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С указ на президента на 
СФРЮ Йосип 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 
между нашите 
народности.

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ • единството 
народи и
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СЪРБИя^УТВъРДиСКУПЩИНАТА НА 
ТЕ ДОГОВОРИ Д ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА КОЛЕКТИВНИ-

В ПОНЕДЕЛНИК В БЕЛГРАД БЕШЕ ПОГРЕБАН РАХМАН МОРИНА

ЗАВНСЯПдЖУот^ ^ ^мел б°Рец против
ДЕЛОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ

национализма
Слободан Милошсвпч: „Рахмаи Морина се бори смело за справедливи отношения 

между хората и народите“
В Алеята ма заслужили 

те се граждани в Белград 
с най-високи държавни 
почести в понеделник беше 
погребан Рахман Морина, 
дългогодишен политически 
деец от Косово и един от 
челните косовски ръково
дители във втората поло
вина на осемдесетте годи 
ни. На погребението при- 
съствуваха многобройни 

представители на федера
цията начело с д-р БОРИ- 
САВ ЙОВИЧ, 
ководство на 
Сърбия начело със СЛОВО 
ДАН МИЛОШЕВИЧ и над 
десет хиляди белградчани.

— Уважаемо семейство 
Морина, другарки и друга
ри, Рахман Морина се бо 
ри смело за справедливи 
отношения между хората 
и народите. Той се бори 
смело против национали
зма, против това най-голя- 
мо зло между хората и на 
родите
дателят на Председателство 
то на Република Сърбия 
СЛОБОДАН ‘ МИЛОШЕВИЧ 
на траурното събрание в 
Скупщината на Сърбия по 
случай ненадейната и ран
на смърт па Рахман Мори-

та и националистическа из 
ключителност и тесногър- 
дие, традицията от прими 
тивизма, правдата от не
правдата, доброто от зло
то. В личността на Рахман 
албанската народност им 
аше истински ръководи
тел и представител, който 
се застъпваше принципно 
за нейните истински инте
реси.

На новите белградски 
гробища от Рахман Мори
на се прости и д-р БОГДАН 
ТРИФУНОВИЧ, 
дател на
та партия на Сърбия:

— Той непоколебимо раз
пространяваше съзнанието 
и истината, че Сърбия е 

Рахман Морина демократична държава на
всички нейни граждани, 

— Почти цяло десетиле- значи и на гражданите от 
тне другарят Рахман Мо- албанската народност, в ко 
рина беше един от първите ято албанците осъществи- 
в борбата за Косово и Ме- ха културна и национална 
тохия в състава на Сърбия еманципация и само в рам 
и Югославия, за покрайни- ките н а единна Сърбия и 
ма, в която албанците, сър Югославия, заедно и равно 
бите, черногорците, турци правно с останалите, ' мо- 
те, мюсюлманите, хървати- гат да търсят демократиче 
те, ромите и други хора ски пътища към проспери
ще живеят в сговор, заед- тета за себе си и за деца-
по, спокойно и равноправ- та си. Той се бори за доб- 
но. Другарят Рахман даде руването на Косово и Ме-
голям личен принос за тохия, силно уверен, че
Конституцията, въз осно- тук може да се живее спо 
ва на която Сърбия се уч койно, свободно и по-доб- 
реди като единна и сувере ре ако всички се борят за 
на държава на равнопра- афирмацията на труда, за 
вни граждани. Той знаеше развитието и уважаването 
да отдели националната на еднакви права на други 
афирмация от шовинистка- хора.

Доколкото не бъде приет Закон 
говори може да се сключват за колективните до- 

отделни колективни договори
Изпълнителният_ съвет на

Скупщината на Република- 
Сърбия
ди законопроект за 
тивните договори. В новия 
проект на този закон репуб 
ликанското правителство е 
включило голям брой аман- 
дмали

гат с ликвидни средства, 
от които ще ги дават.тези дни утв ьр- 

колек- Републиканското прави
телство е констатирало, че 
не съществуват никакви ба 
рнерн да се сключват отде 
лни колективни

цялото ръ- 
Републнка подпредсе 

Социалистическадоговори 
в случай да не бъде приет 
Закон за колективните дого 
вори. За тази цел Изпълни 
телният съвет вече е форми 
рал собствени отбори за пр 
еговори и сключване на ко 
лектнвни договори в облас
тите, в които правителство 
то трябва да бъде един 
подписниците 
вените предприятия и дей
ности, както и в държавно 
то управление.

и предложения на 
в Скупщината 

Съю
делегатите
на Република Сърбия, 
за на синдикатите в Сър
бия и Стопанската 

Сърбия.
тът е изпратен в Скупщи
ната на Сърбия.

камара 
Законопроек-ка

от
в обпдесг-Републиканският 

нителен съвет съобщи, че 
и в новия законопроект е 
запазен единствено възмож 
ният в сегашните условия 
коицепт, според който лич
ните доходи трябва да зави 
сят само от деловите резу
лтати на предприятията и 
организациите. В проекта 
не е включено задължение
то да се намалят личните 
доходи, които не са в уни 
сон с деловите резултати 
ако предприятията разпола

изпъл-
изтъкна предсе-

Изпълнителният съвет на 
Скупщината на Репубвнка- 
Съроия 
тирал, че със сключването 
на отделни колективни до
говори се премахва задъл
жението за спазване на пре 
дписанията, които предвиж 
дат изплащане на една ча
ст от личните доходи чрез 
вътрешни акции.

също е колет

на.
След това от Морина се 

прости генералният, секре 
тар на Главния отбор на 
Социалистическата партия 

Сърбия ПЕуГАР ШКУН- 
ДРИЧ, който между дру
гото изтъкна:

па

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ Е КАТЕГОРИ-съюзният
ЧЕН:

СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ТО В КОСОВО И МЕТОХИЯ

НА СФРЮ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛОЖЕНИЕ-

Да се спазва 

Занонът за 

заплатите
Сецесноннзмът е основна 

причина за тежкото положение
Председателството на СФРЮ ще се противопостави на всяка политика и на вси 

конкретни действия, които целят да провъзгласят Косово за република.

На заседание, състояло 
сс па 10 октомври, Пред
седателството па СФРЮ за

бленисто и иеликвидността 
стопанството, следова- 

— сериозно ще бъде

чкиВ политиката на личните 
засега нищо не мо- 

Съюзният 
кате

на движение в Косово, която 
е насочена към отцепление 
на покрайнината от Сър 
бия, а това означава и от 
Югославия. Председателст 
вото на СФРЮ ще се про 
тивопостави енергично на 
всяка п олитика и на вепч 
ки действия, които целят 
да провъзгласят Косово за 
република, понеже това 
не е в унисон с Конститу 
цнята и не е жизнен инте 
рее на самата албанска 
народност. Все докато не 
се осуетят стремежите на 
сецесионистите към отцеп 
лепне на Косово от Сър
бия, и покрайнината труд
но могат да се разрешат и 
острите проблеми в етопан 
ското развитие, учебно го 
и здравното дело и други 
области.

