
ЬРЯТСТНо
9 ИЕМИК НА БЬЛГАРГШа

С указ на президента на 
СФРЮ Йосил Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
ГОДИНА XXIX * БРОЙ 1468 * и

ОКТОМВРИ 1990 Г. * ЦЕНА 2 ДИН.

ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО.. НА СФРЮ

Наскоро ще бъди предложен нонцепт на 

конституционното устройство на Югославия
МиМЙЕВМг

АКЦЕНТИ ОТ РЕЧТА НА Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ 
XXVII МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР В НОВИ САД

НА

Па земеделците 

трябва па се помогнеско. Председателството 
СФРю настоява 
и принципно третиране на 
всички кризисни 
В Югославия. Това 
бира последователно 
не на Конституцията 
коните, което е валидно 
кто за гражданите, така и 
за органите на властта, ко 
ито не смеят да злоупотре 
бяват със

на
за единно

огнища 
подраз- 
спазва 

и за- Необходимо е приспособяване на държавата и ней
ните мерки към изискванията на модерното селско сто
панство — подчерта Йович.На заседание, състояло се 

на 5 октомври Председател 
ството на Социалистическа 
Федеративна 
Югославия е обсъдило под 
готовката за изработка на 
концепт на бъдещото кон
ституционно устройство на 
Югославия. Прието е зак
лючение Председателството 
на СФРЮ на следващото 
си заседание, в което ще 
участвуват председателите 
на републиките и автоном
ните покрайнини да обсъди 
концепт на конституционно 
то устройство на Югосла
вия на федеративна основа, 
който е изработен в Пред
седателството на СФРЮ и 
концепт на конфедератив- 
ния договор, който е подго 
твен в Словения и Хърват
ско.

Оценено кае, че световната 
конференция за децата, ко
ято и по равнището си, и 
по участието на държавни
ците, е най-висшето събра
ние, организирано от Обе
динените нации, символизи 

желанието и интереса 
на света с по-ефикасна грн 
жа за децата да се повиши 
качеството на живота 
се изгради по-сигуреи свят 
за бъдещите поколения.

— Новите димензии на 
разширеното производство, 
повишеното качество и на
сочеността към световния 
пазар всъщност е онова, за 
което се бори днес нашето 
селско стопанство и храни 
телновкусовата 
ност.

република шзаконните си 4'.*.Шкомпетенции.
За да се намерят демокра 

тични и трайни 
за проблемите в някои об
щини на Република Хърва 
тско, в които е 
политическата

решенияра

промишле .
влошена

обстановка!и да
Получих впечатлението, 

че тази година е била из
ключително тежка поради 
голямата суша, която има 
размери на природно бедс
твие. Нашето селско стопа
нство някак успя да се сп
рави с нея, но претърпя се 
рнозни последствия и е 
необходима голяма ангажи
раност на обществото да 
му се окаже помощ, та да 
не бъдат застрашени 
изводствените му 
ти. Съществуват доста тру 
дности, поради които дър
жавата и нейните мерки 
бавно се приспособяват 
към изискванията на модер 
ното селско стопанство. 
Ще бъдат необходими още 
много активности за прис
пособяване на икономичес
ките инструменти, особено 
на вносно-износните и кре
дитно-валутните, към нуж
дите на селското стоианст-

ш V- 'ЧШжи сигурността и да се 
станови

въз
доверието в

Щ Ш Жтт, ,*/ .4^7:

Б. Йович
про- 

мощнос-Председателят на Предсе 
дателството на СФРю Д-р 
Борисав Йвич тези дни по
сети XXVII международен 
селскостопански панаир 
Нови Сад. Оценявайки пана 
ира като твърде успешен и 
внушителен
можностите на нашето сел 
ско стопанство, което 
година на 
по-организирано, д-р Йович 
на пресконференция между 
другото заяви:

Председателството 
СФРЮ също така е прие
ло заключение председател 
ят на Председателството на 
СФРЮ Д-р Борисав Йович 
към средата на този месец 
да представи в Скупщина
та на СФРЮ становищата 
на Председателството 
СФРЮ за актуалната поли
тическа обстановка в стра
ната и предложенията за 
разрешаване на конституци 
онната криза в Югославия.

на

в

показ на въз-
на отОт заседанието на Председателството па СФРЮ година е все

ппте на властта, Предссда 
телството па СФРЮ тър
си от органите на Репуб
лика Хърватско да оценят 
и премахнат причините, ко 
иго внасят страх у гра
жданите и предизвикват ма 
сов граждански отпор. 
Необходимо е да се оттег
лят специалните единици 

милиция, 
исоспова- 

лица,

ОРГАНИТЕ НА 
КО ТРЯБВА ДА 
НАТ ПРИЧИНИТЕ, КОИТО 
ВСЕЛЯ ВАТ СТРАХ У ГРА 

Ж ДАНИТЕ

ХЪРВАТС
ПРЕМАХ во.

Председател ствот о 
СФРЮ е приело информа
ция за участието на пред
седателя д-р Борисав Йович 

сесия на Об

на ЬАЬУШНИЦД

Председателството па 
СФРЮ на 3 октомври взе 
решение командуването па 
Пета военна област да ръ 
ководи с Териториалната 
отбрана на Република Сло 
вения, а след това обсъди 
политическата обстановка 
и сигурността в страната с 
отделен обзор върху съ
битията в някои места в 
Република Хърватско.

ПЪРВА ИЗБОРНА 

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС
в тазгодишната

събрание на Обедипе 
нации и в световната

щото
ните
конференция на високо рав 
нище за децата,

на 30 септември в

на хърватската 
да се освободят 
тел по арестуваните 
в легална процедура да се 
осигури връщане па иелега 
лно взетото оръжие, да се 
премахнат барикадите и 

освобод-

която се
състоя 
Ню Йорк.

СКИ ОТБОР, СТАТУТАРНА И НАДЗЦРАТЕЛНА °КОМИ- 
СИЯ

Константирано е, че 
работата на Общото събра
ние силно ре е изявил ин
тересът на международна
та общност ло-нататък 
укрепва 
споразумяването и преодо
ляването на последствията 
от блоковата и други коп- 
фронтации, както. и общо
то настроение и надежда
та, че кризата в Залива ще 
бъде разрешена с полити
чески и мирни средства.

в

патрулите, да ес 
ят комуникациите, да се 
осигури обществен ред н 
мир и да се гарантира сво 
бода и сигурност па всич
ки граждани.

Председателството 
СФРЮ оцени, че в много 
среди със смесен състав па 
населението е настанало се 

усложенис на обс

па На 8 октомври т. г. в Ба- 
бушпица се състоя първата 
(изборна) конференция на 
Социалистическата партия 
на Сърбия в Лужнншкия 
край, в която досега са се 
запленили към 2100 члено
ве. Същевременно е приета 
ормеитациоина програма за 
дейност па СПС в предсто
ящия период.

От общо избраните .123 
делегати на конференция 
присъству^аха 98 души, 
ито след приемането 
нроцедуралнитс решения из 
браха Общински отбор от 
33 души, а са били пред
ложени 77, статутариа ко
мисия от петима и надзи- 
рателна комисия от трима 
членове. Първоначално е 
имало 21 предложения за 
председател, 17 от които 
са приели кандидатурата,

сетне след заседанието на 
председателствата на ОК 
на СКС и ОК на ССТН.кан 
дндати за председатели ос
танаха двама: Зоран Спа- 
сич, досегашен председател 
на ОК на СКС и Слободан 
Момчиловпч — референт 
на Общинския отбор на 
Червения кръст.

Конференцията с мнозин
ство гласове за председа
тел па общинската органи 
зацня на Социалистическа
та партия в Бабушннца из
бра Зоран Спаснч, досега
шен председател на ОК на 
СКС.

Характерно за първата из 
борна конференция на СПС 
е, че дискусиите протекоха 
около избора на кандидати 
те п съставянето па канди
датските листи.

ш
сътрудничеството,

риозно
тановката и сигурността, ко 
сто може да предизвика ме 

стълкнове
Председателството па 

СФРЮ смята, чс същссгву 
ващите между I тциопал ни 
и междурепубликаиски спо
рове, както и явленията, с 
които се нарушава досто
йнството, суверенитетът, те 
риториалпият и политичес
ки иитегритет па СФРЮ 
трябва да се пре 
ергично и да елиминир
ат всички причини, които 
може да предизвикат те
жки междуиациоиалпи стъ 
лкмовепни с трагични пос
ледици за всички народи 
и народности, за съдбата н 
иитегритста па Югославия 
и за нейното положение в 
Европа и света.

ждунационални 
ния с трагични последст
вия, особено в някои 
щини в Република Хърват

об-

ДИАЛОГЪТ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН

Д-р Васил Тупурковски, член на Председателството на 
СФРЮ# който беше изпратен от държавното ръководст
во да изучи на място обстановката в някои общини в 
Хърватско, след разговорите в Книн заяви:

— Онова, което е най-важно е пълното определе
ние на всички участници в разговорите — па общинско 
то ръководство, представителите на партиите и депута
тите в Събора — че за демократичното разрешаване на 
проблемите и изиамиране на трайни решения няма друг 
начин освен диалога.

ко
намахват еп

Ст. Н.



НАС |И У|ГЮ СВЕТА
НА 6 ОКТОМВРИ НАВРЕД ИВ СТРАНАТА

Войниците дадоха 

тържествен обет
В казармите по цялата страна 6 октомври т. г. бе 

ден на голямо тържество: младите войници дадоха търже
ствен обет, че но цената на своите животи ще пазят сво
бодата, мирното развитие независимостта и ннтегрнтета 
на СФРЮ.

ВДИГАНЕ НА ЗАВЕСАТА ПИШЕ: ТОДОР СПАС—ЛИТКАЛОВ

тухли, оставени на прои-вани е тояги,
звола на пазача и коменданти садисти и 
палачи. Стотини и хиляди невинни 
с години бавно съхнели по затворите, 
сток произвол из цялата страна. В раз 
кривансто на жесотката истина особс- 
И0 неуморни бяха политическите пар* 

движения, организации, клубове, ко 
иго никнеха ежедневно и всички опози- 

към БКП. Имаше и

Не само капитализмът, а и социализ 
„ът — пък той и по-категоричпо и по- 
убедително, твърди и доказва — 
мимиката управлява света. Никои по съ- 

може да оспори тази истина, 
би могло да се възраз

хора
Жече икоТака беше, например, в пик на щаба па Нишки ко 

казармата „Народен герой риус, който между другото 
Славко Родим** в Кшш, кь- каза: 
дето говори комендантът на 
Кнннски корпус генерал-ма- 
йор Томнслав Трайчевскн,

Iпостно не 
макар че нормално

Икономиката лежи в основите и на 
свободата, и на културата, и на морала, 
дори и па религията, която вербува вср 

обещавано икономическо 
Тя беше

— Многобройнпте труд* 
пости, с конто се срещаме 
в последно време п нашата

яма. тип,

ционно настроели 
нещо парадоксално: самата комунистиче
ска партия, в стрели и 1а си да убеди 
рода, че е скъсала с миналото си и го 
осъжда, беше в някои случаи и поревни 

ралканването на своите минали пре

Iшиите см с
благодсствпе па „другия" свят.

главните причини за пеуспс- 
комунистическия режим и ражда

ното на недоволството и съпротивата. 
Но старите властници се мъчеха леячее 
кп п донякъде успяваха да прикриват 
катастрофалното положение. Обаче сега 
демокрацията вдигна пищната

оказа гола и омайваща: дър- 
хазпа беше празна! Но и

на-и едната от 
ха па 1

ва в 
стъллсния!

Наред с разкриването на миналото 
изпъкваше и печалната дей- 

магазините

.завеса и
все по-ясно 
ствитслност на настоящето:

сцената се 
жавпата
не беше всичко: България дължи на чу 
ждестранпн банки 11 милиарди и 800 ми 
лиона долара! На всеки българин, вклю
чително п пеленчетата, сс пада дълг по 
1200 долара, мри минимална заплата ог 
100 лева п пенсия от оО лева! Това отк
ритие подействува като гръм от иедро 
небето, понеже и тази катастрофална ис-

това
всс повече се опразваха от стоки, които 
същевременно нагло поскъпваха, затваря
ха се фабрики, някои защо на десетиле
тия са работили на загуба, други поради 
липса на суровини, трети поради стач
ка на работниците, недоволни от ниските 
заплати, 
ботипа.

За пръв път се появи и безра- 
Разраствзше се криминала. Кра 

жбн, грабежи, побоиша, изнасилвания и 
убийства.
но, ентусиазмът се изпаряваше. Ставаше 
по-лошо отколкото беше. Някои

типа старателно сс прикриваше от наро
да. Защо с направен този дълг? Къде са 
отишли тези пари? Но и новото прави
телство, по свои си съображения, не да
ваше категорично и изчерпателно обяс
нение. Шушнаха се много нредположе-

Постепенно, но все по-усиле-

От тържеството в Нишкия гарнизон тайно.
други явно вече съжаляваха за минало
то, което гарантираше относително граж 
ланско спокойствие и материална осигу
реност. Но и мнозина, особено 
енраните по един или друг начин, и пре 
ди всичко опозиционните партиии, неумо 
рно и убеждаващо 
факти н документи,

а в тържеството взеха уча 
стие около две хиляди го
сти и роднини на войници
те. В казармата в Баня Лу 
ка „Краишки бригади" пр
ед войниците и повече от 
десет хиляди граждани от 
цялата страна говори пол
ковник Душан Марзел, ко
мендант на учебния център 
на бронираните и механизи 
рани части 
шин“... 
ден в казармите от единия 
до другия край на Югосла 
вия: Марибор, Сплит, Ти- 
тоград, Прищина, Охрид, Со 
хмбор, Нови сад, Зайечар и

страна се отразяват и 
войниците в ЮНА. Дейст- 
вуването на многоброенш:е 
партии с различни идеоло
гически и национални 
ределения, създава големи 
трудности на плана ма обу 
чаването на войниците

па

пия и твърдения, но пито едно не задо
воляваше любопитството и не убеждава 
ше никого.

