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В БЕЛГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР „САВА“ Цд 28
СЕПТЕМВРИ ТРЪРЖЕСТВЕНО БЕШЕ ПРОВЪЗГЛАСЕНА НОВАТА КОНСТИТУЦИЯ'НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Т
На тържество в белградския 

гресен център „Сава", ноето 
стоя на 28 септември т. г. делегати
те на Скупщината на Сърбия приеха 
и провъзгласиха новата Конституция 
на Република Сърбия. На съвместна
та сесия на трите енупщинени съве
та присъствуваха 270 делегата, от ко-

кон- 
се съ- ЕЗ Нашата република сега е единна и суверена държава на цялата си 

територия Н Скупщината на Сърбия прие Закон за избиране на на
родни представители и Закон за избиране на президент на Републина- 
та № На 9 декември т. г. ще се състоят свободни многопартийни из
бори за народни представители и президент на Републината

ШЕСТИМА БЯХА „ПРОТИВ“

Сред шестимата делегати на Сну- 
пщината на Сърбия, ноито гласуваха 
против новата Конституция имаше и 
представители на младежната орга
низация. Един от тях, Жарко Йока- 
нович, обясни становището си със 
следните думи:

— Гласувах против Конституция
та, защото на легализираните поли
тически партии не беше дадена въз
можност да участвуват в изработката 
на Конституцията. Конституцията тр
ябва да бъде резултат на договора 
на всички политически^субекти и на 
най-голям брой граждани. Такава, 

нанвато е сега, новата Конституция 
представлява полигон за ново раз
плащане в Сърбия. Забележните на 
младежта бяха отправени преди вси- 
чно към термина „обществена соб
ственост“, танъв, канъвто е утвърден 
в новата Конституция. А именно об
ществената собственост е ключова
та причина, поради ноято страната 
изпадна в сегашната криза; Имахме 
и забележни във връзна с много го
лемите права на президента на Ре
публината.

ито само шестима гласуваха против 
новата конституция. На 27 септември 
новата Конституция получи пълна по
дкрепа и от делегатите на Снупщи- 
ната на автономна покрайнина Вой- 
водина. На тържеството в център 
„Сава“ присъствуваха многобройни си територия. Новата Конституция е 
гости, а сред тях бяха и Слободан 
Милошевич, председател на Предсе- ми положителни промени, които бя- 
дателството на Сърбия, д-р Драгутин ха извършени в Сърбия през послед- 
Зеленович, член на Председателство ните три години; резултат на енъ- 
то на СФРЮ, д-р Слободан Глигори- сването с дългогодишната власт на

единна й демонратична 
всички граждани, които живеят в 
нея.

държава на и пред самия себе си — подчерта 
в началото на речта си Зоран Соко- 
лович.

— Републина Сърбия сега е еди- Република Сърбия, наза по-натат
ък председателят на Снупщината на 
Сърбия, по Най-добър начин използу-

нна и суверена държава на цялата

плод и равносметна на всични голе- ва спечеленото с голяма мъна право 
да приема конституциите си сама, 
без чието и да е съгласие или позво
ление. В унисон с едновековната си 
конституционна традиция Сърбия,

евич, председател на Снупщината на бюрокрацията и на премахването на приемайни новата Конституция, нав- 
СФРЮ, представители на ЮНА, Ср- всички блокади в общественото раз- лиза в епоха на демократическа но- 
ъбената академия на науните и из- витие, които бяха поставени от бю- нституционност. 
куствата, Сръбската православна че- ронратическата власт; плод и равно

сметка на освобождаването на сръ- След тьржеството „ център |Са. 
След нато приеха и провъзгласи- бския народ от комплекса му по от- вд„ делегатите се върнаха в Снуп. 

ха новата Конституция на нашата ре- ношение на собствената му история ата на Сър6ия където продьл- 
публика, делегатите на Скупщината пред останалите югославски народи жиха редовната си раб0Та. Приеха 
на Сърбия приеха и провъзгласиха 
Конституционен закон, въз основа на 
който ще се прилага Конституцията.

1
рква и други.

закон за избиране на народни пред
ставители и Закон за избиране на 
президент на Републиката. След то
ва председателят на Скупщината на 
Сърбия подписа решение, въз осно
ва на което на 9 денември т. г. ще 
се състоят първите свободни много 
партицни избори в нашата републи-- 

периода след освобождението 
от фашизма. Гражданите в Сърбия на Зоран Сонолович, председател на 
ще гласуват народни представители Снупщината на СР Сърбия, в център 
и президент на Републината. „Сава“).

Новата Конституция на Сърбия не
След това председателят на Скуп- нъса връзката ни с останалите юго- 
щината на Сърбия Зоран Сонолович славсни народи и с всични народно

сти в Югославия. Напротив, тя им 
подава ръна, предлагайки им

произнесе реч, напомняйки за значе
нието на този исторически документ, 
с помощта на който Сърбия навли
за в епоха на ново конституционно 
устройство без идеологическото оп
ределение „социалистическа" и като

съвме
стен живот. (На страница 3 публинуваме речтана в

Зоран Сонолович

гостите а ЦентърДелегатите и



НАС [И УI по СВЕТА

БЪЛГАРИН-ХОДЕНЕ ЛО МЪКИ 

Ш ЙРАЙИЯ СИЕ ВИ МТЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА (3) 

РЕФОРМАТА

Й01ШЧ НЛ СЕСИЯТА ИЛОТ РЕЧТА НА Д-Р ВОРИСЛВ 
ГЕНЕРАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ООН

ГГ~—
■ Пише: Тодор Спасов-Литиелов

I 1ричина и следствие

търсят "решения ЗА КРИЗИТЕ 1В международ
ните ОТНОШЕНИЯ ■ ИСКАМЕ БЕЗУСЛОВНО ОТ
ТЕГЛЯНЕ НА ИРАК ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА КУВЕЙТ

В качеството на Предсе
дател на Председателството 
на СФРЮ и председател- 
ствуващ на движението на 
необвързаното д-р Борнсав 
Йович взе участие в тазго 
дишното 45-о редовно 
седание на Генералното съ
брание на Обединените на
ции в Ню Йорк, където на 
28 септември произнесе реч, 
в която между другото ка-

свеждат до попските: не ме гледайте ка
кво върша, а ме слушайте какво ви при
казвам".

Проглеждането все по-ясно му очер
таваше суровата картина на социалната ре
алност. Той се обръщаше назад, вглежда
ше се в изминатия път, оттатък межда
та, от която беше тръгнал в „земния рай", 
и там виждаше много добрини, които е 
оставил и които тук не е получил. Ста
ваше му все по-безпощадно ясно, че е 
лъган, безсрамно и безжалостно ограбван, 
унижаван и най-сънровеното човешко пра
во и национална същност. И се засрами 
от своята наивност, лековерие и социална 
слепота, от своята робска понорност. И 
редом с разочарованието и обидата в съ
знанието и сърцето му все повече и по- 
гаяоприращо нарастваха и се натрупваха 
озлобението, омразата, гражданското очу- 
ждение. Не, тая държава и тия управ
ници не са мои! Бунтуваше се поруганото 
човешко и национално достойнство, раз
палваше се очаяната решителност за съ
протива и борба на живот и смърт. И на- 
нто винаги става и в природата пред 
буря, над страха увисна злонобна тишина, 
донато в подмолите все 
клокочеше. Но управниците оставаха все 
по-слепи, глухи, заблудени и оглупели в 
самоувереността си, в своята мощ и без
ропотната понорност на народа, дори и з 
неговата преданост и любов към тях. И 
му отвърщаха с обедняване на живота 
му, с нови затвори, бесилки и разстрели, 
с лагери и тирания, като се мъчеха без
срамно и безсъвестно всичко това да при
криват зад лъжливи оптимистични статис
тики, постановления, помпезни речи, сти- 
хоплетства и писания. Обаче това необ- 
езкуражаваше народа, а го ожесточава-

През мощта на 26 срещу 27 август 
1990 година центърът на София се освоти 
от нороновени пламъци — бяха подпале
ни и горяха трите многоетажни сгради на 
Клуба на Вишия партиен съвет на Българ
ската социалистическа партия (БСП), бив
шата Българска комунистическа партия 
(БКП). Защо и как се стигна до |гоиа бе
зумно престъпление?

Библията на учи, че „и косъм от гла
вата на човека не може да падне без 
волята божия“. С други думи: всичко е 
предопоределено. Или накто се казва по 
народному: съдба. Обаче науката и опит
ът са научили човечеството, че в живота, 
и на природата и на хората, владее жиз
нен и неумитен закон, нойто се нарича 
причина и следствие. Колкото и невероят
но да звучи, но той е валиден и за така 
наречените случайности. В нашия случай 
пожарът е следствие, а причината е заче
ната десетилетия назад — още на 9 сеп
тември 1944 година, ногато дойде на власт 
в България Комунистическата партия. Вз
ривоопасната причина се създаваше цели 
45 години и затова последствието беше то

на най-дълбоки трансфор
мации. . . Внедряването иа 
политиката на политичес
кия Плурализъм, иа много
партийна система и върху 
тази основа на свободни из 
бори, се съиропожда и ог 
нестабилности, които п гол 
яма степен са последица на 
демократизацията и на мно 
гонационалния състои 

нашата страна“.

33-

за:
„Югославия като член на 

международната 
жизнено е заинтересована 
за по-голям размах на по
ложителните процеси, съ
щите да обхванат всички 
области на международния 
живот и всички части на 

- света и на всички народи 
да донесат еднакъц проспе 
ритет
Пътят до тази цел все още 
е далек, защото живеем з 
света, обременен от наслед 
<твото на епохата, която — 
надяваме се 
но остава след нас.

Според думите на Йович 
спектакулярното подобрява
не на международните отно 
шения и на общата атмос
фера, премахването на гло 
балната конфронтация меж 
ду' великите сили и блоко 
вете, не може да скрие теж 
хото стопанство положение 
и тежките конфликтни по
ложения в много от разви
ващи се страни. Той под
черта, че политическият де 
тант Исток — Запад трябва 
да бъде допълнен с ико
номически и социален де- 
•гант Север — Юг.

Спирайки се върху обета 
новката в Югославия д-р 
Йович между другото каза: 
...Югославия като отворена 

страна и активен член на 
международната общност и 
сама в своето вътрешно об 
ществено-икономическо раз 
витие минава през период

общност,

благосъстояние.и

лкова опустошително ...
Ентусиазмът, вярата, обичта и надеж

дата с които българският народ посрещна 
9 септември 1944 биха могли да се срав
нят само с възторжените им чувства при 
освобождението на България от турското 
робство. Но сега тия му чувства 
още в самия ден на победата: на власт бе 
дошъл не марнсизмът, а сталинизмът, не 
комунизмът, а догматизмът, не освобож
дението от фашизма, а робството под 
талитаризма. Зад кормилото на 
та не бяха застанали

по-неудържимодефинитиз-

излъгани
Ц. Йович

„Освен това 
Борисав Йович 
от другите ние се опреде
лихме за това, че решение 
за собствените проблеми дп 
търсим в механизма на па 
зарната икономика. Знаем, 
че преминаването на свобо 
ден пазар Ще предизвика 
социални и други пробле
ми в по-остър вид, което 
по определен начин харак 
теризира и сегашното раз
витие в Югославия. . . Убе
дени сме, че сме избрали 
правилен път и че за ре
формите в Югославия и на
татък ще имаме подкрепата 
и разбирателството на по- 
широк кръг страни в света“.

каза д-р
по-рано

то
държава-

слуги на народа, а 
нови господари. Буржоазната експлоата- 
ция не беше унищожена, а заменена с 
държавна, т.е. с олигархия, която се 
по-жестона от капитализма. Всично беше 
само смяна на имената и формата, 
държанието и същността си останаха 
щите. Но опиянението беше 
но, че бяха нужни години 
отрезняването. И то вървеше бавно, но 
главното бе че беше започнало. Народът 
постепенно проглеждаше и осъзнаваше, че 
действителността

оказа ше.
Междувременно гневният бунт 

неудържимо кипеше във
все по-а съ- всични социалис

тически страни, където народите бяха 
гани и енсппоатирани по същия начин. Го- 
лоръки, но въоръжени с непобедимото и 
всепобеждаващо оръжие — готовността 
си да умрат за своето право, излязоха на 
улицата. И един след друг побеждаваха 
и ставаха господари на своята съдба. По
жарът наближаваше 
тогава неочаквано и

еъ- лъ-
толнова сил- 

донато настъпи

не само не се прибли
жава към върха на „развита мечта“, а 
все повече се отдалечаваше, че 
ност и не се е запътила нъм 
ла по

и нашата стряха. И 
непредвидено, една 

сутрин, след формално спокойна нощ, Бъ
лгария осъмна в нов, слънчев 
ден: 11

НА ПРОВЕДЕНИЯ КОНГРЕС НА БСП ТЯ всъщ.
нея, а тръгна- 

нанадолнището и все по-главоломно 
се търкаля към бездните, повличайки и 
него. Че тойЛмов начелв на партията и спасителен 

ноември 1989 година! Няколко 
известни първенци на Комунистическата 
партия и правителството, 
провежданата

не само не е г-
своя труд, а и на своя живот. Че не полу
чава и една трета от онова, което зарабо
тва. Че това, ноето притежава като граж
данска свобода, култура, благоденствие, не 
само не надвишава състоянието на жес
токо експлоатираната от буржоазията 
ботничесната

господар на

недоволни от 
политика, бяха принудили 

„червения фюрер“ Тодор Живков 
подаде оставка. Но 
властта, а обявиха 
да снъсат с

Председателят на прави
телството Андрей Луканов 
също така е избран в пар
тийното ръководство. В него 
е избран и подпредседател
ят на правителството Геор
ги Пирински. Всред повече 
то онези, които не получи 
ли зелен сигнал за Вишия 
партиен съвет са и до неот 
давна изтъкнати държавни 
функционери, каквито са: 
Петър Младенов и Добри 
Джуров, след това предсе
дателят на Събранието Ни 
колай Тодоров,, кленовете 

на новоизбраното правител

Делегатите на проведения 
през миналата седмица в 
София конгрес на Българ
ската социалистическа пар 
тия чрез тайно гласуване 
избрали Александър Лилов 
за председател на Вишия 
партиен съвет. Досегашният 
лидер на БСП Лилов полу 
чил 833 гласа, Александър 
Томов 286, а Димитър Йон
чев 180. Новоизбраният Виш 
партиен съвет наброява 151 
член, всред които има само 
няколко досегашни членове 
от ръководството на парти
ята.

