
ЪрятстВо Изграждането на ВЕЦ „Влавина“ а 
пълен разгар

РЕКИТЕ ЩЕ ПОТЕКАТ 

СРЕЩУ ТЕЧЕНИЕТО;>УВ€СТНИК НА Б ЪЛГАРС ИАГА НАРОДНОСТ в сфр юг ослдвия •

Както и преди 27 години, 
Власина отново става най- 
голям строителен обект 
Сърбия. Изграждането на 
втората фаза на власински- 
те водоцентрали продължа-

жта, която преди 27 години 
е започнала голяма битка за 
нови киловати. Там на Вла- 
синското „блато”, .къдет.о в 
живата кал са потъвали хо
ра и добитък — те са уопя-
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Чествуване на 400-годшинината от въстанието на Губер

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ОТКРИ 

ПАМЕТНИК НА ХЪРВАТСКО-СЛОВЕНСКО
ТО ВЪСТАНИЕ ОТ 1573 ГОДИНА

ИДЕАЛИТЕ НА МАТИЯ ГУБЕЦ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ В СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКОТО НИ ОБЩЕСТВО

С величествен народен стремеж към обществен про 
грес.

Този огън, която бе запа
лен преди четири столетия 
в загорските и словенските 
села, не даде да го угасят. 
В сърцата на напредничави 
те хора, от поколение в по
коление, той тлееше възоб
новявайки се в различни ис 
торически периоди и в раз
лични краища в нашата 
страна като същински наро 
ден пътеуказател за да се 
разгори с пълен жар в на- 
родоосвободителната борба 
на хърватския и словенския 
народ, както и на всички 
народи в Югославия-

Затова не е случайно, че 
духът на отпор на Селското 
въстание й името на него
вия вожд Матия Г.убец ожи 
веха с нова сила още от пър 
вите дни на 
въстание против фашистки
те завоеватели и техните до 
машни слуги. Споменаване 
на това събитие, което 
мери място и във възвание- 
то на Комунистическата па
рти* «а Югославия, с който 
хърватския народ се призова 
на въстание — с.ещането за 
моралната и политическа и 
човешката поръка на Сел
ското въстание — служеше 
като подтик в борбата за 
съществено същите идеали. 
Първият загребоки партиза
нски отряд формиран през 
1941 година носи името на 
Матия Г.убец, както и реди
ца други партизански части 
нашир в Югославия, които 
покрай другото, се вдъхно
вяваха от неговия пример..

С откриването на памет
ника на Матия Губец, носи
теля на свободоумната ми
съл, който умря с мъчени
ческа смърт, народът от За- 
горйе и Хърватско сс отдъл 
жава на тоя великан в сво-

митинг и откриване
на монументален паметник на Селското 
и легендарния му вожд Матия Губец, на 14 окто
мври в Горна Стубица край Загреб тържествено 
бе ознаменувана 400-годишнината

въстание

на хърватско- 
словенското селско въстание от 1573 година.

На тържеството пред над 100 хиляди граж
дани от Хърватско и Словения произнесе реч пре
зидентът на републиката Йосип Броз Тито, който 
каза:

БОЖИЦА
ва с ускорен темп. В момей 
та в Божица и Горна Лисина 
кипи строителна работа. Ех
тят мощни машини 
менят природата. Строи се 
един от петте канала, през 
които ще изтича водата от 
язовира и на един от много- 
бройните тунели. Също та
ка се измества пътя в Гор
на Лисина, който ще бъде 
потопен с изграждането на 
язовира.

ли да завършат първата фа
за на нашата първа следвое 
нна водоцентрала.

В работническо селище в 
Божица се полагат големи 
грижи за подобряване усло
вията за живота на работни 
ците. Осигурени са 400 работ 
нически квартира — удобни 
и конфортни. В селището е 
доведена вода, строи се ка
нализация и други комунал
ни обекти. В момента се мо 
нтират 16 семейни квартири 
и младежки клуб. Тук също 
е оформен работнически4 
стол, в който по твърде мал 
ки цени се хранят около 300 
работника. Наскоро е изгра 
ждането на ТВ реле в цен
търа и в цяла Божица ще 
могат да се следят телевизи 
онните предавания-

които

Другарки и другари, 
Откривайки този 

ствен паметник 
Губец, на великия син 
хърватския народ, 
най-топло да благодаря 
името на съпругата 
вайка, от името на моите 
сътрудници и от свое лично 
име на това сърдечно посре 
щане и внимание. Същевре
менно, възползвам се от слу 
чая да приветствувам 
внушителен събор, събрал 
се днес тук да чествува 400- 

от Селското

величе- 
на Матия

на
желая

от
ми Йо-

На строещите се обекти 
1. аботят 265 — 
лифицирани работници. Най 
-много са от Сурдулица, Цър 
на Трава и от босилеград- 
ските села. Интересно е и 
това, че една трета от рабо
тниците са младежи. Както 
по някое правило те продъл 
жават традицията на младе

предимно ква

воъръженототози

годишнината 
въстание.

Всички можем да бъдем 
щастливи и горди, че 400-го 
литпнината на Селското въ
стание чествуваме в социа
листическо Хърватско, в со- 

Югославия,

на- В. Велинов

В Димитровград

Ще се строи универсален магазинциали етическа 
общност на братски и рав
ноправни народи и народно 
сти, в която хърватският на 
род осъществи вековните си 
тежнения за национална и 
социална свобода.

Селското въстание от 
демдесетте години на шест
надесети я век е велико съ
битие в историята не само 
на хърватския и словенския 
народ, но и на всички наши 
народи. Преди 400 години 
хърватските селяни-кметове, 
заедно със словенските въ- 

срещу свирепата фе 
одална експлоатация, срещу 
войната и тиранията. Това 
е един от величавите момей 
ти в историята на един на- 

когато събуденото съз
нание на угнетените 
блесне като факел и прера- 
стне в бунт, в бороа за со
циална правда и равенство, 

елементарни

Съветът за комунални ра
боти и градоустройство при 
Общинската скупщина в Ди 
митровград на своето после 
дно заседание разгледа про
екта на бъдещия универса
лен магазин и реши да го 
пусне на публично обсъжда
не, което ще продължи 15 
дни.

ето е вече предприело нуж
ните мерки за обезпечаване 
на финансови средства в 
стойност от седем милиона 
динара.

Според проекта бъдещият 
универсален магазин ще да
ма помещения от 1.830 м2,
от които 1 060 м* за магази
ни, а останалите площи за 
складове, банкови помеще
ния и др. Магазинът ще има 
огромно значение не само 
за подобрение на снабдява
нето в Димитровград, но и 
за крайграничната тръгов- 
ска размяна.

Очакват се мнения и пред

се-

Както е известно, Общин
ската скупщина в Димитров 
град още на 30 май т.г. взе 
решение да се строи уиивер 
салон магазин на пресечка
та между улиците „Найден 
Киров”, „Моша Пияде“ иже 
лезопътиата линия* Иивести

Президентът Тито

ти. За разлика от някои дру 
ги движения от това време 
Селското въстание не е н- 
мало верско-идеологичеи бе 

То с било еднакво насо

станаха

чено срещу световния и цър 
ковем феодализъм. Всичко 

говори, че този бунт е 
имал класов 
класовото съзнание с

негова двигателна 
Затова той като нито

род, маси
това

характер, че 
било

за свобода и 
човешки права.

Селският бунт не беше о- 
бикновен бунт. Може би и в 
самия израз 
на историческа неправда. 
Защото в същност се е каса 
сло до една социална рево
люция — която е имала и 
по-широк отзив в Европа — 
с определени цели и про
грама, с тежнение за сваля
не на целокупния феодален 
порядък и създаване на ед
на държава, в която -наро
дът-селяните ще 
свои права, в която няма да 
има потисници и пготисна-

главиа
сила.
един друг, а такива е има
ло и преди и по-късно — е 

такива дълбоки слс 
иаро-

има извест- оставил
ди в историята на 
да, в душата на нашия чо
век, от това време до наша
та революция- Напразни бя* 
ха всички усили* на хърват
ските феодали и -на всички, 
които през вековете застъп
ваха интереси .противни «а 
народите да се обезцени то
ва велико историческо съби 
тие, да се забрави неговото 
значение и влияние на по- 
гиирокия план на човешки*

получат
Макет .на -универсалния магазин в Димитровград



ТИТО - ЛАУРЕАТ НА ИНЕРУОВА НАГРАДА 

ЗА МЕЖДУНАРОДНО РАЗБИРАТЕЛСТВО!Милош Минич в Кайро
СФРЮ йосип БрЬзта на

Тпто във връзка с близкоиз
точната криза н подкрепата 

на арабските

На 16 октомври иодпредсе 
дателят па Съюзния изпъл
нителен' съвет п съюзен 
секретар па външните рабо
ти Милош Минич посети Ка 
йро и връчи на египетския 
президент Ануар Ел Садат 
лично

надира Ганди, членовете 
правителството, парламент 
и останалите най-изтъкнаги 
държавни, политически и ку 
лтурни личности.

Същевременно в Делхи е 
съобщено, че лауреат на 
„Неруовата награда за I 
година е известният френ- 

нисател, философ и 
бивш министър на култура
та Андре Малро.

Това най-висше индийско 
признание след двегодишен 
застой поради 
положение на лодконтинен- 
та, е присъдено за 1970 годи 

Кенет Каунда. Негови 
носители също са у Таи, 
Мартин Лутер Кинг, Ран Аб- 
дул Джафар Кан, Йехуди 
Мешохин и майка Тереза.

да пристигне в И иди# 
па тържеството връчване на 
това високо признание.

Решение за даване на „не 
ъровата пагарада", установс 
на през 1966 година в знак 
на спомен па този бележит 
национален водач и борец 
за равноправни междунаро- 

доиасят 
индийски 

които

па СФР Юго- иостПрезидентът
Йосип Броз Тито е 

с „Нсруова наг-иа Югославия 
страни в

борба срещу израелската

славия 
удостоен 
рада за международното ра 
збмрателство" през 1971. го
дина. Това е призашше, кое 

дава на пай-заслужи- 
към

освободителната

им
агресия-послание от президен

то се
ли личности за принос

и сближава-спетошпцг мир 
не между «народите.

Оповсствявайки това
индийския Съвет 

за културни връзки с чуж
бина, който е основател на 
„Нсуропата награда", 
хийският печат изразява увс 
репост, че югославският пре 
зпдент — който съвместно е 
Неру н Насър беше строи- 

политиката па исоб- 
вързваис, «ще има

скидни отношения»
пай-сминеитните

начело наЧествуване на 400 годишнината от 
въстанието на Губвц

съоб
личности 
се «намира заместник-прсзи- 
донтът на републиката Па
та к

щение па
влошеното

дсл- На тържественото връчва
не па това признание, което 
се провежда в 
руова резиденция присъс- 

президентът на репуб- 
Гири, премиерът И и-

ПРЕЗИДЕНТЪТ ТИТО ОТКРИ 

ПАМЕТНИК НА ХЪРВАТСКО- 

СЛОВЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ 

ОТ 1573 Г.