от репре-оп-

Междувременно почнаха да излизат тръбеха, изнасяха 
с които доказваха

и наяве все по-страшни 
ята на властта

истини за деяни- 
през целия й досегашен

командирите в духа на со- 
циалистичес км я 
зъм и съдружието в Юго
славия. Ние в Армията ме 
сме против многопартийна
та система, обаче сме про
тив всички онези

патриоти-
вината на новото комунистическо прави 
телство за настоящето плачевно 
янне на икономиката и

Макар и съвре-период на управление, 
менници, макар и потърпевши, но на всс 
ки беше трудно да повярва в тези чудо
вищни престъпления и злини. Огромното 
мнозинство потресающо се

„Петар Драп- 
Така беше този

състо-
де^юкрацията 

на обществото. Твърдеха че то не само 
е неспособно да се справи с положението, 
но н съзнателно не предприема 
вежда нови и нужни меркидащото 
жи на старото и само заблуждава, 
стреми към демокрация.

съюзи и 
кои-политически партии, 

т© се формират върху едно 
национална основа и водят 
към по-нататъшни

запитваше: 
къде ни бяха очите? Къде ни беше ума? 
Разравяха се тайни братски

и не гфо 
Дър- 

че се
могили с деДР- деления

сетки разстреляни хора без съд 
съда. Обедодаияваха

и създаване на междунаци- 
онална омраза, към разби
ване на Югославия. Наше
то основно определение е 
федеративно 
страната върху принципите 
на АВНОю — подчерта по 
лковник Миличевич.

По-нататък гой 
че тази обстановка в

и ирп-В .нишкия гарнизон 
войниците и гражданите сл 
ед даването на тържестве
ния обет говори полковник 
Ратко Миличевич,

на защото те са 
отровени от комунизма и не могат да се 
освободят от

се истини за конце 
трационни лагери, в които десетки 
яди хора, без съд и присъда, 
вали години,

хпл-
разбиранпя и л;е-своите

тодн на управление. На 
тио н по-масово пригласяше

са излежа- 
измъчвани по гестаиовски, 

обречени на сизифов труд и битови

уреждане папачал- тях все по-охо 
младостта.усло

ОБЕДИНИХА СЕ ДВЕТЕ 
ГЕРМАНСКИ ДЪРЖАВИ

по-мизерии от животинските, убп- (Следва)изтъкна
стра

ната търси от младите вой 
ници възможно по-скоро 
да се оспособят за изпълня 
ване на войнишките задачи 
и всекидневни задължения. 
Да бъдат така обучени и 
оспособени, че маИ СВОБОДНИ всички в 
страната и вън от нея да 
бъде ясно, че Армията с 
готова да брани и отбрани 
интегритета и независимос
тта на нашата страна. Ние 
— изтъкна полковник Мили 
чевич

* На 3 т. м. се обединиха 
ГФР и ГДР в една държа
ва. Този ден е чествувандо 
стойно, но без прекадени 
доказателства на национал
ното чувство. В поръчение
то, което съюзният секре- 
тер на ГФР Хелмут Кол из 
прати до нашия председа
тел на Съюзния изпълните

лите Маркович 
между другото се казва, че 
обединена 
външната политика ще спа
зва целите на Хартата на 
°Н и процесите на КЕБС, 
Ще зачита границите, как- 
то и ориентацията за парт
ньорство и тясно сътрудни
чество с всички страни и 

«-гласуване на взаи мните интереси.

— ще направим вси
чко, което е от нас, че Ар 
мията да остане народна п 
югославска и затова 
да позволим никому да на- 
накърнява нейния автори
тет, който има в общество-

м яма
лен съвет

Германия във то.
Рч.чта ка полковник 

личевич бе поздравена с 
бурни аплодисменти от мно 
гохилядния народ, главно 
родители и роднини на мла 
дите войници дошли по то
зи повод от всички краи
ща на Югославия.

Ми-

Ст. Ст.
па пазарнатаСТРАНИЦА 2 икономика

Братство * 12 октомври 1990



МНОГОПАРТИЙНАТА
СИСТЕМА В ДИМИТРОВГРАДсне ш ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИ 

МИТРОВГРАДИСК#» ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДЛОЖЕНИ КАНДИДА 
ТИ ЗА ФУНКЦИИ В СПС Прнет|е генерален гра 

доустройствен пи
Както се и очакваше и 

малките среди, каквато с
димитровградската,
11аха иму ни от 
ината система.

Колкописан,. членове са за-
кви " Досега в СПС и ка 
те на |1ятРед вас изгледн 
Щите избори?™ В Предстоя 
ческата° днес Социалисти

йваяк е
това 6чнсл Члена‘ Очакваме 
перноп в пРеДстоящия
тачи. ЗНаЧИТелно да се 

Що се отнася до преде-
че тг ИЗбори с”. 
изтлели тМа реално големи 
върхГ;.лТ°Ва об°сновавам Р- У изходните програм-

не оста 
многопартц 

Засега па 
територията нк общината 
са присъствуващи 
тии —

На заседание иа Иници
ативния одбор за провежда 
не на изборите в Социали
стическата партия на Сър
бия на територията на Ди
митровградска 
предложени

- три пар
партия на Сърбия" Сръбско
:С°ПоГ1ГГаедеж3каата°бНН^

демокрация. Най-бройна 
както се и очакваше, е Со 
цнал митическата партия

Какви са моменталните 
активности на партията е 
пръви въпрос, който отпра 
вяме към председателя на 
Инициативния комитет Пи 
митър Гюров.

община са
кандидати за 

Общинския одбор на пар
тията, съответните 
сии, както и кандидати за 
председател на Общинския 
одбор и секретар. За пред
седател са кандидирани Ди 

Гюров и Миролюб 
Георгиев, а за секретар Ив
ан Янков, Зоран Геров 
Миролюб Георгиев.

комн-

Колко Четирдесете .при
съствуващи граждани на об 
щото събрание на местна
та общност в Димитровград 
могат да представляват ця
лата местна общност отде
лен е въпрос, за който мно 
го пъти до сега е разисква 
но безуспешно. Важно е, че 
по този начин е спазена 
предвидената процедура в 
приемане ма генералния 
градоустройствен план иа 
Димитровград.

тройствен план, изостана 
бурно разискване сред за; 
интересованите лрисъству- 
ващи. Плана е приет без 
много дискусии, като при 
това е сложена забележка, 
че неоправдателно отсъст- 
вуваг отговорните във вече 
споменатите общински слу
жби, както и хората от пре 
дишното ръководство, кои
то започнаха работите в из 
работката на плана и зду- 
шно за него се застъпваха.От 
присъствуващите е поиска
но плана колкото е възмо
жно по-скоро да се донесе, 
за да могат да се приемат 
и подробни градоустройс
твени решения. Това е съв
сем оправдан иск, защото в 
града има значително чис
ло проблеми, които не мо
гат да бъдат разрешени по 
ради факта, че Димитров
град няма валиден градоус 
тройствен план вече десети 
на години. Това от своя сг 
рана вече води до недора
зумения и негодувания ср
ед гражданите, които често 
не могат или да строят или 
да реновират старите обек-

митар

II
ни основи на партията
мир, икономически просне
бошш' СВободен човек исво бодни граждани. Това 
стойности, с които 
се обръща

— Социалистическата пар
тня на Сърбия в Димитров 
градска община сега, пос- 
редстом Инициативния ко 
митет за провеждане 
борните активности,

са СПС н изборната коиферен 
пия?партията 

към граждапи- — В непосредствени кон 
тактн сме с главния коми
тет на Социалистическата 
партия ма Сърбия и очак
ваме промоцията да стане 
скоро. Що се отнася до из 
борната конференция ори 
ентационно сме набеляза
ли 12 октомври тази годи

те.
„ Има забележки, 

кран определенията 
ганизиране на 
лен принцип 
зате в предприятията 
се организирате.

Законът за работа на по 
митическите партии е нед
вусмислен и Социалистиче
ската партия в 
градска община 
ше го зачита. СПС в общи
ната изключително ще 
организира на — 
ен принцип, а това изклю
чва

на из че по
запис

ва нови членове, учередява 
местните

за ор- 
тернториа- 

все пак вли-
Плаиът образложи дирек 

торът иа Завода за урбани
зъм от Ниш Иван леорги- 
ев, посочвайки генералните 
предназначения на площи
те и също така разрешава
не на движението по меж
дународното шосе, което, 
както вече с известно, 
предвидено да се премести 
от отсрещната страна на се 
га съществуващото. Плана 
задържа генерално всичко

организации на 
партията, представя своята
програма в местните общно 
сти

и там

и подготовя избори 
оошннеката организация 
па Социалистическата 
тия. Досега

в
па.

пар-
тези активнос-' 

ти са проведени в Димит
ровград, Белещ, Лукавнца, 
Желюша, Гоиндол. Трънскн 
и Внсочки Одоровцн, Моин 
пи, Бреоевница, Изатовци 
както и сред заетите в „Ци 
ле“, ГИД (гумарата) 
те училища. Понеже 
вечето

Освен СоциалистичесДимитров
напълно

еката партия на територия
та на общината присъству
ващи са и други партии. 
Какво е вашето мнение 
за това?

се
териториал

— Социалистическата па
ртия ма Сърбия ще се бо
ри за реализация на своя
та програма. В многопарти 
ината политическа систе-

изградено до сега, а с по
дробности сетне ще се за
нимават частичните подроб 
ни градоустройствени разра 
ботки. Оттам и недоразуме
нието сред присъствуващи
те граждани, които главно 
бяха дошли като заинтере
совани за отделни

организиране в предм- 
Партията, зна- 

обществе- 
предприятия и ведом 

ства, а всеки гражданин 
има правото да 
ли политически 
ки от своя интерес да се 
организира в една или дру 
га партия.

риятията.и две- 
в по- 

общности
чи, е напуснала 
нитеместни

става дума за малко 
жители и членове на’ СПС 
то там, където 
татъчно членове 
се определи 
там,

ма, за която се определя ре 
публиката, могат и дейст
вуват и други партии в об 
щината,

число ти.се опреде 
изхождай Както изтъкна Иван Гео- 

директор на Завода
няма дос- 
сетне щс 

застъпник, а 
където има достатъч 

но избират се

уважавайки толе 
рантен и демократичен ди 
алог, а гражданите нека се 
определят на предстоящите 
избори.

улици
или части на града, в по
вечето случаи спорни. Тъй 
като за разискване по те
зи въпроси нямаше присъс
твуващи от отговорните ли 
ца завеждащи' съответните 
общински служби, а 
повече че се разискваше са 
мо за генералния

ргиев,
за урбанизъм от Ниш, реа
лно е да се очаква плана да 
бъде готов в началото— Кога на общинско 

внище ще се проведе про- 
(представяне)

нара-ръководст- 
членове.

пролетта идущата година, 
понеже предстои ревизия 
от страна на съответна ре
публиканска комисия.

ва от петима моция А. Т.на
още

В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА В 23 МЕСТНИ ОБЩНОС ТИ А. Т.градоус

Нормирани организации иа СПС
В 23 местни общности формирани организации на 

СПС, проведени учредителни събрания, набрани ръковод
ства и делегати на Общинската изборна конференция. В 
8 местни общности, има записани членове, а учредителни 
събрания не са проведени, в 6 досега няма ннто едни за
пленен.

а 35 от редовете ма Соци
алистическия съюз. И сл
ед Изборната конферен
ция, активността върху за
писването в СПС ще продъ 
лжи. Дори в някои среди 
тази активност с оглед на 
факта, че същата ще пое
мат организациите иа СПС, 
щс бъде по-резултатна, от- 
колиото досега. 1Це поло
жим усилия и в онези 6 
местни общности, където 
досега няма запленени, да 
запленим и да формираме 
съответна организация — 
заяви ЗАХАРИ СОТИРОВ, 
председател па ОК иа ССТН 
в Босилеград.

Инак, до 1 този месец, в 
Социалистическата партия 
иа Сърбия се заплениха 860 
души от Босилеградска об
щина. За отбелязване е, че 
най-мпогобройип са селско
стопанските производители 
и работници, което дава ос 
нование, че СПС ще бъде 
партия на трудещите се.

Да кажем и това, че дру 
га партия официално в 
Босилеградска община ня
ма, а това говори, че засе
га СПС и няма опозиция, 
а как ще бъде до първите 
свободни, демократични и 
многопартийни избори оста 
па да се види.

В Босилеградска община 
изборната активност в ор

на Социалисти 
партия на Сърбия,

пето на ръководствата 
било тайно и с повечето

с
Димитровград

кандидати, при пълна само 
стоятелност и демократич
ност. В онези организации 
които имат повечето члело 
ве, покрай ръководствата 
(председател, секретар, ка
сиер и комисар 
иик) са избирани и отбори 
от 5 до 9 души. Освен ръко 

на отбо

ганизациите 
ческата 
навлиза в заключителен ет
ап. Учредителните събрания 
в организациите 
ват. На ред е Общинската 
изборна конференция.

ТЕЗИ ДНИприключ-

повсрс- Формиран е Нннцна- 

тнвев съвет на ДСБЮ
в 23 отДо 5 октомври 

37 местни общности в Бо- 
община са фо

водства и членове 
ри те, съгласно изборната ак 
тивност, на учредително-из
борните събрания са пред
лагани и избирани между 
повечето кандидати и делс 

Общинската избор-

силеградска 
рмирани 25 организации на 
СПС. В местната общност 
Босилеград са формирани 3 
организации, а в останали- 

В 8 местни об- 
има записани чле-

Увредителното събрание на Демократическия съюз 
на българите в Югославия е насрочено на 20 октомври з 
Нишгаги за 

на конференция, която тря 
бва да се проведе през на 
стоящата седмица. Копфе- 

ще наброява 150

те по една. 
щности 
нове на Социалистическата 
партия на Сърбия, 
до писането на информаци 
ята ни, учредителни събра
ния не са проведени, а в 
6 местни общности: Ресен, 
Ларалово, Радичевци, Пло
ча, Буцалево и Бресиица до 
сега няма пито един запа
сан. Обща характеристика, 
за проведените досега учре 
дително-изборни събра пия
е, че са спазвани избира
телните критерии.