да си 
те не само взеха

и своята решителност 
комунизма и да въведат в 

страната демонрация. И веднага пристъ
пиха към дело. Смело въвеждаха основ
ните форми на демонратичесния социален 
живот: свобода на словото и речта, глас
ност, многопартийна система, идейни дви
жения и организации. БКП 
ръноводната роля в държавата. Обществе
ният живот закипя нато бурно море. Бла
годарността на народа нъм спасителите 
нямаша граници. Ентусиазирани тълпи за
ливаха улиците и площадите из цялата 
страна. Но ... Ех, това проклето „но", 
нанто назал Чвхов. (Следва)

ра-
класа в Европа и Америка" 

а че дори и нянои народи от така наре
чените „развиващите се страни" от Афри
ка и Азия са на по-висоно стъпало. Че
„утрешното сияйно бъдеще на комуниз
ма е залъгалка каквато е проповедата на 
християнската религия за небесния рай е 
царството божие. Че водачите му към си. 
яиноте бъдеще" бързат да се наживеяг 

настоящето и наляво и надясно граб- 
удоволствия, блага и наслади. Че всъ- 

ство Нора Ананиева, Велчо щност те са черноризци, загърнати в че 
Белчев и Любен Гоцев. . , \ рвени зНамена и всичките им приказки се

се отказа от

в
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зорлн соколовия

»***■» Я8УГЯИ
е единна и суверена държа ----- ' 
ва на цялата своя терито
рия. Новата Конституция е 
плод м баланс на 
онези крупни положителни 
промени, които Сърбия 
стигна в последните три го 
дини; баланс на 

дългогодишното демокрацията могат
СЪЗДАВАТ само 

ХОРА ДЕМОКРАТИ

ата се създава заговор на 
един срещу други, ако се 
желае да се прави зло на 
другите. Сърбия в своята но 
ва Конституция каза, че е 
винаги
съюз, но ако същият се же
лае искрено и в него се 
влиза доброволно и с поч 
тени намерения.

всички

по-
федеративенза

скъсването
с дат само хора демократи, а 

не само словото 
• туцията. Трудно е да 

демокрация, ако демократич 
конституционни разпо 

редби се бъдат 
в борбата за гола 
Съдат преобладавали

господ-
ствуване на бюрокрацията 
и на премахването на

вативни примитивни и ру- 
шетително ориеитиранни си 
ли които злоупотребяват об 
щите определения на Сър
бия за демократично раз
витие и искат на обществе 
пата сцена да въведат кон 
фликти и делби, несговор 
и неправда. Нека знаят, в
демократична Сърбия няма - чески условия да изразят 
място за злоупотреба на де своята воля на многопартий 
мокрацията. нита избори а своите пред

Демокрацията, която е ос . ставители в органите на 
властта. И Конституцията 

и избирателните закони съз

на коисти 
има_ всич

ки блокади в общественото 
развитие, които това господ 
ствуване създаваше; плод 
и баланс на освобождаване 
то от коплекса, който има
ше сръбският народ 
ношение на своята история 
пред другите югославски на 
роди и пред себе си.

Новата 
всички 
лика на

Конституцията на Репуб
лика Сърбия и избирателни 
те закони, които днес ще 
гласуваме, създават усло
вия гражданите на - Сърбия 
в мир и в стабилни полити

конституция 
граждани, без раз- 

националната им 
принадлежност, политичес- 

и верски убеждения и 
подобно, гарантира равен
ство
формирането на

на ни те
ползували
власт, ако 

поли-кн
по от-

и еднакъв глас във
държавна 

следователно пъл 
но демократическо общува 
не. Но.

воля,
Република Сърбия своето, 

с тежки мъки върнато' пра 
во само за себе, без чието 
и да е позволение или съгла 
сност да приема конститу 
пия, използува по най-до
бър начин. В унисон със 
своята, един век дълга кон
ституционна традиция, тя с 
гласуването на Конституция 
та откри епоха на демокра 
тична конституционност.

нова на новата Конститу- 
. ция ще създаде условия на 

всички хора в Сърбия рав 
иоправно да изразят всички 
прогресивни, всички напред 
ничави

КОИТО
шето общество да се раз
вива нататък, като иконо
мически богато и социално 
праведно. Новата Конститу 
ЦИя гарантира на всички хо 
ра, които живеят в Сърбия, 
мирен, праведен и досто-

държавността 
Сърбия бе потребна,, 
мо затова да установи 
мократически строй на цяла 
та своя територия, но и за
това да се защищава от оне 
зи, които посягат към ней
ната територия, които искат 
да злоупотребят демокраци 
ята.

ма
не са дават условия за равноправ 

но демократично състезание 
на всички политически пар 
тии да изтъкват своите про 
грами и своите кандидати. 
Конституцията и избирател 
ните закони ще бъдат твър 
да защита и от който и да 
е вид нарушаване на граж 
данския мир в Сърбия, за
страшаването на полити

ческата стабилност и от опи 
га за внасяне на атмосфе
ра на страх и неизвестност.

Сега
трябва да се превърне в 
дело. Всичко, което е ценно 
и демократично в нея тряб 
ва да залегне в живота. Де 
мокрацията е риск и пре
дизвикателство, но Сърбия 
като и по-рано в своята ис 
тория
ва — ще бъде достойна за 
тях.

де-

., съвременни ‘идеи, 
биха допринесли на-

С новата Конституция на 
Сърбия се учреждава строй 
на свободата, демокрация и 
социална правда. Всички 
принципи и институции, ко 
ито на нея служат, а които 
Сърбия изпроба в своята 
конституционна история и 
които познава демократич 
ният свят, намериха свой 
израз в новата Конституция 
ка Сърбия. Касае се, пре
ди всичко, за равноправие- 

собственическите 
лици, за единния пазар на 
стоките, труда и .капитала, 
за суверения гражданин — 
личност, за конституционни 
те гаранции на човешките 
свободи и права, за органи 
зацията 
власт върху принципа на 
делението на властта. Същс 
ствено е и че тази Консти 
туция предлага всички осно 
ви, че всички тези принци 
пи и институции в конститу
ционната практика да раз
виват своята пълна демо
кратична същина и тогава, 
когато Конституцията така 
ва същина не можеше във 
всичко до край и да развие 
и да изрази.

Демокрацията от Консти
туцията трябва сега да се 
преведе в дело, в 
От писана, тя трябва да ста 
но жизнена, ако се ще. Де 
мокрацията могат да създа

инствен живот, а защищава 
. „ гражданите на Сърбия от 

всички, които предлагат на 
силие, социална несигурност 
и понижение, които подтик 
ват национална омраза, кои 
то се опитват да реалибили 
тират експлоатацията и огра 
бването на хората, които до 
ри и призиват на братоуби 
йствена война.

Зоран СоколовичЗАВОЮВАНО Е ПРАВО
ТО НА СОБСТВЕНА КОН 
СТИТУЦИЯ

Конституциятазитическо и партийно тесно- 
гърдие. Демократичните кон 
ституционни принципи и ин 
гтитуции са предназначени 
за установяване на свобода 
та, а не за заемане на власт 
га. Ние в този смисъл те
първа трябва да минем шко 
лата на демокрацията и вед • 
нага решително да се раз
платим с онези, които в нея 
бъдат ученици, които падат 
на изпитите.

С новата' Конституция на 
Сърбия същите полипгчески 
сили, които заедно с широ 
ките народни маси извою
ваха за Сърбия правото на 
собствена конституция, кои 
то й върнаха конституцион 
ната способност, с конститу 
ционните амандмани от 28 
март 1989 в срок нещо по- 
голям от една година запи 
саха пръв път когато спе
челеното право на конститу 
ция употребиха, това което 
винаги бе белег на сръбска 
та държава и което и днес 
най-вече й трябва — дър
жавност на цялата терито
рия, демокрация и социал
на правда.

сигурни сме в тооб-то на
Новата Конституция на 

Сърбия не прекъсва връзка 
та с другите югославски на 
роди и с всички народнос 
ти в Югославия, но 
против
и предлага общ живот. Юго 
слави* е велика политичес 
ка идея, която винаги бе в 
сърцето на сръбския народ,' 
но сръбският народ от из
кушенията, през които Юго 
славия мина през последни 
те години и в които е все 
сяце разбра че неговата цел 
не е Югославия по всяка 
цена, Югославия каквато е 
възможна, нито Югославия 
на сила, но само Югославия, 
ако е доброволна федера
ция. Условие за федераци
ята е в нея да се влезе и 
ь нея да се бъде с добри 
намерения, но не поради ко 
ристолюбие и със сметки.

Няма федерация, ако в същ

Убеден, че това е Консти 
туция на всички граждани 
на Сърбия, че всички граж 
дани ще я зачитат, че въз 
основа на нея в Сърбия ще 
победи мир, правда, равно
правие, че ще победи де
мокрацията, с която Сърби 
я с право като с вековно 
завоювание се гордее, на де 
легатите на Скупщината на 
Република Сърбия, на всич 
ки участници в тази търже 
ствена сесия, на всички гра 
;кдани на Република Сърби 
я честитя новата Конститу 
ция на Република - Сърбия.

на-
им подава ръкаНА ВСИЧКИ СЕ ГАРАН- 

ТИРА ПРАВЕДЕН И 
ДОСТОЙНСТВЕН ЖИВОТ

държавнатана

Новата Конституция и за 
коните, които ще гласуваме 
ьъз основа на нея, ни обез
печават основното условие 
за икономически и култу
рен просперитет. А това е 
вътрешен мир м полити
ческа стабилност. Гражда
ните на Сърбия имат право 
на мир и политическа ста
билност и в мир да градят 
своя просперитет. И новата 
Конституция и демократич
ната държава Сърбия ще 
им обезпечат това. Топа тря 
бва да знаят бсички консер

Но, без разлика на едино 
душието в тези искания, пре 
ди изготвянето на Проекта 
на новата конституция, по 
неже всички идеи*, които 
бъдещата конституция тряб 
ваше да развие и разработи 
със своите норми са събра 
ни и записани в един акт 
— Проекта на Председател 
ството на Сърбия за приема 
не на новата Конституция, 
сгще един път се търсеше 
гласът на народа 
даните бяха питани на ре
ферендума дали са 
ни върху основата на таки 
ва идеи да се изработи но
ва Конституция.

(Реч произнесена след 
гласуването на Консти 
туцията на Република 
С-ърбИд на 27 септем
ври т. г. в Център 
„Сава“ в Белград).

живота.

СЪОБЩЕНИЕ НА ССИО ПО ПОВОД СЛОВЕНСКИТЕ КОИ СТИТУЦИОННИ АМАНДМАНИ
граж ЮНА няма да позволи създаване на успоредни армии 

на територията на Югославия
съглас

След плебисцитната по
дкрепа на гражданите и ин 
тензивните публични рази 
сквания по Проекта на но- 
Еата конституция, произтече 
Проекта на Конституцията 
на Сърбия, който днес стана 
нейна нова Конституция. Та 
'.и конституция е корона и 
баланс на тригодишните бор 
би на сръбския народ и на 
всички демократично ориеи 
тирани граждани на Сър
бия за държавност на Сър- 

Тази

закони, Съюзният секретариат за народната отбрана няма 
да позволи формиране на каквито и да е въоръжени сили 
в която и да е част на югославската територия, противно 
па утвърдените с Конституцията на СФРЮ и съюзния за
кон. Също така няма да се позволи формиране на какви
то и дп било успоредни органи на ръководене и команду- 
шше във въоръжените сили, както и своеволие в провеж
дането на военната повинност.

Щабовете, частите и ведомствата на териториалната 
отбрана ще изпълняват всички задължения, задачи . и за
поведи в единната система на ръководенето и командува- 
ието, която е утвърдило Председателството на СФРЮ. 
Юни ще продължи да изпълнява псички свои конститу
ционни задачи и компетенции на цялата територия на 
СФРЮ. Съюзният секретариат на народната отбрана вед
нага ще предложи иа Председателството иа СФРЮ и на 
Съюзния изпълнителен съвет спешни мерки в тяхна ком
петенция, имайки при това предвид, че с посочените ак- 

Скугацината ни Република Слоиеиня не се наруша- 
само системата иа общонародната отбрана, но и консти

туционния строй на СФРЮ като цялост — казва се в 
закълючение на съобащпието на ССНО.

Скупщината на Република Словения на сесията си 01 
28 септември прие и провъзгласи конституционни 

и конституционен закон, с които грубо се па- 
отбрииата на СФРЮ- утвърдени с 

съюзните закони и закоио-

27 и 
амадмани

системата нарушава <
'федписапи™ разбива се единството на въоръжените сили

СИУС—ха ГГпр
=™^ъ= = и°коис™“циоииите и = 

Съюзния секретариат иа народнати 01 брана 01мепдант 
коните иа 
29 септември т. г.

г тези актове — подчертава се п съобщението иа 
СФРЮ започва създаване на рспубли- 

сила и система на отбраната, което е 
ма СФРЮ

бия. и за демокрация, 
борба трябва да се разбере 
като оорба да бъдат спа
сени историческите терито-

територията на 
канска въоръжена 
в директно противоположност 
п утвърдения строй.

Изхождайки от своите конституционни
искането на Скупщината иа

Съюзния изпълнители! г 
органи са длъжни последо- 

СФРЮ и съюзните

с Конституцията
компетенции 

СФРЮ,
ри и на сръбския народ от 
за грабваме и присъединява 

други държави, на 
не са г/ритта-

това па
и дълг, както и от 
Председателството 
съвет, че всички държавни

ди прилагат Конституцията иа

в аСФРЮ инане към 
които никога 
длежали. вателио

СТРАНИЦА 3
ЬРАТСТВО ■ 5 ОКТОМВРИ 1«В0



шия ЯД БЪЛГАРИТЕ В ЮГОСЛАВИЯ - ДА ЯЛИ НЕ?
* " За съжаление, инициаторите и аги

таторите за формиране на ДСБЮ 
паднаха на този изпит още е само
то начало. Постъпиха по сценария, 
които вече добре е известен от пра 
ктината на множеството партии с го- 

амбиции, но с „тънки" програ 
Без камвито и да било аргумсн-

Зп ДСБЮ като партия на една 
основен въпрос върху но-ог назвиниото й, ио и от реланосттн 

на обоитивните политически обстоя
телства. Но и като такава тя но би
ло нито, първа, пито последно. Това 
значи не о най-същественото и най- 
-гловният проблем. Главният проблем 

В редовете на българската народ- е там, че однонационалните партии 
ност и общините нъдето тя предимно в Югославия възнинваха на вълните 
живее дълго време не се проявява- но нарастващите национални делби 
ше интерес и инициативи за форми- и изнлючителности, които през послод 
ране на партии или включване във
вече формираните. Дори доста вре- повече прорастваха в 
ме след формирането на Социали- нетърпеливост, шовинизъм, сопорпти 
стичесната партия на Сърбия започ- зъм, пък дори и фашизъм. Затова 
на масово зачленяване ь нея. Акци- еднонационалнито партии, без оглод

но това кок се декларираха, и какво 
записаха в своите програми, па пран

В общата демократизация на по
литическия живот в Югославия за 
нратко време, като гъби след дъжд 
изникнаха около 300 партии, движе
ния, съюзи... Настана, така до се ка
же, обща „партиомания".