на пабившата Нс-

вуват
ликата

тел па
пъзмож-

Това преобразова- Военният конфликт в Близкия изтокстрана.
пие е дотолкова по-зпачите- 

защото трябваше далио,
преодоляваме дълбоките тра 
гове па дишалото, срещайки 
се постоянно с проблемите, 
конто особено произлизаха 
от сложните ^международни 
политически и стопански от 
иошения- На този път днес 
полагаме всички усилия за 
още по-голям успех, за по
нататъшно усъвършеиству- 
ваие на нашите обществени

(ОТ 1 СТР.)
Целокупното тържество е 

отдаване на почест и приз
нание на геройските участ
ници във въстанието и на 
целите, конто са искали да 
осъществят в тогавашните 
исторически рамки и обсто
ятелства. С него отбелязва
ме .и континуитета на про
гресивните стремежи на на
шите народи, през тяхната 

чийто
най-голя-м досег бе осъщест
вен в нашата Народоосвобо 
дителна борба и социалисти 
ческа революция- 

Идеалите, за които геройс 
ки загина Матия Губец, за 
конто даваха животите си 
много синове на нашите на 
роди, идеалите за освобож
дение на селяните, освобож 
дението на човека изобщо, 
се реализират в нашето со
циалистическо общество ве
че цели три десетилетия- 

Резултатите, които в това 
отношение постигнахме про 
мениха образа на нашата

Вторият етап на египетската 

офанзива на Синай
налът е окончателно в еги
петски ръце.

Тези дни египетските вест 
ници освен статии за жесто 
ките сражения на синай- 
ския и голанския фронт пу
бликуват снимки на прези
дента Садат в стана на глав 
ното командуване на Египет 
с министъра на войната ге
нерала Ахмед Исмаил Али 
и с началника на генерал- 
щаба генерала Саад Един
Ел-Шазли.и други високи о---------
фицери на командването.

Според съобщението на е- 
гипетското командване из- 
реалската авиация в нача
лото на седмицата се е опи
тала да бомбардира някои 
важни египетски военни 
летища на Синай. Опитът на 
израелците се е провалил и 
ся. им свалени 9 самолета.

В първите боеве на голя
мата египетска офанзива на 
Синай, според египетското 
съобщение, са свалени 44” из 
раелски самолета и са уни
щожени 150 танка и голямо 
число укрепления- За израе
лските човешки загуби не е 
съобщено нищо, но се пред
полага, че не са малки. То
ва на свой начин потвърж
дава едно изявление на вое
нния коментатор на израел
ското радио генерал Херцог 
който е заявил, „че всички 
индикации показват, че се
га Израел се изправя пред 
критичната фаза 
ната на южния (синайски) 
фронт".

За отбелязване е, че освен 
високия морал 
ския войник и египетското 
командване предпочита так
тика на настъпления, колко 
то това е възможно, но ви
наги в границите на досега 
на своите противвъздушни 
ракети и оръдия- При това 
то избягва всеки рисковен 
ход.

Военните действия в Близкия изток, които 
на 6 октомври с израелската агресия

отношения-
Нека този паметник — мо 

нументално дело на нашия 
талантлив ваяР Аугустничич 
— бъде олицетворение на 
непрекъснатата борба на на 
шите народи за по-добър 
живот, за социална правда 
и свобода и тяхната витал- 
ност в тази борба. Нека се
гашното и бъдещите поколе 
ния предупреждава за съв
местните интереси и съдбов 
ната свързаност на нашите* 
народи, за братството и еди
нството като основна гаран
ция на техния живот в свсг 
бода и мир и за техния по
нататъшен напредък.

мъчителна история» започнаха
срещу Египет и Сирия, продължават с голямо пре
димство на арабските войски срещу израелските
посегатели.

ГОЛАНСКИЯТ ФРОНТ 

СТАБИЛИЗИРАН
След ожесточена съпроти

ва на Израел, който напира
ше няколко дни да унищо
жи сирийските войски на 
Голанските възвишения и 
да насочи силите си към си 
найския фронт срещу Еги
пет, от началото на седми
цата положението значител
но се мени.

—Офанзивата на египетски
те сили на Синай облегчи 
положението на сирийските 
войски на Голан. След няко 
лкодневни позиционни бое
ве сирийските части преми
наха в настъпление и възвър 
наха няколко важни позици 
онни линии. И двете страни 
съобщават за големи загу
би на противника.

Египетската офанзива на 
Синайския (полустров даде 
възможност на сирийците 
да средят своите редове иа 
голански фронт и въведат в 
борбата нови пресни сили 
включително и съюзнически 
те части на арабските на
ции пристигнали от Ирак,, 
Йордания, Саудитска Ара
бия-

ЕрптстЯо на вои-

ВЕСТНИК НА БЪЛГАР 
СКАТА НАРОДНОСТ В 

СФР ЮГОСЛАВИЯ 
Изляза всеки петък 

Урежда редакционна 
колегия

Директор, главен ■ 
отговорен редактор 

ТОДОР ВЕЛЧЕВ 
Технически редактор 

БОГДАН НИКОЛОВ 
Издава „Братство" — 
Ниш, Станко Пауно!
М 72, телефон 25 480 

Годишен абонат

на египет-

% * &
Военни специалисти 

Великобритания ценят, че в 
Близкия изток е настъпила 
промена във военния баланс 
на силите в полза на араб
ските страни. Обосновавйки 
своя анализ върху досегаш
ния ход на „четвъртата ара
бско-израелска война", - спе
циалистите изтъкват, че 
арабския свят е преобладал 
оптимизъм, тъй както досе
гашните действия -показаха, 

израел

във

Военнополитическата карта на Близкия изток

40, Осведомителните агенции 
съобщават, че по цялата дъ
лжина иа синайския фронт 

в се водиха ожесточени боеве 
между египетските и израел 
ските войски. Египетските 
сили продължават победоио 

усния си поход към клисури
те Митла на юг, Гида в цен- 
тралнатачаст на Синайския

полуостров и Ел Кетмия на 
север.

Това всъщност е вторият 
етап на победоносната 
петака офанзива, започнала 
в понеделник в 6

• полугодишен 29

Текуща 
62500-60^9529

еги-

СДК — Ниш 
Печатница „Вук Кара-

часа сут
ринта. Миналата седмица е- 
гипетските сили заеха пози
ции на Синай по цялата дъл 
жина на Суецкия канал. Ка

джм!**, Ст. Пжуяоашч че се руши митът за 
ската военна мощ.МП-Яш
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Към 29-годишнината от освобождението на Белград

ИЛ1РАД - СТОЛИЦА НА МИРА 

И СОЦИАЛИЗМА
УТРЕ се навършват 29 години от освобо

ждението на Белград, столицата 
страна. Това е празник не 
чани, хората които в този момент живеят в 
него, но за всички югославяни. Белград беше 
крепост против всички ненародни режими в 
миналото. От Белград започна организация
та на нашето Народоосвободително 
ние и за неговото освобождение дадоха жер
тви всички народи и народности.

И нашата народност е тясно свързана с 
Белград. Много младежи 
ния период се бореха за свободата на работ
ническата класа в Белград. Тук загинаха пъ- 
рвоборците на Димитровград и Босилеград 
Васил Иванов Циле и Славко Динов. И днес 
хиляди нашенци — читатели на нашия вест
ник, живеят в Белград. На тях и всички 
тели

на нашата
БЕЛГРАД — 
Народният

само за белград-

театър

движе-

В града започват тежки 
улични боеве, в които 
ствуват и въоръжени граж
дани, снабдявайки се с оръ
жие, взето от загиналите не 
меки войници. Белградските 
младежи давали на партиза 
ните ценни сведения за по
зициите на немските части, 
докато жените и девойките 
са оказвали помощ на ране
ните.

Опитът на немските части 
да влезнат в града от към 
Смедерево бил осуетен. До
като се водела битката, на 
улиците на Белград продъл
жили ожесточени сражения 
в които Първа пролетарска 
дивизия минава през Тера- 
зийе и площад Република

в предреволюцион- све до Калемегдан. На 19 и Освобождениетоуча-
20 октомври станали послед 
ните боеве за освобождени
ето на Белград. На 20 октом 
ври се водили боеве край 
днешния стари мост на Са
ва, чието миниране било 
осуетено в последния час.

След освобождението на 
Белград левия бряг на Сава 
и Бежания отбранявали ча
стите на бившия гарнизон 
на Белград и части на една 
немска дивизия- Под закри
ла на артилерия минали бо 
йците на 13 пролетарска бри 
гада и съветската пехота 
през моста на Сава. С това 
започва борба за освобожде 
ние на Земун.

град е имало голямо веонно 
и политическо значение. В 
Белград се пренесли Нацио
налният комитет за освобо
ждение на Югославия, Пред 
седателството на АВНОЮ, 
Върховният щаб на НОВ и 
ПОЮ, Централният коми
тет на ЮКП, Централния ко 
митет на СКОЮ, Главния 
НОО на Сърбия, Покрайнин 
ския комитет на ЮКП за 
Сърбия- Белград става цен
тър на военната и политиче 
ска дейност.

Освободеният Белград ста 
на столица на СФРЮ и СР 
Сърбия-

жи- 
и сена Белград ние честитим празника 

гордеем с нашия Белград, от който и след вой 
ната се разпространяват по всички меридиа- 

света идеите за мира и социализма 
създавани от СЮК и другаря Тито.
ни на

Как е освободен Белград
В боевете за освобождение на Белград взели 

участие девет дивизии на Първи пролетарски и 
Дванадесети корпус на НОВ и IV мото-механизи- 
ран корпус на Червената армия с още някои ча
сти. Непосредствената отбрана на Белград герман
ците организирали на линията Чукарица—Баново 
бърдо — Банички вие — Велики Врачар, а в града 

------ по-масивните сград и превърнали-в бункери. Обеди
нените сили на народноосвободиаелната войска и 
Червената армия, стягайки обръча около Белград 
на 14 октомври излизат на линията Чукарица—Ава 
ла, заемат Авала и разкъсват обръча на немската 
отбрана. Бързо излизат на Баница и Раковица и 
така започва превземането на града.

Посещение на Алжирския президент в Югославия

Разговори Тито - Бумедиен
Президентите Тито и Бу

медиен първо заедно със съ
трудниците си разговаряха 
повече от два часа в Дворе
ца на Дединя- От югослав
ска страна в разговорите у- 
частвуваха членът на Съве
та на федерацията Едвард 
Кардел, председателят на Съ 
юзния изпълнителен съвет 
Джемал Биедич, секретарят 
на Изпълнителното бюро на 
Председателството на СЮК 
Стане Доланц, съюзният сек 
ретар за външни работи Ми 
лош Минич, съюзният секре 
тар за народна отбрана, ар
мейският генерал Никола 
Любичич и заместник-секре
тарят за външни работи 
Якша Петрич. От алжирска 
страна в разговорите взеха 
участие членовете на Съве
та на революцията Шериф 
Белкасъм и Драя Ахмед, ми 
мистърът за висшето обра
зование и научните изслед
вания Беняхия Мохамед, ко 
мендантът на третия воен- 
нен регион полковникът Зер 
гуини Мохамед Хадж и ал- 
жирскижт посланик в Юго
славия Ларбн Демаглатрус.