Тези дни с формиран 
Инициативен съвет 
ДСБЮ от 15 члена.

Инициативния съвет на 
ДСБЮ реши учредителното 
събрание па Демократичес
кия съюз на българите в 
Югославия да се състои в 
събота, па 20 октомври 1990 
година в Ниш с начало в 
11 часа. На събранието ще 
бъде приет Акт за основа
ване на Демократически 
съюз на българите в Юго

славия, Програма н Устав 
(статут) па ДСБю и 
бъде избрано временно ръ
ководство на организация
та, което след това ще пре 
дпрнеме необходимите дей
ствия във връзка е регис
трацията на ДСБю в Репу
бликанския секретариат за 
правосъдие в Белград 
промоцията в Боснлеграде- 
ко, Димитровградско и дру 
ги места.

паобаче ще
ренцията 
души. Между тях мълнопра 
впи делегати, без оглед на 
това дали са записани или 

ще бъдат всички досс- 
па Общинс- 

на СКС и де
на Общинската кои

не,
гашии членове 
кия комитет . 
легати
ференция на ССТН. Между 
новоизбраните делегати, 26 
са делегирани от редовете

и

М. Я. к. г.па Съюза иа комунистите,Избира
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ЗА КАКВО 

СЛУЖИ ДСБЮ?
или не?МНЕНИЯ. ДСВЮ - ДА

БОИМ ЛИ СЕ ОТ СВОБОДАТА?
културен слом. Обществе лнинин. идем " 1'<“1'"™Л 
ните средства, конто се дадпт с,,о(1 |(.,а11
отпускаха за нашия краП обновяваш па Р‘>Д| I 
сс похарчиха най-много Няма пнкпкио ■ - >
на политически фабрики, че ще се отзоват,
конто сега са под въпрос.
Пазарната икономика пай* 
вероятно ще ги помете.

Страхът от свободата > зб- 
ременява колекгпината па
мет на народа дълго 
пропастта на тоталитарни
те режими. Хората помн
ят времето 
лични политически 
дення падаха глави и иред 
почитат да скриват нстни- 

Трагнч-

гии като срьбкина, а 
българската 
Югославия да са накърне
ни 13 конституциите на Сър
бия и СФРЮ?

Обаждам сс по повод по 
местения и неподписан 
кст вън „братство"
1465 от 21 септември

.заглавие „Ини

наслед иарО/Пюст1С п
брой

1990когато за раз 
убеж- смео да подх- 

пациоДСБК) не
ранна
малистическп

Доколкото ДСБЮ прете великобългарскпя 
нднра да бъде сериозна по зъм, по не смес и да пад 
лнтнческа организация и не по д влияние па опия но 
да спечели доверито на лтропи, конто водени 01 
малцинството трябва да спа дребнави чувства редуцира 
ли ембаргото от миналото ха националните прана на 

предложи отговор цялото малцинство. При
това всяка партия се стро 
ми за политическо господ 
ступано за себе си. ДСБЮ 
ме смее да падне на

Основата на всяка поли- равнище. Не смее да се 
власт е ефикасна допусне неприкосновено пр 

п аво па локалните лидери,

годила под
циатпви :за формиране 
Демократически 
българите в 
Според инициаторите и то- 

би била демократична и 
организация

малцинство в

екстремните
апетити

на
на Българската народност и 

конституции I е па Сърбия 
и Югославия има всич
ки нрава, които имат оста 
палите народи и народнос
ти У нас. Българите в Юго 
славия пишат на свой ма 
ичин език, имат РТВ на 
свой език, могат да разви 
ват културата си, да тачат 
обичаите, да бъдат избира 
ни, да сътрудничат с всич 
ки народи и народности 
да решават социално-ико- 
мическите проблеми в об
щините, в които живее б-ь 
лгарската народност, не им 
е отнето право-го да сс гри 
жат за старческите дома- 
кинства, пито пък другите 
права, които имат народи 
и останалите народности в 
СФРЮ.

съюз на 
Югославия“.шовиписките си мнения, 

иото е в това, че те 
начин безсъмнено 

главите

по
са вагоя

I I 1 -си хуманна 
българското
Югославия, имаща за цел 
успешно да реши 
ио-икоиомическите 
ми в общините къдсто жи
вее българската народно 
ст и да укрепва връзките 
сз»с сръбския народ и с ос 
тапалите народи и народ
ности в СФРЮ, както п с 
българския народ. Какго 
се вижда от гази прояла- 
мация инициаторите за фо 
рмирапе па ДСБЮ имат го 
леми амбиции да създадат 
организация с твърде ши
рок обсег на действуване, 
а не само за тачене тради 
циитс на народността.

ми поднасят
на трупа.

На боснлеградската поли
властвува- 

партня все още про 
състезава

социал-
пробле-

тнческа арена н да 
на най-горещите въпроси 
от живота па българите м

щата
дължава да се

със себе си. Отсъствп 
ето на каквато и да е оно 

агонн-

Югославия.сама тона
продължава

ята на еднопартийния мо
нопол. Партията, която все 
още се намира па престо
ла на властта смутена 
объркана с крайни 
лня се опитва да изпълни 

роля“.

ЗИЦНЯ
тнческа
икономическа система 
правова държапп. В сегаш
ните условия на тежка пко 
комическа криза и право 
ва несигурност, пито ед 
на партия не може да раз

конто скоро ще се патрап
н ват да водят думата за 

всичко. Нищо няма да на 
правим ако сменяваме ед
ни лидери с други, защото 
всичките са същи. Работа-

усн-

политическата си 
Нейните екстремни прота 

все още вярват на 
младостта си

чнта на доверието па гра- 
жраните. Следователно, ДС
БЮ трябва да изготви 
нзлезне на избори с нова 
алтернативна икономическа 
програма за стопанско въз 
раждане на общините 
българско национално мал
цинство, която да обхване

гоннети 
утопиите от 
и мечтаят за времето на 

власт. Но 
Все

п та с проста: да свалим ли 
дерпте и на власт да дове 
дсм демокрацията.

тоталитарната 
това е тяхна работа, 
ки има право да вярва в 
каквото си иска и да се 
бори за своите идеали ако 
зачита правата и идеалите 

Плуралнстнчес-

С оглед, че българската 
народност предимно живее 
в общините, които се числ 
ят към неразвитите краи
ща, Сърбия влага огромни 
средства за развитието им. 
Те изощбо не са запоста 
вени.

Поради тези причини пу
блично се ограждам от то 
зи текст, който в „Братст
во- бе публикуван без под 
пие на автора, па произти
ча че това е инициатива на 
Издателство „Братство" и 
апелирам на всички граж
дани от българската наро 
дност в СФРЮ да не вяр
ват на каквито и да е шш 
циаторн, които жадуват за 
власт без работа, което 
Конституцията не дава пи
то на един народ и народ
ност.

Дългогодишен съм рабо
тник в 
ство“ в Ниш, 
каже от формирането му^ 
по националност съм сръб- 
киня, а съпругът ми по на 
род мост е българин, 
сем добре ми е 
ситуацията в тази 
мативно-издателска 
задня, а и извън от нея ко 
гато се касае за положени 
ето на българската 
ност в СФРЮ- Затова 
изненадана и 
от инициативата за форми 
райе на ДСБЮ и поставям 
въпроса: кои това 
имам аз и кои

Издателство „Брат 
така да се

Но колко е просто, мно
го повече е трудно. Във пс 
ски случай никой не може 
да пи отрече правото да 
мислим и работим крити
чески извън общоприети
те догми, които претърпя

на други.
ката система не може 
се прави по мярката на ед
на партия.

Националистическите

да всяко село н всеки град 
и предприятие и конкрет
но да разработи план за 
стопанското им съживява 
не и включване в стопанс
ката система на Сърбия и 
по-широко, спазвайки па
зарните стремления 
цялото общество. За тази 
цел ДСБю трябва 
влече и организира 
ки наши хора, които имаг

Съв-
иззестна

инфор-
органн

ОП
озиционни партии не се 
решиха да формират свои 
отбори в нашата община. 
Те знаят, че техните тес 
ни националистически пр- 
ограми трудно могат да 
спечелят гласовете на бъл 
гарското национално мал 
цинство. Ние вече чухме 
какво е тяхното отноше
ние към нас. Властвуваща 
та партия още показва сво 
ята (не) заинтересованост за 
нашите проблеми. Резул
татите са налице и никому 
не могат да отбранят, че
стта.

Формирането на собстве 
на политическа организа
ция на българското наци 
онално малцинство в Юго
славия би бил реален и ед
инствен изход от сегашно 
то положение. Чрез нея 
ние би могли да се вклю
чим в плуралистическата 
система и равноправно по
ведем борба за осъществя
ване на социално-икономи
ческите, културни и нацио 
нални стремления на наше 
то малцинство.

ха политическо пораже
ние. Ако вече трябва да 
сс води борба между ста 
рото и новото, по-добре е 
да се води в легалните ин

народ
съм 

револтирана
ституции на системата от- 
колкото на улиците.да при- 

всич- права 
привил е-Иван Николов

-коментар Абсолютно съм против
формирането на ДСБЮ, ог 
носно на тази еднонашюна 
лна организация. Не ми е 
разораемо какво на 
народност предлагат иници
аторите за формиране на 
ДСБЮ- Тази

КОГА ЩЕ ХВЪРЛИМ КЛЮЧА? тази

В НЕ ЕДНА област прилагането 
ключове досега ни донесе главоболим. То 
зи път ще кажем няколко думи за при
лагането на „ключ“ при присъждането на 
Септемврийски награди в Димитровград
ска община.

Може би сегашната

организация 
предлага разединение меж
ду7 народите и народности
те, а не сближаване. Как
ва е това демократична и 
хуманна организация, 
то отправя призиив за зач- 
леняване само до българс
ката народност, което всь 
щност потвърждава и име
то й? На кой 
циаторите мислят да 
ществува 
когато предлага 
онална

ГИД, и от „Свобода“, и от „Градня“, 
от „Сточар“... без оглед на това кой ко
лектив в какво положение сс намира.

Не може да се отмине

па и

още един не
достатък, отнасящ се до пропозицните. 
Именно

коя-
— не може да се присъди награ

да, ако ме е издигнато предложение. Ни
ма и комисията не може да предложи, 
ако разбира се оцени, че еди кой 
колектив, или гражданин на общината с 
резултатите си — заслужават това. Ру
жица Алексова, която преди три години 
се завърна със сребърен медал от Олим
пиадата в Сеул, а тази година 
сребърен медал 
во в Холандия

комисия за при
съждане на Септевмрийски награди 
е виновна, защото е наследила ключа, по 
е траябвало да се опита да направи мре 
лом. Ето за какво се касае. Просто по 
някакъв си общински ключ — 
темврийски награди и признания 
да и настоява да бъдат обхванати 
всички или повечето поне по-големи 
дови колективи в града, сетне да има" и 
селскостопански производители и т. и.

и не
Инициативата за форми- 

Демократически 
съюз за българите в Юго
славия като културна и по 
литическа 
служава вниамиие. 
ременно задължава 
те инициатори да направ
ят вичко

сиране на
НаЧИН ИНИ-

със сеп- 
се гле- 

почти

съ-
сътрудничество 

еднонацп- 
организация? Къде 

тук е хуманността когато 
разделяме децата си но 
национална основа?

организация за 
Същев 
нейни тру- спбчели

на световното първенст- 
— все още не е удостое-

ровграСд? ИлиМпРЪкЙСКа ДнМИТ'
Ди Септемврийска 
кия

възможно и нуж 
но тя да се организира и 
учреди само 
на истинските 
нашите хора.

Веднага да кажем, че нямаме нищо
против тазгодишните носители на 
най-високо общинско признание, 
не изглежда ли някак неловко и неудоб
но, работници от някои трудови колекти 
ви да получават септемврийски награди 
а техните колективи са ивицата Уна 
ходността?! Нали посочените награди се 
дават — за извънредни резултати и по-

защо да не се присъ- 
„„..гг -и* града на атлетнчес-
клуб „Железничар“, който за две го

дини съществуване постигна 
удивление! Тези 
в квалификациите за 
на дивизия.