народност 
йто трябва да се определя дали и

е въ-е опозиция или ноалиция 
проса за националното равноправие 
По този въпрос действително има мя 

се бъде опозиция, но не на

пия

ломи
СТО А0
ГПС която канто и бившата СпС и

гвърждНониоанаРатовбае10и новата Кон-' гнато вТбщините 'където предимно 
ституция па Ропублина Сърбия. Опо живее българската народност, „Ви- 

необходима повници за това са комунистите и 
ръководителите в тези общини, ко- 

сметна само за себе

1,‘И

всичко,

ните няколко години псо повочо и 
национална

зиция по този въпрос е 
па самата наша народност, или по

ито „водеха 
си". За да поначат авторитета на

точно казано на оная част от нея,ите, които водеха нянои от остана
лите партии, особено партията на 
Вук Драшкович, не намериха при- тинп действуват тъкмо от тези пози 
върженици в тези среди или тяхното ции. Албанската алтернатива, Хърваг 
число е символично. Действително, ската демократическа общност и ня- 
в Босилеград бе раздвижена иници- кои други, само са най-очебиещият 
атива за формиране на отделна пар пример за това. 
тия. Името й-Югославсна демокраци- 
я (ЮДЕМ), както и програмата й со-

ноято с години небрежно се отнася 
към този въпрос, на онези, лолитинан бъдещата партия инициаторите пус

наха слухове, че главен инициатор 
за формиране на партияла е Изда-

ги, еснафи, примитивни и родоенъ- 
вници, на които ме трябва майчиния 
български език, не им е нужно обу- телегво „Братство", макар че тряб- 
чение, постници, списания, радио и ва да се знае, че партии могат да 

формират само граждани. А изда-ТВ. Онези, които търсят даже прево
дач!!) когато общуват с български телство „Братство" има общо с ини-

дове- циативата само това, че трима души 
от осемнадесетте работника в „Брат-

Българсната народност в Сърбия 
чеха, че се касае за акция с големи и Югославия отдавна е известна по 
амбиции, но тъй нато не намери по- своята' общоюгославсна ориентация, 
вече привърженици бързо угасна.

Онези коитограждани, 
доха до там, че на „Маисните сре
щи” вече нянолко години се чува ун- ство" са между инициаторите и че 

с миналия брой в-и „Братство" поме-
Прояви на национализъм, шовинизъм 
и сепаратизъм й бяха чужди и непри 

От преди известно време на де- емчиви. Тя никога не се затвараяше 
ло е инициативата за нова партия. и изолираше. Дори, обратно — вина- 
Инициаторите, предимно интелекту- ги беше готова за сътрудничество, 
алци от българската народност я на- 
реноха Демократически съюз на бъл 
гарите в Югославия (ДСБЮ). Публи и Югославия. „Майските срещи" на 
нувани са проектопрограма и устав

гарски, русински, словашни, румън- 
сни, албански, турски и сръбски език, сти информация за инициативата, но 
но не и българели — езикът на дома- ято нейният автор Кирил Георгиев, 
кина на „Срещите". Тези, за срам и един от инициаторите „забрави“ да 
резил, ннига за миналото на българ- подпише, па излезе, че текстът е 
ската народност от Димитровград редакционен. Провъзгласяват се за 
сно не печатаха на нейния майчин инициатори изтъннати димитровград- 
езин. Меняват семейните си имена чани и босилеградчани, ноито живе

ят в Ниш, Белград и други градове 
във вътрешността на Сърбия. За един 
от тях дори и за главен те провъз- 

по-големи гласиха автора на тази 
югославяни и патриоти, демек, пенго- подобни спенули и подмятания, раз- 
леми натолици от папата. Като че бира се, могат за момент 
ли историята много пъти досега не

за свързване и сближаване с всич
ки народи и народностите в Сърбия"

народа и народностите на Сърбия,
на партията и се води акция да се 
обезпечи необходимото число 
върженици за да може да бъде ре
гистрирана.

и ,,се срамуват" да се пишат и да 
кажат че са българи. Отродяват се и 
по този начин на няного иснат да се 
преставят, че уж били

които всяка година се провеждат в 
при- Димитровград, „Срещите на децата 

на народа и народности на Сърбия“ 
известни нато „Братско, пионерско 
хоро“ които също така възникнаха 

ИДЕЯ ЗА ДРУЖЕСТВО — ИНИ- в Димитровград на практика потвър- 
ЦИАТИВА ЗА ПАРТИЯ

статия. С

да спече
лят някоя точка, но тази „придобив
ка” всъщност говори, че една сери
озна акция се провежда, най-мено 
казано, на несериозен начин! И не- 

другите нации и народности. Особе- що още по-важно: 
но когато ниной не ги нара, нито

ждават тази нейна ориентация. Едно 
национална партия сама по себе си потвърди, че онези ноито се от

родяват, които не зачитат своята на
ция не могат да зачитат и незачитат и

След като многочислените народ- би 
ности в Сърбия — албанената и ун- 
гарсната.формираха еднонационални 
партии, а по-малочислените — слова-

значила самоизлоация и затваря
не, а оттук до национализма, шови
низма и сепаратизма е само една 
крачка. Албанската народност от Ко 

шката, румънената, русинската и тур- сово е най-добрият пример 
ската дружества, мнозина поставяха 
въпроса защо българската народност 
все още си мълчи, защо и тя не фор 
мира свое дружество, което накто и добна 
дружествата на останалите народно
сти ще бъде извънпартийна органи
зация, ноято ще има за задача да

точките спечеле
ни по такъв начин означават, че ини
циаторите и агитаторите подценяват 
своите потенциални привърженици и 
членове от редовете на българсната 
народност. Искат да им продадат „но 
тка а чувал". Забравят, че нашите 
хора по природа са бистри, а изжи
вените бурни и тежни времена край 

ване в една или друга партия, аги- границата им вродиха инстиннт мно- 
тиране за своята партия и подобно е го добре политически 
законно, а от преди няколно дни и

за това. принуждава да са отродяват.

Ето защо инициативата за фор
миране на ДСБЮ или за някаква по 

еднонационална политическа 
организация не може да намери

СЦЕНАРИЙ — МНОГО ПЪТИ ВИЖ
ДАН

Формиране на партия.плодна почва в редовете на нашата 
народност. Танава организация, в 

националните традиции, да под крайна сметка би била про.
тинва развитието на националната

зачленя-

тачи
да се ориен-тив нея самата и нейните основни 

интереси.
тират, дори и тогава когато някои 
неща не напълно са им ясни. Винаги 
точно почувствуват откъде

нултура и запазване на националния 
идентитет на българсната народност. 
Тази идея имаше действително до
ста привърженици, а и поднрепа от 
страна на официалните кръгове, та
ка че беше само въпрос на време 

и официално ще се предпри
емат мерки за формирането му. И

конституционно право на граждани
те в Сърбия. Инициаторите за фор
миране на ДСБЮ имат асични тези 
права. Но, те са и длъ>нни 
това да го правят на честен и досто- 
инствен начин. На начин, на нойто

духа вя
търът. Затуй димитровградчани, на 
пример, вече се

ОПОЗИЦИЯ — НА НОГО И НА 
НАНВО? всичко „определиха" за

„партията" КВД (КиноКреаторите на ДСБЮ смятат, че 
не е лошо властвуващата партия 
нашите общини да

вместо по-енергично да се действу- Това е точно 
ва в това направление, тръгна се по 
друга насона — формиране на пар
тия, а партия и дружество разбира 
се съвсем не е едно и също, накто 
нянои от инициаторите желаят да го 
представят. Или, нанто някои от тях 
казват:

ветър дува) 
една от многобройните „шопски сме- 
шки“, в която се

кога в това го правят онези, които са дъл- 
опозиция. боно уверени, че това гоима крие цялата филосо- 

на първокласен по
правят за 

за осъ- фия \л мъдростта 
литик.

от аспект на общите 
принципи на многопартийната систе
ма и парламентарната демонрация. Ществяване на някои свои лични ин- 
В ноннретния случай обаче, ано под тереси и амбиции, 
властвуваща партия се подразбира 
Социалистическата

общо добро на хората, а не

Венко Димитров
партия на Сърби- 

я става неясно защо ДСБЮ би бил 
опозиция на СПС ано в 
на СПС се

ние ще действуваме като 
дружество, но защо пък да не бъдем 
и политичесна опозиция на властву
ващата партия. Значи, мално едно, 
малко друго. Или, и едното, и дру
гото.

БОСИЛЕГРАДпрограмата
намират всични 

ствени определения за Протестно писмо до главния отбор на СПС
дна точна ЛГБт/о „ ЗЗИ ГЛ9 ,- Члеиовете на Главниия отбор на и зашита в» „„дка точна ДСБЮ не само че не Социалистическата парти, на Сър- на ч°вешкото достойн-
трябва да бъде опозиция на СПС б’и В местна™ общност в Босилеград дателството от пРедс°-но пГпотиптл на оооето изборно събрание на 1 ок- на СФрК> и Съюзния

Р то, двете партии би тряб- -томври настоящата година най-остро мат метГ!™” в«Днага да взе- 
Демокоятиирпш аЛ0 да бъдат в коалиция. В проти- осъждат Държавния терор на кър- щшта Закон*2двидени с Конститу-с Г■»«'—™».*дЕ. жгл

формиран, да вч. .дп„а„ио„,лн, * ™ °™°и"и "И™- ч* *
партия. Това е напълно ясно на само «т нои Р_ ЗД ногото се кри- — Даваме безрезервна

ят нечии амбиции за власт. —

съще- 
които според 

публинуваната проектопрограма би 
се застъпвал и ДСБЮ. От

НАКЪДЕ ОТИВАТ ЕДНОНАЦИ- 
ОНАЛНИТЕ ПАРТИИ?

население в 
се казва между дру- 

протестното писмо на мест- 
оргализацц, На Социалиста 1ЧС- 

г "а?ТИ* ® Сърбия в Босилеград ДО Главни, отбор на СПС в Белград.
М. Я.

пата
справедливата ворба на сръбския' скага 
народ в Хърватско, за равноправие
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СЕСИЯ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

Временни мерки в Центъра 

за социална работа
БОСИЛЕГРАД: СЪС СРЕДСТВАТА ОТ МЕСТНОТО 
САМООБЛАГАНЕ

Подобрява се пътната мрежа
От\ началото на текущата година за различни ко

мунално-битови потреби от средствата па местното само
облагане изразходвани над 600 хиляди динара.

противопожарната и гважл-шт,, “ им- Налага се
се модернизират оГое^Гат“^ 43
нанснрането на пътния деиствуване. Във фи-
Ватс^ „ Тлъмински район заночва°да учасгту-ва иНос ЛЮ~

и на които автобусите бър
зо пристигат в „-старо жел
язо“.

Само за една година от 
въвеждането 
самооблагане в Босилеград- 
ска община, и най-големите 
ст^ептици се разувериха, че 
това е била полезна акция. 
Именно, мнозина тогава не
годуваха и казваха, че от 
този вид обезпечаване на

ло 300 хиляди, за водопро
водна мрежа около 200 хи
ляди, за канализация и дру
го около стотина хиляди ди 
нара.

на местното

Изхождайки от факта, че 
регионалните пътища в ' об
щината са в твърде лошо 
състояние — от 110 км са
мо 30 са под лоша асфал
това настилка, досега деле 
гатите от , Любатски и Тлъ
мински район 
гаха въпроса: „защо репуб 
ликата не 
грижа за регионалните пъ
тища в общината“? На се 
гашната Сесия ущл е гатите 
формираха делегация, 
ято да замине в Белград и 
с представители на Фонда 
за пътища и Секретариата 
за движение и връзки да 
изучи възможността за из
граждането им. 
ни е, че в републиката ня
ма достатъчно средства за 
пътища, но известно ни е 
и това. че те неправилно се 
разпределят. Лошото е в то

Досега за прокарване и 
разширяване на махленски 
пътища на дължина от око- 

средства полза ще имат са- ло 14 км- от тези средства 
мо населението в Босиле- в местната общност Долно 
град и Райчиловци. Сега Тлъмино са изразходвани 
въпреки, че е изтекла само над 36 хиляди динара, в 
една година, състоянието е Долна Любата, също за ня- 
съвсем друго Ползата от са
мооблагането е видима и в 
редица села: Долно и Гор- метра са изразходвани 38,202 
но Тлъмино, Груинци, Цър- динара, а в Горна Любата 
нощица, Долна и Горна Лю- около 100 хиляди динара. В 
бата, Долна и Горна Лиси- местната общност Босиле- 
на, Бресница, Буцалево, а ГРДЦ за изграждане на ка- 
до края на годината и още нализационна и водопровод 
някои.

Делегатите на Общинска 
та скупщина в Босилеград 
на съсоялата

вовата служба, който е в 
петата група, през общин
ския обществен правозащит 
ник, общинския съдия за на 
рушения,
ТО, секретаря на 
те за обществени

често повди
се през мина 

лата седмица сесия приеха 
решение за въвеждане на 
временни мерки в Центъра 
за социална работа. Гласу 
вайки решението — едвам 
по трети път, Скупщината 
сподели становището на об 
ществения 
на самоуправлението и ко 
мисията си, която бе фор 
мирала на предишната се
сия, че в това ведомство 
„не съществуват или не са 
съгласувани със закона по 
вечето самоуправителни ак
тове, че на ползуващите по

води по-голяма колко махленски пътища 
на дължина от 13,5 кило-коменданта на

фондове- 
дейности, 

директора на управлението 
за обществени

ко-
приходи, ди 

ректора на геодетското уп 
равление, секретаря на Се- 
гретариата за народна 
брана (всичките са в 
1 въртата

правозащитник
на мрежа, за двата моста 
на Добридолския кей от 
средствата на самоблагането 
са изразходвани над 200 

хиляди динара. В село Рай
чиловци за разширяване на 
водопроводната мрежа и изг 
готвяне на проект за кана
лизационна мрежа са израз 
ходвани около 100 хиляди 
динара. Над 33 хиляди ди
нара са изразходвани за 
прокарване и разширяване 
на махленските пътища в 
Горно Тлъмино и около 20 
хиляди динара в село Гру
инци. Понастоящем се по
чистват махленски пътища 
в село Бресница и Църно- 
щица, а до края на година
та съгласно утвърдената 
програмата, за различни ко
мунално-битови проблеми от 
тях ще бъдат изразходва
ни и в местните общности: 
Дукат, Извор, Ресен, Би
стър, Гложйе и Милевци.

от-
че- Известно Как, къде и за какво са 

ползувани тези средства от 
началото, на текущата годи
на, между другото бе пред
мет на разискване пред де
легатите на трите съвета на 
Общинската скупщиниа на 
последната съвместна сесия. 
Обща констатация е, че сред 
ствата от местното самооб
лагане рационално и целе
насочено се ползуват: мест
ни пътища, водоводи и ка
нализация и за обезпечава
не на допълнителни сред
ства от републиката за по
добряването на) регионални
те пътища в общината.

Инак, от началото на на
стоящата година, за различ
ни комунално-битови обек
ти от средствата на мест
ното самооблагане са израз
ходвани над 600 хиляди ни- 
нара. От това за пробиване 
на нови пътища, прочист
ване или разширяване око-

група, секретаря 
на ОС (в третата), председа 
телят на ЙС на ОС (във 
втората) до председателя на 
ОС, който е първата 
За всички тези

група, 
групи са 

предвидени съответни кое-стоянна парична помощ не 
на време са доставени ре- 

, шения, съглаувани със за
кона, т. с. за повишаване на 
тези принадлежности, че 
всред 115-те получаващи 
постоянна социална помощ 
има и хора с по пет-шест 
крави, а че на друга стра
на се увеличава числото на 
онези, които се нуждаят и 
на които трябва да се оказ 
ва материална помощ. И на 
сесията обаче ясно проли
чаваше, че главната причи 
на за мерките е приемане
то на дипломиран юрист в 
Центъра. На Центъра било 
предлагано такъв работник 
да превземе от органите на 
управлението към ОС, по
неже тях няколко души мо 
же да изпаднат технолож- 
ки излишък, но в Центъра 
не приели такова предло
жение, а приели дипломи 
ран юрист от стопанството, 
инак съпруг на работничка 
в Центъра. По този начин 
от общо пет души в профе 
сионалния екип, двама са 
съпрузи и това може да се 
злоупотреби при рещаване 
нето на исковете на соци
ално застрашените, бе под 
чертано на сесията.