едно е председателите на 
председателствата на Сър
бия и Косово, председате
ля па Съюзния изпълните
лен съвет и функционери
те в компетентните съюз* 
пи секретариати обсъди 

ДЩ ТОЗИ ШШГ%3*гШт актуалната политическа об
ИЗБОРНИ КОНФЕРЕНЦИИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА / ^^с™ос™ "
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ:
зГноГиТДДЕИ ТРЯБВАТ И НОВИ ХОРА

ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ ХОРА 
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доходи
же да се мени. 
изпълнителен съвет е

Законът за запла- 
трябва да се спазва и 

последовател но.

тслио
застрашена стопанската ре
форма.горичен: 

'ги те 
прилага

Това е най-късото заклю
чение, което може да се на 
прави от изпратената до 
Скупщината на СФРЮ ин
формация на съюзното пра 
вителство. Ето и фактите, с 

които Стуюзии- 
съвет обо-

В съобщението от 
заседание 
П рсдседателството 
РЮ е оценило политическа 
та ситуация и сигурността 
в Косово като тежка и сло 

причина за 
положение и най-

това
се изтъква, че

на СФ-ломощта на 
ят изпълнителен СПСЛ—"отворена за 

ШТИМИЗЪМ ПРЕД ИЗБОРИТЕ 
ДМЕТАЛАИц"аДЩЕ ТЪРПИ ПОСЛЕДИЦИТЕ

||Д/[е^1^Л,А^ЗА^СОЦИЛл1>/а^РЛБОТА*^ 13^БОСИЖгПЪ\Д

становището си:сиояава 
през'ЮЛИ и август прек але
но е увеличена масата на 
лични те доходи, а септсври 
Йското увеличение, 
се преценява, ще бъде не
голямо и от августовското. 
Доколкото тази иеблагоири 

продължи 
октомври, ще се но 

много потре-

жна. Основна
тежкотокакто
голяма бариера в разреша- 

косовския нробнапето па 
лем е сецеспопистката по 

сеиаратисткотоятна тенденция
ЙлсжаТиТГ предлагат стачка литмка пастр. Ни през 

втаи твърде



НАС |1 ПО СВЕТА И а

ПО СЛЕДНИ Н« БЪЛГАРИЯ-ХОДЕНЕ ПО МЪКИ
ГРАНИЧНИТЕ СЪБОРИ ТЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА (5)

ПИШЕ: ТОДОР СПАСОВ—ЛИТКАЛОВ= •• -V : ..лСъборите на населението 
от крайграничните райони 
винаги са побуждалн инте
рес сред хората от двете 
страни на границата. Те са 
били и останали своеобраз 
на форма на представяне 
желанията и тежненията 
на хората да живеят в мир 
и разбирателство. Различ
ните обществени, пол птиче 
ски, военни и други обсто 
ятелства често пъти са би
ли причина хората и близ 
кнте да не се срещат с го
дини. Граничните събори 
не са нещо ново. От много 
документи узнаваме, че те 
били организирани и през 
миналия век. Така в един 
запис четем следното: — 
„Събора на населението от 
тимошкия край и видин
ския окръг през 1941 годи
на няма да се състои пора 
ди това, че се появила опа 
ката болест „чума“. Това 
съвместно решение на сръ
бските и турски власти пре 
дизвикало голямо неспо 
койство сред съборяните от 
двете страни.

комисии отиваха някога 
чак и до апсурди, па конто 
от своя страна и по своя 
линия се налагаха някои от 
службите. Водеха се про
дължителни 
дискусии на активности от 
двете страни, фотографи
раха се определени личнос
ти, спалваха се на кла
да камари книги, списа
ния и вестници, а между 
тях и такива конто в себе 
си нссъдържаха нищо поли 
тнческо (монографии, шпо 
страции, техническа и нау
чна литература). Отнемаха 
се паспортите на онези гра 
жданн за конто се счита
ше, че не са лоялни към 
новата власт или пък на 
онези които имаха близки 
от другата страна, наблюда 
ваха се съборяните дали 
правят покупки, дали се зд 
рависват или целуват с 
емигранти, дали отиват да 
бъдат прегледани от лекар 
нтн.

ВДИГАНЕ НА ЗАВЕСАТА
политически титс са престъпници, мястото им с в за 

бесилките, че за България 
те не бъдат уни-

Надмгаше се бунт и озлобепие сро 
щу вчерашните спасители. На хората все 
по-вярно им се струваше твърдението на 
опозицията, че спасителите всъщност са 
спасявали себе си, а не народа. Че ак
тът им е резултат па вътрешни борби и 
самата комунистическа партия, че Тодор 
Живков бил решмл да ги махне от По
литбюро па партията, че ги очаквало из 
ключпапе от партията и евентуален за
твор, по те се нзхитрили и му подметпа 
ли динена кора. И понеже виждат 
как върви света, заблуждават народа до 
като си затвърдяват положението, а по
сле пак ще почнат както си знаят. Чрез

твора и на 
няма спасение докато
щожеии от корен.

Разписаха сс избори за народни предпо-безставитсли и борбата ставаше все
И БСП поизгуби нервите си 

че пакскруиулпа.
и започна да напада СДС, макар

спазва елементарно лри- 
към противници-

сс мъчеше да 
лпчис и уважение
те си.

В генералната линиия на своите по 
литичсски програми двата блока не се 
различаваха: и двата държеха за демо 
крацията. Различията се изразяваха във 
формите и методи за прехода към демо
крацията, както и за самото устройство 
на демократичното общество. БСП зае 
тъпва постепенен преход и демократичес 
ки социализъм, а СДС шокова терапия и 
демократически капитализъм. БСП дър 
жи да се запази известна обществена, 
кооперативна и държавна собственост, 
а СДС е за пълна приватизация на ця 
лото държавно стопанство, което с дру 
ги думи казано просто означава разпро
дажба на държавата и на чужди лица. » 
Има различия и в схващанията, относ
но връщането на национализираната 
земя. БСП настоява гледището, че земя 
та трябва да се върне само на онези, ко 
ито я обработват, а СДС тя да се върне 
изобщо на бившите собственици, отно 
сно на законните наследници.

По отношение на резултатите от из
борите СДС категорично заявяваше, че 
победата му е сигурно абсолютна, и то 
със 70 до 80%. БСП беше по-скромна: за 
доволяваше се и с 45° 0- Мнението сред 
хората беше колебливо: едни също смя 
таха, че СДС ще получи голям процент, 
а БСП ще претърпи голямо поражение; 
други разчитаха на обстоятелството, че 
БСП държи властта и сигурно ще зло\ 
потреби с нея, за да победи. Но най-гла 
вният гшоблем беше: какво ще стане 
след изборите, независимо от това ко-'- 
ще победи. Някои пророкуваха, че ще 
стигне не само до терор, а възможно е 
и до гражданска война. Този страх най- 
много ^подсилваше отказът на СДС да 
подпише декларацията за ненасилие. Ни 
кой вече не се съмняваше, че ще 
отмъщение, а това значи анархия. Все
ки стрепеше за живота си.