въз основа 
интереси на

това
Обаче След широкотона публич

но' обсъждане в Конститу
цията на Сърбия остана те 
рминът НАРОДНОСТ, 
не бе прието 
то което

резултати за 
дни същият участвувай 

влизане в 1-6 съюз-
В съществуващите инсти 

политическата 
система от нашия край 
още действуват 
то за двустайни апартамен 
ти и по някой 
твуваха

т.е.туции на предложени 
някои даваха тон 

да се замести с НАЦИОНА 
ЛНО МАЛЦИНСТВО, 
кар че инициаторите в тек 
ста пласират 
инициатива за запазване н 
развитие на

до
вее

Ако Алексова 
са били

хора, кои „Железничар“ не
техните усГ.еГшГй ш вижУГч^ 
с™ра3ДИ ГГПа” пеогледаРИ,1‘

илистижения. Ма-
.Не е ли по-добре от някой колектив 

които наистина е направил крупни крач
ки напред в своето развитие, завоювал е
ГгТ1ре3',ЛТаш ~ да бъдат наградени и повече лица, пък и колектива като ця- 
д°’ тъй като може да то служи за при
мер на останалите. Да оставим досегаш
ната практика: да има наградени й от

кредит жер 
националния и ку тезиса за

лтурен идентитет на своя- 
страхливо

равноправно
то на българите в Югосла
вия те 
нът

та народност, и 
пълзеха пред 
партийните

краката на 
богове, 
нашите

са приели термн-
национално малцинст

во, който сам по себе 
подразбира, така да кажа, 
граждани от

През 
краи- 

стопански и
тия години 
Ща преживяха

си
М. А. втори ред.
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Притурката подготвиха: Матея Андонов, Алекса 
Ташков, Предраг Димитров й Димитър Ставров. 
Снимки: Алекса Ташков

ИНТЕРВЮ СЪС
СЛАВА ТОДОРОВ, ДИРЕКТОР

НА ГУМАРСКА ИНДУС ТРИЯ ДИМИТРОВГРАД

ГНД Е СЪВСЕМ СОЛИДНА ФНРМА
Другарю Тодоров, 

е един изключително 
риод. Мнозина 
вал на деловата 
ГИД, който

след вас 
важен пе- 

пРеДричаха про- 
политика на 

и вие, като директор 
на опората на развитието на 
Димитровград, застъпвате. Доко- 
лкото виждаме, Вие все още сте 
на работното си място, а и ГИД 
с успех „плава” по неспокойните 
пазарни води в страната 
жбина.

Наближава края на 1990 година, която по много неща беше пре- 
Димит;Г~аТа СЪДба най*големия и без съмнение, най ва-

ломна за
жен
вата” години интеграция в „Тнгро- 
с п-кпгпг/атт МЯ В Края на миналата година се стигна до делова раздяла 
нте попи НШН,1Я паРтньор. За това как ГИД успя да консолидира ссо- 

е редици, и как успешно дочака (не) желания път към самостоятел- 
път на развитие, ще изнесем в настоящето ин

тервю с магистър дшш. инженер Слава ТОДОРОВ, директор на пред
приятието. *

ност, относно собствен
и в чу-

Да. както вече е известно от 
1 януари настоящата годиш, след 
малко неочакваната раздяла с „Тн- 
!^Р"- ™е работим под название 
1ИД (Гумарска индустрия „Димит
ровград' ). С оглед на факта, че до- 
като бяхме в състава на „Тигър", 
множество служби. не съществува
ха, наложи се спешно да създадем 
собствени

во по-сериозно засегнат и 
бъде доведено 
ването му.

* Какво бихте изтъкнали като 
основни 
пат 
днес?

няма да ваха и специалисти от ФИАТ като 
под въпрос съществу положително се изказаха за нашата 

фабрика, така че разчитаме в тази 
голяма система ФИАТ-ЗАСГАВА да 
намерим свое място. Без оглед на 

характеристики в сто- това, че крагуевчани 
теването от 1 януари 1990 до

имаг свои
цехове за производство на гумено- 
-технички стоки в Баточииа, нашите 
програми не се съвпадат. Впрочем 

— Ние отдавна прилагаме сис нашите 
темата на пазарна проходимост на 
нашите произведения.

33 ръководехме и в настоящата годи- световни размери, какъвто 
на. Ясно ни е, че живеем във вре- мер е ФИАТ. С една дума, в 
ме на драстично спадане на жизпе- област и занапред ще влагаме ка- 
ното равнище и се насочваме към питал, защото имаме договор с на
лови произведения които по-добре шите партньори във връзка със спе 
се търсят на пазара, което говори циализацията на програмата, 
и за нашата производствена днна- 

на мичност. Не търпим статично състо 
яние, защото то след късо време, 

на фирми.

Слава Тодоров, ГИД 
перспектививитални служби. Тук пре 

ди всичко имам в предвид финан
совата, комерческата и други. Пра
ктически, трябваше всичко да съз
даваме, не да

инвестиционни активности по-напред направил! това, ще бьде 
толкова по-добре за нас, но това не 
ще върви лесно и бързо.

От друга страна, всички ние в 
Югославия, пък и ние в ГИД, стра 
даме от неупльтненост на режийна 

Това отношение 
преки производители, е 

твърде лошо и много обременява 
дохода. Това в предстоящия период 
ще представлява голямо главоболие 
и проблем, когато се решава въпро 
са с излишека от режийна работна 
сила и намаляване на ненужните 
разноски, за да се стигне до и:тин 
ско възнаграждаваме според трудо
ви резултати, 
трябва да се работи много, но е 
основно да се разбере, че в наето 
ящето положение, само съществено
то повишение на производиетлиосг 
та на труда може да доведе и до 
съществено по-голелш лични доходи. 
Естествено, при запазване и уствър 
шенствуване на постигнатото рав\ш 
ще на качеството на производство
то и при още по-пълна изява 
името на нашата фирма.

тъкмо се стремят към това да 
От тях со приспособим към такива гиганти в

се
импровизираме, 

един Л1есец, за да не се стигне до 
застой в производството и з съвкуп 
ното

напри-
тази

стопанисване. За щастие, има
та работна сила. 
косвени

хме свои кадри и успяхме за твър
де кратко време да станел! на соб 
ствени крака. Работеше се деноно
щно, а при същински подбор 
кадри създадохме добър отбор от 
специалисти така че 
раздяла с „Тигър” не излязохме по 
вредени. Напротив, 
ито не вярваха в нашите 
сти доказахме, а доказваме и зана-

* И накрая, другарю директор, и 
вашите работници, 
чем и огромното мнозинство зае 
ти в Югославия в стопанството, 
не са доволни от личните дохо
ди. Как да се повишат заплатите?

както впро-от деловата довежда до пропадане 
Затуй в производството на обувки, 
в производството на кецове, еъвсдо 
хме програма с производство ни ко 
жени изделия. Тези изделия са гвъ- 

пред ,че сме една съвсем солидна рде добре приети на европейския 
фирма, която има видно място не 
само в гумарската промишленост в 
Югославия, но и на чуждестранния 
пазар. Лично считам, 
по-силни. Представихме се на паза , 
ра с нови произведения, повиших 
ме износа в сравнение с 1989 годи
на почти за 25 на сто! Всичко то

на мнозина, ко- 
сиособно-

Върху гози в ьпрос— Как да се стигне до по-висо
ки заплати е усложнен въпрос. Препазар, особено в Италия, а това по

казаха и множеството панаири, сред ди всичко, неплатежоспосооността в 
които и неотдавнашния в Стокхолм, страната пряко влияе и в/.рху на

шите лични доходи. По добрата пла 
При „Техническа гума”, надявам тежоснособност на нашите купува-

се, наскоро да разширим асорти- чи ще донесе и повече пари в на-
мента на произведенията. Изготвих шата каса и по-големи заплати. Вто
ме проект и сега чакаме па сьгла- ро, с години наред само говорим за
сие от страна на Икономическия разтоварване на стопанството, 
институт в Белград, за да започнем става тъкмо обратното. Трето, и мо
да реализираме тази инвестиция. С же би най-същественото, само с пре
тази програма още повече ще се структуиране на предприятието, от

изобщо, качеството държим станда доближим до ония промишлени от- носно напускане на трудово интен-
рдио на завидно равнище, а за ре- расли в Югославия и в света, кои- зивиата дейност там където имаме
кламации на наши изделия почти и то използват гумено-технически най-голям брой работници, а ниска
не знаем. Обаче далече сме от това стоки. производителност. При нас в 1ИД
да бъдем напълно доволни. Ние жела гова е едиа част в производството
ем да вървим напред. Естествено, как * Когато сме при „Технически- па обувки,
то и всички други и ние имаме пробле те гуми”, какво за ГИД предстач Обаче преминаването на по-произво
ми с неплатежоспособността, с ог- лява навестяваното па голяма днтелна работа при по-малък ором
лед на целокулнато стопанско по- сделка между ФИАТ и ЗАСТАВА? иа работници, нюо може, >шю пък

Югославия. Трябва да смее да бъде рязко; относно, едно-

че сега сме

ва стана в един момент, когато мно 
жество гиганти се борят за голия 
си живот, ние имаме достатъчно ра 
бота. Склад готови стоки нямаме

а на

Инак, нормално е нашите работ 
шиш да бъдат недоволни от лич
ните доходи, 
имаме малки заплати, особено ако

Ние в ГИД наистина

те се сравнят с някои в извънсто- 
панскнте дейности, без оглед дали 
се касае за общински, републикан
ски или съюзни органи, работещи в 
Димитровград. Реално е нашият 
среден личен доход да бъде по-висок 
от средния л.д. в стопанството в об 
щпната, но когато внчко се съгле- 

•да, в никакъв случай не можем да 
бъдем доволни от нашите лични до 
ходи. Както се вижда, отговора на 
въпроса: как до по-големи заплати

ложение в 
разчитаме и с определен риск, за
щото някои поисквания от лартньо 

да отидат под ф'-

страпчнво уволняване на работници, 
по това изисква големи капитало
вложения в обекти

— За мас това е от голямо зпа 
чепие. Ние сме един от качествени

и мощности,ри, които могат
лит. не ще можем напълно да най- 
латим, но дори и да се стигне до
там — ГИД не ще бъде фимапсо- замия от

те производители па гумено-гсхпиче 
ски стоки, който получи хомолош-

ФИАТОВИЯ ИВС.ч', а нд- лишена от работна ръка. Ковкото ни най-малко ме е прост.
кт.дото би се хианал на работа мз-

~ Ас*. 41001
. 22-46
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ЦЕХ С МНОГО ИНВАЛИДИ-ФИНАНСИТЕ ДОБРИ общата политика за развя 
тието на селото.угроаяващ здравето па ра

ботниците и човешката сре 
Да — ,ще бъде премахнат.

доработка па 
вентилационната система в 
цеха за обувки, платна и 
фолин и в цеха за пронзпо 
дство па гумено-технически 
стоки да се поправят и зиа 
чително да се подобрят ус 
ловияга за работа.

Цех от който иай-миот 
работници са отишли и и и 
валидна пенсия е налирата. 
Той е модернизиран и 
скоро време трябва да вло 
ае в действие. Също така 
се въвежда и ппенмашчеи 
транспорт на пълнежа

който досега беше

стойност от 33 000само па 
динара или само едпомесеч 
но производство.

От всичко произлиза, че 
се движи

конто пасть* 
отделяне на

целокупната 
се обсъжда

Промените, 
пиха след 
ГИД4“ от „Тигър“ пред де 

години,

При това 
проблематика 
на събрания на трудовия 
колектив, на самоуправител 
ните органи като своите 
мнения в писмена форма 
представя на компетентни
те общински органи и слу
жби. Чрез местната общно
ст и споите делегати инея- 
стира за реализацията иа 
такава политика.

I
Остапа чрез

кемврн миналата 
значително не са се отрази 

стопанисването 
изтъкна

производството 
в рамките на запланувано- нали върху 

на фабриката —
КРУМ ВЕЛИЧКОВ, фниан 
сов директор на 
градската 
нуитета на 
го е запазен, а също така 
а набавката на необходи- 
те суровини н възпроизнод 
ствен материал.

то. смесите,
най-г<темия замръсител 
работната среда и по такъв 
начин и този проблем зна
чително бн се смекчил.

Резултатите обаче би би
ли оше по-добри ако

платежосг юсббмо- 
стопанство бе 

бяха 
поисква

на
сън-ДИМИТРОВ

гумора. Конти 
* производство-

купната 
ст на цялото 
ше по-добро и ако 
наплатени всички 
ння. Положението — мзтък 

Величков,

ГИД не само, че с заин
тересован за спазването на 
града но и сам дава ини- 

устрояването
' Лакпрпппата м финалния 
цех еа иа второ място по 
аамрьсяпаме иа работната 
среда, по по опасност —те 
са иа първо! И в този цех 
са направени известни ре
конструкции и модерниза
ции. Очаква се само ате- 
ст и машините да бъдат 
пуснати и действие.

С това още един фактор,

значителнова циативи 
му. Дава и материални срс 
дства за комунално-битово
то изграждане иа града. Го 
лям привърженик е на по
литиката за паралелно 
питие на целокупната ооще 
ствено-политическа

износа, тока че ппоправя 
личните доходи па време 
сс изплащат, както и залъч 

към доставчици-

В края на първото пол у 
осъществен с общ 

132 460 000 дина- 
124 360

ЖИЛИЩНИ ПРОБ
ЛЕМИ

годне 
доход от

разходите са женията 
те. Очакваме и иа края па У.'Мпечалбатабруто

8 099 000 динара, а акуму
лацията е 217 000 динара. 
От своите клиенти „ГИД“ 
има ненаплатенн стоки на 
сума от 63 468 000 докато 
тон дължи 19 171 000 дина
ра. Залежали

с
годината резултатите да 
бъдат още по-добри,

Как се решават жи 
пищните проблеми на 
работниците. Това ст 
ава по няколко начи
на: дават се общест
вени квартири, сетне 
чрез жилищната ко
операция, а отпускат 
сс и кредити за инди
видуално жилищно ст 
роитество. Счита се, 
че над 15% от заети 
те в ГИД са разреши 
ли жизнените си про 
Злеми.

общпоно
ст. Участвува в създаване
то и реализирането па всс-опреденеже сме превзели 

лени мерки да наплатим не
реализация.изплатената

стоки има

НЕФТНА КРИЗА 11 Н \- 
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ, 
ТИСК ЗА

Поради общата неплатежоспособност в страна

та, има сериозни затруднения в набавката на суровини. 
От друга страна нефтната криза създава трудности, 
защото органичните суровини 
произведенията н това много им пречи да бъдат кон
курентни на пазара.

Това налага максимална рационализация н ико
номичност в производството.

ПРЕМАХВАТ 

СЕ „ТЕСНИТЕ 

МЕСТА"

постоянно поскъпват

Поскъпването на тока и постояинят натиск 
повишение на личните доходи, също влияят върху про 

качеството на

за

производ-нзводнтелността на труда и 
ството.