тази неправилност

М. Я.

НАРОЧНО ЗАБЕЛЕЖЕНОтрае 45 години, бе посочено 
на сесията.

Разисквайки за противопо 
жарната защита в община 
та, делегатите потърсиха да 
се поведе по-голяма сметка 
за запазването на имущес
твото от пожари. От нача
лото на годината до 20 сеп 
тември са се случили пет 
ножари на различни места 
и обекти. Налага се техни
чески да се модернизира 
противопожарната единица, 
която действува към стан-

фициенти. За шефа на пра 
вовата служба на пример 
коефициентът възлиза 3,60, 
а за председателя на ОС — 
5. Основа за текущата ра
бота се изчислява когато 
средният личен доход в сто 
панството в общината през 
изтекли я месец 
жи с коефициента. В пре 
дишния месец този среден 
ЛД в стопанството възли
заше над 2 хиляди динара. 
На така 

всяка 
стаж се , 
сто.

Нали се отказахме ■ • ■

Понрай другите допълне
ния и изменения в тазгоди
шния бюджет на общината 
делегатите на ОС в Босиле
град приеха решение, в ко
ето бе назначено и следно- 

,, Брат
ство" вместо заплануваните 
осем, па двандесет да се 
отпуснат 28 хиляди динара

се помно- разходи (редакцията „Мост" 
понеже ще има увеличени 
и ннигоиздателсна дейност 
през октомри в Босилеград 
ще организира среща на пи
сатели, които творят на май 
чин език). Няколко души о- 
баче бяха против.

получената сума 
година трудов 

добавят по 0,5 на
В разискванията по този 

Еъпрос вместо факти често 
се чуха и взаимни обвине 
ния. Инак, за въведеното 
временно управление и за 
назначения временен орган 
от пет души, представители 
на Центъра още на сесия 
та предсказваха кратко дей 
ствуване. Според тях реше 
нието ще бъде анулирано 
от съда понеже „ОС не е 
спазвала -всички 

разпоредби в такива 
чай“.

за цията на милицията, а заед 
но с нея да се приспособяпа 
за по-ефикасно действува- ' то: на Издателство 
пе в (Извънредни обстоя- I 

телства Ц гражданската за . 
щита и общината.

На сесията бяха увеличе 
ни и средствата за матери 
опиата осигуровка на бой
ците от НОВ, които са 
паднали в трудно матери- 

положение. Тази су- 
без оглед че е доста

— Нали се отказахме от 
майчиния език

из
а в.

когато по
средством нянакав си рефе
рендум в основното учили
ще въведохме двуезично о- 
бучение, по-точно 
сьрбохърватсни език, заяви 
Кроне Николов от Д. Тлъми 
но. Защо сега да отпускам 
средства за тачене на май
чиния език когото нашите 
деца вече не знаят. Затова 
в сегашния случай аз съм 
против предложението — 
подчерта том.

ално
ма,
символична е увеличена пет 

че вместо 50 те
\ДИМИТРОВГРАД

законни 
слу-

ггъти, така 
ще получават ло 250 динара. Отказана срещата в ДрагоманI казаноУЧАСТВУВА В ПОГАС- 

ВАНЕТО ИЛ ЗАГУВАТАУВЕЛИЧЕНИ ЛД ИА 
ФУНКЦИОНЕИТЕ В ОС

Съгласно протокола на комисиите за гранични 
събори при Общинската скупщина в Димитров
град — СФРЮ и Драгоман — НРБ определено е 
н последната неделя през септемпри да се прове
де граничен събор и Драгоман. Понеже миналата 
година поради епидемията в Димитровград събора 
ь Драгоман не се състоя, договорено е в Драго
ман да се проведе тази година.

По покана на българската страна комисията 
от Димитровград два пъти е пребивавала в Дри- 
ГОмаи — на 7 и 25 септември тази година 
роди договор за събора. Договор обаче ие е по
стигнат и събора е отказан. Образложение на 
българската страна за това е, че в община Дра- 

ггьт многопартийни из-

месечиитеСлед няколко 
разговори и подготовки, на 
сесията бе прието решение, 
с което превозването

Босилеград 
към Любатски и Тлъмин
ски рейони се доверява на 
Общественото предприятие 

за транспорт „Босилеград“. 
Да припомним, превозване 
то върши отвинаги един
ственото тук автотранспорт 
по предприятие, но сега се 

че Общинската скуп 
поеми .задачата да

И предложеното решение 
за личните доходи и на 
останалите принадлежности 
на функционерите в органи 
те на ОС предизвика зна
чително внимание. Едни 
подчертаваха, че с .Прие
мането на решението лич
ните им доходи се увели
чават сто на сто, други из
тъкваха, че те са псе още 
малки в сравнение о дру
ги среди. . .

В приетото решение тру 
ловите задачи на функцио 
перите са разделени в пет 
групи — от шефа на пра

«а
пътниците от

110-

Предложението „мина", 
дилемата за езика при ня
кои делегати — остана.

касае, 
щина

участвува в погпсваието на 
евентуалните загуби в тези 
пътни направления, 
са в твърде лошо състояние

гоман предстоят за пръв 
бори и затова ие са в състояние да организират

А. Т.срещата.
В. Б.които

СТРАНИЦА В
БРАТСТВО ■ Я ОКТОМВРИ 1980
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ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ ,Бор‘

ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА 
В БОСИЛЕГРАД

ВКОНФЕКЦИЯ „СВОБОДА" В ДЦМТРОВГРАДВ

В НАЧАЛО НАКУЦВА ОТВСЯКЪДЕОЩЕ ЕДНА СТАЧНА
СТАЧК^ГА ПРОВЕДЕНА НА 28 СЕПТЕМВРИ Е ПРЕ 
КЪСНАТА СРАВНИТЕЛНО БЪРЗО — ОТ 9 ДО 16 
ЧАСА.

Непосредствен повод 
на тази стачка, както вп 
рочем и винави когато се 
стачкува, са 
Причината, както ни ос 
ведомнха в конфекци
ята, е във факта, че бан 
ката в Пирот, която сле 
ди финансово ..Свобода" 
е под блокада. Но въпре 
ки това пекът за покач 
ване на заплатите е на 
трето място. На преден 
план стачкуващите !йл1а| 
гат иска за намаляване 
на захващанията от сто 
панството, отделно от ко 
нфеекционернте и то от 
общинско до републикан 
ско равншце. Втор иск 
на заетите в конфекция 
та е да се отдели тъкач 
ният цех „8 май“ от кон 
фекцията. С други думи 
казано — търси се края 
на още една своевремено

тието — сега тук работят 
100 души — главно произ
веждат парнет, дръжки за 
метли, амбалаж, рамки

1Я Пласмент на продукцията имат, ио все доиато производ
ството но со финализирв тукашните дьрвообработватели

постиженията си ■ Зане могат да бъдат доволни от
набанна на машини обаче са им необходими средства,

засега изобщо нямат, ноето ще рече че им - Г.Та^ПлТ

сират в „Прогрес" в Свър- 
х лиг, „Алфа" — Враня, а ня

кои полуфабрикати посред
ством „Дърволромет" а Ле- 
сковац изнасят в Италия.

за

ноито то
необходима помощ ■ Надяват се чо ще им я онаже 

Републиканският фонд за развитие
искове е п топа да сс обе 
зпечн освен топла закус 
ка ц така наречената су 
ха храна (I?)-и воички да 
получават загаранторан 
минимален личен доход 
ако няма увеличение па 
заплатите.

е

сега се налага за дървото 
да заплащаме огромни сред 
01 ва. Капитал няма за про
стото възпроизводство, а ка 
мо ли за набавна па маши
ни, с които да модернизи
раме производството и с 
него да излезном на пазара 
— назва Иван Христов, из
пълняващ длъжността 
роитор в предприятието.

Работниците в предприя-

Общестпеното предприя
тие за дървообработвателна 
промишленост „Бор" а Бо
силеград, поето проди три 
мосеца „со роди" слод раз- 
делеянето на Горската сек
ция на дпе части — за ек
сплоатиране и възобновява
но на горите и за дървообра 
ботвателна промишленост, 
— е изложено на всичви из 
питания на суровия пазар. 
Без оглед, че настана от ос 

| новите на бивших цех за 
обработва на дърво и че не 
започна от нулата, тук сега 
накуцва отвсянъде. Органи 
на управлението все още 
не са избрани, произвежда 
се по старата рецепта, т. о. 
производство не се финали- 
зира и не се търсят нови 
пазари. Материалната база 
е скромна, а личните дохо
ди низки и нередовни.

— С Горската секция все 
още не разделихме съвме
стното си имущество. По- 
-рано, когато бяхме заедно, 
не заплащахме суровината,

заплатите.

Пъростепенната задача ни 
е да финализираме произ
водството — заявява Хри
стов, по-точно да набавим 
машини за финанзизиране 
на елементите за мебели. 

Ди- ^ По-този начин не само, че 
не ще продавам само полу- 
суровини, но ще се намали 
и експлоатирането на гори
те. За финализиране на про 
изводството ще изготвим

На общо събрание на 
заетите в „Свобода" ре 
шено е, що се отнася до 
намалявано па захваща 
ннята от стопанството, 
да се проведе съвместно 
заседание-договор меж 
ду представители на кон 
фекционернте и общест 
вено-политическия актив 
и да се види има ли на 
чин за това или не. До 
говорено е също да се 
проведе референдум за 
отделяне на тъкачния 

цех от конфекцията, ка 
кто и ако има пари да се

В „Бор" нануцава и по от
ношение на пестенето. Стръ 
готините на пример, за но
ито се планираше да се у- 
потребяват за отопление на 
производстеното хале сега 
се изхвърлят нато боклум, 
които може да засегне о- 
Волната среда. За сметка 
на това парното отопление 
се „раздвижва" с помоща на 
дърво. А дървото днес е до 
ста енъпо. Цената на адин 
метър кубически тун над
минава 500 динара.

програма, а средства за о- 
безпечаване на необходи
мите машини ще потърсим 
от Републиканския фонд за 
насърчаване развитието на 
инономичесни изостаналите 
нраища. Но ако не обезпе
чим средства, надежда че 
след „раздяла" с Торената 
секция (въз основа Занона 
за горите) ще ни бъде по- 
-добре ще бъде само илю
зия, подчертава той.

В. Б.

В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ,СУШАРА“В БОСИЛЕГРАД

РАБОТЯТ И МИСЛЯТ ЗАНАПРЕД
В трудовата единица „Су- 

шара“ в Босилеград, която 
стопанисва 
общественото 
„Здравлье“

ра е преработила и изсуши
ла около 900 тона (700 тона 
моркови и 200 тона кромид 
лук). До края на годината 
покрай моркови и кромид • 
лук, ще преработват и ябъл 
ки пащреняк и други видо
ве овощия и зеленчук.

В трудовата единица ни 
уведомиха, че досега ре
довно и навреме изплащат 
личните доходи, а най-мал
кия личен доход тук въз
лиза на над 3000 
по отношение на останали
те трудови единици и пред 
приятия в общината срав
нително висок.

но и на чуждестранния па
зар
телят на единицата НИКО
ЛА АНДОНОВ.

Онова което охрабрява е, 
че понастоящем в магазини
те нямат непродадена сто
ка. Всичко което се произ
веде веднага се пласира чдо 
потребителите. За разлика 
от преди, когато износът 
имаше отделни стимулатив- 
ни мерки, сега повечето от 
изделията се пласират на 
домашниЯ’ пазар, а по-мал
ко на чуждестранния.

Инак, за последните два 
месеца, откак започна с ра
бота босилеградската суша-

подчета ръководи -
в рамките на 

предприятие 
от Лесков ац, 

след няколкоседмичен за
стой, започна с редовно про 
изводство. Именно нещо по
ради недоимък на сурови
ни, а и поради колективна 
почивка на работниците, 
временно машините тук бя
ха спряни. Сега с присти-

* м-
В един цех на „Свобода“

направена политическа 
интеграция в общината. 
Тъкачният цех, както из 
тъкват конфекционери 
те, няма работа и повече 
от заетите в него са ста 
нали поради това режис 
ти, което изключва как 
вото и да е възнагражда 
ване спрямо резултатите 
от труда и увеличава и 
без това броя на режия 
та. Покачване на заплати

даде регрес за зимнина 
на всички заети. Що се 
отнася до намаляване на 
режията вече е в ход из 
работка на нова система 
тизация, с която това ще 
се разреши до известна 
степен.

райето на новата реколта, 
машините отново са в дей
ствие Понастоящем тук се 
преработва и суши кромид 
лук, внесен от България, а 
в трудовата единица каз
ват че имат обезпечени и 
суровини, преди всичко кро 
мид лук и моркови и от 
домашни 
предприятия

динара

М. Я.

ДИМИТРОВГРАДпроизводствени 
и земеделскиКакви ще бъдат после 

диците от стачката, оста 
ва да се види. Факт е, че 
проблеми в производст
вото има, особено когато 
става дума за качеството 
на произведенията. А то 
ва безспорно е факт, ко 
йто трябва да загрижава 
воички, па и тези, които 
са организирали стачка 
та, защото високи лгич 
ни доходи за ниско 
ство едва ли може иякъ 
Де да има.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ — НА ЦЕНАкооперации.
— Суровините са и про

блем и не толкова. По-гол- 
ям проблем е тяхната цена 
и транспортните услуги. А 
в пазарните условия на сто
панисване, всеки вид пе
стене е от значение. Но и 
покрай това всички субек
ти в предприятието, Както 
и ние тук в трудовата еди
ница полагаме усилия да 
одържим

Мина и замина времето, 
когато никой не ценеше 
требителя и

картинна най-различни стоки. 
Купенитепо- стоки се плащатногато нямаше 

конкуренция. Днес ногато на 
всяка крачка никнат като гъ 
би след дъжд най-различни 
магазини и „Търгонооп“ 
чна да се приспособява 
— потребителя.

в края на месеца.
Не е без значение и това 

че в края на месеца на най- 
добрите потребители 
ват специални намаления.

Има ли 'Интересование 
за посочените новини — по 
питахме

те е трет иск на стачку 
ващите. На този иск пред 
варително е

се да-
запо
към

удоволено 
тъй като заплатите вече

производствения 
процес, а ведно и с различ
ни Организационни мерки 
да хващаме крак със све
товния пазар. В това отно
шение в ход са нови про
изводствени програми, 
ито се очаква по-голям до
ход, по-голяма 
пост, и рентабилност, а про
изводството по-голям плас
мент, не само на домашния,

са увеличени с 40 на сто, 
йо поради споменатата 
блокада на банката пари 
те не са дадени. Редовен

От известно време 
мер един от най-големите 
газини на „Търгонооп“ в гра 
да „Црвена звезда" 
„съобщение“, в което 
сочени редица улеснения за 
потребителите.

В този магазин

напри- отговорния ръково
дител в магазина „Цървена 
звезда" Петър Иванов?

— Разбира се. Нашите ре 
довни потребители правят 
много по-големи покупни. На 
Ред с това, придобихме и но 
ви клиенти.