Малко по-късно Тито и 
Бумедиен водиха насаме ра
зговори в Белия дворец. В 
ранните следобедни часове 
президентът Бумедиен зами
на от Белград.

Двамата държавници разгледаха актуалното по
ложение и събития в Близкия изток и междуна
родната активност на необвързаните страни след 
Алжирската конференция

Президентът на Алжир Хуари Бумедиен преби
вава на 15 октомври в Белград и води разговори с 
президента на СФРЮ Йосип Броз Тито. Узнава се, 
че разговорите са водени по актуалното положе
ние и събитията в Близкия изток и по междуна
родната активност на необвързаните страни след 
Алжирската конференция.

В БЕЛГРАД ЖИВЕЯТ 

1.200 000 ЖИТЕЛИ
ТИТО ЗА БЕЛГРАД

Белград, столицата на СФРЮ тъкмо 
днес става действително столица на всички 
югославяни, град който обичат всички наро
ди на Югославия, град за който проливаха 
кръв всички синове па Югославия. Оттук, от 
Белград, трябва да бликат ония идеи, които 
пи предвождаха през тия тежки дни — идеи 
па братството и единство и идеи — па нова 
Югославия.

Изразявам своята благодарност за ваше
то героично държание при освобооюдепието 
па всички пас мила столица Белград. Ос
вобождението на Белград, което постигнахте 
заедно с героичната Червена армия, 
ромно историческо значение. В този измъчен 
град, преди три и половина години, за пръв 
път е дадена съпротива па така 
непобедим немски завоевател. На 27 март 
народът па Белград, както и народа па 
палите градове, даде съпротива 
да наведе глава пред завоевателя, който до
тогава зае цяла Европа . . . Младеоюта па Бел
град прояви безпримереп героизъм пападай- 

пемската моторизация по улиците па Бел
град. Младежта от Шумадия първа се вдигна 

кратко време освободи цяла Западна

Белградчани съчиняват 3,8 на сто от жителите 
на Югославия. — В града живеят 32,5 на сто коре
няци, останалите са дошли от всички краища на 
страната.

От жителите на ста
рата част на главния 
град 32,5 на сто живе
ят в него от рождение 
то си, докато останали 
те са преселници и то
ва от всички краища 
на страната. В Белград 
са дошли около 523 хи 
ляди жители, от кои
то над 300 хиляди са 
от СР Сърбия- Значи, 
главния град е имал 
най-голям прилив на 
жители в Югославия* 

Интересени са данни

В старата част на 
Белград днес живеят 
775 хиляди, а в новите 
квартали — около 1,2 
милиона души. В Бел
град има 343 хиляди 
квартири, от това в 
част около 280 хиляди. 
Значи в старата част 
на Белград живеят 3,8 
от сто жители на Юго 
славия, по-точно 9,2 
на сто от СР Сърбия- 
Жилищният фонд на 
главния град съчиня
ват всичко 4,5 на сто 
от целокупния фонд 
на Югославия, по-точ
но 10,5 на сто от жи
лищния фонд на СР 
Сърбия-

има ог-

наречепия

оста- 
и не искаше

ки
чете които показват, 

в страната част на Бел 
град има 2,5 пъти 
вече жители в сравне
ние с 1945 година.

и за 
Сърбия.по- Йосип Броз Тито 

(От първата му реч в свобод
ния Белград, 27 октомври 
1944)_____________________________(Ташог)
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ДимитровградСкупщина на фонда по изгражданеЗаседание на временната 
работническа жилища ПОВЕЧЕ РАБОТНИЦИ В 

СЪЮЗА НА КОМУНИСТИТЕПредимство имат работници 

с малки доходи
_ III КЛОН НА СК ИЛ I МЕСТНА ОРГАНИЗА
ЦИЯ ПРИЕХА ДЕВЕТ НОВИ ЧЛЕНОВЕ,
ТО ШЕСТИМА ПРОИЗВОДСТВЕНИЦИ

ОТ КОИ-

РАЗИСКВАНИЯТА върху Платформата за подгото- 
мопчГиа 'становищата и решенията на Десетия 
иаЪюкТместаите организации и клонове на Съюза иа 
. п Димитровградска община е в пълен раз-
гГ,рГ~ПреГизминалата седмица в новечето организации 
и~клонове комунистите се запознаха 
съдържанието на Платформата. Заключенията

върху Платформата като дългосрочен

с повече от три чле- 
семсйството. Също и

ли ща 
пове в
личните доходи ще са от знаМИНАЛАТА седмица в Димитровград се провс- 

времешгата Скупщина на фонда 
жилища за работ-

де заседание на 
за кредитиране и изграждане на 
шщи с малки доходи, на което бе приет проекто- 
статута на фонда. Скупщината на фонда ще се 
учреди след като бъдат делегирани членове, от ко- 

Обицнмската скупщина и Общинския синдика-
основната

чение. Онези трудови орга
низации, къдсто личните до 
ходи са по-малки също имат 
предимство. Влияние оказ
ва п дали трудовата органи 

средиосрочпа

със същността и
на тези

ито
лен съвет делегират по единадесет, а 
стопанска камара в Ниш трима членове. За пред
седател на Скупщината бе избран Драган Ташков, 
юрист в органа на управление.

имазацня
програма по жилищно стро
ител ство.

В статута на фонда е пред 
иидено, че за получаване иа

заседания са, че
на който ще се приемат станови- 

СЮК
документ, въз основа____________________
щата и решенията на предстоящия конгрес на 
трябва да се разисква критически а оценките и станови-
идата да се допълват.Общественото споразуме

ние за отделяне на средст
ва за жилищно строителст
во е прието през януари т.г. 
от Общинската скупщина. 
Общинският синдикален съ
вет и Основната стопанска 
камара в Ниш, а въз основа 
на конституционните аман- 
дмани (амандман 23). Орга
низациите на сдружения 
труд са длъжни, въз основа 
на това споразумение, да 
отделят средствата за 
цел и то в размер четири на 
сто от бруто личните дохо
ди. Според общественото 
споразумение средствата се 
отделят в оформения фонд 
и с тях управяват всички 
организации равноправно.

Инициативният комитет 
на фонда, който е израбо
тил проектостатута е решил 
същия да бъде публично об
съден в организациите на 
сдружения труд от община
та, което е трябвало да при 
ключи до 20 юни т.г. За съ
жаление, което бе подчерта 
но на състоялото се заседа
ние, с изключение на кому
нално жилищното предприя 
тие „Услуга", което е дало 
съгласие на предложения 
проектостатут, нито една 
трудова организация не е 
намерила за нужно същия 
да разгледа.

Приемайки проектостату
та членовете на временната 
Скупщина бяха единодушни 
че се закъснява и трябва по 
интензивно да се работи. В 
това отношение трябва да 
се предприемат мерки и тъ
рси Място за изграждане на 
жилища, понеже до края 
на годината във фонда тря
бва да бъдат събрани около 
800 хиляди динара.

Фондът предимно ще кре
дитира изграждането на жи 
лшца, ще изготвя програми 
за ползване на средства, ще 
контролира осъществяване

ставляват дългосрочна и гра 
дивна акция- Дейността на 
комунистите трябва да оъде 
постоянна и по-нататъшната 
им основа в тяхната актив
ност трябва да бъдат Пис
мото на другаря Тито и Из
пълнителното бюро на СЮК 
и Платформата.

В това отношение осоое- 
но внимание трябва да се 
обърне на свързаността на 
Платформата с проектокон- 
ституциите и Общинския 
статут и в разискванията 
върху тези документи да се 
изхожда от становищата «а 
Платформата.

На състоялите се заседа
ния е подчертано, че едно 
от основните становища в 
Платформата е да се 
предвид класовата същност, 
в борбата на Съюза на ко
мунистите т.е. до Десетия 
конгрес в редовете на СЮК 
да се обезпечи болшинство
то на работници, непосред
ствени производители. Поло 
жителен пример в това от
ношение е Ш клон на I ме
стна организация- На състо
ялото се заседание на този 
клон, освен разискванията 
върху Платформата, в редо
вете на Съюза на комунисти 
те бяха приети девет* нови 
членове, от които шестима 
непосредствени производи
тели. Всички новоприети 
членове са младежи и пре
поръка да бъдат включени в 
редовете на СЮК е дадена 
от Председателството на Об 
щинската конференция «а 
Съюза на младежта.

Изхождайки от това зак
лючение в болшинството ор 
гаиизации и клонове е ро
шено разискванията да про 
дължат и същите да пред-

Босилеград

Кадастралното 
премерване 
— по плана

тази

'•'ЯХЙгТг-п I Кадастралното пре
мерване на земята в 
Босилегр адска общи
на върви според пла
на. Аерометричното 

снимане е успяло и в 
момента групата на 
„Геопремер" от Бел
град разграничава ча
стните и обществени
те имоти.

Тази фаза от премер 
ването ще приключи 
до края на тази, а през 
пролетта на идната го 
дина ще отпочне кла
сифицирането и бони- 
фицирането на имоти
те. Именно от тази фа 
за босилегр адските зе
меделци очакват най-

ДИМИТРОВГРАД

на приетите програми и из- средства от фонда е нужно 
намира конкретни решения участие 
за проблемите, които биха Сто. Участието 
затруднявали осъществява- трудовата организация 
пето на приетите програми. са т работник.
Освен това членовете на фо я р
нда трябва да се ангажират В статута иа фонда се по
за обезпечаване на допълни сочва, че кредит могат да 
телни средства. получат не само работници.

Интересно е кои са усло
вията за получаване на кре- ™ и трудови организации, 
дит, на двадесет години с Обаче трудовите организа- 
лихва 1 на сто. Предимство ции могат да получат кре
за получаване на кредит и- дит или апартамент само в 
мат онези работници, при случай ако тези средства са
доГа0киЛ„“0воИТнеПОвЧъЛзЪ,зата предназначени за работни- 
над 600 динара на месеца; ци, които изпълняват усло- 
да са настанени на работа в вията предвидени в статута, 
общината повече от пет го- Кредитите от фонда ще се дини, както и онези работ- ^ л ^ л ^
ници, трудоспособността на получават чрез конкурс и 
които е намалена или оти- на конкурса ще могат да у- 
ват в пенсия, а «ямат жи- частвуват всички работни-
ли^е- ци и трудови организа-

Освен условията, които ции> копто шпъл„яВат Кри-
трябва да изпълнява всеки тер„Ите. 
работник предвидени са и 
норми, които трябва да из
пълняват организациите иа 
сдружения труд. Предимст
во ще имат онези трудови 
организации, при които има 
най-много работници фез леи

от петнадесет иа 
обезпечава 

или
има

много, защото при пое 
ледното премерване са 
допуснати гршекн в 
класифицирането.