В производството „тесни 
усло 

някои

Из цеха за производство на кецове
.места" представляват 
внята за работа в 
цехове,
бързо намаляване трудоспо 
собността на работниците. 
Към тях се числят н маши

довеждащи до
ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧ 

ЕСКИ ЖИВОТ
Обществено-политически

ят живот в ГИД се разви 
ва чрез всички легално 
избрани органи и тела в 
колектива.

ните, копто 
затова
много физически са обре
менени.

недостигат п 
пък работниците

Всеки работник е вклю- 
. чен в него. Работниците 
са включени в дейността 
в предприятието и в мест
ната общност. ГИД винаги 
дава предложения и мне
ния и активно участвува в 
материалното им реализп 
райе.

Макар че условията за 
работа се подобряват, вен 
тнлацнята и климатизаци- 
ята са в недоимък. Освен 
това
тни транспортни 
конто

ПРЕДПРИ
ЯТИЕТО недостигат и извее

линии,
значително фнзиче 

ски да разтоварят работ
ната сила в предприятието.

Нужни са преди всичко 
електронноизчислителни ур 
еди и компютори, които 
до значителна степен бн 
ха издигнали 
на производството а 
това

ЖИВЕЕ [ 

ПУЛСА НА 

ОБЩИНАТА
Предприятието живее с 

пулса на общината.
На работниците от ГИД, 

както и на другите, ие им 
е все едно при какви усло 
вия се живее в тази среда.

качеството 
при

чувствително биха на 
малшш субективните гре
шки.

Дпхгунг профили

Лична карта на ГИД
запозна*" отличната " карта 1°Д°ПР *ИЛИПОВ накратко ни 
1990 година ГИД е самостоятелно" 01 Новата
иите единици и сектори- ттпипш° предпрняТие със след- 
ТНЕНИ ФОЛИИ трудова е“™ица ОБУВКИ, ПЛА-
И ГУМЕНИ НИШ® и ®МЕХА1ШЧ^^НИЧЕСКИ СТОКИ

ничЕско-тЕхноложкоВЛрлчнйт«кдн:!^^^ри: ТЕХ 
НСОВО-СЧЕТОДОВСТВЕН СРКТгтИЕ’ КОНТрОЛ, ФИНА- 
ПРАВОВИ И ОБЩИ рЯБОТИ ^г„ЛТоН,^оСЕКТОР ЗА 
(доставки, продажба и т) и КОМЕРЧЕСКИ СЕКТОР

В предприятието
«4 В11ШИСТИ и 80 души

Стипендира 12 
8 технолога, 2

са заети към 1 350 души. ГИД има 
с полувисше образоваше. Д 

студенти от следните 
електротехника, 1 специалности:

химик и 1 юрист.
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ОТПУСКИ ПО БОЛЕСТКапитало
вложения 

за по-добро 
бьдеще

Най-трудни условия, 
най-глалко отсьствия

да: ако работникъм има 
„златни ръце“. Докато е в 
отпуск ще си заработи мно 
го повече, пък за отпуски
те се плаща средното от по 
следните три емсеца.

Сега няма инфлация и 
се има сметка.

За 8 часа се губи поло
жителната стимулация с 
10 на сто — а над 8 часа 
— 20%- Характерно е, че 
амплитудата на отпуските 
расте от 1 до 15 в месеца, 
когато има и по 120 отсъс 
твуващи, до края на месе 
ца пак спада на 75 до 
души.

За нормално се счита в 
6% отсъствуващи, но не и 
отпуск по болест да има 
12—13 процента, какъвто е 
случаят сега.

Съществува съответна ко 
мисия към предприятието, 
която следи как се полз
ват отпуските по болест.

Във „валярата“ се 
какви са условията за ра
бота: прах, температура, 
сажди... Но все пак от то
зи цех най-малко боледу
ват.

знае
ГИД има предимно 

дово-интензивен 
на производство, 
ям обем заема 
вото на обувки, 
необходима много работна 
ръка при ниска акумулати 
вност.

тру- 
характер 

Най-гол-
произзодст 

където е Най-многр отсъствия по 
болест има в конфекцията. 
В този цех се произвеждат 
кецове, гумени опинци, бо 
туши. Известно 
ние е факта, че тук рабо 
тят предимно жени.

В последно време и от 
цеха за технически стоки 
има много боледуващи. Пр 
ичината — много се търсят 
и за да се задоволят погре 
бите в този цех се прех
върлят работници от дру
ги цехове, а те трудно сви 
кват към производствените 
условия.

На отпуски по болест об 
икновено отиват ония, кои 
то са дошли от по-леки — 
на по-трудни работни мес
та. Тук и сметката се гле

Гуменно-технпческитс ст 
имат' много по-малък 
в съвкупното произ

водство и имайки това 
в предвид и износеността 
па съоръженията дори и 
над 80% — ГИД се опре
дели към развитие на ик 
ономически доходните пр 
ограмн. Това са главно 
гуменно-техническите сто
ки н в по-малка степен ще

оправда-

80

се влага в производството 
на обувки.

Цели се значи произво 
дството на гумснно-техни- 
чески стоки , чувствително 
да се увеличи, а произво 
дството на обувки да ос
тане на същото равнище 
при по-малко работна си
ла. Личните доходи 

добри, но...
Това може да се осъще

стви при наличието на но 
ви машини и при значител 
но повишение на произво 
дителността на труда.

Във връзка с това е изго 
твена инвестиционна прог 
рама за набавка на нови 
УХФ—линии, които значи

допълнителни доходи с об
работка на земя например. 

Това сигурено зле се от- 
върху произволите

ГИД и „Балкан” имат 
най-високи лични доходи в 
Димитровградска община. 
Но сравнение с личните до 
ходи в митницата напри
мер, или с личните дохо
ди в
йности — те са малки. То
ва нещо създава известно 
недоволство сред работни
ците.

Средният личен доход 
в ГИД е 3250 динара, кое 
то е недостатъчно, а жиз
неното равнище в ГИД е 
слабо. Това се „поправя” 
до известна степен, по друг 
начин. Мнозина от работ
ниците си осъществяват и

разява
лността и качеството на ра 
бота на работно място.

От своя страна пък ГИД 
според степента на акуму- 
лативност и съгласно зако- 
нопредписанията, прави вс
ичко за подобрение на жи 
зненото 
тниците.

тел но да издигнат качество 
то и обема на производст
вото при
ческите стоки, а с това 
а кумулативната 
ст на предприятието. С то 
ва не приключва инвести
ционният цикъл. ГИД и за
напред ще действува в та 
зи насока в

гу мем! 11 ю-техни-
извънстопанските деи

способно-

равнищг на рабо
нарамките

развойна стратегия 
каквито са нови инжекци
онни преси, и други линии, 
които в рамките на инже
неринга на гуми трябва да 
укрепват 
способност на фабриката.

Посредстовм синдиката 
се обезпечават стоки от 
първа необходимост, на ние 
ки цени, сетне дава се ре
грес, но всичко това сигур 
но не е достатъчно.

своята

Гумени профили за автомобилната промишленост 
— перспектива на ГИД

акумулативната

АП. 01405 
35-42

ш
Ш АП. 55618-V

Стари н нови произведения
АП. 60026

най-старите произведения на гумарата
все още се търсят на па-Тсзи обувки — едни от 

лачени балерини и гумени лачени ботуши
ботуши (в средата). Вдясно: ботуши, пови нро-зара... както и детските 

изведения на ГИД.

СТРАНИЦА 7
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Из ДЕЙНОСТТА НА ДИСЦИПЛИНАРНАТА КОМИ

МЕРКИ ЗД ОКАЗВАНЕ НА 

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ
еня

За направени 

нарушения-наказания
За повреди па трудови 

задължения в първите де
вет месеца на годината в 
ГИД са съставени 24 акто 
ве за възбуждане па дис
циплинарната постъпка сре 
щу 30 работници.

Най-чести повреди на тр/ 
дови задължения са: идва 
циплипарна постъпка 
тоянис, или употреба 
алкохол в работно време, 
своеволно напускане на ра 
ботно място преди да с из 
текло работното време, от 
каз да се изпълняват тру
дови задачи и неизпълняоа 
не па трудови задачи.

Срещу шестима работни
ци е възбудено следствие 
зарад отучждаваис на об
ществено имущество. По та 
зи причина неотдавна един 
работник е уволнен, а след 
ствието срещу друг е в 
течение. _

Срещу двама работници е 
възбудено следствие зарад 
злоупотреба на отпуск по 
болест.

НЕОБХОДИМА Т РУ- 
ДОБА ДИСЦИПЛИНАТЕ БЯХА ПЪРВИ

— Водим непрекъс
ната борба за повише 
ние на трудовата дис
циплина, защото това 
е също едно от усло 
вията за спазване на 
ритъма на производс
твото — изтъкна ме
жду другото Зоран А и 
донов, председател на 
дисциплинарната коми 
сия.

На снимката са първата група ра
ботници в гумарата през 1959 годи
на: Никола Миялков, Душиика Зар
кова, Давпдко Давидков, Милица 
Глнгорова, Петър Петров, Цветанка 
Младенова, Велко Велев, Мария 
Станкова, Мнлорад Маионлов и Сто 
ям Илиев.

сре-
на

Не ще и съмнение, 
че за да може ГИД 
Димитровград да се 
иоси с конкуренцията 
на световния пазар — 
трябва винаги да нре 
длага качествени изде

В днешно време, когато 
жизненото равнище на тру 
дещнте се е сериозно засе
гнато от икономическата 
криза
ване мерките, които синдн 
калната организация в 
ГИД подема.

— Само в последните ня
колко месеца обезпечихме 
на по-ниски цени за наши
те работници 2 тона кашка 
вал, 20 тона захар и 23 то
на картофи, а в скоро вре
ме ще набавил! и значнтел 
ни количества ябълки, кру
ши и други овощия. М 
на се снабдиха и 
техника, като взетите апа
рати ще изплащат от 4 до

6 пъти. 
кн, печки на мпкро-вълнн и 
др. уреди, са взети за сума 
от над 900 хиляди динара
— казва Света Йованович, 
председател на синдикална 
та организация и ГИД.

Освен това — посочи тон
— правим крачка н за това 
по-значителни 
ито се набират от членския 
внос, да останат в предпрп 
ятнето. С Общинския син
дикален съвет се договори
хме 50 на сто от сумата 
да остава за потребите на 
ГИД.

Тъй като от нова година 
ГИД няма свое информати 
вно средство, както ни уве

Хладилници, печ- доми Йованович, инфор
мирането на трудовия колс 
КТ11В става чрез радиоуред
бата, както н чрез събра
нията на трудещите се.

Синдикалната организа
ция планово се грижи и 
за възстановяването на зд
равето на работниците. Та
зи година например е ока
зала материална помощ ка 
то участвува с 30 на сто от 
общата сума, работници гс 
участвуват с 20, а 50% обез 
иечава Републиканската об 
щност за пенсионно осигу
ряване. В Рибарска баня 
са били на възстановител
на иомвка 14, а във Върня- 
чка баня 8 души.

лия, на достъпни це-не са за подменя ни.

ния доход от 5° о до 10% в 
период от 3 .месеца, 
друга парична глоба, 
ласно направеното наруше
ние.

В три случая работници
те са освободени от 
плинарна отговорност пора
ди недоимък на доказател
ства.

или
съг-сродства, ко

За повреди на 
задължения на отговорните 
работници са наложени ди 
сциплинарни мерки — на
малена аконтация на лич-

трудови
дисци-

нози 
с бела

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ

За хубава резултата 

Септемврийска награда
II с е 

8 иI 5
II М

говорил! за спортува 
на работниците ртно дружество в региона, 

десетина 
завидни 

състе- 
спортове, така 

спортове и 
където наис- 

значително

нето в съществува вече 
години и постига 
резултати, както в 
зателните 

са и в масовите 
Ра рекреацпята, 

игри тина посвещава 
внимание.

ГИД, можем да кажем, че
в този колектив 
богата '

N0520 тогога т.аапи - сезп1 тон има
традиция. Масови-08 239 732 00 - йкЮр

ят спорт и рекреацнята 
малко по-назад. Освен
оотннческо-спортннте
и срещите с някои трудови
колективи в републикатадр. изяви По-рано 
имаше срещи и по местни 
те общности, а

няма.е =н I Работническо-спортното 
дружество ГИД — Димит- 

сре ровград е създадено на деле 
оощнос- гатски принцип, има 

врелш се ра скупщина, 
с група жени в за

сетне
Щи на местните 
ти. В последно 
ботеше

своя
джнро-сметка,

жество ГИД Лймитг»г5!пУ" сам<2 в рамките над »,Димитровгр- Работническо-спортните иг 
дружество, един Р11 и срещи със сродни др 
работи нческо-спо ужества. В дружеството 

има 8 секции (осем разли 
спортове), където вся- 

ко работи според свои пл
ан и програма за работа.

секциите са зачленени 
множество работници, 
то и техни

° ^ ® " ВазОбге 2д!оЬ N0386 гпоюса 6Т1. - |еу|
7700 500 -113 ад“. Това77 00 52? 55- 8ЯЮр

ственото

чии

в
как-

деца.

Дружеството 
бави постига ху 

резултати в община- 
а някои секции 

тигнали и 
равнище.