ма

е дал 
са по

каче с коиск е намаляване на ре 
жията. Межвду, така да 
речем,

икопомич-

второсгепените могат да 
се нупят срещу кредитна

А. Т.
М. А.
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Една хубава 

традиция
| КАК ВЪРВИ С ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА БИВШИТЕ 
; СОБСТВЕНИЦИ?

Трудно се връща отнетото...
33 в ЮГОСЛАВИЯ ОБЩО СА БИЛИ ОТНЕТИ 500 000 ХЕК

ТАРА ЗЕМЯ

На селяните в Сърбия ще бъде върната земята, която 
отнели следвоенните власти. Това значи, че ще 

се изпълнят исканията на селяните от митинга в Белград, 
на който бил издигнат иск да бъдат върнати неосновател
но взетите имоти

Впрочем това е и съставна част на програмата за 
развитието на аграра до 2 000 година, приета в Скупщи
ната на Сърбия. Да напомним: земята е-взета на селяните 
през 1953 година съгласно Закона за поземления фонд, 
според който поземления максимум се намалява от 30 
на 10 хектара. Според този Закон в Сърбия били отнети 
180 000 хектара, във Войводина , 200 000, а в цялата страна 
дори 500 000 хектара. Земята била вземана и по-рано, 
през 1948 и 1953 година, когато на селяни, които не могли 
да дадат разпределения откуп, земята била конфискувана.

И КОНСТИТУЦИЯТА — ПРЕЧКА

Някога се строеше 
ка и лопата

с кир 
а днес с 

булдозери и ' компресори. В 
Бранковци се поправят ста 
рите и прокарват нови пъ
тища. Тази традиция 
лото съществува от 
отдавна. Инак селото 
делено от Бранковска река 
на Осое и Присое.

Тук хората найтнапред са 
правили малки пътечки — 
„вървини“, както им каз
ват, сетне са ги разширява 
ли и ги наричали „водени
чарски“ пътища, защото слу 
жели по тях да се ходи на 
воденица. Малко по-широ
ките от тях се наричали 
„возници“. По тези пъти
ща се прекарвали дърва, 
снопи и др. с шейни. Пора 
ди стръмни* терен 
возът става с шейни. Голе 
ми греди за къщи, обори и 
друго се прекарвали с жи 
вотинска тяга или ги тегле 
ли с волове с големи син
джири, или „чепкии“. И 

днес в Бранковци много се 
мейства нямат селски кола, 
а само шейни.

Трудният живот принуж 
давал хората да се изсел
ват. В последните пет годи 
ни обаче стават чудеса! Ня
когашните опасни долища 
са укротени. Земята е пре 
менена с хубави акациеви 
и борови гори. Някога в 
Бранковци вода за пиене се

са им

в се- 
много
е раз ми котлове 

кладенци — 
блестят

от отдалечени 
а днес всич- 

електрически крущ
са: Раде Велинов, шофьор, 
Денчо Стоименов, работещ 
ки имат пода по домовете 
си. Вместо газеничета 

в Белград, който е дал мно 
го трудодни при прокарва
нето
махала. Също така и Дра
ган Стоименов е 
много

ки.
Неотдавна е прокаран път 

от коопративния дом до Се 
личка ^махала на дължина 
от 1,2 км, от „Църни вир“ 
до Балинска 
км, от Козарнишка 
— Рамняци

на пътя за Селишка
махала от 1 

махала 
- до Петрева 
от 4 киломе-

положил
усилия и труд при 

прокарването на Нътя за 
Балинска махала; сетне За
хари Тонев, Саве Георгиев,
Ванче Петров и др„ а при 1 която провежда Съюзния изпълнителен съвет. Затова се 

до | и препоръчва на селяните, които имат документи да се 
готвят да докажат право на собственост над отнетите 
имоти.

На ония, които са обещали да върнат на селяните 
незаконно взетата земя и имот, предстои трудна задача. 
Но трябва да се издържи докрай в духа на реформата,

на дължина 
тра. Прокаран е път и! от 
Градашки дол до Ацгелово 
нивче, „просечен“ е „Ста- 
нойков камен“. Тук компре 
сора бумтя 75 часа, но най- 
после се откри път : 
Кумишка махала. През 
кога непроходимите доли
ща и скали днес бръмчат 
джипове, леки кола, трак
тори. . .

Традицията със строене 
на пътища в Бранковци не 
пресъхва. И днес се славят

изграждането на пътя 
Ступишка махала се изтък 
нали Борис Александров. 
Асен Арсов и Митко Ко-

пре-

Най-ситне стана ясно, че селяните с 8,3 хектара ниви 
в Югославия представляви голяма сила за излизането на 
страната от кризата. По този въпрос разисква тези дни и 
Съюзният изпълнителен съвет, като изтъкна че този въпрос 
трябва да се уреди с новата Конституция. Значи според 
Съюзния изпълнителен съвет —

И до 
ня- лев, председател на местна 

та общност в Бранковци.
Бранковчани уредили и 

почистили и селските гро
бища. Грижа на местната 
общност понастоящем е по
строяването на мост в мес
тността „Църни вир“. Друга 
важна задача е 
жането на училищната сгра 
да и ограждането на двора. 
Сградата е с развален по
крив, а училищният двор 
е буренясал и затова бран 
ковчани би трябвало час 
по-скоро да се организират 
и да претегнат сградата и 
уредят двора.

законопредписанията пре
чат на връщането на земята на селяните. Затова в скоро 
Бреме трябва да бъдат преразгледани и обсъдени някога 
„историческите закони“ като Закона за аграрната рефор
ма и колонизация през 1946 година и Закона за селско
стопанския фонд и даването на земята на селскостопан
ските организации от 27 май 1953 година.

имената на извсетните път
ни строители като: Васил 

Кумиш ки, кой 
то при изграждането на ко
оперативния дом удал 163 

дни. В акцията по електри 
фикация също има некол
цина местни герои. В зале
сителните акции се проявил 
Ризе Иванов. Сред днешни 
те строителни по-известни

поддър-
Величков

КАКВО ПРЕДСТОИ?
Съгласно новите определения в развитието на сел

ското стопанство у нас и амандманите към Конституцията 
от 1988 година поземленият максимум е увеличен на 30 
хектара.

А до това решение не се стигна лесно. Имаше големи 
отпори и боязън да не забогатее селянът.

С десетилетие не искахме да разберем, а това е схва
нал цял свят, че богат селянин — значи и богата държа
ва. Както и това,_ че нито една страна не е преодоляла 
криза без да разреши проблемите в селското стопанство. 
За жалост, това не направи досега нито една социалисти
ческа страна.

Затова се налага спешно в акцията да се включи и

донасяше в стомни и голе- Стоян Евтимов

ПАШИ СЕЛА: БРЕСТНИЦА

ПъТ, ТЕЛЕФОН, КООПЕТАТИВАН ДОМ съюзният секретариат по селско стопанство, като подпо
могне на селяните, по-лесно да дойдат до необходимата 
документация за връщане на иззетата земя.

в ш с
Г. Б.Село Брестница според 

местоположението е между 
най-добрите босил вградени 
села, обаче и село с редица 
неразрешени комунално-би
тови проблеми. Отдалечено 
е от регионалния път Боси
леград—Караманице десети- 
накилометра. Почти целият 
му синор е открит към из
ток с благи наклони, низки 
баири, падинни .. . С други 
думи местността му предла
га извънредни възможности 
за селско стопанство. Но и 
поирай това, селото все още 
е с редица неразрешени ко
мунално-битови проблеми. 
Тези дни по този въпрос раз 
говаряхме с председателя на 
местната общност и делегат 
на Съвета на местните об
щности нъм Обединената ену 
лщина в Босилеград, СТО
ЯН МИЦОВ.

— Преди всично в селото 
ни проблем номер едно са 
махленските пътища. Някол
ко махали ни все още са де 
то се назва отсечени. В пос
ледно време правим усилия 
в разрешаването на този

проблем, но все още трябва 
много да се работи. Ето се 
та например приилгачихме с 
пробиване на път към маха 
ла Придол. Не е кой знае 
какъв, но все пан дава на
дежда. В плана и програмата 
ни са и останалите, ноиго 
най-вероятно ще работим ид 
ната година.

Друг проблем е дървени
ят и вече рухнал мост на 
селската река. В разрешава 
нето на този проблем по
мощ трябва да дадат и съ
ответните обхцински органи. 
Вече няколко пъти имахме 
разговор по този въпрос и 
най-после ни дадоха обещ
ание, да обезпечат бетонна 
конструкция, а ние от село
то да участвуваме с рабо
та. Вече рухналият коопера
тивен дом също така ни е 
трън в очите. Обаче и тук 
сме безпомощни. Отделно 
сега когато останалите ко
оперативни домово се ада
птираха, 
пропада, а в него е помес
тен и селският ни магазин.

Пропада и училищната сгра 
да, в която нянога учеха и 
над 200 ученика от първи до 
седми клас. Селото ни се 
нужедае и от телефонна вр 
ъзна с общината и вътреш
ността. Затова и този проб 
лем все повече е предмет 
на разискване на отделни за 
седания в местната общно
ст — подчерта Мицов.

Няма съмнение, чо посо
чените и редица други про
блеми необлагоприятно се 
отразяват върху селския бит, 
обаче за много от тях винов 
ни са самите те. Сигурно е, 
ако в местната общност се 
по добро со организират, ако 
потясно съдойствуват с общи 
пените органи проблемите им 
ще бъдат по-мално а време
то за разрешаване по-нрат- 
но. Примерът в това отноше 
ние трябва да следят на ня
кои други местни общности 
в общината, ноито при по- 
неблагоприятни условия про 
блемите по-бързо и успеш
но разрешават.

ДИМИТРОВГРАД

СУШАТА ПРЕПОЛОВИ РЕКОЛТАТА
стойност пък това е 53 на 
сто по-малко от заплану
ваното или съвкупната ще
та от сушата на частния 
сектор възлиза на повече 
от 98,5 милиона динара.

Що се отнася до обще
ствения сектор щетите са 
незначително по-малки. До
бивите ще бъдат според пре 
ценка на комисията на ма- 
лени за 43 на сто или из
казано на стойност за почти 
47 на сто по-малко от за-

Дълготрайния засух вече 
няколко години не отминава 
И Димитровградска община. 
Тази година без по-голям 
дъжд е от средата на юни 
и все още е така.

Имайки предвид усилия
та които се правят колко- 
-толко положението да се 
подобри както и превзетите 
мерки от републиканско рав 
нище, и в общината е о- 
формена комисия със зада
ча да направи преценка на 
щетите, предизвикани от 
сушата. Комисията е фор
мирана към крал па август 
тази година, а на заседа
ние на Изпълнителния съ- 
вет от 25 септември даде 
отчет. Според него на 
риториятп на Димитровград 
ска община добивите ще 
бъдат намалени .почти за 
половината. Отделно е даде
на преценка на щетите на 
частния, а отделно на об- 
пщетвения сектор, за които 
споя комисия е формирала 
,, Нишава“.
преценили щетите за всяка 
култура. Когато всичко се 
събере излиза, че на част
ния сбктор предвидените 
добиви не са осъществени 

М. Р. за 49 на сто. Изказано, па

плануваното, а това е ще
та на стойност от 6 милио
на и 250 хиляди динара.

Разисквайки как да се на 
малят, последиците от су
шата Изпълнителният съвет 
предлага освобождаване от 
данък (общински) на част
ните производители за пър
вото полугодие от следва- 

година обезпечаване 
на кредити за селското сто
панство под по-добри иусло- 

и - набавка на

те-

щата

вия, както 
концентретрираиа храна за 
добитъка по намалени цени. 
Гледано обаче на по-дълъг 
срок трябва да се строят, 
там къдего е възможно, си- 

като най- 
-ефикасно решение в бор
бата против сушата. А. Т.

Комисиите са

нашият забравен стеми за заливане
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1 ...—А - в ВОСИЛЕГРАДСКИЯ ЦЕНТЪР ЗА КУЛТУРА

ПРЕД „МЕСЕЦА НА КНИГАТА **в“

ТРАДИЦИОННА ПРОГРАМА До избавление 

и чрез - наем!
общинските комитети 

рамките по културно-мро 
ппгнндната (акция „Меечщ 

па книгата 90" Да разгле- 
пат необходимостта от съз- 
диване па подвижна библио 
тека за територията па сио 
лта община. Предложението 
с. подкрепено и от Пред
седателството нп Дружество 

библиотечните работ
ници в Сърбия.

ги на вече не се прожек- 
Все по-малко са хо- 
- главно поради уве

се озоват в центъра на ин- 
тересованието на общноста 
с цел да се разрешават в 
предстоящия период.

Инак домакин на югослав 
ската културно-пропагандна 

„Месец ма .книгата

Дългогодишната култур
но-пропагандна акция „Ме
сец снигата“ и тази година 
в Югославия ще се орга
низират от 15 октомври до 
15 ноември.

Големите промени в наше 
то общество аце поелият вър 

'ху всички видове обществен 
и културен живот, което ще 
се отрази преди всичко чрез 
безмилостния закон на па
зарно стопанисване и ще 
доведе нашето общество в 
положение много по-отго
ворно да планува и реали 
зира всички задачи в об
ластта на културата и об
разованието. Най-много на 
удар са издателските трудо 
ви организации, които в ис 
•шнеките пазарни условия 
трябва да търсят решения 
в по-добра организираност 
на издателската дейност 
по-голямо свързаване с би 
блиотечната дейност, по-до- 
бре поставена продажна 
мрежа, а не само в издава 
не на високотиражна лите
ратура, теоретични произве 
дения от всички области на 
творчеството.

Рационализацията в обла 
стта на библиотечната дей
ност трябва да се провеж
да с цел по-добре да се 
използва вече същиствува- 
щият книжен фонд, набав- 
ка, която ще се планира 
преди всичко въз основата 
на действителните потреб
ности на ползуващите опре 
делени библиотеки, по-ра
ционално планиране на кул 
турно-образователните дей
ности (особено трябва на се 
насочи активността към по

сялата
тирят.

Неотдавна ю две помеще
ния пи Центъра за култура 
н Босилеград фабриката за 
мебели „Застава“ от Сви- 

магазин за

»
рата
личавяшото се число на ви
дсо-рикордерите 
посещават

коитолийнац откри 
продажба пи мебели и бяла 

Тази вест от една 
йтоиеже се

кинолредставле 
в града. Културната 

бе глав
акция
,/90“ е Културно-просветна 
та общност' на Черна гора.
Програмата,, която Коми

тетът за книгата на тона 
ведомство е предложил ще 
се реализира на 15 и 10 ок 
томври п (Титоград и Ник- 
шич със съответно участие 
на републиките и покрай
нините. С програмата е пред 
мидено: тържествено откри 
кане на акцията, югослав
ска литературна вечер, кръ 
гла маса: „Положението на

нията
самодейност, която

надежда и опора в
техника.