В. В.
А. Д.

В Босилеградския партиен клон

Платформата ще се 

разработва индивидуално
На заседанието се 

на, че тоя важен документ, 
който представлява същест
вен партиен наръчник и да
ва отговори на всички въп
роси от съвкупния ни обще
ствено-политически 
трябва добре да се овладее 
от всеки член на Съюза на 
комунистите.
Водиха се и разговори за ор

На проведеното заседание 
членовете на градския пар
тиен клон в Босилеград на
правиха договор за разрабо 
тка на Платформата за Де
сетия конгрес на Съюза на 
югославските комунисти. 

Всеки член от тази партий
на организация е получил 
по един егземпляР от Плат
формата на разучаване, а 
след това ще се водят раз
говори на партийни събра
ния-

изтък-

живот,

БРЕБЕВНИЦА има улично осветление, 
ние". Сега се очакват майсторите от

ганизиране на курс за мла
ди самоуправители. „украше- 

Сн.: П. Петров, Бребевннца
дистрибуцията да ги заместят.В. В.
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Електрификацията в Димитровград
ска община

Димитровград

Да се ускори изготвянето 

на проектостатута
ЧАКАТ СЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

СТЪЛБОВЕ
Освен Каменица, Работите по електрифика

ция са в закъснение поне
же стълбовете за селските 
мрежи все още не са дока
рани. Но въпреки тези зат
руднения очаква се «якои 
села във Висока да получат 
ток в началото на следва
щата година.

която
преди известно време склю
чи договор за строеж на се
лската електрическа мрежа, 
миналата седмица договори 
сключиха и селата Изатов- 
цн, Вълковия и Долни Кри
водол. Очаква се тези 
да бъдат- сключени договоои 
за строеж на селските мре
жи и в останалите села-във 
Висока.

Миналата седмица в 
митровград бяха проведени 
две заседания на комисията 
и подкомисиите за изготвя
не на Общинския статут. Об 
съдено беше какво досега е 
направено и направен план 
за по-нататъшна работа. На 
първото заседание 
но бе разгледан 
изготвен от

Аи- Комисията се запозна с те- 
яисите на всички 
сии т:е. тезисите за поотдел 
ните глави и то обществено- 
икономически 
самоуправителните 
ния в общината и организа
цията, дейността и работа
та на Общинската скупщи-

На първото заседание бе 
изнесено мнение, а имайки 
предвид, че подкомисиите 
са завършили работата си 
комисията да отпочне с ра
бота на съвкупния материал 
началните решения да се 
оформят и да се изготви съ 
вместен проект на статута. В 
работата на комисията тря
бва да вземат дейно 
стие и подкомисиите 
же, както бе изтъкнало, под 
комисиите са работили неза 
висимо една от Друга и има 
случаи някои работници да 
са обработени и по два пъ
ти, докато някои не са обра 
ботени нито от една подко
мисия-

Не са обработени въпро
сите отнасящи се до нацио
налността, обществената си
гурност и обществена само
защита, докато някои въпро 
си като общия събор и др. 
са обработени и повече пъ-

подкоми-

отношения, 
отношедни

ти.цялост- 
материала След като се заключи на 

кой начин да се работи по 
нататък, бе изтъкната нуж- 
ността с изготвянето на про 
ектостатута да се побърза. 
Когато проектостатутът бъ
де готов — ще бъде разгле
дан на сесия на Общинска
та скупщина, която трябва 
да го одобри за публично 
обсъждане. Мненията бяха, 
че за публичното обсъжда
не трябва да се изготвят по 
вече егземпляри на проекто 
статута, с цел да граждани 
бъдат по добре осведомени, 
и да се определи срок до ко 
га публичното обсъждане 
трябва да приключи.

на.
А. Д. подкомисиите.

Заседание на Съвета на Стопанската камара

Босилеград има условия за туризъм уча-
поне-

Неотдавна в Босилег 
рад се състоя заседание на 
Съвета за гостилничарство 
при Основната стопанска ка 
мара от Лесковац, на което

телно тежки условия и 
време на провеждане на ста 
билизационните мерки.

Общите делови резултати 
на дванадесетте гостилнича- 

бележат

по прие договора за техничес
ко-делово сътрудничество, 
организиране на съвместна 
реклама на природните &ра 
соти и на туристическите о- 
бекти в целия регион. Също 
така ще се полагат общи 
грижи за решаване на кад
ровите въпроси и афирмира 
не на всички видове на ту
ризма. Предвижда се и сът
рудничество с гостилничар- 
ски и туристически органи
зации от други региони.

Тоя договор задължава го 
стилничарските предприя
тия Аа изработят дългосроч
ни програми на развитие-

На заседанието на съвета 
се изтъкна, че Босилеград- 
ска община има добри усло 
вид за развитие на туризма 
и гостилничарството. Таки
ва възможности и перспек
тиви се откриват с асфалти
рането на пътя Ао Босиле
град и с изграждането на я- 
зовира в Горна Лнскна. От 
голямо значение е и гранич
ния преход в с. Рибарци. Бе 
предложено в Боснлеград- 
ска община да се построят 
няколко туристически обек
та и хотел в Босилеград, за 
които финансови средства 
да обезпечат Фонда за раз
витие на икономически изо
станали краища, банкови 
кредити и гостили!шарските 
предприятия от вранско-лес 
ковашки регион.

разгледаха сегашните реки организации
А. Д.

Приключва изграждането мина 
»Благодат«

ОСТАВА ОЩЕ 

ТУНЕЛАИзглед ог Босилеград

увеличение от 15 на сто в 
сравнение с миналата годи
на. Най-добри резултати са 
показали „Балкан” от Лес- 

„Враня” от Враня- 
заети

те също така се увелиущат. 
Това увеличение е най-голя- 
мо в Босилеградското гости 
лничарско предприятие.

Интересно е да се изтък
не, че гостилничарството на 
тоя регион не е презадълже 
но с кредити.

С цел да се афирмира и 
развива гостилничарството, 
на заседанието се обсъди и

Изграждането на оловно- 
щшковата мина „Благо

дат” на Бесна кобила и на 
флотационните обекти на 
Крива фея, популярно наре 
чени „Нова Трепча” — е ве
че към края си. Пробната 
експлоатация на новата ми
на предвижда се да отпоч
не през този месец. Това ни 
съобщиха в мина „Благодат” 
Вестта е потвърдена н в Ми 
нння институт в Белград, 
който е проектирал обекти
те на рудника.

делови резултати на гостил 
ничарството във вранско-ле- 
сковашкия район. Обсъди 
се мястото и ролята на Стр- 
панската камара в изгражд 
ане и оборудване на гостил 
ничарски обекти. На края 
се прие договор за делово- 
техническо сътрудничество 
между го стилничарските 
предприятия региона.

Във флотационните обек
ти на Крива фея. в които са 
вградени съвременни фло
тационни оборудвания и су 
шилни, годишно ще се пре
работват около 20 хиляди 
тона цинк, 86 хиляда кило
грама калий, 5.600 килог/т- 
ма сребро, 4.000 килограма 
бизмут II 60 
лово.

Вече приключва и изграж 
дането на миньорския тунел 
в дължина от 6.886 метра за 
превозване на рудата до 
флотационните обекти.

В мината ще бъдат наста
нени на работа 700 миньо
ри, конто годишно ще екс
плоатират 345.000 тона руда. 
Пълно производство ще от
почне през май идната годи 
на.

В първата си фаза' „Бла
годат” ще дава почти поло
вината от годишното произ
водство на олово н цинк на 
„Трепча“. Инак утвърдените 
рудни залежи тук възлизат 
на 7,5 мнлина тона, което е 
достатъчно за двадесетгоди
шна експлоатация- Най-но
вите изследвания показват, 
че нови залежи има на дъл 
бочина от 30 до 40 метра.

ковац и 
Личните доходи на

хиляда тона о-

На заседанието се изтък
на, че всички гостилничар- 
ски предприятия от т°я ре
гион работят успешно. Пос
тигнатите резултати са още 
по-значителни като се знае, 
че са постигнати при сравни

В. В.

Бележка

Неизползвано автоматично »хало«
СЪВЕЩАНИЕ ПО 
»ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН« Въпреки че в Бо

силеград от преди 
една година работи 
автоматичната те
лефонна централа, 
нейните мощности 
сега не се изпол
зват напълн.о. Та
ка например 
140 души пре

димно от Босилег
рад, както и някол
ко трудови органи
зации вече с месе
ци чакат телефон.

В пощата в Бо
силеград казват, 
че за разрешава

нето на тоя въп
рос е компетентна

лко вероятност нас
коро да се реши. С 
това продължават 
изчакванията па 

мпогобройните за
интересовани лица 
да получат да се 
свържат със света“.

Във всичко това 
най-много изненад
ва факта, че пора
ди липсата на дреб
ни части не могат 
изцяло да се пол
зват мощностите на 
автоматичната цен 
трала, за която са 
вложени големи сре 
дства.

техническата слу
жба на пощенското 
предприятие от Ниш 
— клон Враня. По
точно, тя е дължна 
да . осигури необхо
димите съоръжения 
за въвеждане ка те 
лефони. В техниче
ската служба каз
ват, че поради кедо 
стиг па някои 
пически 
телефонната мрежа 
в Босилеград, засе
га не може да се ра 
зширява. Значи, 

проблемът си оста
ва открит и има ма

Миналата седмица в Дими 
тровград се проведе съвмес
тно заседание на специали- 

„Сто-сти при кооперация
чар" и представители на тъ
рговското предприятие „Аг- 
роекспорт" от Белград, на 
което се потърсиха отгово
ри на въпроса как занапред 
да се подобри производстве 
ното и делово сътрудничест

В. В.

тех- 
елемепти,

во.
Досега „Сточар” и „Агро- 

експорт" сътрудничеха само 
в търговията. Занапред оба
че ще разработят съвместно 

„зеленияпрограмата 
план” в Димитровградска об 
шина и „Агроекспорт" ще

на

вложи значителни средства 
в осъществяването му. В. В.

А.

19 ОКТОМВРИ 1973.БРАТСТВО *



Амандманите на делоИв организациите м сдружения труд

Учредена скупщина на 

фонда по стабилизация„СТОЧАР“ В „ЗЕЛЕНИЯ ПЛАН“
От своя страна „Джер- 

ви и“ <ще поеме 
от разходите 
материал и ще осигури пла
смент на производството. 
Вишневите (Градини ще се 
правят па мястото иа.сегаш 
иите площи с овес или на 
напуснатите ниви.

