опасни по
ложения и пред двете врати, но добра
та игра иа защитата предотврати про
мяна на резултата. Трябва да се подчер
тае и много добрата игра иа вратаря
на гостите Симеонов, който показа от
личен рефлекс и спаси
изключително
опасни удари на Дерменджиев и Диш
коа. (БТА)

заяви

дент на ТАСС командирът на еки

...... .»""а,

ПЛОВДИВ, 28 октомври. Началото па
днешната футболна среща за -А" репуб
ликанска група между отборите На „Тра
кия“ я „Славия“ предвещаваше един на
прегнат и хубав двубой. Бързото темпо,
с което започнаха състезателите и от
двата състава, стана причина още във
втората минута домакините чрез Ненов
да открият резултата. Само една мину
та по-късио обаче, след остър пробив.
Лукачот „Славия“ изравни.

блеми между България а Норве
гия съществуват различия, съще
ствено е желанието на Двете пра
вителства да се положат
всички
усилия, зя да се избягнат опасно
стите, конто могат да въвлекат
света в термоядрена
катастрофа.
Тревогата от съществуването . на
опасни военни огнища във Виет
нам и Близкия изток налага да се
вземат' бързи и ефикасни мерки за
тяхното
ограничаване и потуша
ване. В българо-норвежкото комю
нике се подчертава необходимост'TÀ. от прекрагяването на' бомбар
дировките над ДР Виетнам,
като
първа стъпка към мирно
уреж
дане на този важен за световния
мир въпрос, на основата на Женев
ските споразумения от, 1954 гу Две
те страни са на мнение^ че поло
жението в Близкия изток, може да
,се нормализира, като се сгЩзКат
резолюциите на ООН и нормите
на
международното право.
Но
както
неведнаж е
декларирало
българското
правителство
пред
най-отговорни
международни фо
руми,
справедливостта налага не
забавното изтегляне на израелски
те войски зад линиите на прими
рието, нарушени с, агресията на 5
юни т г.

ВИСОКО ПОСТИЖЕНИЕ НА „АН—22“

В „А“ ФУТБОЛНА ГРУПА

аучна сесия, посветена на попринудиха съперниците си да се отбра
лувеиовния юбилей ие Вели
няват я внесоха сред техните редом
кия октомври, организирана, отхаос, който доведе до още четири ола,
чийтр автори бяха Георгиев, Котков —
Висшия
финансово-стопански ин
два, л Ннкшов. Атака след атака без
ститут , в Свищрв, Съюза на науч
сложни комбинации — сто това беше
ните работници » България и Съю
силното оръжие в играта ма .Локомо
за. иа икономистите в България, бе
тив", което му донесе този голям ре
открйта вчера
Свищов.
зултат. (РД)

Н

заното гостоприемство,
председа
телят на . Сената изтъкна доброто
впечатление, което са направили
на шведските парламентаристи по
стиженията ни в областта да стро
ителството, промишлеността,
сел
ското стопанство и курортното де
ло. На срещата бяха разменени
мисли По основни международни
проблеми. Със задоволство бе зая
вено и от двете страни, че отноше
нията между България и Швеция
се развиват добре в интерес на
взаимноизгодното
сътрудничество,
на мира И; разбирателството, ач . ■
На срещата, преминала в друже
ска атмосфера, присъствуваха бъл
гарският посланик в Швеция ЛаЛЮ Ганчев, шведският посланик в
България Гунар Иеринг и замест
ник-началникът на .отдел, при Ми
нистерството на външните работи.
Марин Иванов,.-.(БТА)
; i

2466 СВАЛЕНИ АМЕРИКАНСКИ
САМОЛЕТИ НАД ДРВ

ОТКРОВЕНИ И ПОЛЕЗНИ
РАЗГОВОРИ

минута чрез ЕСлаееен. но не успяха
да
запазят до края малкия аванс, В 84-та
минута капитанът иа домакините Хар
бин възстанови равенството. Тоан
гол
фактически нзпр: i французите на чет
въртфиналите. Сега отборите заемат след
ннте позиции;
т

1. Франция
2. Полша
3. Белгия
4. Люксембург

5
б
5
4

11-5 7
13-9 7
1-В 5
-12 1

i

В групата остават да се играят само
две срещи: Белгия—Люксембург — на 22
ноември н Франция—Люксембург — на
17 декември. Непретенциозният състав иа
Люксембург едва ли ще може до напра
ви някакво чудо в Париж, за да камею*
статуквото в групата, (РД).

стрекаваке към „бунтовническа дей
ност“ И убийства. В обвиненията сре
щу Дебре е включено и това, че
„помагал на ‘терорист1цек
На вчерашнею заседание' иа с>да се изказал Ралф Щьрнеман, се
кретар На Бертран Ръсел» който зая
вил, че процесът е ицеценнран ' ,и
искал да представи' доказателства
от името на фондацията Ръсел, но
бил отведея °-т полицията и.задър
жан.