радиц.страна
създадоха условия да се по 
добри снабдяването в 
област. От друга страна, тя 
действува твърде загрижа- 
нащо-лоради липса ма фи- 

средстла Центърът 
помете

ната
развитието на културата в 
общината, престана да сь- 

Засега нормално

тазито нп
ществува. 
работят библиотеката в гра 
да и пунктовете й в ра
йонните 
са финансовите трудности 
потвърждават и личните до 

заетите. Тук сред

Комитетът за книгата при 
Култур! ю-проспеп «ата об
щност на Сърбия се реши 
за развитие на този модел 
па библиотечното дело л 
Сърбия преди всичко пора
ди: по-рационално модели
рано мрежата нп общински 
те библиотеки ио-голяма по 
лзваемост на съществува
щите книжни фондове и 
по-рационална иабавка на 
пови книги, по-рационала 
работа на професионалните 
работници, по-добра осве
доменост на читателите за 
новите книги, възможността 
за по-добра реализаци* на 
други (съпътствуващи) про 
грами от областта на кул- 
урата и образованието л 

по-непосредствено съблю
даване (и събиране на све
дения) за културните пот
ребности, които покрива 
централната библиотека.

Особено се инсистира об
щинските комитети да пред 
приемат активности за за
пазване на книжните фон
дове в местните общности 
и трудовите организации, 
като значително културно 
богаство в средата която ги 
е създавала. Комитетът за 
книгата при Културно-про 
светната общност на Сър
бия предлага на общинските 
комитети на подходящ на
чин да се ознаменува 300- 
годишнината от Голямото

нансови
бе принуден тези 
пия да даде под наем и по 
този начин да се лиши от 
помещения, които бяха пред 
назначени за тачене и раз
витие на културата!

центрове. Какви

ходи на 
пият 
само

личен доход възлиза 
1500 динара.

книгата в паразиите ус 
пия на стопаниисване ‘, из
ложба на календари, алма 
нахи и периодика в Черна 
гора („От Орлича до днес"), 
както и най-забележителии 
те издания на „Униперси- 
тетки думи“.

Сърбия

ло- ) Зяхме дапринудени 
направим това. В Центъра 
бяхме тринадесет души и 
вече няколко години на ра 
злични събрани* в община 
та се търсеше да намалим 
числото на заетите. Фабри 
ката от Свилайнац не само, 
че ни заплаша наем (до-

Финансовата „нерентабил- 
ност‘ отдавна тропа на вра 
'*ата на Центъра. Обаче ни- 
то Центъра, нито компе
тентните органи в обшина 
та, предприемаха мерки то 
ва културно ведомство да 
изиграе ролята си. Разби
ра се, не само да съществу 
ва, но и да дава по-голям 
принос във всеобщото раз
витие на културата. Тази 
двустранна недосттагьчна 
а:ггивност най-после стигна

В организатори 
на акцията „Месец на кни 
гата“ са общинските коми 
тети и Комитет за книгата 

Културно-просветната

статъчен за личен доход на 
един работник), но на ра
бота в магазина при двама 
наши работника, а очаква
ме до края на годината да 
приеме още един наш ра
ботник. Според някакви пре 
ценки в Центъра трябва 

да работят 7—8 души. Как 
ще намаляваме този ..изли 
шък“ засега не е известиз. 
Факт е, че финансовият про 
блем е толкова изострен, 
че слага под въпрос по-на 
татъшното съществуване и 
на самия Център“
Асен Михайлов, изггьлня- 
Еаш длъжността директор.

Средствата, които на Цен 
търа „отделя“ общинският 
фонд за култура (републи
канският тази година не от 
пусна допълнителни сред
ства) ни приблизително не 
са достатъчни за нормално 
функциониране. Филми

при
общност на Сърбия. Общин 
ските комитети би трябвало
да реализират традиционни 

активности: 
записване на първолаците 
в библиотеките, литератур
ни срещи, обнародване на 
наградни теми, награди за 
най-активните читатели, из 
ложби на книги (тематични 
и продажни) и прочие.

Комитетът за книгата при 
Културно-просветната 
гцност на Сърбия, приемай 
ки заключението на 13-ата 
скупщина на Съюза на дру 
жествата на библиотечните 
работници 
(Арадцжеловац- 17—19 май 
1990) за ФОРМИРАНЕ И 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

РАБОТА НА ПОДВИЖНИ
ТЕ БИБЛИОТЕКИ, предла

дотам, че се налага след 
дългогодишното действува
ме на Центъра да се- от
крие въпрос дали той за
напред може да съществу 
ва. В този смсъл ще при
ведем и думите на Михай
лов:

безплатноте

„Доколкото Фондът 
за култура И останалите 
компетентни общински, ор
гани не намерят възмож
ност и не създадат усло
ви, за работа ще бъдем при 
нудени официално да поз 
дигнем въпроса за по-на
татъшното съществуване на 
Центъра. Такъв какъвто е 
сега, мисля че не трябва да 
съществува“.

об- казва

тясно сътрудничество с об
разователните 
и общо планирана на 
дейност).

„Месецът на акцията“ тря 
бва да се използва на об 
щинско и републиканско ра' 
внище най-актуалните про 
блеми

институции 
тази

Югославияв

преселение на сърбите и 
75-годишнината

НА
от рожде

нието на Бранко Чопич.от тази област да
в К. В.

ИЗ ДАЛЕЧНОТО МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ НА ДИМИТРОВГРАД
Младото и подрастващо 

кие на Димитровград малко знае и 
за някои неща, свързани с един 
стопански отрасъл, който е фигури
рал в

поколе- и на идващите от село, както и път
ниците отношение на м.естата“. Преди сто 

имал вкуса на новото, модерно време и 
по вкуса преди всичко на младеж
та, понеже те са и за тях 
ни.

по международния път,
изисквало покрай редица работилни
ци, малки магазинчета 
да се откриват и нужните обекти 
за гостилничарството, които би пред
лагали нужните услуги на 
нието. За това

години казахме, че Цариброд 
нещо повече од 1000 души населе
ние. Но всички местаи дюкянчета тт _ предзначе-

Четем „Туп-туп“, „По-добър“ 
„Последен шанс“. „Старо 

мазе“, „Амфора“, „Даниела“, „Хир“, 
докато общественият сектор е запа
зил традиционното си име „Балкан“, 
мотел „Уния“ и пр.

наши* тогавашен Цариброд 
и преди сто години, но продължил 
и до днешни дни. Става въпрос за 
хотилиерството, гостилничерството, 
кафеджийството и кръчмарството* 

Известно ни е, че Цариброд бил ос
вободен от турците през месец де- 
кеври 1877 година. Освободителите 
на тогавашния Цариброд заварават 
единствена

по пръчмите
изнасяли същата бройка. След 
години по отношение 
„закъсняли“. В

сто
на това сме 

момента Димитров
град наброява 7500 души. Кръчми
те, ресторантите, „кафичите“ и ка
фенетата бързо се множат, просто 
всеки ден, но още не са достигнали 
бройката от 45, едва ги има поло- 
вината. Броят на местата 
ки частни и обществени 
е някъде около 1600, което

живот“,
населе-

свиделствуват и оп
ределени данни, които намираме в 
някои от документите, които говорят 
за времето от преди сто и повече 
години. Известният наш публицист 
и културно-просветен деец Алек- 
садър Блъсков през 1885 
дактира местно царибродско 
ние под название „Домашен учител“. 
В същото списание 
ни, че Цариброд 
кръчми, но и три хотелчета „Бал
кан“, „София“ и „Европа“. Кръчми
те, механите и гостилниците най- 
обикновено били малки, тесни дву- 
стаиини помещения, в които кръч- 
марите служели обикновено 
на сливова ракия и вино 
били

Между двете войни най-известни 
царибродски заведения били „Ядран“. 
„Югославия“ и „Шумадия“. Същите 
или обитавани от гражданите от 

Ранг. Офицери, полицаи, 
олицеиски писари, финансисти, у- 

чители, търговци, занаятчии и др. 
Наи-известен ресторант е бил „Шу- 

‘ Веч?Рни програми, прожек- 
тг тНе На ч>илми» културно-забавни 
Г*еаТр?лни програми, официални вечери, балове, 
зането било 
чен

кръчма в квартал „Стро- 
“ така наречената „Цве- 

в която само до 
същата

по всич- 
заведениягодина ре- 

| списа-
шена чешма
ткова механа“, 
преди десетина години в 
обитавало и първото царибродско 
основно училище. С освобождението 
градчето започва бързо да 
вива като погранично място 
турно-просветно и мануфактурно 
лище. Населението бързо 
ка че само за десетина 
нараства над хиляда 
лата

ще рече
че на петима димитровградчани е 
едно място. Имената на кръчмите 
механите, ресторантите и кафенена- 
та били винаги свързвани с някое 
природно или географическп 
тие. Така

намираме даи- 
тогава имал 42

се раз- 
в кул- поня-

___ например имали сме „Ев-

Вурел“"
Вис°к'; „Чеда“, „Чавдар", '„Щу^

буре“ ”ЯДЯват,; "Юг<5лавия“. ..Златно 
в™™’ , ”Я аваш ' ..Заелия“, а
имената ?иР^ЛИ И Д*° ДНешни ЧНИ ата си според, собствениците им
като „Галино“, „Гацино“, „Лавкаджи- 
иско , „Давитково“, 
се обърнем 
на множеството

се-
расте, та- 
години то 

жители. Се- 
из околията задържат патри

архални* си и селски бит. Устро
йват се и първите пазарни дни в 
Цариброд, а те били в 
деля. С времето 
ната, а петък 
ни дни. На

кермеси и пр. Вли- 
според строго ограни- 

правилник. Фракове, цилндри, 
бели ризи,

домаш- 
а някои

провъзгласявани за бирарии. 
С прокарването на железопътната 
линия, през 1888 година и построява

връзки, шалчета, басту- 
за дамите обезателна дългани, а 

рокля.петък и не- нето на железопътната гара, 
давнашни цариброджани

нашите 
имали вече

неделя била напус- 
се задържал до днше- 

хиляди селяни
И така,и ресторант с по-висока 

Ако би направили
и пр. Ако 

към днешните
миналото на нашите деди 

и прадеди също било 
но, както и

пъккатегория.в онези някакво сравие- имена 
ресторанчета, кръч- 
и пр.,

дни идвали на програмира- 
днешното обитаване на

пазара по покупки, ние с кръчмите на нашите 
и сегашното 
години излиза, че те

но и поради продажба 
изведения. За

прадеди 
след сто 

„по-добре во- 
- клиенти по

ми, „кафичи“ 
заключение че 
имена

на свои про- 
задволяване потреб- 

местното

редицатаположение качествени и некачестве
ни „кръчмарски“ 
се и за тях

идвама до
съществителните 

напълно са изчезнали, а се 
такива, които

ностите на обекти. Но нека 
пише след един век.

население, но дили сметка за своите
Дават
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СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ И НОВОТО ВРЕМЕ
ТАЗИ ГОДИНА СЕ ОЧАКВА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ

БУШУВА ВИРУСЪТ ГУЗУ“
Ш ВИРУСЪТ ПРЕДИЗВИКВА ВЪЗПАЛЕНИЕ НА БЕЛИТЕ 

ДРОБОВЕ
Според предвижданията на епидемиолозите до края 

на настоящата година съществува опасност -и в нашата 
страна да се появи грипна епидемия. Миналата година 
бяхме пощадени, макар че в съседните страни имаше 
такава. Грип захвана и ио-големите европейски градове.

Касае се за вируса „гизу“, който именно е открит в' 
края на миналата година. Този вирус предизвиква възпа
ление на белите дробове и оставя тежки последици върху 
здравето на хората, а лекуването му е трудно и продъл
жително. ^

Всяко начално действуване на този вирус оставя лоши 
следи все докато организмът не се свикне с него. Уче
ните в Белград не могат да обяснат по кой начин минала
та година и Белград отмина това бедствие. Според д-р 
Радмила Петрович, вирусолог на Торлак, това е станало 
поради климатическите условия у нас.

Сега обаче вирусът „гизу“ се заканва и на нашата 
страна. Затова Институът на Торлак е подготвил ваксина 
според препоръките на световната здравна организация. 
Ваксината съдържа в себе си три видове вирус А-1 („Син
гапур“, А-2 („гизу“) и Б- („ямагата“).

Торлак ще достави ваксината във всички краища 
за десетина дни. Обаче поради затрудненото материално 
състояние в здравеопозването може би ще се наложи 
гражданите сами да поемат разноските за нея. Следовател
но ,който иска да се защити от вирус на грип ще трябва 
да заплати и ваксинацията.

Във Фонда по здравна защита още не са наясно дали 
ше могат от своята каса да отделят пари за 
па гражданите. 4

Според някои груби изчисления едно ваксиниране би 
струвало към 100 динара. Фондът по здравна защита, 
по-точно здравните домове ще купуват от Торлак вакси
ната по 20—25 динара.

От опит от по-раншните години се знае, че годишно 
са се продавали по 50—70 000 ваксини. С оглед на неза
видното материално състояние тази година Фондът едва 
ли ще плаща ваксината, но и гражданите са изправени 
пред същите проблеми — недоимък на пари.

Мнозина остарели хора са забравени ...

Съществува ли „слън 

чева есен на живота“
ваксинация

н. к .
Човекът за човена е най- /:ане и помощ, домовете за 

остарели и изнемощели ли
ца, за сенилни, 
психиатърски случаи.

раждаемостта в Косово, чи- 
ию най-възрастни жители, и 
не могат без големи мате
риални влагания да домели
ят духовното богатство на 
най-близките си в 21 
Ни бабите насила не отиват 
в рая — заключи изложени
ето си д-р Зотович.

-доброто лекарство. Тази 
надалеч известна мисъл, из 
вестна още от времето на 
австрийския философ и пси 
хиатър Ерих Фром, нолега 
на много по-известния Фро
йд, основоположник на мо
дерната психиатрия, от ден 
на ден се губи в днешното 
бурно време.

Губи от своето прадавно 
значение и човешна поръка. 
Като чели човек от ден на 
ден все поваче става непри 
ятел и врат >— на човека! 
Но да оставим философски
те размишления настрана.

Съвършено е ясен закона 
за социалната защита и ма 
териалното обезпечаване на 
всеки човек и семейство у 
нас, приет още на 1 април 
настоящата година.

Освен нуждаещите се от 
помощ, материална помощ 
получават днес и други ли
ца, които по редица обсто
ятелства се озоват в неза
видно материално положе
ние и беда. Неподходящ за 
социалистическия 
зъм последният израз нянак 
си е минал в закона.

Може би и не е, защото 
остарелият народ на Сърби- 
я е много добър. А ето и 
защо. Към 100 000 остарели 
жители в републиката на
миращи се над 70-годишна 
възраст, по стечение на раз 
лични обстоятелства, са ос
танали без препитание, без 
семейна атмосфера и без 
обществена защита.

Оставени са сами на се-

Т.ОСИЛЕГРАДпън и за

Успешно началоДОМОВЕТЕ ЗА ОСТАРЕ
ЛИ — НЕ СА СЕМЕЙНИ 
ДОМОВЕ

век.

Акцията „За щастливоСъгласно утвърдената от 
страната на Републиканска детство“, която сега за пръв 
та конфедерация на Черве път се провежда в СР Сър

бия, има не само хуманно 
и - значение

В 37 домове за остарели 
и изнемощели лица и още 
53 клубове са обхванати са- 
л о 23 000 жители над 70 го
дишна възраст.

Кому са оставени остана
лите, като знаем че според 
статистическите данни, та
кива лица има над 100 000 
души? Такъв въпрос повдиг
на и неотдавна д-р Божко 
Зотович, югославянин, инак 
специалист при Обединени
те нации за възстановяване 
здравето на остарели хора.