Освен това кооперацията 
се задължава да иредприс- 

мерки за развитие на ри 
бонъдното стопаисвто. На 
Пъртоиогшиско врело ще се 
построи рибовъдна станция 
па стойност от 600.000 дина
ра. Тези дни представители 

Института по рибовъдство 
трябва да изготвят оконча
телния проект. Има предло
жение н за производство па 
рибовъдна станция 
въждапс па шарани, 
би представлявало същин
ска радост за рибарите, тъй 
като нямат къде да ловят 
шарани.

Най-малко от 
„Сточар“ може да се говори 
за развитието па производ
ствената кооперация, не в 
смисъл иа сервизиране, но в 
смисъл па развитие иа про
изводството па частния сек
тор. Освен в производството 
па малини, отчасти тютюн, 
съвсем е незначителен бро
ят «а угояващите юнци. Не 
съществува обаче (освен из
купуването) сътрудничество, 
което да насърчава разви
тието на животновъдството. 
Напротив, старческите семе 
йства се ориентират към 
краварство, а продават овце 
те. Така също малко е на
правено досега в подобрява 
мето на породите на добитъ 
ка. Така миналата година 
ветеринарната станция е из 
вършила изкуствено оплож
дане на по-малко от 400 кра 
ви. Когато се касае за „зе
ления план“, чиято основна 
цел е увеличение на селско
стопанското производство 
при оптимално сдружаване 
на средства и труд, на пър
во място между коопераци
ята и частните произволите 
ли, тогава Сточар” не мо
же да се похвали, че е по
стигнал много, ако занема-

млеко- нп.цес, да се изгради 
преработвателен пункт за 
производство на кисело мля 
ко и айран, както и за по
строяване иа разхладитслии 

престояване

Специалистите в земедел- 
•' кооперация ^Сточар“ в 

Димитровград са начертали 
основните проекции на раз
витие на кооперацията в 
рамките иа „зеления план . 
Но и след най-новите разго
вори по този въпрос в сто- 

камара в Ниш, не 
е ясно кой ще кредитира та 
зи програма па развитие на 
селскостопанското про! юво 
дство в Димитровградска об 
гцнпа.

Специалистите са на мне
ние, че бъдещето развитие 
на селското стопанство тря
бва да се потърси в живот
новъдството и кооперация
та в овощарството, на пър
во място в увеличението ага 
малинопроизводство. Че те 
зи насоки не са само идеи 
и мечти говорят и вече склго 
ченнте договори с „Джср- 
внн” от Княжевац (по-рано) 
и този с „Агроскспорт“ от 
Белград.

Преди всичко договорът 
за делово-техническо сътруд 
ннчество с „Агроекспорт“ 
задължава кооперацията за 
сметка на белградското пре 
дприятне годишно да угоя
ва 1 000 бройки юнци соб
ствено п 1 300 бройки юнци 
в кооперация с произволите 
лнте. Същевременно коопе
рацията се задължава годи
шно да доставя 15 000—18000 
бройки заклани агнета за 
износ, от които към 6 000 со 
бствено производство. Това 
изисква от кооперацията го 
дишно да увеличава стадата 
си с около 1 000 овце, все 
докато не стигне до 15 000, 
колкото според настоящите 
пресметвання трябва да 

има (според по-раншни пре
сметвання кооперативното 
стадо е трябвало да наброя 
ва 20 000 овце).

В увеличението на произ
водството и в обезпечаване
то на необходимите капита
ловложения .Агроекспорт“ 
се задължава да се притече 
на помощ там, където коопе 
рацията се изправи пред за 
труднения. Разбира се, 
ват под внимание и изграж
дането на овчарници и обо
ри (в Смиловци и Димитро
вград) за угояване на юнци. 
Те трябва да създават въз
можност за угояване на 400 
юнци годишно. Естествено, 
тези амбиции налагат да се 
закръгли техноложкия про-

половииата 
за посадъченска

Поради това и управител - 
съвет иа фонда след

миналатаВ началото на 
седмица в Димитровград с 
учредена Скупщина на Фон 
да за стабилизация иа сто
панството. На първото си за 
седапие делегатите за пред
седател избраха Мил е Кала- 
джийски, началник на отдел 
за стопанство в органа на 
управление, управителен съ- 

дсвет членове, дирек- 
клона иа Белградска

ИИяТкато се учреди, реши да се 
водят разговори 
които ИС са направили ни
що във връзка със солидар
ното спестяване.

За да може час по-скоро 
да се притекат на помощ на 
ония организации, на които 
помощ е най-необходима, съ 

решил да се обърне

помещения за 
иа сирено и кашкавал. 

Паралелно с тези планове 
сснтбсиитс

с всички,
— намаляват 
площи. За сметка па тях Щ° 
се увеличат фуражните, ма
линовите градини, площите 
с ягоди» вишни н тн. През 
настоящата година 'напри
мер площите, които по-рано 
се засяваха е пшеница н ца
ревица са намалени с една 
трета в сравнение с минала 
та година. Кооперацията по 
лага грижи за увеличение 
на производството на експа 
рзета, чисто семе почти се 
е изродило. Семе на сспар- 
зета няма достатъчно у пас 
и затуй кооперацията ще 
засее е експарзета площ от 
3 хектара. За това тя ще се 
зарегистрира в института по 
селско стопанство в Пирот 
като производител па семе 
на експарзета. За целта е 
направен попие иа всички 
известни производители на 
експарзета в Поганово и 
Драговита, които ще бъдат 
зарегистрирани към инсти
тута и оттам ще получават 
ценна помощ па специалис
тите.

папската

ме

вст от
тор на л
та банка. Скупщината прие 
и статут иа фонда.

С приемането на статута 
Скупщината същевременно 
утвърди и условията, при 
които ще се дават кредити 

подобряване ликвидност- 
та в организациите на сдру
жения труд като им се пб- 
могне да си осигурят дълго 
трайни оборотни средства в 
случай на блокада отново 
да се отвори джиро-сметка- 
та им, ще осигурят средства 
за санация на ония, 
не могат сами да се модер
низират. Естествено, стату
тът е определил и кои орга
низации ще се ползват с 
предимство при получаване
то на кредити. Следовател
но, управителният съвет на 
фонда ще има на предвид 
на първо .място ония орга
низации на сдружения труд 
които участвуват във фор
мирането на средства ца 
фонда (с осрочване на сред
ствата или чрез солидарно 
спестяване), които по про
грамата са техническо-техно 
ложки оборудени и кадро
во подготвени, по производ
ствената програма са доход 
ни в зависимост от броя на 
работниците.

На първото заседание де
легатите имаха възможност 
да чуят и следното: органи
зациите на сдружения труд, 
работниците и гражданите 
до 1 октомври настоящата 
година са записали за соли
дарния заем по спестяване 
954 530 динара. Очаква се и 
Здравният дом да внесе сво 
ята част. Досега са внесени 
312 672 динара. Според гру
ба преценка само от бюдже 
тния излишек, който ще се 
върне «а стопанството чрез 
фонда през настоящата го
дина за стабилизация ще ос 
та и ат над 320 хиляди дина
ра. Когато се взема г и излн 
шеците «а взаимните общ
ности (в ония, за които ня
ма други предписания) фон
дът ще разполага с около 1 
милион И 500 хиляди дина
ра- Това не са много голе
ми средства ако се 
Двид,

вегът е
към банката да даде толко- 

колкото са за- 
час по-скоро бюд-

ва средства 
писани и 
жетиите излищеци и средст 

взаимните общности 
трябва да се пуснат на джи 
ро-сметката на фонда.

Скупщината на фонда на
броява 32 делегати. Полови
ната от тях са делегати на 
организациите на сдруже
ния труд. Случило се обаче 
‘ъкмо тези организации да се 

пропуски в избиране 
то на делегати. Именно, вме 
сто да делегират работници 
от непосредственото произ
водство и да осигурят по-го 
ля-мо внимание на работни
ческата класа и на постъп
ването на средства във фон
да за стабилизация, почти 
всички техни делегати са от 
„непроизводството“. Само 

двама работници са делеги
рани в Скупщината на фон
да. Единият е избран и в уп 
равителния съвет.

И хайде сега, работничес
ка клг-со, реализирай прин
ципите от 
формата! Осигури класово 
влияние върху процесите и 
отношенията, в самоуправ
лението и разпределението 
на средствата. А самите ра
ботници са избирали делега 
тите. Очевидно е, че е 
правен пропуск в 
организации.* Вероятно 
кой не ще има нещо против 
ако се каже, че това на пър 
во .място са организациите 
и членовете на Съюза на ко 
муннетите.

па

вата на
за -раз- 

което за

всичко II
имали

които

Предприемат се н мерки 
за уреждане на разсадника 
в село Желюша. Там ще се 
произвеждат фиданки на 
черна рпбпзла иа площ от 
3, а на площ от 6 хектара
ще се произвежда разсад на 
ягоди.

На площ от 2 хектара ще 
бъдат засадени вишни сорт 
„циганчица“, които могат да 
се берат и от земята. На по 
ловин хектар ще се произ
вежда посадъчен .материал 
на ябълки, круши и чере
ши, а в Поганово вече съще 
ствува разсадник на мали
ни. По такъв начин тези ку 
лтури ще се развиват спо
ред начертанията в „зеле
ния план“ като се държи 
сметка и за районнзацията 
на овощарските култури. 
Върху увеличението на тези 
култури задължават двата 
договора, специално догово
рът с „Джервин“. Затуй до 
1976 година „Сточар“ ще 
не голям производител на 
вишни. Тогава вече ще има 
20 хектара вишневи

Писмото и Плат-

на- 
самите 

ни-

ид-

М. Б.
ри амандманското организи 
райе на земеделците и уста
новяването на такива връз
ки с тях, които да им гаран
тират производствена н со
циална сигурност.

готов
ПРЕГРАДНИЯТ

ста

гради* М. Б.

БЕНТАСФАЛТОВОТО ШОСЕ 
„ПРИСТИГНА" ДО БОСИЛЕГРАД

През миналата седмица - _ _
бяха асфалтирани последни
те метра път Босилеград —
Власина. Изграждането 
тази асфлатова съобщител
на връзка в дължина от 37 
километра започна преди 
четири години. Оттогава до 
днес са израходвани 40 ми
лиона динара, които е оси
гурило пътното предприя
тие от Ниш. Инак в 
шосе са застроени 36 хиля- 
ди тона асфалт, 60 хиляди 
кубически метра чакъл, 
сетици хиляди тона бетон и

Преградният бент на Ку- 
совранска река (за който пи 
сахме вече) 
бент е първият от поредица 
та от десет такива, 
ще се строят в рамките на 
регулирането на 
на тази опасна река. Строи
телните работи извършва 
„Ерозия“ от Ниш, а обедине 
ното водностопанско пред
приятие „Морава“ е вложи
ло в него 500

е готов. Тозиима пре 
чс на димитровгард- 

ското стопанство (пак спо
ред гр /зи изчисления) недо- 
стигат КЪМ 25 милиона ди- 
«ара, но все пак могат да
наЛ*с \пГгТ "а °РганнзаЦ1Ште иа сдруЖения труд в най 
критичните моменти 

Ако

коетона
течението

Я всичкц организации 
внесли заем, средства

та щяха да бъдат .много по- 
големи. „Тигър“, „Свобода“ 
и „Сточар“ имат свои вътре
кан“ «Г ”ГраАня“ н „Бал 
™ още не са решили око 
н 1ателно за кой вид да се
заеРмАнлЯТ ~ За вътРеше„ заем или за солидарно спе 
стяване. ,,Ц„ле“ още не се 
е нзяснило, макар че се чи-
коетГн °НИя организации, които най-много се тгж \Я'т 
ОТ помощ. И този пъ-Гбс гю 
сочено, че

хиляди дина-новото ра.
Този бент не само ще спи 

ра наносите от тукашните 
ерозивни терени, но ведно 
ще служи и за път. По бен
та е построен път с широчи 
на 5 метра. „Ерозия“ е изгра 
дила пътя с наклон от само

де-

ДР-
През тая година са пос

троени 9 километра между 
Босилеград и Долна Лисина.