ШПШ 8 ИВ
ЛОНДОН, 28 октомври
(БТА).
Министърът на информацията на Ни
герня Антони
Енагоро’
съобщил
днес в Лагос, че самолети иа фе
дералните сили са бомбардирали по
зиции на части от войските йа Бйафра — самопровъзгласилата ce s
независима република Източна про
винция.
‘
'
Както отбелязва Франс прес, нигерийският министър подчертал, че
войските на Биафра
предприели
контраатака в района на Енугу, но
били отблъснати и понесли тежки
загуби.
За Задържания в понеделник Чу
ждестранен кораб ка път за при
станището Калабар (Биафра) мини
стърът съобшил, че корабът
бйл
натоварен в Лисабон (Португалия)
с оръжие и боеприпаси, предназна
чени по всяка вероятност за въо
ръжените сили на отцепилата
се
Източнонигерийска провинция. Това
е още едно доказателство, подчер
тал той, за връзките Между порту
галските власти и режима на Одумегу Оджукву.

Свете веп рекорд
на. Цвятко Петков
т

п

■

В комплекса „Диана" снощи се със
тоя срещата по иднгане на тежести нежду отборите на Букурещ и София. Го
стите демонстрираха
отлична
спортна
форма и срещу неубедителния състав
иа софиянци постигнаха категорична по
беда е 6:1. Много добре се представи
младият български щангист Цвятко Пет
ков. В категория средна
той успя да
повдигне 143 кг, което представлява ноа
юношески световен рекорд. Старият ре
корд бе 142,5. Нов републикански юно
шески рекорд постави Петков и в трн-боя — 415 кг, В категория полусредне
Л. Кочев, който постигна единствената
победа за софийския отбор, подобри ре
публиканския юношески
рекорд на из
тласкване г 148 кг. (БТА)

междавдки среши
по гимнастико
В залата иа стадион „Червено знаме"
ачерв започна международна среща по
гиккасткка между мъжките „В1' отбори
к женските „А“ огборн на България и
ГДР. След задължителните съчетания
мъжкият отбор ка
България води
с
271.70 точки срещу 270.25 точки на ГДР.

При жените по-добре се представиха
В задължителните съчетания гицнастичкнте на ГДР, които Водят след първия
ден със 184,55 точки срещу 183,75 точки
ва българските състезателки.
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ДНИТЕ, КОИТО РАЗТЪРСИХА СВЕТА

СОЛИДНА ГАРАНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА ÏS
НА НАРОДИТЕ

и дае омни на бдрикпдите
Петроград кипи. В пъстрата на
валица по улиците като че ли прео
бладават пушките. Подчинени на
непонятна и за беловласите гене
рали дисциплина, хиляди хора по
всяко време на денонощието изпъл
няват с удивително старание воен
ни команди в дворовете на фабри
ките, на полигоните в казармите. А
бившето училите
за благородни
девИци. сега щабът на революция
та — Смолни, е като кошер — в
различни посоки бързат въоръжени
работник, моряци, войници, потъ
нали в някаква изключително важ
на и неотложна работа ...
Не по-малка е шетнята и в ла
гера на контрареволюцията. Зим
ният дворец е превърнат във воен
на крепост. Там са се барикадира
ли Временното правителство и шаг на петроградския Военен окръг.
Извънредните заседания на мини
стри
военни следват без прекъсва
не. Керенски предприема трескави
мерки, за да спаси своята власт
от надвисналата опасност на „болшевишкото бедствие“.

20 ОКТОМВРИ — Военно-революционният комитет
назначава
своя пръв военен комисар (М. Тер—Арутюнянц) в арсенала иа Петроградската крепост, където са складирани над 100 хиляди пушни
и голямо количество друго оръжие. След два дни болшевиките взе
мат под свой нонтрол склада
и започват да раздават оръжие иа
работниците, обезоръжени след юлските събития.
20 ОКТОМВРИ — Главнокомандуващият петроградския военен
оиръг Полковников привежда в изпълнение секретно решение на
правителството — най-надеждните военни части са изпратени а ра
ботническите квартали, въведен е нощен караул в града от казацикавалеристи, определени са скрнтн конни резерви, засилена е ох
раната иа пощата, телефона, телеграфа, банката, министерствата.
22 ОКТОМВРИ — Под ръководството на Ф. Дзержинск« и Я.
Свердлов в Петроград се провежда първата общоградска конферен
ция на Червената гвардия. Изработен е устав, избран е главен щаб
на Червената гвардия и са обсъдени практически въпроси във връз,
на с въоръженото въстание. Обявява се бойна готовност.
23 ОКТОМВРИ — Керенски заповядва да се изтеглят от фронта
и се изпратят в Петроград надеждни войски. Правителството взема
решение сутринта на 24 октомври да започне разгромът на рево
люционните сили — да се спрат болшевишните вестници, да се разтурят със сила партийните н революционни организации ...