— Не всични трябва да 
намерят убежище в домове
те за остарели и изнемоще
ли лица — казва той. Те по
вече се нуждаят от семей
но огнище. Само при таки
ва условия, при необходима 
социална и медицинска по
мощ, ще им се даде въз
можност по-лесно да изжи
веят старческите си дни.

А за целта не са необхо
дими много големи сред
ства. Много по-важно е ду
ховното богатство на хора
та, които обкръжават оста-

ГОРЧИВА ЖИЗНЕНА ДЕЙ 
СТВИТЕЛНОСТ ни. кръст акционна програ 

ма, в миналата събота 
учениците от двете възпи
тателно-образователни 
домства в Босилеградска об 
шина се включиха в ху- 
манно-рекреативната акция 
„За щастливо детство". Ак
цията Ье проведе рпоред 

заплануваните задачи и ак 
тивности 
ативно надбягване, без побе 
дител и победени. Именно, 
целта на тази спортно-ре- 
креативна манифестация е 
да се види физическата под 
готвеиост на участвуващи 
те, а ведно чрез купуване 
на .-съответни деаркици и 

блузи, да се обезпечат съот 
нетни средства за фонда за 
бедните деца.

В Общинската организа
ция на Червения кръст в 
Босилеград, след проведена 
та манифестация ни уведо
миха, че са доволни и от 
физическата 
на децата, а ведно ще бъ
дат събрани и над 2000 ди-

чрез продава
не на различни видове мар 
кици, блузи и друго се обез 
печат средства за бедни и 
деца без родители, но и 
рекреативно значение. Чрез 
нея младите, подтикнат и 
възрастните да се занима 
ват със спортуване и ре- 
креация. Още повече, че 
спорта и спортуването са 
важна компонента в опаз
ването на здравето и пови 
шаване на . производително 
стта, а при учениците овла 
дяване на учебния материал 
— подчерта ЗОРАН ТАКЕВ, 
административен 
в Общинската организация 
на Червения кръст в Боси 
леград, който съвместно с 
двете възпитателно-образо
вателни ведомства основно
то училище „Георги Дими
тров“ и гимназията „Иван 
Караиванов“, ,бе организа-

Тези дни започва солидар 
ност с остарелите и изнемо
щели лица. Не е важно как 
ще я назовем. Дали ,.3а 
сълнчева есен на живота'* 
или другояче. Жизнената ре 
алност е много горчива. 13 
Нишки регион например в 
последните няколко месеца 
17 остарели хора били на
мерени мрътви след два, 
три, дори и повече дни?!

Живеели са сами, уеди
нени, отхвърлени от синове, 
дъщери, внуци... Ония, ко
ито са извели на път — са 
ги забравили!

Законът о винаги на стра 
ната на младито. По-точно, 
на страната на ония, които 
го провеждат. Нито един 
син, или дъщеря, проз из
теклите девет месеца на на 
стоящата година не са гло
бени за неспазване на така 
наречения синовен дълг.

Месец октомври, като ме 
сец на солидарност с оста
релите лица започна. Дали 
ще донесе някаква положи
телна новина в това отноше 
ние? Едва ли?

Трудно е да се повярва в 
това, ако децата не се объ
рнат малко повече към ро
дителите си,

ве-

спортно-рекре

работник

хумани-

подготвеност тор на тази спортно-рекреа 
тивна и хуманна акция.

нара.

релите.
Обединените нации вече 

са изготвили проект за гри
жа за сгари лица със спе- 

всякаииалиа стратегия за
— членка на ООН.страна

Югославия со числи къмбе си. Някои имат щастието 
съседи, из поостарелите страни —•

професор д-р Зотович.
да имат по-млади 
които ги навестяват; други ква

Естествено, при условие дапън са под патрона на за
веденията за домашно гле-

м. ж. с.начинспре по определен
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„ИЛАСИНА-ТУРС" ОТ СУРДУЛИЦАТУРИСТИЧЕСКО ЛЯТО НАУСПЕШНО

Първи делов опит в България
съществува взаимен интерес 
за сътрудничество в години 
те пред нас.
^л,хцскпз

Наближава ЗИМИШ тур* 
етически сезон. Ще отведете 
ли туристи от нашата стра 
Иа я българските зимни ту
ристически центрове?

БОСИЛЕГРАД: ПЪП ПТОРАТА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯ- 
КАНЕ

МНО иш 

МП
агеи-

2000сурдулишката туристическа 
на около

край Черно
През изтеклото лято

организирала десетдневна почивка
нашита републики п летовищатацмя е 

граждани от
море.

летен ту-Тазгодишниятни-плащането на отделни 
дове ортопедски помагало, 
от акции и този година не 
можем дп бъдем доволни. 
Още повече, че според броя 
на населението и трудоус
троените ;в 'Босилеградока 

община тази течност тряб
ва да дадат най-малко 300 
души. Така е запланувано 
и в общинския план по кръ 
подаряване, който утвърди 
ха и приеха делегатите па 
трите съвета на Общински 
та скупщина на една от спо 
ите редовни сесии. А защо 
е това така, отговор ът е 
съвсем ясен 
цията е грижа само на Об
щинската организации па 
Червения кръст, а не и на 
останалите компетентни ор 
гани и ведомства, преди 
всичко на възпитателно-об 
разователните 
Здравния дом и пр. 
черта ЗОРАН ТАКЕВ, ад
министративен работник в 
Общинската организация на 
Червения кръст в Босиле
град

На 28 септември в Боси
леград се проведе втората 
тазгодишна акция по кръво 
даряване. В акцията се от
зоваха съвсем малко кръво 

само 13 души*

С кого конкретно сътруд
ничите п България?

сезон завърши, 
агенции;ристически 

а туристическите 
и предприятия, наред с под 
готонкито зи предстоящия 
зимен сезон, „измерва-г лот

/ Сериозно разглеждаме 
тл.зможност, ращото 
с, че добрите усло- 
Боровец и Пампорово

— Сделката през това 
лято реализирахме в рам
ките ла 'угьтрудйичеството 

с туристическите аген
ции „Кооптурист" и „Евро 
90" от София. Както вече 
казах, ние сме доволни от 
реализацията на тазгодиш 
пата сделка, а 
и пашите партньори от Бъл 
гария. Топа означава, че

тази 
вярвамедарители 

Между тях на трима лекар 
комисия не позволи

си постижения.п ите
съдържи равносметката

агенция
вия в
и достъпните цени на аран 
жманите ще привлекат не- 

брой граждани от 
по-конкретно

на ни
- ската
да дадат, а само 10 дадоха 
тази ценна течност. Безспор 

съвсем малко. Още пове 
че ако се има предвид, че 
и в първата майска акция 
по кръводаряване отзивът 
беше малък. Тогава кръв 
дадоха 15 души. Или общо 
тази година в Босилегр ад
ска община само 25 души 
се отзоваха в тази хуманна 
и общеполезна акция., И 
още нещо. И в първата, и 
във втората акция по кръво 
даряване числото на нови 
те кръводарители е само — 
2, което покрай малкия брой 
кръводарители също така 
трябва да загрижи всички 
общински субекти.

туристическата 
„Плисино-турс“ от Сурдули 

голия" туристически
Стоя-

малък
ца за 
сезон? 
дни
иа агенцията.

туристическия 
„лято 90" ние бяхме откупи 
ли общо 000 легла п край 
морските летовища, по •»«и 
легла пя брега на нашето 
Адриатическо /море и 
Черно море п Бългирия. И 
адриатическите I летовища 
Сутоморе, Будва, Петровац, 
Мелине и Иеум имахме се 

Ьмепи с

Югославия, 
от нашата република — под 
черта Стоилкович.

но — попитахме 
Стоил коиич, директор довлни са

к. г.сезон— За

„ПИШ-ЕКСПРЕС“ — ПЕТ МЕСЕЦА ПО-КЪСНО
псе още пк-

Крачка напред1111

ползуват за Висок и дру
гите далечни села в общи 
пата. Кафенето вече е изда 
дено на частно лице, дока 
го останалите помещения 
все още са досегашното си 
предназначение. Все пак о- 
нова. от което най-много 
се очакваше да поправи по 
ложението на клона в Ди- 

линията до

След доста проблеми, да
ли ще остане като основен 
лревозник ца пътниците в 
Димитровградска 
или не. „Ниш-елспрес“ клон 
в Димитровград. ,лет месе 
ца след това като че ли 
прави крачка напред.

дсм десетдневни 
общо 4000 туристи, п иа чер 
номорското крайбрежие, в 
известните туристически це 

Мичурин, Созопол,

ведомства,
под

общинантрове
Бургас и Несебър, шест де 
сетднешш смени с около 

2000 туристи 
илкович. — Общо взето, таз 
годишното туристическо ля 
то е твърде успешен 
зои в дейността на „Власи 
на-турс“, което потвържда 
ва и следното сведение: на 
шата заработка е такава, че 
имаме възможност да уве

— Въпреки че от начало 
то на настоящата година Ре 
публиканският фонд за 
здравна защита въведе отде 
лни бенефиции за кръво
дарителите при ползуване- 
то на/ здравна защита, как 
то е освобождаване от пла 
щане на специалиссически 
преглед, бенефиции при пла 
щането на отделни видове 
лекарства, болнично лече
ние, както и бенефиции при 
реабилитация или пък при

казва Сто-
Да кажем и това, че вто 

рата акция по кръводарява 
не, за разлика от първата, 
която ^проведе Здравният 

дом от Сурдулица, бе орга 
низирана и проведена от 
Завода за транефузия на 
кръв от Белград.

СС‘-
Именно, както бе догово 

рено между Общинската 
скупщина и „Ниш-екелрес“, 
е направена известна рацио 
нализация на линиите, осо
бено на нерентабилните, рей 
совата гара да получи ново 
предназначение, а клонът в 
Димитровград получи лини 
ята до Ниш и превоз на ра 
ботниците от Пирот до Ди- 
митровгра. Договорено е 
също клонът да бъде под 
силен с нови и по-нови ав 
тобуси. Загубата за май ще 
бъде компенсирана от Об
щинската скупщина.

митровград 
Ниш — само за кратко бе
.в ръцете"1 на Димитров
град. Както ни осведомиха 
е димитровградския Клон, 
.. Ниш-експрес“ без каквото 
и да е обяснение от 19

заплатите със зави-личим
ден процент и ни остава да 
заимствуваме 
суми на някои сурдулишки 
предприятия и организации.

М. Я. значителни

ПРОБЛЕМИ В СНАБДЯВАНЕТО НА ГРАДА С ПИТЕЙНА 
ВОДА

септември отново е превзел 
линията Димитровград 

Ниш. Неофициално узнава
ме, че това е направено за 
•вото рейсът, който обслу- 
вал тази линия се развалил, 
а клонът в Димитровград 
няма друг рейс. Дали това 
ще бъде временно решение 
или пак има ..нещо“, остава 
да се види. Но в никой слу 
чай не трябва да се прави 
и крачка назад.

Какъв е деловият ви опит 
от Черно море?

— Тази година ние , за 
първи път организирахме 
почивка на наши граждани 
в България, на българска 
та част от черноморското 
крайбрежие. Имайки пред
вид този факт, мога да ка 
жа, че деловият ни опит 
в страната на източните ни 
съседи е изключително по
ложителен и от финансова, 
и от организационна глед
на точка. Доволни са и 
нашите клиенти, а това е 
Цай-ваЖното в дейността

Има превишаване в изра 

зходваните количества
Проблемите в снабдяване

то на гражданите с питейна 
вода в Димитровград на
караха „Комуналац“ посред 

Изпълнителния 
на Общинската Скупщина 

да вземе решение за прие
мане на извънредни мерки 
за пестене на питейната во 
да. Тъй като наказването 
на ония, които не пестят 
водата и превишават позво 
леното количество чрез мно 
го по-скъпо заплащане се 
оказа незаконно, то песте
нето остава в сила, но на
казването става чрез изклю 
чване.

градините). Ако бъдат из- 
ключенц от водопроводната 
мрежа тези граждани ще 
трябва да подават молби за 
повторно включаване, а то 
ва значи да заплатят кол- 
кото за първо включване.

А. Т.

Що се отнася до новите 
автобуси, те вече са при
стигнали и поддържат пред 
видените линии. Това са 
три нови малки рейса от 

„Дубрава“, които се.

ством съвет

ни. типа А. Т.

ПРЕЗ ФОТООБЕНТИВА

01,ЛИШИЛО" 0010 мм
От въвеждането на извън 

редните мерки пред почти 
два месеца до днес конста 
тирано е превишаване на 

количество

На единственото кафене в Димитровград, ноето 
в себе си дух на стария Цариброд, кафене 

и от разказите на Нушич, преди повече 
почна реконструкция. Неговите уважаеми 
само те, очакваха то да бъде подновено 
да задържи първобитния си изглед. Поне отвън

Тези дни реконструкцията (строителната част) е по
чти завършена. След като бе премахнато скелето, пред 
очите на хората се показа съвсем ново лице на нафенето 
Редовните посетители на „Гациното" и г
ч»"ЯТагтИ СТарИНИте в Димитровград тотално са разо- 
7™-0т някогашното кафене стара е само оградата 

на двата балнона и нищо повече. И тя, танава канвато е
сада на сгоял!? желяз°- изобщо не съвпада с новата фа
сада на сградата, върху ноято е добавен още един
от стънло и алуминий, канто и доизградената част 
точната страна. „Язък за хубавата фасада" 
тровградчани, А уж проектът 
димитровградчанин, който познава 
риброд и на самото кафене!?

носеше известно 
от две години за- 
посетители, и не 

и осъвремено, но

разрешението 
вода при 107 лица, живу
щи главно в Белеш и ули 
ца „Сутйеска“. При 61 до
макинства е констатирано 
5—Ю м3 повече изразходва 
на вода, при 24 от 10—20, а 
22 домакинства 
вали повече от 20 
от позволеното

са изразход 
м3 вода 

количество. 
Съвкупното превишаване е 
3 645 м3. Какво ще се пред
приеме срещу тези гражда 
ни, в „Комуналац“ още не 
е решено, но

привържениците на

е сигурно, че 
изразходвана заводата е

етаж 
от из

казват дими- 
човек,

духа на някогашния Ца-

иоливане на зеленчукови 
пока-градини. Най-сигурен 

зател за това е фактът, че 
след малко по-обилец дъжд 
два до три

е направен от наш

дена вода има 
достатъчно (дъждът полее

А. Т.
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Ии>и««^*тура]1>|фрф ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ „НИШАВА"

ДАВА

— Димитровград

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ОБЯВЛЕНИЕдивизия — ниш

МИМ№ШШ1ЩЕНИЕ за приемане на следните изпълни
тели на работа и трудови задачи

За работници под 3 — е необхо
дим и изпит за „Б" — категория, с 
трудов или без трудов опит.„БУДУЧНОСТ“ (Поповац) __ 1. Работници..АСЕН БАЛКАНСКИ“ в животновъдството 

в трудова единица „Висок" — 
8 изпълнители

Условия за трудов а единица ,,Ви-„ 1:0 (1:0)

..
души. Голмайстор — Миомип Коиим “ ' _Зр,1тели — 200 
картончета: Гори, М.шошевич („^дучнос^Г“5™' ЖЪЛ™ 

Съдия Стоян Анджелкович, Обреновац.