та.
са дос-

републиканско

За забележителни пеах-ч
ческата ра™итието на фнзн №УжеТсатво^ЛТУтРзаи«

случай Деня Д
нието на

110
на освобожде- 

Димитровград —8 септември.СТРАНА 8
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В КОНФЕКЦИЯТА В БО СИЛЕГРАДд

Овладян е
Ммкарабошннца голям майстор

Тези дни посетихме мъж* 
кмя фризьорски салон в Ьа 
оушница, собственост на 
Слободан — Бая Стаменко- 
вич. Причината за нашето 
посещение лежи

През първите седем месе
факта, че тук за разлика 
от другите 
ни единици, 
отсъствувания или пък. 
пуски по болест. А 
трябва да се реализира 
време някоя производст
вена сделка, работи се и 
събота, или пък в две сме
ни, макар че в 
обстоятелства 
вото се протича в една смя

ца от настоящата 
произведени 70 000 

чии видове
година 
разли

Дрехи. Овлад
ян е производственият 
пес. Създадени

производстве- 
няма масови

от-про 
условия 

за приемане на нови рабог ници. н

„ _ преди вси
чко в обстоятелството, 
този майстор, скромен 
д\ми и С трудолюбиви 
це, със собствени срепсща 
откри работилница в новия 
занаятчийски център.

Слободан

когаго чена
ла

\)Ъ-Въпреки 
условия на затруднените 

стопанисване, 
стопанската 

трудовата 
производство 

дрехи, или Конфекция 
к го я казват в Босилег- 

успешно устоява 
засега ритмично 
ва заплануваното 
производство. Затова, 
каквото и да е 
очакват

нормални
производст-

които наложи 
реформа, 
ница за еди нна.ч сс занима 

ва с фризьорски занаят ве 
че цели двадесет години, з 
с честния си труд спечели 
доверието и симпатиите ча 
почти 
Този

на на.
ка Онова, което особено ох 

рабрява е, че в 
единица, а преди 
обществено 1 о предприя

тие „Дървена звезда” от 
Крушевац, в рамките на 
което стопанисва н боенле 
градската конфекция, ми 
слят и занапред. Съвмест 
но, предприемат съответни 
мерки за разширяване мо
щностите на тази 
единица. Имемиио, според 
думите на Такев, в ход е 
реализиране на 
та за допълнително 
дване с нови машини в сто 
йност от около 20

трудовата 
всичко в

рад, и
всички лужничани. 
призив

още ог детските дни, а се
га, както казва, му се сбъ
днала мечтата да има 
работилница.

изпълня-
е заобичалмесечно • 

, без 
съмнение, 

Успешно реали
зиране и на годишния пр
оизводствен

споя

Резултатите ма успеха и 
с ьщеетвуваиие в тази без- 
парична епоха Слободан ви 
жда само в честно отноше 
ние към труда и доволните 
мющерин. С оглед че в Ба- 
бушница съществува още 
един мъжки фризьор, рабо
та има достатъчно, а - наско
ро този- трудолюбив маисг 
ор ще приеме и един ста
жант.

план.
— Място 

ма. Годишната
за съмнение ня

продукция 
ще реализираме. Това го 
ооосноваваме

трудова

с реализади 
първите седем 

които, с ов
ята през 
месеца, през 
ладяването 
вения

програма 
обору

на производст- 
лроцес, и продукцц 

ята ни, от месец на месец 
се увеличава, 
првите седем 
шата 
нашия и

милиона 
динара, повечето от конто 
са от чужбина. С тева, 
зва Такев, се създават ус 
ловия за

Общо през 
месеца от на

ка-
Въпреки че не е участву

вал на нито един преглед 
и състезание между фризьо 
ри, но ма неговото умение 
и опитност могат да поза
видят и най-прочутите май
стори на този занаят. А ка 
то всички обикновени хора 
и майстор Бая 
други хобита, 
обича музиката, спорта и 
младите, докато политиката 
поставя на заден план. Спо 
ред неговото мнение, това, 
че младите не обичат да се 
занимават със занаяти, не

трудова въвеждане па 
още една смяна, повишава 
не на производствения пп 
ан, а с оглед, че сгаза ду
ма за твърде съвременни 
машини н за подорбяване 
на качеството на произве 
дените дрехи. Разбира се, 
това ще даде възможност 
и за приеане на още 180 
нови работника. Реализи
рането на тази програма 
трябва да се осъществи до 
края на настоящия, или 
пък през първата половина 
на следващия месец.

единица на 
чуждестранен 

зар са пласирани 
/0 000 различни 
хи. Преди 
ни, поли и дамски 
ки палата

па
над

видове дре 
всичко пантало В своята работилницаи мъж-

подчерта ръ
ководителят на босилеград- 

конфекпня, ВАСИЛ
има свои 
Най-много Въпреки че нашият събе 

седник притежава малка ра 
ботилница, струва ни се, че 
това е достатъчно за истин 
ския майстор, 
какво нека и желае.

Драган Чнрич

ската
ТАКЕВ.

е добре, но времето ще вър 
не младите към занаятчии 
ството и дребното стопан
ство, което сигурно вече е 
направило крачка в бъде
щето.

И още нещо. В 
та единица ни 
че наред с

производствения 
цес, укрепва и 
дисциплина.

трудова 
уведомиха, 

овладяването
който знае

на про- 
трудовата 

Охрабрява и мм. я.
Сушата сериозно загрижи 

производителите
В някои села като Вой

ници, Дол, Щърбовац и Бо 
гдановац, всички селскост
опански култури са унищо 
жени напълно.

Изпълнителният съвет 
при . Общинската скушци 
на в Бабушница, както уз
наваме, за двадесетина дни 
ще изведе окончателна см 
етка за щетите от сушата 
и с нея ще запознае Из
пълнителния съвет на Сър 
бия и Стопанската кама
ра. Тогава окончателно ще 
бъде известно в каква сте 
пен селскостопански^' пр 
оизводители в този край 
могат да разчитат на ня
кои данъчни облекчения 
преди всичко.

В ЦЕХА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КВАРЦ В БОСИЛЕГРАД

Моментален застой или 

катинар?
В Бабушнишка община 

сушата намали добивите 
от царевицата със 70 про 
цента, а в някои села про 
изводителитс останаха «а 
пълно с празни ръце

Най-много са засегнати. ца
ревицата, тиквите, фасула, 
картофите и ряпата.

Както се оценява, доби
вите от тези селскостопа
нски култури са принизени 
дори и със 70 на сто в 
сравнение с планираните 
(при нормални климатиче
ски условия). В този кр
ай и несъществуват напои 
телни системи, поради недо 

Единствено

ОТ 46 РАБОТНИЦИ САМО ДЕСЕТ СА ОСТАНАЛИ 
ДА ПРИВЪРШАТ НЯКОИ ЗАПОЧНАТИ РАБОТИ, ДОКА 
ТО ВСИЧКИ ДРУГИ СА НА ПРИНУДИТЕЛНА ПОЧИВКА 
ЗА КОЯТО НЕ Е ИЗВЕСТНО ДО КОГА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ. 
ОФИЦИАЛНО ВСЕ ОЩЕ НЕ СЕ СЪОБЩАВА, ЧЕ ЦЕХЪТ 

Е ЗАКРИТ.

Както узнахме от завеж 
дащия селско 
в Общинската 
в Бабушница 
ТОДОРОВИЧ

стопанство
скупщина

ВУКАДИН
продължите

имък на вода. 
в Долна Лужница, край ед 
поименната

лмата суша, която захвана 
и Лужпица, е нанесла ог
ромни щети на всички се 
лскостопански

След 50-те работника в Цеха за производство па 
ЛВЦ кондензатори, които са на принудителна почивка вс 
че четири месеца, на „непланирана” почивка заминаха и 
работниците в Цеха за експлоатация па кварц. В този 

Електробосна” от Яйце останаха да привръшаг 
започнати работи само 10 души, докато останалите 

35 са в къщи. До кога ще трае тази принудителна почив
ка засега не е известно. Официално никой не съобщава да 
ли цехът ще се закрие или не. Всъщност, решенията за 
принудителната почивка са издадени па един месец.

Коя е причината за неизвестната съдба на довчераш 
,шя успешен колектив? В цеха подчертават, че гоаамкв 
гтичина е нерентабилиостта. Кварцът наистина с качил 
вей, но имайки предвид цената му на пазара която спад-»*»р»“™ .'Е"" «дадаш >г ■ПЙ™» гЗ—
Прсдставитшш на Общинската скупщина ^все «Щер™Р г̂г

«лак; я йй-гутяг
каквито са освежаващи <!Р';(и,ши' Рзащит„и средства... 
чистене и дезинфекция, Р ис е известно тъй ка-
Какво наистина и с това Ш години обещава, че ще

„Електробосна вече “ .“Лбишпага, която няма поч- 
изг/ълни задължението към качсствс|Ш>1 кварц даде на 
ти никаква полза <уг1°™*'а наистина останаха тук-таме 
„Електробосна . На общин ПОЛЗуВат, па Общинската
пътища, които хорзта подври лека кола, (Юю*
скупщина "Р^^^садтаГчс е била „залъгалка" да не 
^^си^ечГ-^^^не търси сериозно от^.Елек- 
гракна" да изгради цех.

река, жители 
те напояват част от имоти Драган Чнричте си.култури.

цех на 
някои МЛАДИТЕ ЗА ПРИМЕР

Реновира се Дома на младежта
чрез доброволен труд на 
младите.

Започването на реновацн- 
ята на Дома на младежта 
е запланувано за края 
този месец, и както се оча 

той трябва да бъде за 
вършей до края на годи
ната.

Младите от Бабушница и 
Лужнишкия край досега 
тъй да сс каже и нямаха 
свое място, където да се 
събират, освен „кафичнте“ и 
кафенетата, па с основание 
се очаква голяма подкрепа 
от всички организации, об
щината и отделни лица за 
тази голяма и твърде важ
на акция.

Проектосметната стойно
ст на работите, както уз
наваме, се движи около 100 
хиляди динара, 
разчитат, че част от срсдс- 

ще се съберат с до
броволни дарения и на сре 
дстпа от бюджета на Обши 
меката скупщина, както и

комитет 
в Ба- 
демо-

Ииициативиия 
Младежкия съвет 

бушиица и Новата 
крация — Движението за 
Лужпица, тези дни започна 
ха акция по събиране па 
подписи между семейства 
та, които са готови да при 
емат беззащитните семей- 

Книп, Бапия, Лика 
, както и ак- 

събирамс помощ за 
тези семейства. Наред 
тази акция се събират 
подписи ма лужиичаии, 
и то дават подкрепа за ре- 

и оборудване Цо- 
в Бабуш-

но
на

ква,

от
Очевидно с, че младите 

община 
тръгнаха от 

точка и готови

от Бабушнишка 
окончателнош

ства от 
и от Пстриия

мъртвата 
посрещат обществените про 
мени, а техните нннциати- 

би трябвало да срещнат 
разбирателство н подкрепа 

които

ция за с вито и а младитеко- от по-възрастните, 
много пъти досега оспорва
ха работата на младите.твата

полираме
ма иа 
ница.

младежта Драган Чирич
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ОБЩНОСТ В ЦЪР ИОЩИЦАИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА
ДИМИТРОВГРАД

ПОМАГАТ N ИЗСЕЛЕНИТЕ
и програмата за настояща 
та година е 
прокарване па годен за дв 
ижение път и към нея, с 
констатация, че това ще бъ 
де доста трудно. От една 
страна, в тази махала са 
останали само няколко до 
макинства с хора в напрс 
днала
га, местоположението

неблагоприятно. Но 
и покрай това от заллану 
ваните активности в. 
отношение не 
Ако не стигнем сега, тота 

под-

рваисто или пък почиства’ 
пето иа двете пътни напра
вления (към махала „1Сара 
джинова", през „Запошка 
и „Придолска махала и 
към махала „Петковци"; вз 

участие и немалко 
число изселени. Тс, както 
ни уведомиха в местната 
общност, оказват помощ 
с парични средства. И в 
настоящата акция повече
то от тях не изневерили 
досегашните традиции. Има 
обаче и такива, които въп 
реки, че от време на вре- 

махленските 
потреби,

местнатаПонастоящем
общност в Църнощицв — 
Босилеградска община, раз 
гърми широка активност 
върху разширяване и почи 
схване на махленските 
тища. За целта с пнгажи- 
раи булдозера иа предпрп 
ятието за пътища ог Вра 
пя, който пече десетина 
дни рови твърдата земя и 
ехти по пределите иа „Ур 
поп" и „Блснски дсл". Кр 
ай псго ежелиешю са и по

запланувано

пъ*
имат

(НАДЛЪЖ И НАШИР ПО НАШЕТО ГРАДЧЕ С ЧЕР 
ВЕН МОЛИВ възраст, а от дру- 

й су езично с много грешки! 
Така имаме една „пъстро- 
та“, а на някои преводите 
са двусмислени (от сръбс
ки на български и са) в раз 
рез с български книжовен 
правопис. Защо да позволя 
ваме хората да ни се поде 

нашето неб

Има и тежки, и леки ра- 
Нашето градче о нара твърдени.

нено и тежко, и леко. С ю 
дини някои неща обременя 

гражданите на Днммт 
„леки ра-

това 
осгьпваме.ват

ровград. Много 
ннчкн“ е малко труд, воля, 
желание и без много пари 
биха могли да се премах
нат. Става дума за нашето 
небрежно към някои неща. 
за което обикновено ечнта- 

маловажнп. От

няколко селяни, които с 
мотики и лопати поправят 
онези места, които пропус
не силната машина, да по 
правят долпиките, отвър
нат водата, или нещо дру-

ва идната година 
черта председателят на мес 
тната общност ДАНЧЕ СТО 
ЯНОВ.

Инак, в местната общно 
ст още един 
чват за спешно 
ване. Именно, 
го време телефонът в село 
то не работи, което им 
създава доста неприятнос
ти. Крайно с време каз
ват компетентните да раз
решат и този проблем.

ме ползуват 
пътища за свои 
остават извън акцията.поради 

А все пак с малко 
влага-

мнват, 
режне?
труд и без особени 
ння на обществени пари 
всичко може да се поп
рави.