ва да изчакаме настъплението на
другата страна. Разберете, не сме
в състояние да разгоним болшеви
ките от съветите'
Верховски се опитва да обясни,
че в момента Временното прави
телство не разполага с реална си
ла да потуши революцията. Грубо
го прекъсват. Той си лава остав
ката. Разярен, Керенски веднага я
приема
Следват обобщенията на мини
стър председателя. Решават да се
действува активно, във всички по
соки.
— Аз имам повече сила, отколкото е нужно, самоиадеяно уверя
ва Керенски... Те ще бъдат же
стоко смазани!
... На Временното правителство
обаче е нужно време, за да осъ
ществи своите кроежи. Най-малко
5—6 дни са нужни, докато се до
карат войскови части от фронта,
докато се „обучат“ за наказател
ни операции. Тъкмо в този крити
чен момент идва решението на съглашателския ЦИК да отлижи с
пет дни Втория общоруски
кон
грес на Съветите на работнически
те и войнишките депутати — от 20
на 25 октс|1гври.

ИЗ ПРОТОКОЛА
НА ЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
...17 октомври, късно вечерта.
В разкошния кабинет на министърпредседателя са свикани почти вси
чки членове на правителството, В
дневния ред — неотменната точка
на всички заседания и съвещания
през тези дни: какво да се прави...
— Така не може да продължава!
Не бива повече да стоим със скръ
стени ръце! — възмущава се иначе
спокойният представител на делови
те среди в правителството Третяков.
— Няма какво да чакаме, трябва
да се действува — солидаризира се
с него видният лидер на кадетите
Кишкин.
В съшия тон е изказването на
министъра на правосъдието Милян
тович Но той не обича обшите при
казки и предлага конкретно: да се
определи човек с особени пълно
мощия за борба с революцията, да
се арестуват Ленин и другите вода
чи на болшевиките, да се провоки
рат въоръжени стълкновения, които
ще оправдаят използването на всич
ки средства за разправа с бунтов
ниците ...
— Скучно е да ви
слуша чо
век — прекъсва го военният мини
стър Верховски. — За активни дей
ствия от наша страна няма възможност. Ние имаме план — тряб

„ТРУДНО ВРЕМЕ,
ТЕЖКИ ЗАДАЧИ,
ТЕЖКА ИЗМЯНА“
Като манна небесна за контраре
волюцията идва измяната на Зи
новиев, Каменев. На 18 октомври
чрез полуменшевишкия вестник „Но
вая жизнь“ те оспорват решението
на ЦК за въоръжено въсгянне й
призовават да не се предприемат
близко време никакви действия.

ДВА НОВИ
СПЪТНИКА
«КОСМОС»

КЕНЕТ КАУНДА — президент на
Замбия, председателствува започна
лите днес кенийско-сомалийски пре,
говори
е град Аруша (Танзания).
Делегацията на Кения се ръководи
от президента Джомо !. ината, а де
легацията Иа Сомалия — от мини
стър-председателя Мохамед Хаджи

Министрите от правителството
на Керёнски, корниловските гене
рали (пък и Не само tel), продъл
жи Александър Гундоров, не бяха
в състояние от своите кабинети да
преценят шо-годе реално повсемест
ното влияние и гигантската сила
на революцията, организирана-и на
правляваиа от Болшевишката пар
тия, от Ленин. Последна възмож
ност за това им бе дадена на 22
октомври.
... Този неделен ден според рели
гиозните традиции е празник на „чу
дотворната икона на казанската
божа майка“ Пол предлог за съ
биране иа парични суми за съвет
ския революционен печат и ' др. в
столицата се урежда „ден на пе
троградская съвет“. В действител
ност организаторите иа тази безо
бидна Шйнийгтива преследват далеч
по-важна цел — да се свикат на
всякъде митинги и събрания, дд се
направи боеай преглед на револю
ционните сиЛИ и иа тяхната готов
пост за* предст®яшото въстание.
В противовес на това коитрареволюциоиният съюз на казашките
войски насрочва за 22 октомври
поход начело с’ „чудотворната ико
на“. Но и тази наглед чисто религиоз
на проява е подчинена на съвсем дру
га цел — да се предизвикат въоръ
жени стълкновения с „безверниците-болшевикй“ ф-+ова да послужи
като повод за потушаване на ре
волюцията.
Как мина йД)нят на петрограл
ския съвет“?
— Аз бях на митинга в обухов
ския завод, споння си А. Гундоров
Присъствуваха гяколко хиляди ра
ботници. Всички оратори призова
ха към сплотеност и решителност в
борбата за съветска власт. После
ден на трибунат, застана едър мо
ряк — хубавец от Балтийския
флот. Говори к|атко. Но бойко и
накрая предложу с мощен, развъл
нуван глас:
— Братя. KÖflt» ,ст вас е с бал
тийските моряци „за“ въоръженото
въстание, „проив“
Временното
правителство — моля да
вдигне,
ръка!
— Площадът пъмна от ликува
щи възгласи и „*ра“. разказва А.
Гундоров. И ми се стори, че все-