Изграждането на целия 
обект е провел Клона на 
пътното предприятие от Вра 
ня с помощта на предприя
тието „Ерозия" от Владичин 
Хан, комуналното предприя 
тие от Буяновац и транспор

Два градуса, макар че 
ред първоначалния 
този наклон е трябвало да 
бъде 8 градуса.

Освен

спо-
На строежа

тното предприятие от Боси
леград.

Въпреки, че пътя е 
остават още да се изместят 
три километра, които 
бъдат потопени с изгражда*

проект
нето на язовира в Горна Ли 
сина. Новото трасе ще ми
нава покрай езерото и с две 
те си

това
„Ерозия“ е 
път с главното шосе, 
ващо през Трънскн Одоров-

предприятиетоинтересът към со 
лидарното спестяване е слаб 
В ония трудови 
мащи седалища 
тровград.

готов
разклонения 'Ще свър

зва центъра на село Горна 
Лисина. ^

свързало този
ще мина-единици, Ц- 

извън ДимиВ. В.
М. Б.Страница * -—
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Изборни конференции в I, II и III район • Димитровград
$ ' >!** 

А 'л;. ш ?ТЗА ОЩЕ ПШИВЕНА ДЕЙНОСТ
Към края на миналата и 

в началото на тази седмица 
в Димитровград се проведо
ха изборни конференции на 
ССРН на I, II и III район, 
на които бе отчетена досега 
шната активност, изнесени 
доклади за предстоящите за 
дачи на Социалистическия 
съюз свъз основа на Писмо
то и Платформата за X кон 
грес на СЮК, приета акцио- 
нна програма на работа и 
избрани членове 
телните и контролни 
ри на местните организации 
както и членове за Общин
ската конференция на ССРН

Оценявайки досегашната 
дейност на местните органи
зации на Социалистическия
съюз бе казано, че са осътпе 
ствени забележителни резу
лтати, но е имало и пропус
ки, на които особено внима 
ние трябва да се обърне в 
бъдещата работа. Изхождай 
ки от тези становища в ак- 
Ционната програма на мест
ните организации са наме
рили място публичното 
“Я“ на конституциите 
И Общинския статут, осъще-
н!таВ Н3 стабилизациот- ната политика, нал1аляване 
на социалните разлики, за- 
читане на обществените до
говори, последователно - 
веждане на кадровата поли- 
тика, по-голямо ангажиране 

комуналните въпроси 
по-добра информираност по 
съществените обществени въ 
проси и др.

На състоялите се конфе- 
ренции бе изтъкнато, че на

прилагането на конституци
онните амандмани, както в 
редовете на Социалистичес
кия съюз така и в трудови
те организации, не е обър
нато достатъчно внимание. 
В онези трудови организа
ции, © които амандманите 
не са приети само формал
но, но се води сериозна бор 
ба за осъществяване на ак- 
ционната и стабилизацион
на програма, има забележи
телни резултати. В тези ор
ганизации дълговете към до 
ставчиците са намалени, де
блокирани са текущите сме 
тки, попълват фондовете. 
Положителни примери 
ва отношение са конфекция 
„Свобода” и Основната 
ганизация на сдружения 
ТРУД „Тигър” — Димитров
град. Обаче онези трудови 
организации, където аманд
маните са приложени само 
формално, където самоупра
влението все още е в начал
на фаза, а междусобните от 
ношения лоши и положение 
то не е добро.

Настаняването на работа 
е също въпрос, към който е 
нужно по-сериозно отноше
ние, както и ангажиране на 
Социалистическия съюз, за- 
щото има примери на погаз 
ване на обществения 
вор.

работата на комисията за 
незаконно забогатяване, а с 
материалите да бъдат запоз 
нати гражданите. /.-З Ща •'На проведените в местни
те организации на избори в 
ССРН, I, II и III район бе 
изтъкнато, че предлагайки 
бъдещите членове на изпъл
нителните тела, както и чле 
новете

ш -да
Ш ?:шШжза Общинска конфе

ренция «а ССРН, 
ните ръководства са 
предвид основните крите
рии, които трябва да се за
читат. Тези критерии са пре 
ди всичко работата и осъще 
ствените резултати в 
работа, ангажираността 
провеждането на задачите 
от Писмото и дейността в 
провеждането на акционни- 
те и стабилизационни прог
рами. Зачитана е и класова
та същност т.е. болшинство 
да имат работниците — не
посредствени производите-

досегаш-
имали В I район — много комунални проблемиза изпълни 

отбо- Услуга” разширява дейността си7 У

Комунално - занаят
чийското предприятие 
„Услуга” в Босилег
рад, което иепрекъсна 
то разширява строите 
лната си дейност, ще 
строи и на черногор
ското крайбрежие. С

ван Милутинович” от 
Белград, „Услуга“ ще 
строи обект в гр. Бар. 
За начало е осигурена 
работа за 2 милиона 
динара, която ще бъ
де реализирана от 30 
работници — строите-

тазив то-
в

ор-

об-

про- дого-

Бе изтъкнато, също така,
да се^предприемат мерки за 
по-добра информираност на 
гражданството; да се подо
бри работата 
организации на Социалисти 
ческия съюз и да се ускори

на местните

Босилеград

Одобрени 92 студентски 

кредита
Съветът по образование и ку 
лтура при Общинската ску
пщина в Босилеград предло 
жи на 92 студенти от общи
ната, които следват полуви
сши и висши учебни заведе
ния Аа им се разреши да 
ползват студентски кредити 
през тази учебна година.

Студентите ще могат да 
ползват на месец от 400 до 
700 динара. При това Съве
тът по образование и култу
ра е взимал предвид мате
риалното състояние и успе
ха, който при следването си 
постигат студентите. Така 
например максимален 
дит ще получат най-бедни-

те, същевременно по успех 
най-добрите студенти.

Поради неизпълняване на 
някои от предвидените усло 
вия, молбите на 30 студенти 
Съветът ще разглежда и ре
шава по-късно.

Инак за тази година сту
дентите от Босилегр адска 
община ще могат да ползват 
кредити до 580 хиляди ди
нара.

Студентските кредити се 
дават без лихва, а студенти
те ще ги връщат, когато за
вършат следването си и бъ
дат настанени на работа.

Имате право на.~
кре- внтелии актове. Редакцията 

с удоволствие поема задъл 
жеиието в рамките на тази 
рубрика да отговаря на въ 

проси, зададеш! от читатели

В новата ни рубрика 
„Имате право на ...” „Брат
ство“ ще запознае своите 
читатели с правата им, про
излизащи от Конституцията, 
закона и другите самоупра

ни селскостопански произво 
дители осигурява статутът 
на общността. Това се отна 
ся както до бременността и 
раждането, така и във връз 
ка с майчинството и контра 
цепцията. Бременната има 
право на безплатно гледане 
и контрол, амбулатно и бол 
нично лекуване и на оказва 
не помощ по време на бре
менност. Така също са гара 
нтнранн помощ на специа
листи при пораждане в здра 
вио заведение или домаш
но, контрол на здравето 
след пораждането» амбулан
тно и болнично лекуване и 
даваме на лекове ако после 
дствия от бремеността и по 
раждането шест месеца след 
него. Безплатно се дават и 
съвети по прилагане на кон
трацептивни средства, пред
пазване и лекуване на зъби 
■по време на бременмоста и 
шест месеца след поражда
не (без протетика).

(03 следващия брой: 
Здравна защита на де
цата, учащата се 
деж и студентите).

В. В.

В Босилеградската гимназия
те.

Класовите съвети приемат 

програм
ложки надзор и всички дру 
ги мерки, конто се предпрн 
емат за да се спре разпро
страняването на такива за
разни болести. Така също 
болният земеделец в случай 
на заболяване от «якоя от 
посочените болести не пла
ща разходи по изолирането 
(карантии), превоза, прегле
ди и лекуване, в кодто и да 
било здравна организация 
да става то или в квартира
та на болния*

Към задължителната (без
платна) защита се числят и 
душевните болести. Боледу
ващите от такива болести 
могат на всеки начин да бъ
дат опасни за хората и ма
териалните блага. Те имат 
право на безплатно гледане, 
лекуване и превоз.

Пълната и безплатна здра-

В следващите няколко 
броя на вестника ще запоз
наем читателите с правата 
им, произтичащи от Закона 
за здравно осигуряване и 
задължителни видове защи- 

,които осигурява Стату
тът на общността по здрав
но осигуряване ма земедел
ци. Касае се са задължител
ните (основни) видове здрав 
на защита на земеделците.

резултати предложено е пра 
вилно да се разпределят па
ралелките и с помощта 
просветните работници, да 
се засили извънучилищната 
работа с учениците.

седмицаПрез миналата 
класовите съвети на гимна
зията „Иван Караиванов в 
Босилеград устроиха първи 
събрания в тази учебна го
дина, на които приеха про; 
грами за собствената си леи 
ност. В тях главно внимание 
се обръща за постигане, на 
по-големи образователно-въз 

резултати през

та,
на

На земеделците са осигу- 
видове без-

конста-Класовите съвети 
тираха, че болшинството у- 
ченици нямат добри условия 
за учене и живот. В Боси
леград, в 
стаи квартируват и по пети
ма ученици и се храадг твъ 
рдс оскъдно.

Предложено е с тези про
блеми да се позабави Съве
тът на гимназията и да се 
потърси решение.

рени следните 
платна защита: не плащат 
разноски при откриване, за
ставяне, премахване и леку
ване на туберкулоза, кожни 
и други заразни болести. Не 
плащат разноски около от
криването или и имунизаци 
ята на хемо и сепропрофи- 
лакс, превантива, дезиифек* 
ция. дезинсекция, епидемио- * вна защита на бременни же

питателни 
тази учебна година.