сок":ност“. за неопределенооцеме За Ра®ота |на терена, тереиески
7 р*с ’ добавъчни към стартната основа на

ИИЦИ ° п'°левъД*1ата тРУ" личния доход от 30 до 50%. Обезпе- 
д а единица „Висок — 6 из- чеи превоз, топла закуска- и нощу- 

лнители за неопределено вре- ване в случай на необходимост.
3 |е;квГок"и1т2рудова ~ 20 “Тш^иТГПож-:

за неопределено време"1™"6™’ "оот За заРаботка наД нормативите
4. Помощен работник в трудова- Па трУдо^ ^нща на производ-

та единица „Висок" - 1 изпъл- с™° с от 3000 до 5000 динара в за‘ 
т.ттт-готг тт ” висимост от собственото ангажира-'иител на неопределено време, (Не ^

5. Работипици в овцевъдството на 
фермата в „БАЧЕВСКО ПОЛЕ“
10 изпълнители, за неопределе
но време,

6. Работници в козевъдството в 
,,Бачевско поле" — 10 изпълни-

Футболистите 
Банлкански“

на „Асен 
от Димитров- 

още от 
с 'празни 

се нами

това се играеше предимно 
на србдата на терена.

Играчите на „Будучност“ 
създадоха няколко 
положения 
поради грешките на отбра
нителните играчи на „Асен 
Балкански“.

И в последната минута 
на мача „А. Балкански" 
пусна шанс да изравни ре
зултата и да потърси -щас
тие в изпълнението на дуз 
пи. Слабото футболно\ пред 
ставление завърши с мини 
мална победа на домашния 
отбор.

В неделя „Асен Балкан
ски“ -ще играе срещу отбора 
на „Прогрес“ от Пирот.

град >се върнаха 
едно гостуване 

ръце. Ако някога 
раха близо до вземането на 
двете точки — това беше на 
последния меч срещу 
дучност“ в Поповац.

Слабият отбор на

голови 
преди всичко

„Бу-

дома- 
пак успя след 

едно нападение да отбеле
жи гол и вземе двете точ 
ки. Това стана преди всич 
ко благодарение неактивна 

футболистите на 
„А. Балкански". Те играха 
слабо;

В началото на мача оба
че имаха няколко шанса, 
които не използваха. След

кините все Условия за работниците на фер
мата в „Бачевско поле":

— обезпечена квартира и три я- 
денета. Работно време 20 дни и 10 
свободни дни в месеца.

Молби с необходимите документи 
се изпращат на следния адрес:

Обществено предприятие „Ниша
ва", Димитровград, ул. Маршал Ти- 
то, № 159.

Обявлението остава открито до 
попълването му.

про

та игра на

тели, за неопределено време.

Условия:

За 1, 2У 4, 5 и 6 — е необходимо 
осмогодишно училище, I степен на 
подготовка с трудов, или без трудов 
опит.

Свърлиг
ОФК Ниш
Младост
Радшгчки
Мрамор
Долевац
Прогрес
Налилулац
Будучност (П)
Омладинац
Рудар
Асен Балкански
Слобода
Куршумлия

7 7 0 0 24:3 14
7 5 1 1 13:7 11(1)
7 4 1 2 9:7 9(1)
7 4 1 2 18:9 8
7 3 1 3 12:12

11:16
7(1)

7 3 1 3 7(1)
7 3 1 3 8:8 6 ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУ 

ТБОЛНА ДИВИЗИЯ — 
ПИРОТ

37 0 4 12:14 6
7 3 2 2 8:10 6 ТЪЖЕН ПОМЕН

5(1)7 2 1 4 6:13
7 2 1 4 10:18 5(1) В неделя Ца 14 октомври 

1990 година в 10 часа на гро
бищата в Димитровград ще да- 
дем годишен парастос на на
шия мил и не прежалим съпруг 
баща, свекър; тъст, брат и 

дядо

7 2 1 4 9:11 4

Ново1 3 3(1)7 3 10:10
11:131 27 4 2

Д. Ставров поражение
БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУОБЩИНСКАТА ФУТБОЛНА ИД- 
ВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУПА ,ДОГ“ на ТОДОР

ВЕЦКОВ„Партизаи“ГОСТИТЕ ПО-ДОБРИ
„МЛАДОСТ" (МАЛИ СУ 
ВОДОЛ) —
ЗАН" 4:2 (3:2)

от Белеш„МЛАДОТ“ (БОСИЛЕГРАД) — ЖЕЛЕЗНИЧАР (ВРАНСКА 
БАНЯ) 1:2 (0:1)

Босилеград, 30 септември 1990 година. Игрището „Пе- 
скара“ край Драговищица. Времето и теренът подходящи 
за игра. Зрители около 100 души. Гомайстори: за домаш
ния 
вич и
Милошевич и М. Радивоевич от Сурдулица — много добри.

„ПАРТИ- Каним роднини и приятели да ни придружат. 
Опечалени: съпруга Вела, син Стоян, дъщери Параске

ва и Петкана, снаха Верка, зет Лада, брат Михаил, сестра 
Нс-рка, внуци Деян, Мира и Вела и останали многобройни 

роднини.
Суводо;*, 30 септември 

1990 год.
Футболистите на ,,Пар 

тизан" от село Желюша 
продължават с неуспехи 
те. Наново претърпяха 
поражение, този път сре 
щу отбора на „Младост 
от Велики Суводол с 4:2.

Д ом а ки ш те отбелязаха 
набързо 3 гола и гго так 
ъв начин рошиха нъпро 
са с победителя в мача. 
„Партизаи" след това ус 
пя да отбележи 2 гола и 
намали до известна сте 
поп поражението. Но то 
вц беше всич)КО|, което 

постигнаха желюшани.
До края на мача суво 

дол чам и отбелязаха още 
еди и гол и крайният ре 

гласи 4:2 в полза 
па „Младост".

В неделя, на 7 откомв 
ри жшпошаинг в Димшт 
ровград ще играят мач с 
отбора ша „барац" от 
Барш йе ч ифдI у к.

отбор, Р. Захариев от дузпа, за гостите: С. Богдаио- 
С. Тасич. Съдията С. Станкович с помощниците Д.

ТЪЖЕН ПОМЕНвълнуваща игра Може би 
тактиката на домашния от-

В третия кръг на футбол 
ною първенство в Междуоб

футболна дивизия 'бор бе малко погрешна. Иг 
раеха с високи топки, кои- 
го успешно бяха спирани ог 
високите футболисти във за 
щитата на „Железничар“.

2:0 в ход бе 62 минута. 
Акцията започна и сам за
върши С. Тасич, който през 
цялата среща бе неуловим 
за домашните футбтлисти.

2:1 протичаше 78 минута. 
Ь наказателното поле на го 
стуващия отбор Б. Воиноиич 
е спрян на непозволен на 
чин. Съдията без да се 
лебае показа на бялата точ 

Сигурен реализатор бе 
V. Захариев.

На 30 септември 1990 годи
на се навършиха седем годи
ни от смъртта на

щинска 
Враня група „Юг“ босиле- 
градските /футболисти на 

своя терен претърпяха по
ражение. Наистина с 
мален резултат само с едни 

(2:1). Обаче, 
футбо

г

СЛАВА
СТАМЕНОВ

мини-

гол разлика 
според онова 
листите и на единия и друг 
отбор показаха на терена 
край Драговищица гостува 
-щия отбор съвсем заслуже 
но спечели две точки. За 
домашните футболисти уте 
ха трябва да бъде, че и 
при поражение 
добра игра, може би наи-до 
бра от началото на тазго- 

футболно нървен

което

от село Мазгош

Опечалени: съпруга Иванка, 
дъщери Наца и Сика, зетьве 
Ваца и Ноца и внучета.ко

показаха
ка ТЪЖЕН ПОМЕН

Двата отбора играха И 
следните състави: домашния 
отбор: П. Гашевич, Г. Аи- 
джелкович, А., Зарей, М. 
Григоров, Б. Воинович, И. 
Глигоров, С. Стоичков, М. 
Василев, Р. Захариев, С. Я 
кимов и И. Рангелов.

Оотборът от Ирански биня: 
Г Димич, Ж. Йоваиович, 3. 
Манчич, С. Стояиопич, М. 
Станкович, Д. Янич, Д. Моп 

Б. Христов, Г. Ристич, 
С. Богдановигг и С. Тасич.

В следващия седми кръг 
босилегродският отбор госту 
ва в Масурица на отбора 
„Партизаи".

дишнето 
ство.

с 1:0 — играеше се 25 ми 
пута на първото полувреме. 
Акцията на средата на те 
рена започна Д. Янич, след 
С. Тасич най-добър на те
рена. След като Тасич излъ 
га двама футболисти на до 
машни* отбор с дълъг пас 

С. Богданович, кои 
то с точен удар улучи ле- 

Вратарят на домашния

На трети октомври тази годи
на се навърши половин година от 

на наши,, мил син, брат,смъртта 
пуйчо II ЧИЧО

НИКОЛА
СОТИРОВ

зултат
проигра

чич,лта.
отбор П. Гашевич въпреки 
че навреме 
успя да хване топката.

През второто Полувреме 
и едипт и друг отбор също 

добра

Времето минппя, я тъгятп и бол
Неговите наЙ-интервира не ката остават вечно.

-мили — сомейстио Сотиров* от
д. С. Димитровград.М. Я.итака показаха
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когото
снахите едва-едюа се реша
ват да отидат с мъжете си 
при остарелите на село хо
ро един нашенец дълго оре 
ме си отивал сам. Помоли- 
помоли жената, а тя винаги 
има оправдание.

Всднож е болнава; друг 
ггът не иска да ходи, ако 
не ходят и другите отърви, 
трети път има важна рабо 
та. Нейният мъченик обаче 
намерил друго решение: за 
почнал да отива на село с 
приятелката си.

В днешно време, писмо4 п
®ЩГ> тг До: Манаси* Цреваро; Бремен, Западна Германия

ЗДРАВОЖИВО БАТА — МАНАСИЙО!I

Ево станая ночна година ти иаио щукна у Гер
мания, па ни со явяш, ни се прииазуеш, па я еве 
реши да ти пишем оти разбра дека си станал го- 
лем човен у Бремано ... Незнам от що ти т»на, 
оти сите викаят дена там било по-арно, но немой 
да ти е жал оти и нас тука ни „оправна" кому
нистите, па са и ние че раджаме старешни мечие 
със дървени уши.

Я не веруем да ти е многу душа загорела за 
наще чепеляци, но че ти пишем що има ново по 
нас. У Бусилеград се намоти* чиновници нано по- 
ганци у «оперативен амбар, па са да можат и 
вагръцитв че ни извадат. Арчалиите турия порез 
на ковторете, па са ние със Спасена па се цре- 
пиме до огньището. Ти знаеш на налвтв оная гло- 
тница с цръвените вуци та ни изподавия овците и 
иозите. Са заванаме друг домазлън овци, многу са 
арии оти сами се стрижат. Овчарете само си носат 
вречи нарамо и збираят вуната по трънйете, ама 
не банарат та е побелело Белутското присое.

Я одамна си продадо Първулж и Пладнена па 
заванаме от цръвените говеда, ама не са саглам. 
Многу са арамджии и ясларе, а млекото им е у 
роговете. Съга са на мода ненои другьи — ша
рени. Незнам тия накви че бидат, но чуем дена би
ле многу дженабетин. Особено тия от запад. Мене 
ми се е разпердушила ношарата та ме е стра ...

Ньивите едно време садиме борйе па са по- 
чнаме да гьи пальиме та садиме по малку нромид 
и чееньов лун. Бусиловчанье направил ненанва ва- 
брина за неканви елентронски ситнурии, па са ви- 
наят да я преправляват та да прават у нея пулета 
и маниста. Ега остане оная другата да има жените 
що да люпат.

а*!
Тъй като престанал да ка 

ни жена си, станал съмни 
телен. Впрочем и отнякъде 
подшушнали на съпругата 
му и тя започнала да го 
пита, защо толкоз /често 

ходи но село:

I;

В ДИМИТРОВГРАД
— А бе, тук в града пода 

та не а бива, въздухът не
чист

— А бе, Перо, у моят вестнин нема нища за ТИЯ? 
— Че има, Коле, че има, нига н»им дойду орден>ете 

озгора? ... а там отредия.
Наринатура: Б. Нинолов От първия петък на

татък —и я идем на отре- 
дию отрязвала жената.

СИНЪТ М. А.
ШОПСКИ СМЕШКИ

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

В някое си трънено село попът се заинатил да внара 
в лоното на Христовата вяра един дебелоглав шоп, нойто 
и не прекрачвал прага на черквата, нито гтьн разбирал нанво 
е бог, а намо ли какво значи триединството на бога: бог 
отец, бог дук, бог син.

Обяснил му попът, повторил му няколно пъти и му 
поръчал да го научи наум и утреден да дойде при него с 
празен чувал и ако си знае урона, ще му напълни чувал с 
брашно.

Еве ни 

гласамо...
Неотдавна в село Бребев- 

ница активистът, изпратен 
от Комитата на СПС в Ди
митровград „по служебна дл 
ъжност" разделял деклара
ции на Социалистическата 
партия. След като се запи
сал, един бребевничанин се 
похвалил на своя племенни
ца от Димитровград:

— Еве, ни гласамо ... А 
при вас минуше ли избори

Шопът се помамил от тоя келепир и цяла нощ не 
мигнал, а все повтарял: „Бог отец, бог дух, бог син". На 
сутринта вече сигурен, че ще „намаже“ един чувал брашно, 
повел и сина си с празен чувал, та да донесе брашното.

Като влезли в къщата на попа, синът отишъл в кухня
та, а шопът в нанцеларията на попа. Щом отворил вратата, 
попът се провиннал:

— Казвай I 
Шопът започнал: Младите се збърная. По цел дън вият ненои 

арапени песни и се издидзаят на едно место нано 
недотавни. Джеповете са им пуни с ненави гумени 
нюлавньи ама незнам защо им служат. Просвет
ата е многу напреднала: сопольивиците еве учат 
страни язици, а дасналете търчат по нозите.

Ние със Спасена излезнаме здравоживо

— Бог отец, бог дух... — и се запънал.
— А нъде е синът? — разгневил се попът.
— Па ене га у куйнуту с чувало, чека да га напълниш 

с брашно!
ге?

Зденна Т. Свиленнова, Записал: Тодор Литналов

ЩШМяоФШШ/ Казино на но-
приви и са караме и се не боиме. Овде народо 
многу се плаши от глад, ама за нас 
— имаме си пуно каче крушов оцет.

нема страшно

Бата — Манасийо, ние разбраме дена 
многу пара арчил за тановато, за жени. Слушай, 
немой да си танъв батакчия 
семе за динар. Па ано мож

там си
мИ/ИЯ

Кясино 
клк.то 
Н-Ие

оти ние овамо се тре-лг 7/ изпрати некоя марка
за домазлък, овия наще пущини не виреят.

Те тъна, друго нема що. Па ми пиши, бре мама 
му стара, ега стигне писмо 
Пене некаде

и до мене. Ако го
не земетърляви.

Много здравйе от Спасена и мене.
Стоимен Шляпарата

Директор и -1ГЯ1 а отгоерреи род«т^, д*.митроа.

Ралмило Чирич, Боривое Богдаповнч
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА ГшТг',п.^“ п Иванов, Никола Д.о 

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ Рангелов, Мирча