Петроград 1917 г. Чсрвеногвардейски патрул

ки вдигаше не едната, а двете си
ръце.
... Организирано и при неподо
зиран революционен ентусиазъм ми
нават всички митинги и събрания
в столицата На тях говорят най
популярните и авторитетни болше
вишки оратори — Свердлов. Луначарски, Калинин, Колонтай. Косиор,
Володарски, Криленко, Бубнов. На
много места на трибуните застава’'
меншевики и есери, но шом под
една или друга форма се обявят
против въстанието, работниците ги
освиркват
1
— Денят на петроградския съвет,
подчерта А. Гундоров. продемонстрира огромното влияние на бол
шевиките сред народа, изолацията
на съглашателските партии и найважното — боевата готовност за
близкия решителен двубой.
А как завърши кръстоносният
казашки поход?
— Та той завърши преди изобщо'
да е започнал!
Научавайки за провокационните
замисли на контрареволюцията, петроградският съвет излиза със спе
циално въйвание към братята-каза
ци. „.. .Въпрос на свободната съвест
на всеки е да участвува или не в
кръстоносния поход, четем във възваинето. но ние ви предупрежда
ваме: казаци, отваряйте сн очите

да ие би под формата на кръсто
носния поход вашите калединий да
ви насъскват срещу работниците и
войниците. Тяхната цел е да предиз
викат кръвопролитие и в братска
кръв да потопят нашата и вашата
свобода... Протягаме ви братски
ръце..
Обръщението на йетрограДсйия
съвет оказва много по-силно въздей
ствие на казаците, отколкото агита
цията на специално разпратените по
всички -части попове н черносотни
ни. На 21 октомври на съвещание
в Смолни, свикано от войнйшкЗта
секция на съвета, на което присъствуват представители на казачество
то, се приема обръщение с братски
призив към. казаците да бъдат бди
телни срещу провокациите на обши
те врагове и да прнсъсТвуват на ра
ботническите и войнишки събрания
в „деня на петроградския съвет“.
През ношта epeuiy 22 октомври
командирите на казашките полкове
получават заповед по телефона ча
отменянето на кръстоносния поход.
.. .Веднага след това В. И. Ленин
пнше до Я. Свердлов: „Отмяната
на казашката демонстрация é гиган
тека победа! Ура! Да настъпваме
с всички сили и ние ще победим!**
Ат. АТАНАСОВ
(Наш кореспондент)
Москва

КАРИКАТУРЕН ПРЕГЛЕД
Карандаш

— Господин главнокомандуващ, пристига голям контин
гент тайландско пушечно месо.
— Да се сервира на партизаните, полковник!

ТАЙФУН НАД ЯПОНИЯ
ЛОНДОН, 29 октомври (БТА). Про
ливни дъждове и силим ветрове до
несъл със себе си тайфунът „Ди
на“, преминал
снощи к днес над
Япония. Това е вторият силен тай
фун, иойто сполетява тази година
страната.
Силните бури н наводнения при
чинили смъртта на 25 души. Други
24 били ранени и 10 обпввйи за из
чезнали.
Снощи, след като бушува около
десетина дни
а района на Тихия
океан,
тайфунът „Дима“ внезапно
се обърнал в обратна посока и об
хванал
главния японски остров
Хонсю.
Специалистите отбелязват, че „Ди
на“ се счита за доста рядко природ,
но явление,
тъй като преминава
около един месец след обикновения
сезон ка тайфуните.

И

ФАКТИ

Ибрахим Егал. Преговорите между
делегациите на двете съседни афри
кански държави имат за цел уреж
дането на редица спорни въпроси.
Президентът на Танзания
Юлиус
Ниерере и президентът на Уганда
Милтъи Оботе присъствуват
нато
наблюдатели на преговорите. (РД)
ЕЯСАКУ САТО = министър-пред
седател на Япония, ще замине за
САЩ на 12 ноември.
Както съоб
щават чуждестранните информации
онни агенции, японският министърпредседател ще води разговори с
президента Джонсън. Една от важ
ните теми в тези разговори ще бъ
де искането на Япония да й бъдат
върнати островите ОкинаваАко
се съди по съобщения от Съедине
ните щати, управниците от Вашинг
тон категорично отхвърлят възмож
ността за. връщането на тези Остро
ви, кои+о, повече от . 20 години се
намират под американска окупа
ция. (РД)