своите вестници, които само в продъл
жение па два—три месеца вече наброява 
ха няколко десетки само в столицата, ме 
уморно внушаваха това обвинение. За 
честиха митингите и демонстрациите. Опо 
зицията образува коалиционен блок — 
Съюз на демократическите сили (СДС), 
в който влязоха 17 партии, включител
но най-известните отпреди 9 септември 
1944 година. Речите на ораторите, скан
диранията на присъществуващите огла 
сиха въздуха с пароли, лозунги, ругатни 
и закони срещу комунистите, като нс 
пестеха обвиненията, епитетите и присъ
дите: „убийци, мръстиици, крадци, пре
датели, продайници, мафия, „смърт* и 
прочие.

И покрай това съборите 
като форма на среща ма 
хората продължиха до дне
шни дни последния, който 
трябваше да се организира 
в Драгоман за да бъде от
казан от българската стра
на. За изминалите десетиле 
тия граничните събори 
минават през три фази. Пъ
рвата е период от десетина 
години, когато наистина на 
същите се събираха близки 
и познати и чрез съвмест
но другаруване, обеди и 
увеселение прекарваха ху
бав съборянски ден, втора
та фаза е също така пери
од в който събора започва 
да губи от своето си пред
назначение и постепенно на

Когато се пък касае 
пограничните събори в ра
йона на Димитровград мо
жем с право да твърдим, 
че и те имат дълга и бога- 

В края

за

та традиция.
миналия и в началото на

на
Особено се настърви младежта. Тя 

се накичи със значките и знаменца на 
СДС, стана арогантна и агресивна спря 
мо привържениците и членовете на 
БКП, която междувременно се прекръс 
ти в Българска социалистическа пар
тия (БСП), но и това не промени отноше 
иието им към нея. Получи се нещо нане 
тима парадоксално в политическия жи 
вот: членовете на

този век многолюдни събо
ри между сръбското и бъл
гарско население били ор
ганизирани на границата 
край таканаречените „Чо- 
рински ханове“ или пък в 
село Желюша, обикновено 
на „благи петък“. В бивша 
Югославия подобни гранич 
ни събори между населени 
ето от Царибродско и Пи- 
ротско от една и българ
ското население от друга 
страна били по традиция 
всяка година организирани 
в района на селата Вълно
вия, Долни Криводол и 
Смолча и то обикновено на 
Петровден (12 юли). В пър
вите години след освобож
дението - на нашия край от 
българския окупатор, няма
ше и нужда за организира 
не на подобни събори за- 
щото бяха на лице редица 
демократични възможнос
ти населението от двете ст
рани да се среща. Със за- 
хладяването на отношения
та между двете съседни ст
рани, а особено след резо
люцията на ИБ и срещите 
на хората бяха оневъзможе 
ни и тоялцериод продължа 
ва седем до осем години. 
Първият граничен събор бе 
организиран 
юни 1955 година на 
славско-българската 
Ца край селата Долни' Кри 
водол и Смолча. Последва 
и вторият събор при село 
Градина и така за измина
лите тридесет и пет години 
организира се към деведе- 
сет събори (Криводол. Гра
дини, Димитровград и Дра
гоман), на които участвува 
над два милиона съборяни.

С течение 
граничните събори 
единственият барометър сп
оред който е «могло да се 
определи и какви са момей 
талиите политически отно
шения между двете страни. 
Протоколните разпоредби 
на граничните съборянски

управляващата пар- 
афирмират 

ската си принадлежност! Започнаха пог
роми над клубовете на БСП, нападки 
над нейните членове. Листовки, лозунги 
и стихоплетства украсяваха стените 
сградите по централните улици и пло
щади. Карикатурите излязоха на мода. 
Звани и незвани 
вопис“ и „поезия.

През всичкото това време БСП и в 
своите печатни органи, и в речите 
митингите се стараеше да спазва обек
тивност и съдържаност, неуморно апели 
раше за разбирателство и коалиция, ко
ето СДС категорично отхвърляше. Чрез 
своя печат, в предаванията по радиото и 
телевизията, митингите 
устремено да убеди народа, че комунис-

тия да не смеят да полптиче
влиза в комерчески дух, а 
в третата фаза изчезват 
срещи на близки и позна
ти и събора се превръща 
напълно в безразборна тър 
говска фарса, така че ново 
то време трябва да изнед- 
ри нови форми и ново съдъ 
ржание ако искаме погра
ничните събори и по-ната
тък да останат 
вия

на

се упражняваха в „жи-

на
наи-маси- 

облик на срещни съг 
рудничество между хората 
от двете страни на грани
цата.

има

всичко бешеКирил Т. Тодоров (СЛЕДВА)

ГОРБАЧОВ — ЛАУРЕАТ
НА НОБЕЛОВАТА 

НАГРАДА ЗА МНР

Съветският лидер е Между кандидатите за то 
ва голямо световно призна
ние тази година бяха и че
хословашкият президент Ва 
цлав Хавел и Нелзон Мен- 
дела, водач на Африканск
ия комитет за мир. Но, пре 
димство е дадено на Гор
бачов, с обяснение, че бла
годарение на него конфлик 
тите в отделни части на 
света, ако не са премахна
ти, поне са

дал
голям принос за подобрява 
нс на отношенията между 
Изтока и Запада, намалява
не на надпреварата във въо 
ръжаването и положителни 
те процеси в своята странапрез месец

юго-
грани- На 14 октомври т. г. Нор 

вежкият Нобелов 
оповести,
Нобелова 
се присъжда на съветския 
президент 
чов „за големия му принос 
към укрепването и засилва 
него на мира в света“. Под 
чертава се, 
лидер е задължил световна 
та политика на мира, 
е допринесла за уравновеся 
ваие на отношенията 
ду Изтока и Запада, 
фликтите са 
преговори, а надпреварата 
във въоръжаването 
бванала.

комитет 
че тазгодишната 
награда за мир

смекчени.Михаил Горба-
Тържественото 

на наградата 
Осло на 10

връчване 
ще стане в 

декември т.г. Да 
припомним, че Горбачов е 
втор съветски

че съветският
гражданин

лауреат на Нобеловатана времето по- 
стават

като на
града за мир. През 1975 го 
дима същото признание бс 
дадено но Андрей Сахаров, 
комуто съветските 
не позволиха да отиде в Ос 
ло и лично приеме награ
дата.