На ученическите събрания 
се обръща за постигане на 
нието в началото на годи
ната. В първи клас «а гим
назията — заключи класо
вия съвет, са се записали у- 
ченици с различни знания- 
За да се постигнат по-добри

много скучени

мла*

В. В.
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футбол

КАТАСТРОФАЛНО ПОРАЖЕНИЕАкценти

наОсведомявайки нашите читатели за резултата

ГЕ=^о^в=Гв:^а^”
лаеме изобщо да коментираме този резултат, понеже 
цифрата 13:1 е достатъчен коментар. Този път желание
то ни е само да се запитаме не е ли крайно време управ
лението на футболния отбор да си постави въпроса: има 

по-нататъшии състезания-

профсъюзитеПред избори в
в една насока. Л много по-важно с в 
каква степен ще бъде запазена класова 
та съчцност па договореното.

Зачестилите примери на нарушава
не и опити за нарушаване на принципи 
те па Договора по 'настаняване па ра
бота е червен сигнал за изборната скун 
•щипа да призове класата, решително да 
се противопостави па опия» които вли
зат в „разписанието" без ред и наруша 
ват хода на договора и основите, върху 
конто почива самоупрапитслпото социа 
листичсско общество. От своя страна 
профсъюзът е дължоп да застане па 
страната на основните принципи, „'на
белязани" в договора. Ако се наложи, 
той ще допълва договора, като па спе
кулантите ще определи правото място. 
Подобряването па договора по наста
няване на работа е необходимост. Прак 
тнката говори, че профсъюзът трябва 
да даде инициатива в това отношение.

Така също, кой може да каже, че 
договорът за работническите квартири 
не ще бъде изложен на подобна проба 
и че в него ще се окаже необходимо 
по-определеио разграничаване на пот
ребите и изискванията. Нима профсъю
зът не може да раздвижи инициатива 
къде трябва да се строят работнически 
те жилища? Ако работническата класа 
е в центъра на събитията в нашето об
щество, няма ли да я изолираме ако я 
настаним на периферията и я откъснем 
от останалите трудещи се и граждани
те?

ОЧАКВА СЕ заседание на изборна 
конференция «а профсъюзите в Димит
ровград. Делегатите ще имат какво да 

Особено за работата на профор- 
ганнзациите по прилагането па амаид- 
маипте XXI, XXII и ХХШ и осъщест
вяването на становищата от Писмото 
на др. Тито — това мощно оръжие в ръ 
цете па работническата класа. Изготви 
ният за конференцията доклад съдържа 
множество факти, които отразяват че
тиригодишните успешни стремежи пи 
Конференцията на профсъюзите, общи и 
скня профсъюзен съвет н профсъюзите 
по-пълно да се наложат като организа
ция на работническата класа, която е 
•на власт.

Тази организация е постигнала за
видни резултати. Ннто за миг не тряб
ва да се изгуби от предвид приносът .на 
общинската профсъюзна организация в 
прилагането на амандманите, както в 
организациите на сдружения труд, така 
и в общностите с взаимен интерес, а 
специално в подготвянето на обществе
ните договори във връзка с разпределе
нието на дохода и личните доходи, но 
настаняването на работа, обществения 
договор за отделяне на средства на фон 
да на солидарност за строеж на жили
ща на работници с по-малки лични до
ходи, по внасянето на заем за солидар
но спестяване и фонда за стабилизация-

_ Всичко е налице. Всичко действува. 
Действуват и самоуправителните дого
вори. Но когато става дума за тях, нито 
в един случай функциите на профсъю
за не трябва да престанат след подпис
ването на договора. С подписването на 
договора е завършена само формална
та страна на въпроса. Остава най-важ
ното
литика.

ли място за
намират, ло нашето мнение
то с намясто.Когато това казваме има

ме предвид, 
резултати говорят достатъч
но; трябва да се предприе
мат мерки и тс» спешно. В 
спорта се печели и губи. О- 
баче ако се губи поредно 
всяка седмица и ако резул
татът може да бъде и 13:1, 
тогава въпросът дали управ
лението счита, че всичко то
ва е намясто и дали тяхно
то място е там, където се

кажат. че последните
В интерес на спорта и в 

интерес на града ни, е 
състезаващите се спортисти 
и онези, които ги ръководят 
да поставим следното: 
ма действително димитров
градските футболисти не мо 
гат да намерят сили и да 
станат достоен противник в 
групата, в която се състеза
ват?

на

ни-

А. Д.

Баскетбол

' Поражение в последната 

среща
„ЛЕДА“ (КНЯЖЕВАД) — „СВОБОДА" (ДИМИТРОВ

ГРАД) 102:85 (54:37)

Княжевац, 13 октомври. Игрище на гимназията „И. Л. 
Рибар". Зрители около 700. Време хубаво за игра. Съдии 
Т. Яначкович и Л. Протич от Крагуевац.
„Свобода”: И. Симов 8, С. Васов, А. Вукович 2, П. Димит
ров 41, Г. Йосифов, А. Иванов, М. Михайлович 20, Н. 
Минев 2, М. Петров 7, Е. Соколов 6.

Във всеки случай такива и подобни 
явления ще наложат на предстоящата 
изборна конференция трудовите орга
низации да поемат задължението бди
телно да следят как се осъществява 
класовата политика на Съюза 
пистите, а с нея и политиката 
ки останали

провеждане на договорената по на кому
на всич- 

обществеио-политпчески 
организации, които защищават класова

М. Б.

В последния мач на тазго 
дишните състезания в Изто
чна група Сръбска дивизия 
баскетболистите на „Свобо
да” бяха победени от първо- 
класирания отбор на „Леда" 
с резултат 102:85. (54:37). По 
този начин отборът на „Сво
бода" е класиран на седмо, 
предпоследно място. Обаче 
поради обстоятелството, че 
два отбора са напуснали съ
стезанията „Свобода" ще се 
състезава и следващата го
дина в същата 

В мача

отбор, който не случайно е 
класиран на първо място. 
Особено с добра игра се из
тъкна П. Димитров, който 
успя Аа отбележи 41 точка.

Този път искаме да кон
статираме, че въпреки слаб 
успех в тазгодишните състе
зания „Свобода" има млад 
и перспективен отбор, кой
то .може да постигне много 
по-добри резултати, само 
трябва да се обезпечат усло 
вия за подготовки и с отбо
ра да се работи по-сериоз-

Договорът следва само да обезпечи 
условия в една област да се действува та позиция на тази политика.

Звонци

Оръжие-само на ловджиите! дивизия-
срещу „Леда" 

борът на „Свобода" 
хубава игра и бе поразен от

от- но.
показа

А. Д.
Ловджийското дружество 

„Руй" в Звонци с около 100 
членове ловува в девет ка
дастрални общини.

В разговор с някои ловци 
узнахме, че през време кога
то ловът е забранен се пус
кат ловдийски кучета, които 
безспокоят дивеча и го уни
щожават. За такива и други 
провинения един ловец е 
изключен от дружеството, 
двама са наказани с мъмре
не, а един с укор.

Също узнахъме, че стоти
на души в Згвонския район 
имат ловдийски пушки, а не 
са членове на ловното дру- 

Те бракониерству- 
ват и безмилостно унищожа 
ват дивеча. Предлагат да се 
премени Закона за държане 
и носене на оръжие и да не 
се позволи някой да прите
жава и носи ловджийска ну 
шка, ако не е член на ловно 
то дружество.

Инак ловното дружество 
през изминалата зима е изра 
зходвало 500 динара за защи 
та и подъхранване на диве
ча За две години е било за

бранено избиването на зай
ци и техния брой е увеличен. 
Едрият дивеч пък намалява. 
Заради туй нито ловното дру 
жество, нито пък Горската 
секция в Бабушиица тази 
година не са издавали позво

лителни за избиване на та
кава дивеч. Диви свине има 
много и те нанасят огромни 
щети на земеделците, но лов 
джиите слабо ш избиват.

Из дейността на младежта,

М. Величков

Анкета с 600 младежи 

и девойки
V '.

Димитровград. — В
грамата на Общинската 
ференция на Съюза 
дежта по образование и иде 
йно-политическо 

Общинският комитет 
съл една интересна новина. 
Всички млади 
тиици, студенти, ученици — 
към 600 на брой ще бъдат 
анкетирани. Те ще трябва 
да отговорят на 
к°я област най-много

гтро- 
кон 

на мла-
нас, медицината и здравео
пазването, филма, музиката, 
научните нововъведения 

спорта и др.

В рамките на „Младежка 
трибуна“ според съществува 
щия интерес, ще се форми
рат и съответни групи. С тях 
ще ръководят специалисти, 
подготвени за съответна об
ласт.

V

издигане 
е вне-жество.

хора — рабо-

.

V. 4

г;.\

' 4*4 Тоя пътвъпроса: 
ги ин-

в същите скамей
ки ще седнат заедно**работ
ниците, учениците итересува и от която желаят 

най-много да научат — обще 
ствено

студен
тите.

- политическата, сто
панството, събитията у 
и по света) като се обхване
самоуправлението и социали 
етическото

Обработването 
ще става с изнасяне на ска
зки и дискусии.

на темитенас

С. ЗВОНЦИ изграждане у М. Б.
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КОНКУРС
ЗА ОРИГИНАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Издателство „Братство” обявява конкурс за пре 
длагане на ръкописи на оригинални произведения 
за издателския план за 1974 година. Издателството 
аце приема ръкописи от следните области:

I. ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА: ръкописи
на стихосбирки, поеми, сборници, разкази, повести 
и романи, литературни есета и критики, чиито ав
тори са от българската народност в Югославия-

II. ПУБЛИЦИСТИЧНИ НАУЧНО ПОПУЛЯРНИ 
ТРУДОВЕ, в които се обработват въпроси за само
управлението в рамките на една община или по-го- 
ляма обществено-политическа общност, както и за 
обществения и политическия живот, селското сто
панство, културния живот — също от автори на 
българската народност.

III. РЪКОПИСИ-СБОРНИЦИ ОТ НАРОДНИ 
УМОТВОРЕНИЯ, които са съставени от изворно 
творчество — народни песни, приказки, предания 
и легенди в нашите краища. ОХРИД

IV. Издателството ще приема ръкописи и на ав 
тори од другите югославски националности, ако в 
тях са обработени и изучени определени 1943; НОВ ЕТАП НА НОВвъпроси
от живота на българската народност в Югославия-

АВТОРИТЕ, които предлагат свои художестве- 
*ш, научно-популярни, публицистични трудове и 
сборници от народни умотворения трябва да на
правят следното:

а) Да изпратят ръкописите си до Издателство
то с предложение за печат.

б) Да доставят заявки (предложения), в коитб 
ще посочат следните данни: име на автора, загла
вие на произведението, от коя област е и кой 
жанр, обем на ръкописа — (колко страници има 
на пишеща машина), — какво е съдържанието на 
труда какво се описва или кой проблем авторът 
ооработва.