АДРЕС НА РЕДАКЦИЯТА: бул. „В, И. Ленин“ — П. Телефонен номератор
44-18-21 чрев който се вземат всички отлели на реаакнивта. ПРИЕМНА яа
е. „Р«Пп|ническо дело“ — бул. „В. Н. Ленин“ — 4Т. тел 44-18-21. Телекс "647.
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ПРЕГЛЕД НА БОЕВАТА ГОТОВНОСТ

В ЮЖЕН ВИЕТНАМ
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ПОЛ МАРТИН— канадски минис
тър на външните работи, е дал да
- се разбере, съобщава Асошиейтед
прес, че правителството ча негова
та страна възнамерява да поиска от
САЩ да прекратят бомбардировките
над ДР Виетнам. Както е известно,
на 27 септември Канада за'п.ьв път
призова да бъдат прекратени бом
бардировките с оглед да се засилят
възможностите за мирно уреждане
на виетнамския конфликт. (РД)
АЮВ ХАН — президент на Паки
стан. който е на официално посе
щение е Турция, е предложил да
бъде образуван азиатени общ па
зар. (РД)

„Очите се премрежваха от негЬдувание, изтъква в спомените си В.
Антонов -Овсеенко, когато прочетох
ме в розовото вестниче „Новая
жизнь“ писмото на Каменев и Зиновиев „за въстанието“. Писмо, про
тнв непубликувано решение на ЦК
в момент, когато се подготвят ре
шаващите действия!
Ние бяхме изцяло с Владимир
Илич... подкрепяхме изцяло него
вите организационни изводи, пред
ложени на ЦК“.
„Трудно вреМе, тежки задачи, теж
ка измяна, пише В. И. Ленин. При
все това задачата ше б1>де реше
на... По-тясно да сплотим редици
те — пролетариатът трябва да по
беди!“
— Погрешно би било да се твър
ди, че капитулайтствоФо’, „тактика
та на изчакване“ на някои члено
ве на ЦК ие са подхранвали съше
ствуващите все пак колебания >и
съмнения във фабриките, казарми
те, окопите, качва Александър Гун-

СЕДМИЧЕН

МОСКВА, 28 октомври
(ТАСС).
На 21 октом >и в Съветския съ
юз
беше
изстрелян
изкуствен
спътник на Земята „Космос—186*'.
Апаратурата на научния
спътник
работи нормално.
На борда на спътника j„Kocmoc—186** е монтирана научна и спе
циална апаратура,
предназначена
за продължаване на изследвания
та на космическото пространство
■и за усъвършенствуване на новите
системи й елементи на конструк
цията на космическите апарати съ
гласно
програмата,
оповестена
през март 1962 година.
Спътникът „Космос—-186“ е из
веден в орбита с параметри: нача
лен период на обиколката — 88,7
минути,
максимално
разстояние
от повърхността на Земята — 235
километра,
минимално „ разстоя
ние от повърхността на Земята —
209 километра, наклонение на ор
битата — 51,7 градуса.
Освен научна и специална апа
ратура на спътника има радиопре
давател, който работи на честота
20,008
мегахерца,
радиосистема
за точно измерване елементите на
орбитата, радиотелеметрична сис
тема за предаване на Земята дан
ните за работата на- уредите и
апаратурата. (БТА)
МОСКВА, 28 октомври
(ТАСС).
Изстрелян е съветски
изкуствен
спътник на Земята „Космос—187“
предназначен за продължаване на
изследванията
на
космическото
пространство.
Спътникът е изведен в орбита
•С параметри:
максимално
раз
стояние
от
повърхността
на
Земята — 210
километра, ми
нимално
разстояние
от
повър
хността
на
Земята — 145 ки
лометра,
наклонение на орбита
та — 50 градуса. (БТА)

ИМЕНА

М. Фофанова, стопанката яа по
следната нелегална квартира на В.
И. Ленин, казва, че вождът иа näpтията octaнал потресен от постъп
ката на двамата членове на ЦК.
„След прочитането на статията,
спомня си тя, Владимир Илич се
втурна, при мен в кухнята, забра
вил изискванията на конспирация
та, без перука, по риза и вика с
пълен глас — „Измяна. Маргари
та Василевна, позорно предателст
во! П знелете само — член на ЦК
да издава тайните на своята пар
тия!!!" Владимир Илич в писмото
си до-ЦК от 19 октомври настоява
за изключването иа предателите от
редовете на партията.
W .

дорбв (комунист от 1915 г.), то
гава член на.Нарвския районей ко
митет на партията.