меж- 
кон- 

заместени с власти

е отсла

СТРАНИЦА 2
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РЕШЕНИЕ НА съюзния ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

През, границата
деловите банки се

СЪВЕТ ЗЛ ПОЛЗВАМЕ ИА ВАЛУТА „КОМСОМОЛСКА ПРАВДА" ЗА СЛОВЕНСКАТА ТЕРИТО 
РИАЛНА ОТБРАНАнеограничено Словенците искат 

войска, за да се 

,защищават от Сърбия'
же са възможни всички об 
лици на сътрудничество в 
областта 
мишлеността и инвестиции- 
те, особено когато става ду 
ма за енергетиката и вод
ното стопанство. Иран съ
що така става и 
-значителен

на ко- 
на иа- 
според

на търговията, про

наНСъюзт.» ° засеДаШ1е 
съвет пол изпълнителен 
то на А»™ "Р^адателство ТО на Анте Маркович е 
прието решение, с което ле 
ловите банки се задължа 
ват на гражданите да 
дават валута за всичш, Тад
вадаНнаеНИЯ’ бе3 огРаиича- ване на количеството. Пии
това банките са длъжни за 
изнасяне в пътническия об

Ч Съюзният секретариат за 
финанси са задължени в 
-^РеСа на гРажданите да
обезпечат провеждане на
тези предписания 
кн гишета на упълномоще
ните банки в

все поми партньор, като 
дългосрочен снабдител с на 
фта. Властта убеждава населението, че ги застрашава 

нападение от съседите, а н; от външни враговена всич- Уважавайкл културно- 
-историческите и цивилизо
ваните причини, Съюзният 
изпълнителен съвет утвър
ди и предложението с из
менение на закона за пре
брояване

Съветският младежки ве- 
„Комсомолска прав

да“ (печата се в 22 милио- 
егземляра)

страната, 
към онези, които съкраща
ват техните права да 
предприемат съответни ефи 
касни мерки. По предло
жение на Народната бан
ка, Съюзният

та вестникът /1 казва, 
и министърът на Словения 
е заявявал, че външно на
падение не се предвижда и 
заключва, че произтича, че 
ще се отбраняват от Сър
бия“.

Обяснявайки това, вестни

чеа
стник

се
на неотдавна 
публикува статия за словен 
ската териториална отбра
на, подчертавайки, че „съз
даването на териториална
та армия на Словения 
предизвикало паника сред 
югославското

Вестникът пише, че сло
венската опозиция преди 
една година, докато се „бо 
реше за власт“, говореше, 
че „републиката трябва да 
бъде мирна и напълно де

на населението, 
като се внесе още една ру 
брика на евидентиране от
носно да сс въведе „вероиз 

Съюзният из
пълнителен съвет при това 
има предвид, че нашето об 
щество се отичава с 
роген конфесионалсн 
тав и че събирането на све 
Деиия за вероизповедание
то ще се комплектува ин
формацията са съвременни 
те демографски 

Инак „вероизповедание
то“ не е бележело след пре 
броявапето на населението 
от 1953 година.

Съюзният

Го\„В™То?уГВ^яВ
да западногермански мар- 

а над тази сума да се 
издават чекове, кредитни 
писма и други облици на не 
парични средства, с които 
се върши заплащане в чу
жбина. -

изпълнителен 
съвет прие и решение за 
обема на разрешен кратко 
срочен дълг в чужбина на 
упълномощените делови ба
нки. Решението се 
и до последното 
чие на тази година, а пред 
видения размер, 
разпределя на ба 
зависимост от тяхното уча 
стне в паричния оборот — 
е равен на обема през из
теклия квартал. Част от то 
зи допуснат дълг ще бъде 
ползуван с предназначение 
за подготовката на износно 
производство на кораби и 
капитално оборудване.

кн, е кът посочва, че в декември 
ще се проведе референдум 
за бъдещото устройство на 
Югославия и добавя: 
чакайки референдума, сло
венските ръководители, ко
ито са за конфедерация, ве 
че изграждат своята млада 
държава. Измислили са св
оя монета, разисква се 
поданство. На една такава 
микродържава 
ват словенските ръководи- 

собсг-

поведание“.
население“.

„Неотнася хете-
със-грнмесе-

която се 
нкнте вСъщевременно 

решение, 
при всяко пътуване в чуж
бина могат в ефективни па 
ри да изнасят суми до ди- 
нарска протнвстойност 
хиляда
маркн . Над тази граница 
могат със себе си 
сят неограничени количест
ва валута в облици на не- 
парнчнн средства, 
кото са ги изкупили 
банката или са ги взели от 
своите валутни сметки.

Във връзка с това Народ 
на Югославия

е прието и 
че гражданите

мократизирапа, а средства
та за армията да отиват в 
икономиката", 
лучи власт опозицията поч 
на да формира републикан 
ска войска — така нарече
на териториална отбрана.

От кого се готви да 
защищава Словения? — пи

заяавления.
Когато но- убежда-

ог тели населението 
вената й армия е потребна 
за защита от съседите 
Югославия, а не от външ
ни врагове“.

западногерманск 11
изпълнителен 

съвет прне призива на Съвс 
та па Европа н 
нието реши 
пристъпи към международ
ната групировка за сътруд
ничество в борбата срещу 
злоупотреба и незаконен об 
орот на опиати, 
групировка са повечето ев
ропейски страни.

вда но- сеI «а заседа- 
Югославия да

Съюзният изпълнителен 
съвет разгледа и иконом> 
ческото сътрудничество с 
Иран. Тази страна, е кон
статирано, става все по-пн- 
тересен партньор за света, 
па и за Югославия, поне-

докол-
от

ПЕСНИЧКИ ВМЕСТО ПИОНЕРСКИ ВРЪЗКИ

в която Тази есен няма 

зачленяване в 

Съюза на виоиервте

ната банка

ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪРБИЯ

ЗАКОН ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗЕМЯТА 

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА Първолачетата тази есен не получават пи
онерски връзки. Причината за това е ресъщест- 
вуването на Съюза на югославските пионери, ко
нто с юнското решение на това ръководство 
престана да съществува като съюзна организа
ция на най-младите поколения. Новата съюзна ор 
ганизация ще бъде основана тогава, когато вси 
чки републики оформят свои отделни съюзи, а 
същите тогава ще се обединят в една обща орга 
низация. Кога ще стане това никой понастоящем 
не знае. Засега съществува само Детски съюз в 
Сърбия п Македония.

Благодарение на това, че Сърбия има орга 
низация па най-младите, но вече напълно осво
бодена от всеки идеологически предзнак и сим-

- Ще се даде вьзмножност за връщане на земята, 
отнета със закона и конфискацията, поради неизпълнени 
задължения при изкупуването от 1953 година * Новият 
закон няма да се отнася до аграрната реформа, проведена 
от края на войната до 1949 година.

зсмане на земята, а коиго 
вече са станали в общини
те Шабац и Вальево^ Счи
та се, че става дума за зем 
лищни площи, коиго са 
във Фонда и който днес об 
хващат общо около 180 хи 
лядп хектара.

Това е същността на ин
формацията, която на пре
сконференция образложп 
Владимир Давндовнч, сьв- 
стник па републиканския 
секретар за селско стопан
ство.

Давндовнч изтъкна, че но 
вият закон ще прецизира 
начина на подаване искове 
за връщане на земята, от
нета в споменатите случаи, 
както и даването на пеобхо 
димата документация (до
казателства за собственост 
и под.).