— Дълго и досга 
но, но его някак успяхме 
да се организираме и ма
халите:

труд-го. въпрос пссо 
разреша- 

вече гю-дъл
ме. са

Не щадим нито сили, 
казва едни

състояние 
как в на 

град живеят голям 
образовани хора, че 
развито просветно 

дело, културен подход към 
старото и новото, че сме 
град на транзитен тури
зъм, от който се понасят 
първите впечатления за 
нашата страна. За някои 
неща обаче сн оставаме 
„твърдоглави балканци“.

друга страна, в 
сме да се хвалим 
шия 
брой 
имаме

„Петковци", „Кяра- 
джиновци", „Придол", ,Да- 
НОШка" махали и „Голема 
река", сврзахме с добри ма 
хленски пътища. Остава ни 
още махала 
без път, 
отсечена от света. В плана

пито време 
между тях. — За нас си с, 
ако пътят пи е добър и жи 
вотът ни ще бъде по-добър 
— добави СТОЙНЕ ПЕТ
РОВ.
. Характерно за това пла

нинско село е, че е прока

И пак ако вървим из ма 
шито улици, н ако случай
но на този ден е някакъв 
държавен празник, 
ьо тържество, траурен дем 
п друго, погледите 
грнвлекат 
\чиа ма обществени зада
ния и частни магазини, на 
търговски магазини, учреж
дения. Законът изисква но 
такива поводи да се очак
ват югославското, но също 
така и сръбското ‘държав
но знаме. Най-често се из
тъква югославското, 
дът им пък е въпрос за се 
5е сн: те са обикновено ста 
ри, вехти, слънцето и дъж
довете са заличили цветове 
те, така че просто омалова 
жават достойнството на де
ня, за който трябва да 
люлеят и да го правят още 
по-тържествен.

някак
„Чурчилска 

и дето се казвани шс 
окачен*, ге *-лд- М. Я.

По случай стогодишнината не 

средното училище в Димитровград
С настоящата статия же 

лая да подсетя нашите гр 
аждани, но и неговите на
чалници, с някои очебиещи 
неща, които ни правят нзо 
станали, неграмотни, не
културни, хора, нехаещи 
за новото и прогресивно
то... От поредицата наши 
недоглеждания ще се спра 
само на няколко.

Изглс

Повод да напиша тези работи върху подготовка
та на книгата, но поради 
оправдателни причини той 
не дойде на нейното засе
дание. Все лак още не е 

включи в ра 
й, защото смятам, 

че има голям опит и широ 
ки познания в тази област.

ито имат възможност, не
зависимо от това къде сега 
живеят, защото този юби
лей

редове ми даде статията на 
другаря Кирил Тодоров
„Годишнина за гордост,
но...“, публикувана във в-к 
„Братство“ брой 1465 от 21 
септември, в която авторът 
говори за 
на стогодишнината на сред 

училище в Димитров
град и между другото каз 
ва: „Защо толкова 
гимназиални

трябва да бъде праз
ник и гордост за 
наш гражданин.

се
всеки

Ако тръгнем из 
ако сме придружени от хо 
ра отвъд гранилата или от 
вътрешността на

града, и късно да се 
ботатаПокрай редица дейнос

ти в рамките на подготов 
ката на стогодишнината в

ознаменува! ютоСлед това ако обиколите 
възпоменателните плочи в 
града и по нашите села ще 
откриете на тях мнозинст
во езикови грешки. Защо 
идващите поколения да каз 
ват, че техните бащи и де 
ди са били напълно негра
мотни щом са допуснали 
скандалозни грешки? Пред 
погледите на хиляди чужде 
нци на димитровградската 
гара се намира паметник 
по повод 10-годишнината от 
революцията в Югославия. 
Текстът има граматически 
грешки, но никому не хру
мна да поправи тези греш
ки. Печатите, кръгли и пра 
воъгьлни, и редица 
формуляри, изписани 
зично, съдържат много ска 
ндали от езика, но и това 
никому не пречи.

страната 
и започнем да четем назва 
нията на нашите улици би 
хме останали засрамени. Те 
уж са изписани двуезично, 
което ще рече на сърбохър 
ватски и български 
Но кой, кога и защо е на 
ложил
изписани „неграмотно“ ос 
тава въпрос без отговор. 
Но тази „раничка“ може да 
бъде заличена. Кое е смеш 
ното в названията на ули
ците. Например те не 
в съгласие в падежните фо 
рми. И така четем: „Ули
ца Маршал Тито“, пък не 
се знае на кой от двата на

ното сътрудничество със сп 
„Мост“ подготвяме и изда
ването на една книга за 
която трябва да излезе ог 
печат до края на годината. 
Освен историята на 
щето,

Съгласна съм с мнението 
му, че за пълността на юбч 
лея ше допринесат и 
ги лица н затова в подгато 
вката на същия, 
всички

много дру-учители пре 
мълчават юбилея?“, „Защо 
нищо не написаха за 
Рията на гимназията?“.

Не желая

покрай 
гимназиални учи

тели. са включени и мнозн 
на други: почти всички на
ши художници, бивши пре 
подаватели, бивши учени- 

журналистл и други 
лица, изтъкнати в различ
ни области на науката и

истоезик. учили 
тя трябва да сьдър- 

творби II 
гимназията,

улиците да бъдат това да бъде 
другаря Тодо 

информа-

жа литературни 
историята на 
откъси от научни 
ве на наши изтъкнати 
сатели и

отговор на 
ров, но просто 
ция за обществеността 
читателите на в-к „Братст
во“ за подготовката 
юбилея, в който трябва да 
участвуват не само 
зиалните

трудо- 
пи-

ученн — бивши
и ци.

па ученици на 
илюстрована с

гимназия га, а 
репродук

ции на наши художници.
Да кажа и това, 

гарят Тодоров е изб 
член на

са
изкуството.

Милованка Каменова, 
председател на 
за историческото 
на гимназията

гимна- 
учители п учени 

ци, но по мое мнение, и вс 
ички

че дру 
рап за 

комисията, коя го
Комисията

димитровградчани, ко развитиедруги
двуе-ши езика е това изписано, 

понеже под същите думи и 
същия начин е 
„Маршал Тито“. А това е 
почти с всички улици („В а 
сил Левски“ — „Васил Лев 
ски“, „Борис Кидрич“ — 
„Борис Кидрич“ и пр. Пра
вописно е трябвало да бъ- 

„Улица Маршала Ти 
(на сърбохърватски) и 

улица „Маршал Тито“ (на 
български език).

написано
ГРДДЖЕВИНА,“

Не само нещата, свърза
лото Не ще само чук ини с езика, оставят 

впечатление у хората. Има 
и други неща, за които мо мистрияде:
же да поставим едно голя
мо ЗАЩО? Защо например 
възпоменателната плоча на 
фасадата иа общината 
писана само 
ватски език, 
класниците първо се огра
мотяват на чужд, а след то 
ва на майчин език, 
градската библиотека

та“

а нейните 26 работника 
работните.

месец ще
ще престане да'действува” 

намерят в списъците на беа-

е на 
на сърбохър- 
защо първо

В сегашната 
чена предфалитна 
отговорните в кооперация
та полагат усилия да раз- 
олокират джиро-семтката. 
Финансовото положение об 
аче е доста

така наре 
постъпкаЗаконът за фирмите 

двусмислен и в него 
казва, че ако се ~~~ 
фирма на учреждение,

организация, търгове 
ка организация или частен 
магазин, а обекта се лами 
ра в двуезична среда, 
тогава тя се изписва 
а в триезични среди и 
три езика. Това го 
съответните 
шаха община, но 
даване

е не
се да се

изтъква
тру

Примерът ма тази строи
телна занятчийска коопера
ция показва, че само с чук 
и мистрия не може да сс 
запази успешното стопа
нисване на едно предприя
тие или организация ако 
изостане — домакинското 
отношение към 
Някогашната 
ятчийска

дова защо дна на толкова низко рав 
нище, че сериозно се пос
тавя въпроса дали и зана 
пред ще съществува.

пове
че от десет години не е на 
бавила нито една 
НР България за нуждите на 
децата и учениците, 
Димитровград няма нито ед 
на обществена чешма 
тейна вода, защо 
то един обществен

трудно. Това 
показват и следните данни: 
на шестомесечието коопе
рацията отчете загуба от 
2 864 000 динара; сега др\* 
ги ‘ дължат 6 173518,70 ди
нара, а тя на различни до 
бавчици, 
ранти дължи много повече 
— 7 635 915

то книга отна два
иа Понастоящем 

винар“ няма нито ” 
роителна 
работа,

Градже- 
една ст 

или занятчийска 
която да преложи 

на кооперантите си. Пове- 
кооперанти напуснаха 

кооперацията, а деловите й 
единици (в Белград, Ниш, 
Титова Митровица, Ско
пие и Титоград) се разфор 
мираха или са

знаят 
органи в на-

защо

при из-
___ разрешително

* Работа, иа собственици
копня Се споменава тази за конна разпоредба. Така 
в нашия град имаме фир 
ми, написани само на Ф Р 
бохърватски е
ДРУт с

дохода, 
успешна зан 

кооперация гла

купвачн и коопее пи 
няма ни-

на

динара. Със 
сериозното финансово по
ложение

чевно поради такова 
отношение

санита
рен възел в града, защо ня
маме изградено пазарище.. 
И така

лошо 
към създаде- 

злите езици 
че лявата ръка на 

едни хора тук не знаела ка

и с „перспектива 
та“ са осведомни и работ 
ниците като им е сюгжес- 
тирано да сн търсят рабо-

ния доход 
казват,сър- 

кирилица, 
латиница, трети дв

много пъти защо?

Кирил Т. Тодоров пред разпакво прави тадясната — спа дане. в. а
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[ИизическакуА1ура|с^^Х) ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ 
ВОЛНА ДИВИЗИЯ

Най - сетне 
«неона победаРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

ПЕТ ГОЛА В 

МРЕЖАТА НА 

„ПРОГРЕС”

„ПАРТИЗАН, (ЖЕЛЮША)
— „БОРАЦ“ (БАРйЕ ЧИФ 
ЛИК) 5:3 (3:1)

.ч
а : ■' 

;

ц* ■

„Партизан“ от село Жел- 
юша, подсилен с някои дов 
черашии първоотборници, 
заигра както се очаква от 
този симпатичен отбор и 
нанесе високо поражение 
на „Борац“ от Барйе чиф
лик. На игрището на „Асен 
Балкански“ в спортния цен 
тър „Парк“ в Димитровгр
ад, където играят желю- 
шани като домакини (по
неже още нямат игрище) 
— „Партизан" показа майс 
торска игра и отбеляза пет 
хубави гола.

Резултатът можеше да 
бъде и по-висок в полза 
на желюшани, ако бяха из 
ползвани всички шансове. 
И гостуващия отбор „Бо
рац“, не игра дотам слабо, 
обаче домашният отбор се 
оказа много по-силен.

Дали тази висока победа 
на „Партизан“ е знак, че 
отборът се е освободил от 
захваналата го летаргия, 
или е случаен блясък, оста 
ва да се види в следващи
те мачове. Във всеки слу 
чай — тази победа може 
да подействува ободрител
но и отборът да тръгне по 
възходяща линия и да въз 
върне реномето си, което 
имаше преди няколко годи

„А- БАЛКАНСКИ“

..;Ч„ПРОГРЕС“ (Пирот) 5:0 (2-0)

канектг^гепортиш, ,™в,Щ “?>^цето “ -Асен Бал-
Времето слънчево, терен^?Ртр^вист Съп^*Л*,:-ъ?)0 Де!ши' (Сичево) — добър. *** тревист. Съдия — Зоран Вулич

Голмайстори: Таков в 20, Мнтов 
н 49 минута и Гъошев

На всички състезания димитровградчанки постигаха 
завидни резултати

. в 26, Георгиев в 47
М^рогре?РТО,1ЧеТа: Ге°Р™евТГь^^ГГш^ич ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛОВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБ 

ЩИНА

ГОШК ПАРИЧНИ нш 

ЗМИЯ ЗА БРАН0НИЕРИ1Е
АСЕН БАЛКАНСКИ: Со

колов —, Стоянов 7 (Младе 
Христов 7, Глигоров 7, Ге
оргиев 8, Димитров 6, Мн- 
нов), Таков 7, 
тов

ефикасно. Зрителите 
ха доволни от показаната 
игра.

Гостите от Пирот не мо
жаха да се противопостав
ят на разиграните днмитро 
вградскн футболисти, 
ха принудени да се отбра
няват, за да не претърпят 
още по-високо поражение.

Отделна глава са голове
те. Един от друг по-хубави 
н по-интересни.

Дали тази висока победа 
на „Балкански“ е знак, че 
положението в клуба се е 
стабилизирало. Ако е така, 
тогава занапред можем да 
очакваме още по-добри ре
зултати. Но това ще се „про 
вери“ още в неделя когато 
„Асен Балкански“ 
на „Куршумлня“ от еднои
менния град.

остана

Ристов 7, 
7, Кръстев 7 (Гьошев7), 

Митров 7. Бя
ПРОГРЕС: Божнч 5, С. Пе 

трович 5, Йованович 5 (Але 
ксич), Светозарев1гч 5, Цвег 
ков ж, Д. Мигач 5, Б. Ни- 
колич 5, 3. Мигач 5, С. Ни 
колнч5, Г. Петровнч 6, Джо 
рджевич 5 (Чирич).

Най-сетне и подмладени
ят състав на „Асен Балкан 
ски“ от Димитровград 
се прояви! Петте хубави го 
ла в мрежата на Божнч са 
най-ярко потвърждение на 
играта, която демонстрира
ха Димитров градчани. 
ен Балкански“ този път иг
ра вдъхновено и полезно и

договор за подобрение на 
лова в Сърбия.