Държавен полиграфически комбинат .Димитър Благоев"

— Протестирате, че животът поскъпвал. Ето сега ще
имате безплатно дрехи, кафтира и храна! х

Италианската камара яа депута
тите е в непрекъснато заседание от
'12 дни за обсъждане на законопро
екта за избирането на районните
:ъветн. Заседанието, започнало, в
-16 ч. иа 17 октомври за одобрява
нето Яа 26-Те члена на'законопро
екта, все още продължава. Целта
на районните съвети е да се демо
кратизира структурата иа държав*
ното управление, като се даде поголяма самостоятелност на отдел
ните райони в Италия.
Около стотина депутати на де
журства са принудени да прекар
ват ношите си в залата иа парла
мента. Всички парламентарии ре
корди са далеч надминати. Заседа
нието пече надвиши 25С часа. Вчера
и завчера малко след полунощ има
ше прекъсвания до сутринта спо
ред едно мълчаливо споразумение.
Депутатите имаха по този начин

f

В Гърция не пее вече Теодоракис
пеят Коляс и Спандидакис...
I

МАРАТОНЪТ ПРОДЪЛЖАВА
РИМ, 28 октомври (От нашия кореспондент)

възможност М наберат нови сили,
за- да могат да посрещнат решител
ната схватка по чл. 22 от законо
проекта, якето разискване започна
днес. Този член предвижда избори
те за ряйЙМч съвети да се състоят
през 1969 т,
В полза на законопроекта са пар
тинте от правителствената коалиция — християндемократи. социали
стн и републиканци, подкрепяни от
комунисти и социалистите от Пар
тията за пролетарско единство, Пар
тийте от десницата — фашистите
и либералите, започнаха обструк
ция, за да провалят приложението

на конституцията. Правителствени
те партии не показват голямо же
лание да попречат на маневрите на
неофашисте н либералите. Много
христиандемократи са против съ
здаването на районите и не слу
чайно двадесет години конституция
та в'тази своя точка не беше при-:
ложена Най-сетне под натиска накомунистите тези партии се съгласяха да провалят обструкцнята, ре
шавайки заседанията да не се прекъсват, докато законът ие бъде
приет.
Днешното заседание беше много
бурно. Тъй,като трябва да се оп-

.

>

МОСКВА, 28 октомври (ТАСС|,
Армейският генерал Михаил Каза« ■
ков, иачалинк-шаба на въоръжени
те сили на държавите—участнички
във Варшавския договор, заявява,
че тези сили пазят зорко револю
ционните Завоевания на народите
на социалистическите страни.
„Братските армии на държавите
от Варшавския договор разполагат м
с всички необходими средства зам
водёнё иа въоръжена борба по су- »
ша, вьв въздуха и по морё. пнше
генерал Казаков във вестник „Крас
ная Звезда“. В осигуряването безо
пасността
на
социалистическите
страни най важна роля имат съвет
ските раке+ни войски със стратеги
ческо предназначение“.
Генерал Казаков Пише, че във ‘
Варшавския договор, подписан на
14 май 1955 година, е залегнала
„Ленинската идея за тесен военен
и стопански съйз иа народите, тръг
нали по социалистически път на раз
витае“. Договорът „бе и си остава
солидна гаранция за безопасността
на народите, ефикасен инструмент
за укрепване на мира “
Гейералът подчертава, че Съеди
нените шаги и техните партньори
от НАТО предпочитат да следват
отживелия времето си курс на „сту
дена война“ н на засилване на меж
дуиародното напрежение. „Гръбна
кът На НАТО стана оста Вашинг
тон—Бон. която придаде на този
блок оШе no-агресивна насоченост“.
Участниците във Варшавския до
говор и другите социалистически
страни внасят ’значителен принос в~
борбата за мйр и прогрес. Обаче,
отбелязва генералът, борбата про-г
тив военните провокации на импе
риалисте би могла да бъде оше
по-ёфнкасна. айо ие бяха раЗколннческкте действия иа китайските
ръководители. „Тяхното поведение
всъщност поощрява империалнстите
на САЩ, да продължават разбой
ничеството си във Виетнам.“ (БТА)!

радио София
Понеделник, 30 октомври
ПЪРВА програма: 5,30 — Календар.
Новини, 5.35 — Хора и ръченици, 6.00
— „От шест до осем“. 8,00 — Здравей
те, малки слушатели, 5,10 —' Народна
музика, 8.30 — Оперен концерт, 9.00 —
Новини. Преглед на столичния
печат.
9.15 — Радиотеатър ад младия слушател,
9,53 — „Пет пиеси за виолончело и пиа
но“ от Шапорин. 10.00 — Новини, 10.03 —
Полезно и приятно, 11.00 — Новини, 11.03
— Поздравителен концерт. 11,54 — Пре
глед на програмата. 12,00 — Ив оперета
та „Първият цигулар в циганския орке
стър" от Калкан. 12,30 — Новини, 12,40
— Готови ли сме за строителство през
шмага“ — коментар,
12.50 — Песенен
концерт, 13,10 — Оркестрова народна му
тика, 13.30 — Спортен радиовестник. 14,00
— Новини. 14,05 — Радиовестник .Пио
нерски пламък“, 14,25 — Камерен кон
церт. 15.00 — Новини. 15,08 — Бюлетин
за нивото на р. Дунав 15.10 — Музика
от Украйна. 15,30 — Радновести. 16,00 —
Новини. 16.05 — Нови книги, 16,15
—
Песни из съветски филми. 16.30 — Му
зикални честитки, 17.00 — Новини, ,17.03