нето на този закон, който 
няма да се отнася до агра 
рната (колонистическа) ре 
форма, проведена от края 

войната до 1949 година. 
С този закон няма да бъ- 

правовата

С Конституцията на Сър- 
изрична 

конституционна основа, че 
земята в обществена собст

бия е създадена

веност може да мине в ча 
стно имение, 
когато бе провъзгласена Ко 

Скупщината

на
Същия ден.

де застрашена 
сигурност на онези гражда 
ни, които са спечелили ило 
щи от оня, който е продал 

обществена соб-

нституцията 
на Сърбия задължи Репуб
ликанския изпълнителен 

края на охтома-
вол, пък и от връзване на червена връзка, пър
волачетата през изтеклите дни бяха приемани в 
тази организация. Весело, с рецитации и връчва 
не на лист за записване, на който са печатани 
стихове от Добрпца Ерич.

земята от 
ствсност. Следователно ще 
се върши само връщане па 
земята,
ция на щетите, 
ли с нейното 
Всяко самовластно 
мале на земята е наказуе
мо дело с Наказателния за 
кон на Сърбия (парично и 

година затвор). До 
закон не бъде пр

съвет до 
ри да изготви законопрое
кт, с който ще се даде въз 
множност земята да се вьр 
не на бившите собственици

но не п компспса-
произтек- 
отнемане. 

завзе-аи техните наследници,
отнета със Закона 

сел скостоланско-зем л и 
щеи фонд и конфискация, 
поради неизвършени 
лжения при задължително
то изкупуване от 1953. го
дина.

Р.С.
която е
за

В ДИМИТРОВГРАД НАЕМИТЕ ЗНАЧИТЕЛНО УВЕЛИЧЕНИзаць-
до една 
като този 
иет ще бъдат осуетени вси За икономическа цена

такива опити на самички
властие и самовластно зав-До края на 1990 година 

може да се очаква лриема-
та, че в обществените квар 
тири най-малко са кварти
ра! гги-работници с най-мал- 
ки лични доходи. Пък и ре 
ално гледано 600 динара за 
двустаен апартамент не са 
много ако се имат предвид 
всичките предимства на 
квартирите в смисъл на спе 
стяване за отопление и 
самото поддържане на същ 
ите от страна на кварти- 
рантите.

На заседанието е прието 
и решенето разликата до 
икономическата цена на на 
емите през януари 1992 го
дина да бъде разделена на 
четири части н така увелн 

А. Т.

други доближава 
до икономическата им 
на. А тези средства, както 
изтъкна директорът на Фо
нда, стараещ се за жили
щата в общината Нсбойша 
Иванов, 
за поддържане на сгради
те, в което не ,е само ва- 
росванс па стълбищата 
замяна на прегорели круш 
кн. Има множество кварти 
ри с равен покрив, конто 
търсят спешна сшшцпя за 
да не пропадат целите сг
ради. Състоянието ще. иовс- 

жнлищпп сграДТПРгра 
да бе от решаващо 
пие да се приеме 
увеличение,

Въпреки острата реакция 
на представителя па синап 
ката, Изпълнителният съв
ет на Общинската скупщи 

Димитровград на 9 ок 
томври взе решение за по
качване цената на наемите 
55 па сто.

наемите
це-

ДИМИТРШИРАД па в
ме са достатъчниНеиадейм" посещениепНа ненадейно посещение в Димитровград 

месен пребивава Давило Ж. Маркович,
той

Наистина това е доста го 
лямо увеличение, 
скача от предложените в 
закона нормативи, 
незаконно, (а нужно) имай- 

иезна

II
което отна 11 този 

министър за 
води
скупщина и Изпълнителния 
и Велин Николов и директора 
Милутин Цеикон за началото на учебната година 
в гимназията и проблемите пъп връзка с мил- 
кото число ученици в първи клас.

образование. В Димитровград 
разговор с председателя

но ис еОбщинскатана
съвет Васил Милев 

на гимназията
ки предвид наистина 
чителнитс до преди извест- 

наеми. Предишно четоно време
увеличение тази псрсал 

поправи, а сегашното
вл пя

та кова 
както и фак-

то
пост .
последно в тази година зна 
чителио, дори и по-бързо отА. 1.
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ного е гласноговорител?на
факта, че го финансира държава 
Сърбия, слага в контекст па инси
нуации какиито са: „Кого сега ве
стник „Братство" по такъв начин 

Толконп чп пптопп мп текста. Аст аън връзка с формирането ма рекламира? Дали това нрави в мре/, 
сега за фазите партии. От раздвижването па минци- стоящата надпревара в многшщр нт
спа ла " Бпатство" мре- ативата за формиране на Сепнали- Й1(ите избори иа някого да се /ТОД-

Г0Ч!!^тш^ш11с-нтта" ииформа- етическата партия на Сърбия, вири вори,. ,нжого да форсира?- Може ли 
даде »,,|1КР“'1' “ “йшб11о ада- падесет броя, колкото досега са пс по-инак да се разбере, освен че Ко 
пия, а И"Ф°Р“““1ютнватаДза форми- чатани „Братство" па тази тема нре сгадииов иска Братство да „скара 
ржаиие за '"ХичиГ ^га на Оъл- даде 34 текста. Едип сс отнася до с държава Сърбия, както впрочем 
райе на Д^ато е11 и инициативата, която бе раздвижа- се опитва дълги години. А държава
гарите в Югославия 1 "1^с01“о им 1Ш в Босилеград за формиране .на Сърбия никак за това време не по- 
някои други средства 31 олиги. партия ЮДЕМ (Югославска демо-. вярва на тези негови лични амби- 
формнранс, всред ™ Хия), два за активности па Сръ- „ желания, но направи обрат-
Ка'\мСпп'гп . РОВ з ласп за нечии баюто движение за обнова зафор- и0 _ чрез своята Скупщина прие 

У лЛ Г! па ги обвини, мираие на местни организации в иска на „Братство" и стана негов 
гласноговорители и Д Ш1К0. Димитровград и Сурдулица, пет за основател, с което създава основа
че 11ЯК010 рекламира , инициативи за формиране па ДСБЮ псъефикасно да се премахнат и ри-
го се додворяват и под. и двадссстшест аа активности иа ределени проблеми в работата

Социалистическата партия па Сър- гази организация, най-голяма част 
(3„я, от които тъкмо той създаде но вре

ме иа осемгодишното си пълзене и 
Ако въз основа на тази сгатис- „ръководене" с тази организация. А 

тика може да се цзвлече заключе- когато се касае за „додворявалето“, 
мие о-ьи връзка с въпроса чий гла- „рекламирането“, „форсирането“... 
сиоговоритсл е „Братство" тогава от в предстоящата надпревара в мно- 
говорът е ясен. Някои калкуланти, гоиартийиите избори“, би добавили 
подобни па Костадинов, но е лро- „ »аради „ухлебявапе“, и по повод 
тивоположепите позиции вече нро* предстоящия конкурс за директор 