СВОБОДНА ТЕРИТОРИЯ В ЗАПАДНА МАКЕДОНИЯ
На свободната територия освен ЦК 

на КПМ, ПК на СКю и Главният щаб 
— със седалище в с. Дървена вода, дей 
ствуваха и два областни комитета (I 
и II) на КПМ и СКОЮ и четири околии 
ски комитети. На свободната територия 
беше, също така, до максимум органи
зиран политическия и обществен жи
вот. Във всички селища беше унищоже 

властта на окупатора и формирана 
нова народнодемократическа власт с окл 
лийски, общински и селски народоосво 
бодителни отбори, които избираше на
родът на открити събрания- Органите 
на народната власт взеха да решават 
проблеми с прехраната на населението, 
стопанството, движението, просветата 
и др. въпроси. Органите на народната 
власт снабдяваха населението ~~ •
занските отряди и военните части и из
пълняваха други задачи. В работата 
народоосвободителните отбори дойде до 
най-пълен израз националният, демо
кратически и революционнен характер 
на народната власт и 
единство в освободителното движение 
на македонския народ и народности. 
Същевременно бяха създадени тилови 
организации с три командни места (в 
Аеоър, Кичево и Дебарца — с. Издегла 
вие) с ръководства на гарите, със скла
дове, работилници и др. Тиловите орга
низации снабдяваха партизански части, 
мооилизираха населението. На местните 
комендантства бяха подчинени селски
те стражи и роти, които се грижеха за 
реда и сигурността на свободната 
тория-

Действието на частите се състоеше 
от борби за разширяване и отбрана на 
свободната територия, създадена по 
време и след капитулацията на Италия, 
след това активност за укрепване и ор
ганизиране на политическия и общест
вен живот.

Действията за отбрана на свободна 
та територия започнаха от първия Аен 
на нейното създаване. На 12 септември 
1943 година Първия партизански отрЯА 
на I оперативна зона водиха борба при 
село Бигор — Доленци срещу българ
ската войска, която се опитвала да на
влезе в свободната територия; отрядът 
„Славей” на 22 и 25 септември води бо
рба против германските части при Бо- 
тунската теснина, които също така се 
опитали да навлезат на свободната те
ритория от към Струга.

ОТБРАНА НА СВОБОДНАТА 
ТЕРИТОРИЯ

на

Авторите, които изпратят само заявки с посо
чените данни ТРЯБВА ДА ДОСТАВЯТ РЪКОПИСИ 
ТЕ НАИ-КЪСНО ДО КРАя НА ФЕВРУАРИ 1974 
година.

Ръкописите^ на автори от българската народ
ност трябва да са на български език, написани на 
пишеща машина (раздел три) в три екзелшляра. 
Трудовете от автори на другите националности 

_ се приемат на сърбохърватски, .македонски, словен
ски и езиците на народностите в Югославия, — 
също в три екземпляра.

РЪКОПИСИ Й ЗАЯВКИ ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 
30 НОЕМВРИ 1973 ГОДИНА.
Справки на телефон 25-480.

и парти-

на

На свободната територия бе извър
шена стабилизация, когато в нея при
стигнаха три батальона и се отправена 
към края на септември започнаха да 
действуват в района на Крушево — 
Брод. Знаейки за това германците при
движват военни части от Тетово и Го- 
стивар и съвместно с балистите на 1 
октомври 1943 година нападнали овобод 

територия. Те искаха да открият 
пътищата, които водеха от Скопие през 
свободната територия за Южна Алба
ния и северозападнати краища на Гър
ция, които със съществуването на сво
бодната територия бяха прекъснати. 
у.леА краткотрайни борби на Буковик 
(1. X.) германците 
лението си към Кичево, където на след 
ващия Ден се водиха боеве за града. 
След това боевете продължават в райо- 
на на селата Бърджани, Извор, Клено- 
вец, Малкоец, Лазарполе и Поповец все 
до ) октомври. След тия боеве герман
ците се изтеглят в Кичево.

политическото

ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО” НИШ

Босилеград
ната

ШКОДА ЗА МЛАДИ 

САМОУ ПР.АВИТЕЛИ
тери

На св°?ОАНата територия през ок
томври 1943 година в десет села започ
наха да работят училища на македон
ски език. м

продължиха настъп-

се запишат, което говори за 
многократно увеличаващия 
се интерес всред младите за 
идейно образование.

Наскоро ще се знае точно 
числото на заинтересованите 
кандидати, както и броя? 
на формиращите се отделе
ния- По мнение на комиси
ите такива ще се открият и 
в районните центрове на об 
щината. Там слушатели ще 
бъдат млади земеделски про 
изводители-комунисти, 
светни работници, служащи 
в земеделските кооперации

Марксисткото образова
ние на младежта и работни 

бе основен
Също така и в областта на вероиз

поведанието бяха постигнати значител
ни резултати. В Дебарца бе формирано 
верско представителство със задача да 
организира свещениците за свободно 
вероизповедание. Събранието на свеще
ниците в Дебарца беше в същност пър
вата крачка към създаване на македон 
ската православна черква.

ците-комунисти 
въпрос, върху който разиск- 

комисиитеваха съвместно 
за идейна работа и за рабо
та с младежта при Оощин- 

конференция на Съю- 
в Босиле

На 14 октомври 1943 година една 
група балисти, подсилена с известен 
брой германци се опитва ог Струга да 
се промъкне към Дебарец. След някол
кочасова схватка *с партизанските час
ти в района на с. Ботун, германците би
ли отблъснати.

След тези боеве Първи и Втори ба
тальон и Дебарския младежки батальон 
се подготвят за повторно освобождение 
на Кичево. На 1 ноември те ненадейно 
нападат Кичево и го освобождават. В 
нападението бива унищожена част от 
немския гарнизон, докато балнстически 
те части се отгелят към Гостивар. Бор
бите продължават в широкия район на 
Кичево и към Буковик, където се вър
шат подготовки за нападение на Гости- 
вар. На 5 ноември нови германски и 
балистичкн подкрепления, доведени от 
Гостивар и Тетово преминават в напа
дение и следващите няколко дена — от 
9 ноември, от Буковик до Кичево и от 
Туин до Таймшце и иа юг до селата 
Подвие и Кленоец се водят ожесточени 
сражения.

ската
за на комунистите 
град. Във връзка с това се 
заключи в Босилеград да се 
оформят отделения на шко
лата за млади самоуправите 
ли „Милентие Попович", чи- 
йто непосредствен организа
тор'е Белградския'факултет
за политически студии.

За реализирането 
политическа акция, в 
ните партийни организации 
в Босилеградска община ще 
се водят разговори със заин 
тересоваиите кандидати, бла 
говременно да се планират 
отделения и обезпечат необ
ходими учебници.

Засега най-голям интерес 
школата

на свобод-Перйодът от създаването 
пата територия ДО първите дни на де
кември 1943 година се характеризира с 
ожесточени боеве, след конто изниква
ха пови партизански отряди » Ма*®А°‘ 
пи« Военните части спорел разположе 
нието им, бяка командвани щабовете 
па I и II оперативна зона или иаправо 
о? Главния щаб. През октомври и пеом 
ипи 1943 година под командване го на 
главния щаб бяха създадени две групи 
батальони: I група - батальон „Мпрчс 
Ацев", Първия батальон за I зона и ро
тата на тежките оръдия; П 1рупа ко- 
совско-мстох ниския батальон „Борис 
Вукмирович" и Втория 
хийски батальон „Рамиз Садик , с адпа 
рота тежки оръдия; след това Дсбър- 
ския младежки батальон, Кичевския. 
албанския батальон и батареята от то
пове с 47 мм. Другите военни части бя- 
1 «а щабовете иа

про-

и др.
Според приетата програма 

кандидатите ще получат у- 
чебници, а след това ще се 
готвят по домовете си. С ко 

се обсъж-

на тази 
мест-

нсултантите ще 
дат отделни теми от вече и- 
зучената област.

Средства за набавка на 
литература оце осигури Об
щинския комитет на СК и 
някои стопански организа
ции в общината, чиито рабо 
тници ще се запишат в шко 
лага на младите самоупра-

за посещаване на 
за млади самоуправители 
проявяват учениците от тре 

четвърти клас на гим
назия™ и от училището за 
квалифицирани работници. 
Тук почти всички искат да

ти и витсли. ха под комапдуването 
оперативните (КРАЙ)зони.В. В.
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Карикатурен екранЗнаци по 

движението
момчило
АНДРЕЕВИЧП

\\Чула жаба ко№ се кове... Рибарска
Ц ЕТИМ у веспикат най-после и Цари- 

■ брод че добийе голему бакалницу. Ама 
вече да прайе докига пе питаю народ ат 

— арексуйе ли му се. Окнуше и мене да ка
жем — убава ли йе или пей е.

Гледам „макетутутека окаю направе
ното, кико че изгледа бакалпицата, гледам и 
сс чудим. Брей, кикво йе това: пема пи вра
та, ни пенцере, од йедну страиу стенете ки
ко прошНе, а од другуту кико амия.

— Е, Манчо, пита ме йедън приятел,, ки
ко ти се чини?

1
I

1^3— Свакико ми се чини — реко я. — Ама 
най-много ми се чини кгско бункер от първу- 
ту световну войну. Само не знаем откуде че 
улазе унутра .. .

— Па те отука — рече йедпо голобрадо 
и с пручицу пипну йедну дупчицу, асъл 
поганци.

/01 -V
Младежки дом

за

— А слънце откуде че улази? — пак пи-
туйем я.

— Е, дедо, сълнце нема да улази. Съга 
йе модерно бакалницете със струю да свете...

— А кига нема струя?
— Много бре, дедо, питуйеш — рече го

лобрадото и поче да расправля колко йе мо
дерна данъшнята архитектура. Гледам наро- 
дат зинул и га слушаю — йезиците си гъл-

Спортен живот на селол и

нули.
Отидо си дома и нещо ме клюца, мирку 

на ми дава: „Защо тия народ, ако йе решил 
да прави бакалницу, не праи кико друг свет, 
с прозорци, с широка врата, та на човека да 
му йе мило да улезне и да си купи нещо.

МАНЧА

Кино—ЗНАЕТЕ ЛИ?
Че в консумирането 

на вода в Димитров
град има два сезона. 
Единият сезон, който 
продължава 6 месеца 
— дневно се изразход
ва по 1000 кубически 
метра вода (един 
лион литра). Това ще 
рече, че за 6 месеца 
се изразходват 180 000 
кубически метра 180 
милиона литра). В дру 
гия сезон, когато пот
реблението на вода е 
по-малко — дневно се

изразходва по 600 куб. 
метра (или 108 000 л),
което ще рече 
180 дни — 108 000 куби 
чески метра вода. Го
дишно значи Димитро 
вград изразходва 288 
хиляди кубически мет 
ра вода (или 288 000 000 
литра). От това коли
чество за нуждите на 
стопанството се израз
ходват 130 000, а насе
лението — 158 000 
бически метра вода.

за

ми-

ку-
Месопродавница :Б.
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