— От атома до Вселената, 17,26 а-' На
родна песяи и хора, 17.40 — Всенародно
надпзване „50 години Октомври", 18.00 —
Новини. 18,03 — Говори Москва. 18.33 —
Забавна музика по ваш избор, 19,00 —
Новина, 19,03 — „От Днепър до Драва“
— документален раднопътепис, 19,28 —
Две партизански песни в оркестров» из
пълнение, 19.35 — Лека нощ. деца), 19,45
— Клуб „Съвременник“. 20,01 — Песен
мила, песен родия. 20,13 — Драгомир Не
нов — Сюита от народив песни в чети
ри части. 20.30 — Ноннин. 21,00 -» За
бавна и танцова музика. 21,40 — Ле
нин — вождът на революцията /— спо
мени от негови съратници, 22.00 — Пес
ни за Ленин, 22.15 — Зябавнн мелодии,
22,30 i. Новини, 22.45 — За любителите
на камерна музика, 23,30 — Песни на
народите. 00.00 —' Новини.
ВТОРА програма: 9.03 — Пъстри ра
диовълни. 10,26 — Капричио от Бабаджа
«HH. 10.30 - Ноаннн, 10.35 — „Звезди
яа нови
аренена“ — стихотворение.
10,39 _ Народни песни, 11.00 — Пъстър
концерт, 11.54 — Преглед иа програма
та, 12.00 — Новини. 12.03 — Интервю С
Доцент Асен Диаманлиев.
12.10 — На
родни песни и хора, 12.40 — Ив оперния
Репертоар иа Стефан Циганчев — бас,
13,00 — Новини, 13.10
• „Похвала
иа
Цървула“ — фейлетон, 13,20
Забавен

концерт, 13,40 ■— Румънски- народни пес
ни, 14,00 ~ Предаване за столицата, 15,И
— Панчо Владигеров >— Класичио и .рос
мантичио. 15,19 — Забавни мелодии. 15,34
— Народни песни изпълнява Гюрга Пия-,
джурова, 16,00 •— Вечер, посветена
иа
Дмитрий Шостакович. 16,30 — Новини
16,35 —< J1- Шостакович — Четвърто дей
ствие де операта „Катерина Измайлова“.'
17.15 - Хорови песни от Д. Шостакович,
17,40 — „Винаги на пост“. 17.52 — Увер
тюра „Карёлня" от Ян Снбейиус. 18.00
— Д. Шостакович — Вокален цикъл,
18.30 — Новини, 18,35 — Д. Шостакович
— Струнен квартет. 19.00 — Д. Шоста
кович — очерк е музикални илюстрации,20.07 — Забаниа и танцова музика. 20.30
— Новини. 21.00 — Вечер, посветена на
творчеството на Дмитрий Шостакович,
22.30 — Предавания >а чужбина. ■
ТРЕТА УКВ програма: 19.01 — Аятов.
Брукнер — Симфония
№ 3 в до тнов, 20.17 f— Песни ка народите.
. I
I
.

телебидия
Неделя, ЙЙ октомври
11,00 — Повторение яа курса по ан
глийски език, 11,30 — Шахмат, 12,00 м

■ ,i.i—

РАБОТНИЧЕСКИ
ДЕМОНСТРАЦИИ
В ИСПАНИЯ
ПАРИЖ, 28 октомври
(БТА).
Вчера фраикистка Испания пбилизира всичките си ролицейски си
ли и цялата цивилна гвардия, з^
да смаже работническите
демон
страции. които
станаха в почти
всички испански градове, съобща
ват осведомителните агенции. Наймощните протестни
демонстрации
са сТанаЛи в Мадрид, където ра
ботниците обявили «ден за.- борба".
Организирани -от - .-„работническите
комисии“, 1500 работници от заво
дите „Пегаео“ се иаеОчили към
центъра на града, където се сблъс
кали със силни полицейски части.
Полицията открила огън .срещу
демонстрантите, които се отбраня
вали с камъни и столове,
взети
от терасите на близките кафенета.
Подобни демонстрации станали и
в градовете Бнлбао. Хихон, Пампелуне, Севиля, Тараса, Корнела и
Барцелона. г
Още вчера по обед мадридските
студенти започнали да манифести
рат, издигайки лозунга: „Франко-—
не, работническите комисии — да“.
До късно през нощта полицията и
цивилната гвардия били принуде
ни да' прехвърлят в различни ча*
стя на града силите си, за да раз«
пръснат
демонстрантите,
които
протестирали срещу
поскъпването
на живота, незаконните уволнения
н
потъпкването ша профсъюзните
права. На Пласа де Лос Каутро
Каминос и Пласа Дел Каоло ци
вилната гвардия брутално се на
хвърлила срещу работниците и сту
деитите и задържала няколко де
сетки души.