„Братство" за вестник иа Издателство „Братство" и главен 
партия па и отговорен редактор на в-к „Брат-

Борнс Костадинов: „Чий гласноговорител е редакцията на г.Ьратст- 
„Политнкн“ от II октомври в рубриката „Отзвуци иКогато информация в едни вес

тник за раздвижена инициатива за 
формиране иа партия, било тя да 
е редакционна (а получи се такава 
понеже' авторът „забравил" да я но 
диише), било тя и да не е точна Щ 
точна е), на никого послужи явно, 
посредством печата, за сметка на то 
зн вестник и неговата редакция да 
посее толкова много съмнения, об
винения н инсинуации, трябва да се 
постави въпроса: какви са действи
телните намерения на този човек, 
чин гласноговорител е той, 
мъка IX) притиска, 
иден и тенденции го обременяват. 
Трябва да се постави тоя въпрос, 
макар този някой бил и Борис Ко
стадинов, бивш директор иа Изда
телство „Братство“ и главен и отго 
ворен редактор на в-к „Братство", 
човек конто все още получава до
ста висока заплата като председа
тел на несъществуващата комисия 
за представки и оплаквания към РК 
на ССТН. Човек, чиято личност, но 
ведение, морал и политическо каме 
леонство са добре известни, особе
но на хората от Босилеградски кр
ай, за чиито някои поведения бе ни 
сано и във в-к „Братство“ поради 
което и вестникът 
станаха трън в очите му. Човек, кой 
то след отиването си от „Братство", 
където бе осем години и остави те 
жки последици, не пропуска „удо
бен момент - за Издателството и за 
редакцията на „Братство" да разп
ространява лъжи И клевети — все 
до сегашните.

по“, предадено и 
реагирпнии“

каква 
какви опасни

па

на
самоНо „Братство“ пс остана 

предадената ннформиция за 
инициативата, но в броя от пети 
октомври предаде обширен домен

на главния п отговорен редак- 
в когото бяха изнесени 

становища и оценки за тома какво 
представляват еднонпцииалните чар 
тИи, от кон позиции действуват те 
и защо еднонациопалнпте партии 
могат да намерят плодородна почва 
в редовете на българската народно
ст. В този текст бе даден и отго
вор на спекул 
зн на Борис К« 
цнативата се намира 
„Братство“. Бе казано, че от осемна 
десетте работници па „Братство" вс
ред инициаторите за формиране па 
ДСБю се намират трима души, от 
конто само един от десетте члено
ве на редакцията на в-к „Братство".

Вече в следващия брой па в-ка бе 
открита рубрика „Мнения: ДСБЮ 
да или не?“ и предадени два текста 
и конто читателите изнасят свои 
мнения по този въпрос. Значи — от 
информация, чрез коментар до да
ване възможност на читателите да 
изнесат свои мнения — ето така ра
боти редакцията на „Братство“ убе
дена, че това е правият начин на 
работа и поведение иа едно средс
тво за масова информация в днеш
но време.

на

тар
яснитор,

възгласиха
на Социалистическата 
Сърбия. За пас — за редакцията па ство", но всичко това не може да 
вестника, обаче тази статистика е се познае „Братство“, но затова мо- 
само отражение иа действителното же лесно да се познае тъкмо Кос- 
състояние и положението на отдел- тадинов, на когото в такива три 
пи партии, съществуващи и онези трудно може да се намери равен, 
конто искат да съществуват в сре
дите в конто живее българската па

и редакцията
пте, кпквато е и та 
остадинон, че зад мин 

Издателство

На въпроса на Костадинов: „Чий 
гласноговорител е редакцията на 
„Братство“ не бива а да не се от- 

Съгласни сме с констатациите и говори чрез контравьпрос: „Чий 
оценките на Костадинов за отноше- гласноговорител е Борис Костади- 
нисто на българската народност нов“? Отговор на този въпрос най- 
кьм новата Конституция на Репуб- -добре дадоха п дават хора, които 
лика Сърбия и Програмата паСПС, обаждайки се на редакцията него- 
а заслуга за това имат преди еси- вият текст в „Политика** коменти- 
чко целокупните определения в Кои 
стптуцията и Програмата и полити

родност.

СПЕКУЛИТЕ СА ЕДНО, ФАКТИТЕ 
ДРУГО

Спекулите във връзка с нницн- 
на ДСБЮативата за формиране 

идват дори до там, че уж Издател
ство „Братство", особено редакция
та на в-к „Братство" е инициатор 
за формиране 
Принудени сме и по този начин да 
се оградим от тези лъжи и клеве
ти и на обществеността да предс
тавим следните факти: от 18-те ра
ботника в Издателство „Братство" 
трима са в инициативния отбор за 
формиране на ДСБЮ — Зденка То 
цоров—Свиленкова от редакцията на 
„Мост“ с книгоиздателска дейност, 
Кирил Георгиев от редакцията на 
в-к „Братство“ и Тодор Петров, от 
детското списание „Другарче".

рат почти на един и същ начин 
типичен болшевишко-сталинистки, 

ческата зрялост на ^ази народност полицейско-удбашкн метод“. Преве- 
правилно да ги разбере да се дено на днешна терминология мог- 
о предел и към тях. Нека обаче ни ло би да се каже: гласноговорител 
бъде позволена и мапка^ пескром- 0т времето на едномислието и тота- 
носг — вярваме че свой. принос литаризма. Време, за което сме у бе

на дени че завинаги е изчезнало,
рецидивите му са все още тук, на
дяваме се не за дълго. Затова и пи 
сането на Костадинов можем да по

на тази партия.

към това даде п 
„Братство“ с начина на който ос
ведомяваше читателите си за тези

редакцията но

А като отговор на въпроса „Чий 
гласноговорител е редакцията 
вестник „Братство“ ето още някол
ко данни. „Братство“ следеше всич
ки инициативи и акции в общините 
където живее българската иародно-

документи, както и с това че във 
в-ка предаде интегрални текстове на дведем под онази народната: Сня- 
техните проекти на майчин език на 
народността.

Как обаче да разберем Коста
динов когато цената на вестника и

на
гът не вали да поморн животните, 
но те да оставят следите си“.

Редакцията на в-к „Братство“
ОТ УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБЕАНИЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ В ДИМИТРОВГРАД на борба за свобода? Ни

ма не виждаме, че през из 
теклите няколко десетиле
тия сме изградили много. 
Истина, правени са и изве 
стни пропуски и грешки, 
но не можем да отричаме 
и постигнатото. Кой Вук 
Драшкович, довчера рабо 
тещ в кабинета на Мика 
Шпнряк, или Воислав Ше 
шель?... — попита Йелен- 
ков.

За нови идеи трябват и нови хора
СЕВ между другото остро 
осъди и създаването на 
партии на чисто национал 
на почва, към които при
числи и Демократическия 
съюз на българите в Юго
славия.