Ето само няколко 
глобите, които се намират 
в този ценоразпис: всеки, 
който убие орел, сив со
кол, голяма сова ушара и 
други ще бъде глобен със 
120 000 динара. За елен до 
една година, глобата възли 
за на 8000 динара, а за 
сърна и елен до 170 точки 
трофейна стойност —20 000, 
от 170 до 190 — 40 000 ди
нара, а от 190 до 210 точ
ки трофейна стойност — 
60 000 динара. За елен от 
210 до 220 точки трофейна 
стойност голбата 
на 90 000 динара, а за ел
ен, чиято трофейна стойно 
ст е над 220 точки, глоба 
та е 130 000 динара.

Безспорно е, че местопо
ложението у/х Босилеград- 
ска община предлага, пок
рай другото възможност и 
за по-целенасочено разви
тие на ловния туризъм, 
потвърждение на това са 
57-те хектара ловния тере 
ни, благоприятни за най-ра 
злични видове дивеч, с 
които стопанисва ловното 
дружество „Сокол“ от Бо
силеград. Защо обаче е, 
все по-малко дивеч в него, 
а с това и ловният тури
зъм в общината на низко 
равнище е върос, познат 
на мнозина, обаче рядко 
кой се опитва откровено 
да говори за това.

Една от причините, е 
все по-голямото непозволе
но ловене, както от стра
на на членовете на ловно 
то дружество, така и от ст 
рана на онези, които имат 
ловджийски пушки, а не са 
членове на дружеството. 
От друга страна и ловното 
дружество в Босилеград не 
предприема почти 
ви мерки да защити поне 
този дивеч, който е успял 
да избяга мерника, а и на 
казателните мерки досега 
бяха символични. Затова 
ловът досега не бе спорт и 
рекреацня, а начин да се 
обезпечи безплатно месо. 
Едвам сега, на последната 
сесия на Общинската ску 
пщима, делегатите на трите 
съвета приеха предложение 
то па ловното дружество 
„Сокол“ за ценоразпис за 
незаконно ловене, който е 
и съгласие с Обществения

от

В

да

ни.
Д. С.ггАс- гостува

АТЛЕТИКА

В КВАЛИФИКАЦИИТЕ ЗА 
1-6 СЪЮЗНА ДИВИЗИЯ

Свърлиг
ОФК Ниш
Младост
Раднички
Долевац
Мрамор
Рудар
Асен Балк^Чски
Новоселац
Палилулац
Будучност (П)
Прогрес
Омладинац
Будучност (ПК)
Слобода
Куршумлня

8 8 0 0 26:4 16
15:8 13(1)

И(1)
8 6 1 1 възлиза13:98 5 1 2

20:10
14:18
13:14
11:18
14:11

108 5 2

Железничар 

този път не успя
■9(1)38 4 1

7(1)48 3 1
7(1)48 3 1
643 18 С глоба от 3000 динара 

до 50 000 динара, ще бъде 
наказан всеки, който уб
ие дива свиня, когато ло
вът е забранен. Глобата 
за заек възлиза на 4000 
динара, а за катерица 200 
динара. За сърна, в зависи 
мост от възрастта, от 4000 
динара до 50 000 динара, 
за язовец, златна, ястреб 
кокошкар, и сокол 
що 50 000 динара, за гър- 

I лица, пътпъдък,
II ДИВ гълъб -

6(2)11:93328
13:16 60 58 3
9:12 632 В конкуренция на 8 жен 

ски юниорски състави 
цялата страна 
чар“ от Димитровград 
успя да влезне в 1-6 съю
зна дивизия.

38
68:13 от4138 „Железни-5(1)8:15428 2 не4(2) ннкак-7:195218

12:14 3(1)
13:16 2

Д. Ставров

3 48
5218 След първия състезате

лен ден днмитровградчан- 
ки водеха в класирането. 
Дори имаха 800 точки пре 
димство над второкласира 
пия отбор па Цсле и Квар 
пер. Обаче след една допус 
пата грешка в щафетата 
4x400 метра на нашия от
бор бяха взет*! 1000 точки 
и тя загуби първо място.

Във втория 
лен ден, когато 
бщено че м но-иататъшин- 
те състезания остават че
тири отбора, бмссто два, 
отново изникна шанс и за 
димитровградчанки, по съ 
щият пе бе използван.

В крайното класиране ди 
митровградчанки заеха пе 
то място п нс се класира
ха в 1-6 съюзна дивизия.

Съ-

гургулица 
800 дина-ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУМЕЖДУОБ1ДИНСКА 

11А „ЮГ“
ра.

Няма съмнение, че глоби 
те са твърде големи, и си
гурно е че всеки преди да 
натисне спусъка добре ще 
размисли и за наказателни 
те мерки.

ПЪРВА ПВБЕЦАI Г1С11 състезаге- 
беше съо„МЛАДОСТ“ (Босилеград)ПАРТИЗАН“ (Масурица) : 

5:8 (1:1) М. Я.

контраатака успяха да от
бележат гол и изравнят ре 
зултата.

Едва от четвъртото гос
туване „Младост" от Боси
леград успя да сс завърне 
с две точки. В неделя в се 
дмия кръг в Междуобщиис 
ката футболна дивизия 
Враня група „Юг" » ***' 
сурица босилеградскиг с. ФУ 
тболисти във всички слеме 

на футболната игра

ТЕЖКА ПЪТНА ЗЛОПОЛУКА
второто полувреме 

бе по-добра, рацио Черен
уикенд

През 
играта
пална и резултатна, а за 
зрителите по-вълнуваша. а 
как и да не когато, на вся 
ка минута футболистите 
от двата отбора отбелязва 
ха по един гол. Домашният 
отбор отбеляза още четири, 

още

Миналия уикенд се случи 
тежка пътна злополука на 
магистралния път Пирот — 
Бабушница при село Извор, 
когато
коли „Застава 750”
Чирич блъсна мотоциклпе- 
та Славейко Стойкович. В 
тази злополука мотоцнкли 
стът получи тежки телесни 
повреди на главата и но 
пътя за бълницата издъхна.

Следствието за станалото 
е в ход.

водачът на леките 
Весна

Но и самият факт, че
квалифяка-участвупахя в 

циинтс в един така висок 
гово-

ити
ОТ-домашниянадиграха 

бор „Партизан“. Само през 
първото полувреме отбори- 

равноправна бо 
Домашният отбор 

резултата. Го

състезателен ранг 
ри много за Димитровград 
ската атлетика. Димитровг- 
родчанкн са почти 
нт (други отбори имаха и 
30-годишнн

Ва босилсградският 
шест. Крайният 
бе 8:5 за футболистите от 
Босилеград. Голмайстори за 
домашният отбор бяха: С. 
Таснч и Д. Цпеткович, а 
за гостуващия Б. Воинович 
и С. Стоичков но четири.

М. Я.

резултат без оп-те водеха 
рба. Лужнншкиясъстезателки),
първ откри 
лмайстор бе С. Тасич. Ра- 

обаче, бе крат-
средната възраст 

димитровградския отбор 
с 15 години!

докато крайнадостта им 
ка. Набързо 
ките

босилеграцс- 
футболисти от една

Д. ЧиричД.С.
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сатиРа * забава

Шопсни смешни
След малко той се връ

ща и поди пет души. Спи 
рат пред чорбаджията.

— Етс тоя човек каже, 
дека ми е дал сто лена на 
заем, а те тия двамата ка 
жу дека су видели тоиа. А 
видели ли сте?

Петимата отрицателно за 
клатили глава:

— Цъ|
— Епа кво сакат? — со 

пиал се шопът на чорбад 
жията. — Двама видели, пе
тима повидели, на кои по' 
че се всруйе?

Записал: Тодор Литкалон

върдили, че действително е 
взел въпросните пори. Шо 
път им вика:

— Чекайте малко, я сс- 
гьнка че се върнем.

КОЙ Е ПО-ГЛУПАВ? ОКАНЬЕЕдна весела компания от 
„граждани“ среща на па
зара шоп и за да ас напра 
вят шега го спрели:

— Слушай, бае, ти знаеш 
лн къде е Патагоння?

— Па не знам — скром
но отговаря шопът.

— Манн го, не виждаш 
лн, че е глупав човек! — 
обадил се друг от компани 
ята.

— Епа вийе знайете лн?

СваПи се од нешто плаши,Е, мо] побратиме! 
а ^а — од оканье. Кад ми неко], изненада, окне 
над главу, )л се преценим. Себнем се, лизнем си 
длан, цвркием си на у'о, али — цабе. Срцето си

попитал го шопът спо- трепери.

Кад сам бил дете, млого сам бил спавгьив. 
Маги ме рано будеше. Кад си окис: „А]де! Ди- 
за] се! Иди ушколу"! За, црни роб, тргьам очи, 
протедзам се.

У школу, кад учител» окне: „Тишина“!, при- 
мочка ми се.

койно.
— Разбира се, че знаем! 

— обидено се сопнал попи 
талия го.

— Епа тегая вийе сте по-

I II II
глупави од мене щом зна
йете, а ме питате. МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕННЕ

Кад сам бил вб]ник, овицир се дерне: „Мир
но“! Иако сам острижен, коса ми се дигне под 
капу. И у сън сам се рипал.

Знам кад у наше село окаше биров: „Чу]ете 
ли, бреее! Свайи домачин да до]де на зборно ме- 
стооо“! Мене одма' у'вати стра' ]ербо знам да су 
дошли они]а със кожни калути да источе жито 
из амбар, да узима]у вуну... Морал сам да иде.м 
на збор. Влас' ]е влас’. Сила Бога не моли.

До]де старос’, врну се мо]а дремна. Лежим 
и не дидза ми се. Мо]а Цвета ока: „Дидза] се, 
дртл»“о! За, заваляа, морам да ду слушал!, дербо...

Додде при мене комшида, да нграмо карте. 
ЕЬегова жена од порту ока: „Пудъо! ЕЬуршо! До- 
оди одл1а'! Имаш ли ти дом! Што висиш туд, 
при тида..Изорати се она коде не требе, ска- 
раду се она и мода Цвета. Надумаду си, честе- 
в.ъаваду се... Народ се сеири.

1а отидем у шталу, при говеда. Она, гладна, 
кад ме внде, одма' ровну.

А еве када сам се надвнше уплашил. Кад се 
завриш рат, збраше ни да идемо у варош 
какъв митинг. Кад тамо, оно се збрало млоство 
народ. Бачида. Излезоше пуравелннцити. Кад си 
дедън окну: „Другови“!, мене некакво промлъну 
кроз грудн. Говорш!к долеко, а глас му се чуде 
кроз некакву вуннду на бандеру. Он ока: „Доле 
крал,“! Народ ока: „Доле“! Он ока: „Жнвео Ти- 
то“! Народ ока: „Живео“! Уокаше 
ву. Уши су ми дзавнелн к'о

Отидо' у планину. Видоше 
бааа! бааа!

БЕЗ „СОБСТВЕНО" МНЕ 
НИЕ

На своите бъдещи члено 
ве се гарантира, че няма 
да има идеологическо пре
възпитание, а на избори
те могат да се определят 
за когото си искат. В ини
циативния комитет са вид 
ни граждани, а очаква се 
тази партия да бъде между 
първите по бройност в об
щината.

Многопартийната спете 
ма донася нови демокра
тични и различни погледи 
и мнения на хората към 
много неща и проблеми. 
Така и нашите журналис
ти започнаха да пишат по- 
свободно и по-различно от 
мненията на отговорните 
в общината или комитета. 
ЗлитеКУЧЕТО ЗА ПО-ЧЕСТИ ИЗБОРИезици казват, 
това е поради факта, че се 
га няма къде да ходят по 
„собствено" мнение, тъй ка 
то Общинския комитет на 
СКС вече .не съществува, а 
Социалистическата партия 
още не провела своите из 
бори.

че
Един шоп едва се прехра 

нвал, обаче държал в дво
ра си голям пес. Един ден 
комшията му вика:

— Абе Пешо, защо ти йе 
тия дзвер, да ти кьине за 
лако од устата?

А Пешо му се сопнал:
— Па ти кво сакаш, я ли 

да лайем?

СВИДЕТЕЛИТЕ
В присъствието на двама 

свидетели шоп взел наза
ем 100 лева от местния чер 
баджия. Минал срока, ви
ка го чорбаджията, а шо 
път отказва, че е взел как 
вито и да било пари от не
го. Чорбаджията повикал 
двамата свидетели и те пот

Тъй като в Димитровград 
все по-често се чуват 
хове, сп»аред които 
жението са си накъдрили" 
тези, които са приятели на 
онези на постове, то един 
гражданин предлага 
рите за отговорни места 
общината да бъдат много 
по-често, за да могат 
ки граждани за 
но време да имат 
на пост и да могат 
решат

слу
„поло

избо-ОЩЕ „ЕДНА" ПАРТИЯ
В

венч 
определе- 
приятели

В Димитровград е 
вижена

на не-разд-
инициатива за съз 

даване на нова партия без 
политически цели. Това 
партия на мързеланковци- 
те, на които основен 
виз е: „Няма по-добра ра
бота от безделието 
бра заплата от

да раз 
своите проблеми. 

1ака всички ще бъдат 
пълно доволни 
тно време.

е
на

де- след извес-

и по-до 
пенсия". А. Т. ми се у гла-

дзвонци.

Както е тръгналоПЕТРОВ--------- —------------------------------------- -тштасшш] ме овце, па и оне:

Побратиме! И данъс немам мир. Кад |е 
какво весегье (свадба, слава или кад войника ис- 
прачиуъ село грми. Ономад, побего' у планину, 
На вР Големо градиште. Али, и тамо окаше. Не- 
ко-1 ока: ”ЕЛ Комунисти постали соцщалисти“! А 
низ ровине оадеку)е: исти, исти, исти.

Е, до мо]ега!

Ете, побратиме: 
то] сам прочуден и

не-

цел век окан>е над главу! За- 
уплашен. А од стра'

А^д у здравл»е! ч‘

лек нема.

Црни Роб

и главен
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