ИЗЯВЛЕНИЯ
Н А , А. МАЛИК

редели датата иа изборите за ра
йонни съвети, десницата прави
всичко възможно, за да протака.
Либералите и неофашисте внесо- ха 140 изменения към този член.
Едно от тях определя за 2000 г.
датата, на изборите.
Междувременно в Римсеносят
слухове за оставката на председа
теля на сената- Мердзагора. В ед
на реч, произнесена преди няколко.
дни, той критикува
институцията
на районите, обвинявайки, без да
направи разграничения, всички nap
тни. Председателят на сената се
обърна към „здравите сили", които
според него се намират в средите
на индустриалците,. Сенаторите т
Комунистическата партия счетоха,
тази реч за недопустима и несъвместнма с поста, който заема Мерд
загоря,
Фаусто ИБА

ПАРИЖ, 28 октомври (ТАСС).
Министърът на външните работи иа
Индонезия Адам Малнк се изказа
за прекратяване на бомбардировки
те на американската авиация над
територията на Демократична репу
блика Виетнам. Той заяви, че тази
мярка трябва да бъде първа стъп
ка па пътя към възстановяване на
мира във Виетнам, ,
Адам Малнк каза това в разговор
с журналистите след вчерашната му
среща с президента иа Френската
република генерал де Гол.
Малнк заяви иа представителите
на печата,, че въпросът за положе
нието във Виетнам е бил обсъж
дан заедно с друга въпроси по вре
ме: на , срещата му с френския дър
жавен глара.. Той добави, че „меж
ду: позициите, на Франция и Индо
незия-по, този въпрос няма някак
ви- важни различни“. (БТА)

Българска телевизия предава па Интер*
визия: „Песен на дружбата“ — концерт
«а детски колективи. 16.00 — Футболна
среща: „Левски“—„ЦСКА „Червено зна
ме’ — предаване от. стадион „Васил Лев
ски", 16,40 — Музикален преглед. 17.20
-ю Новини, 17,30 >— „Среща с морето’ —
научно-популярен филм. 17,40.— Сериен
филм за деца и юноши: „Повикайте Мар
тин" - II епизод, 18.15 — Героичен ле
топис: „1921 година“ -— съветски доку
ментален филм. 19.00 -Ц;„3емя на огъня“
— нов български телевизионен филм за
Азърбайджан. 19,30 — Културен живот,
19,50 — Лека нощ, деца!, 20.00 — По сте
га а у. нас, 20.20 — Октомври н вие,
20,25 — Спортен екран. 20.40 — Преглед
на програмата за следващата седмица,
20,45 — „Сърцето в . майката“ — съвет
ски игрален фнлм, 22,25 — Семейство
Каликкови, Накрая р- Новкнн,

яаваяе от Нзродик» театър sa младеж
та, Първа паул — „Пс света н у нас.
Октомври в ние. Втора пауза — Спортен
екран. Около 22,® — Новини.
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Понеделник, 80 октомври

17.00 -е Новини,
17„Ц>.. —, „Героичен
път“ — втора лекция по история
на
БКП, 18,00 — „Спомен за една> лесен"
— стихове за първия съветски трайтор в
България, 18.10 — Часови на: Родината,
18,30 — Реклама: „Пътят на вълнената
нишка’ — филм по случай 85-годвшии.
дата на завод „Г. Генов’ к Габрово, 18.50
м» Труд н
ритъм,
19.® —
„Под
ножието
па
Космоса“
—
м» бъл
гарски телевизиоиев филм м сметената
страна - I част, 19.50 — Лека нощ. деца), 20,00 — „Мой бедна, Марат“ — пре-

''

ВРЕМЕТО ПРЕЗ НОЕМВРИ
Средната месечна температура се очаж
ва да бъде около нормалната, която за
Северна България и Тракийската низина
е между ’S и 8 градуса, по Черноморието
в долината вг Струм» между 8 и 10
градуса, във високите полета иа Югоза
падна България между 4 в 5 градуса, а
във високите планински райони между
1 в г 4 'градуса.

Месечната сумв нп палежите аа по,голяма част от.страната ще бъде около
нормалната, конте в равнинната част пс
страната е между 40 и 65 л/кв. м. по
Черноморието в долината на Струма ме
жду SO и 70 л/ав м. във високите палета
на Югозападна България иежду 45 в
55 л/кв. м, а във високите планинска
районе между 70 е 100 л/кв. м.
По-студена див ще има в началото
в в края на второто десетдневне в прел
втората половина на третото, когато ми
нималната температура в няко- места
в» се поивжв до около- минус 4—6 гр»<
дуса.
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