— ДСБю се опитва да 
злоупотребява в. „Братст
во“, макар че доколкото 
ми е известно само трима 
от 18 заети в тази инфор
мативно-издателска 
зация са 
комитет. Считам, че създа
ването на партии на нацио 
пална основа не води към 
добро. Нима примерът в 
Косово не ни е достатъчен 
урок. Създаването на та
кива партии е 
против единството на Сър
бия и

На 12 октомври в Дими
тровград в малката зала 
на Културния дом стана 
учредителното събрание на 
Социалистическата партия 
на Сърбия. Избран беше и 
Общински отбор от 25 и 
9 членове на изпълнител
ния отбор. За председател 
на общинската организа
ция на СПС от двама кан
дидати беше избран ДИ
МИТЪР ГЮРОВ, а за сек
ретар на изпълнителния съ 
вет от трима кандидати — 
беше избран МИРОЛЮБ 
ГЕОРГИЕВ.

Инак от самото начало 
на събранието, от уводно 
то изложение на Димитър 
Гюров, до края, като осно 
вна нишка проличаваше ст 
ремежът на СПС да се бо 
ри за единна Сърбия на 
равноправни 
родности, за 
стопанско и 
развитие. В разискванията, 
които станаха 
имаше

п Петър Тасев, като 
че е време да отстъпят мя 
сто на по-младите. Той съ 
що каза, че Соцналистичес 
ката партия на Сърбия тря 
бва да бъде партия на чес 
тни и предани хора, хора 
конто са за единна Сър
бия и за федеративна Юго 
славня. Ония

каза,

— Ние, бойците от НОБ 
— ще се борим за истина 
та. Изтеклите 50 години у 
нас не са само мъгла и вя 
тър — имаме и конкретни 
резултати. Пък и не е 
Сърбия виновна за всич
ко, както в някои краища 
на страната й приписват. 
Считам че е

които по ед
ин или друг начин са пра- 

грешкй — не трябва 
да се намерят в нейните 
редици.

вилиоргани 
в инициативния

По наша преценка най- 
предиз- 

на ЙО- 
председа 

тел на Съюза на бойците.
— До края на годината 

ни предстои провеждане на 
иай-демократичннте 
ри в Сърбия. Аз съм на 
мнение, че трябва да прес 
танем да ровим по минало
то, защото имам 
ние, че най-често това пра 
вят ония, които за досега 
изграденото у нас не са 
дали нито косъм. Да оста
вим на историята да 
цени миналото, а ние да 
се върнем в настоящето.

Кой подценява придо 
бивките от Народоосвобо- 
дителната борба? Нима за
бравихме кой поведе наши 
те народи и народности

голямо одобрение 
вика изказването 
ВАН ЙЕЛЕНКОВ,

крайно вре 
ме да се насочим към бъ
дещето — изтъкна между 
другото й. Йеленков.насочено

Димитър Гюров В заключение на
страната и считам, 

че такива постъпки заслу
жават публична осъда — 
каза Тасев.
ВЕРА МИЛАНОВА говори за 
необходимостта в Димитров 
град и занапред да остане 
стационара към Здравния 
дом. Тя също изнесе че за 
напред по-голямо внима
ние трябва да посветим 
аграра.

няколкочасовите 
ния

разисква-избо- Никола Стоянов,Той напомни, че не се опа 
сява от създаването на тол 
кова партии. Не трябва да 
бъдем ортодоксни — каза 
Иванов. Аз считам, че в на 
шата среда съществува ха 
рмония

пред
седателствуващ на събрани 
ето подчерта, че определе
нията на СПС 
с желанията и стремежите 
на наи-широките народни 
маси. Авторитета иа Соци
алистическата 
Сърбия

народи и на- 
по-ускорено 
обществено се съвпадатвпечатле

след това 
различни тонове, 

някои от които ще преда- 
дем.

След като 
големия 
листическата

между всички на
ции и народности, а залог, 
че така ще бъде и занап
ред е новата Конституция 
на Сърбия.

В своето изказване НИ 
отп- 
към

партия на 
в нашата среда — 

подчерта Стоянов, ще се 
цени по това 
бори за

приветствува 
интерес за Социа 

партия на 
Сърбия в Димитровградс
ка община и изрази пъл 
но. съгласие с нейната про 
грама и устав, ПЕТЪР ТА-

прена
колко тя се 

разрешаването на 
жизнените проблеми на гра 
жданите и трудещите се в 
общината.

НЕБОЙША ИВАНОВ 
вори, че постигнатите 
зултати ще бъдат най-доб 
рото мерило за това 
партия за какво се бори.

го
ре- .КОЛАЙ СТЕФАНОВ 

остър упрекрави
цякои досегашни ръководи 
тели, към които причисли

коя

М. Андонов
СТРАНИЦА 4
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от ОБЩИНСКАТА ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НА СНС В БОСИЛЕГРАДспс на 12 Октомври 1990 година се състоя изборна

КОНФЕРЕНЦИЯ НА СПС В СУРДУЛИЦАотворена за 

прогресивни
всички ОПТИМИЗЪМ ПРЕД 

ИЗБОРИТЕ
|Жмйргг'.'г% *йьйги/зк
оор ЛЮБОМИР ИВАНОВ. 1>етар на Изпълнигелгаи о"

от акционните определения 
на СПС, а главен акцент 
Ще бъде върху оживяване 

и раз- 
комуиалио- 

-оитовите проблеми в общи 
пата.

— Населението в Босиле 
градска община югославски 
е определено и 
ва за единна Сърбия 
на равноправност на всич- 
ки граждани които живеят 
в нейните рамки. Единстве 
ни са
срещу всякакъв вид форми 
райе
партии и дружества. Зато 
ва е неприемчива и 
ативата за формиране на 
Демократичен съюз на бъл 
гарите в Югославия — под 
черта в доклада си Стоил- 
ков.

то на стопанството 
решаването иа * Градимир Стоянович, инженер от „Мачкатица", е 

председател на Общинския отбор на СПС от 35 члена 
'Изпълнителният отбор на ОО на СПС ще бъде избран 
по-късно * Зврнимир Стайкович, автор на уводния док
лад: „Изборите посрещаме подготвени и сигурни в г/рив- 
лекателността иа програмата на СПС“ * Станиша Стан- 
кович, единствен участник в дискусията: „На общински
те органи трябва да дадем възможност да работят само 
въз основа иа Конституцията и законите“.

След проведените 
ни събрания 
циите

избор 
организа- 

на Социалистическа-
с?1шт?Т^~ На Съроия в ме стннте оощности, на 12 ок 
томври

човека'
В и

на
°т експлоатирането,

и беднотията’ 
и борбата за нов 

и хуманен живот. Тя 
е отворена за всички демо 
кратнчни определени 
ра, без оглед на
вероизповедание
лност. Ще сс

се застъп- 
с пълпонижението 

незнанието 
богатв Босилеград 

“ проведе п Общинската 
Жт=РНа к°иференц11я. В ра 
ботата на конференцията 
участвуваха 58 от 86 
гаги,

т. г.
С Изборната 

ция, която сс 
12 октомври т.г. 
организационното 
дане на

комфереи- изискват да действуваме 
състоя на бързо, енергично и съв- 

завърши сем сериозно. Жизненото 
изграж- равнище на хората 

общинската ор- увеличават се 
гаиизацня на С оциалисти- разлики и социалните про 
ческата партия на Сърбия блеми, все по-голям брой 
в Сурдулишка община. работници са техноложки 
оО от общо 104. делегата на излишък, расте броят на 
Конференцията избраха Об безработните. Обаче 
щински отбор на СГТС от 
35, уставна 
и Надзирателна

и в определениятахо-
тяхното 

н национа 
л _ застъпва за
свободни II тайни избори С 
повечето

деле-
делегирани от 32 сЬо- 

СГЮ>аНН °рган113ании
на еднонационални спада, 

социалнитена иницив общината. В рабо
тата на заседанието 
вуваха и БОРИС 
ДИНОВ

кандидати, за за-участ- 
КОСТА- 

досегашен член и
читаке правата 
за пазарна икономика, 
изправност и

на хората, 
рав 

равномерно окура
жаващ е фактът, че почти 

комисия от 7 всяка наша
има развойна

председател ма комисията 
за оплаквания при Ррепуб- 
г-г^й5СКЕТ? поиференция на 
ССТН и КРЪСТА ЯНИЧ, до 
сегашен секретаи на Пред 
седателството на МОК 
екс в Лесковац.

организация-• _ комисия
от 5 члена, а 18 члена 
новоизбрания 

отбор на СПС, 
съствузаха на 
седание на

програма,
на определяме се за производ

Общински ствени цехове, в които ще
работят по-малък брой ра 
ботници, за цехове, които 
ще имат възможност бър
зо да променят производст 

За вената, си програма. Разби 
ра се, една от най-интере 

развойни
ми е туристическият коми 
леке на Власина, 
реализация

на конто лри- 
първото за 

партийното ръ 
ководство избраха предсе
дател на ОО на СПС. 
този пост

На заседанието, доклад
за предстоящите задачи и 
активности на общинската 
организация на СПС в Бо
силеград 
СТОИЛКОВ, 
едседател

бяха предпоже- 
кандидати. два 

др \]'осг
АВ ВЕЛИНОВЙЧ от ..Вла- 
, ГРАДИ-
МИР СТОЯНОВИЧ от Ма 
чкатица“. С 11:7 за 
дател на 
боп иа СПС 
ГРАДИМИР
Изпълнителният отбор ча 
ОО на СПС не беше изб
ран поради малкия брой 
присъствуващи членове на 
Общинския отбор. Това 
ще бъде направено на пър 
вото следващо заседание 
на ОО на СПС.

ни двама сните програма инженери:ЖИВКОизнесе
за чиято 

очакваме по
мощ от големите туристи 
чески организации, преди 
всичко от белградски ~Юго 
експорт“ — добави Зво- 
нимир Стайкович.

За съжаление в дискуси
ята по основните насоки 
на предстоящата дейност 
на общинската организа
ция на СПС в Сурдулишка 
община участвува само 
СТАНИША СТАНКОВИЧ, 
борец в НОБ от 1941 и най- 
старият участник в Избор 
ната конференция. В об
ширното си изказване Ста 
нкович
вързаността на 
то от този край към иде 
ите на социализма още от

досегашен пр 
ка Общинския 

комитет ка СК в Босиле
град. В него след 
черта, че в условията на 
многопартийната 
обединението на Съюза на 
комунистите в Сърбия 
Ссциал истичесш 1я

сина-продукт“ и

нредсе- 
Общинския от 

беше избран 
СТОЯНОВИЧ.

като под
Захари Сотировсистема Любомир Иванов

,, развитие на всички краи
ща в републиката, за един
на въз основа иа новата 
Конституция, Сърбия 
федеративна Югославия и

В продължение на избор 
пото заседание, делегатите 
чрез тай чо гласуване, от 
предложените 29 избраха 
25 (от предложените 6) чле 
ново па Общинския отбор 
па СПС, 5 члена на Устав 
пата и (от предложените 4 
възможни кандидати) 3-ма 

община, членове па Контролната ко 
лшепя. Членовете на Общи 
мекия отбор па СПС на пъ
рвото си
тайно гласуваме и от пове
чето кандидати избраха Из 
пълпителен отбор от 8 ду
ши, а от двама кандидата 
за председател, също чрез 
тайно гласуваме, избраха 
ЗАХАРИ СОТИРОВ, досе
гашен председател на ОК 
ма ССТН. На отделно засе
дание, членовете на Изпъ
лнителния отбор от 2-ма 
кандидати за секретар из
браха Любомир Иванов, до 
сегаше! I общество! ю-1 юл п- 
тичсски сътрудник в ОК па 
СК в Босилеград.

съюз на 
трудовия народ, в нова пар 
тия на ляво определените 
сили в републиката, бе не- 
минуемост и че тази актив 
кост в Босилеградска о^щи 
на е била всеобхватна и 
съдържателна, той добави: 
— Социалистическата пар
тия ка Сърбия обосновава 
езоите определения върху

за
пр.

Говорейки за предстоя
щите задачи и активности 
на организацията на СПС 
в Босилеградска 
Стоил коз между другото 
подчерта, че те произлизат

В уводния доклад ЗВО 
НИМИР СТАЙКОВИЧ, до
сегашен председател на 
досегашния Общински ко 
митет на СКС, най-напред 
посочи резултатите на но 
вата политика в Сърбия и началото на този век до 
на нейното ръководство днешни дни и изрази оп-
през изтеклите три години тимнзъм във връзка с из-
и основните програмни оп гледите на СПС в предсто 
ределения на Социалисти . ящите избори, 
ческата партия на Сър- — Организацията на СПС 
бия, а след това подчерта в нашата община, предуп- 
иай-важната задача на об реди Станкович, непремен-

напомни за при- 
население

заседание чрез

Членове на Изпълнителния отбор на Общин 
ския отбор на СПС в Босилеград са: Драган Ива 
нов откупчик от Долно Тлъмино, Кирил Иванов 
просветен работник от Долна Любата, Любомир 
Иванов, професионален работник в Общинския 
комитет на СКС, Рашко Кирилов, шеф на отдела 
на Завода за здравна защита, Борис Костадинов, 
незает юрист от Долна Лисина, Рада Наксва, ап- 
текарка в Босилеград, Живко Стоилков, досега
шен председател на ОК иа СКС в Босилеград, 
Спаско Спасков, председател на Общинската ску
пщина в Босилеград и Захари Сотиров, като пред 
седател на Общинския отбор на СПС, по функ
ция е 9-ти член на Изпълнителния отбор.

ОПОРА В РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА 
В Сурдулишка община Социалистическата 

на Сърбин има 1900 членове, конто са организираш! в 24 
първични организации. Само 30 на сто бивши 
на СК са постъпили в редовете на СПС. Всеки втори член 
на СПС е работник, което показва, че работническата кла 
са ще бъде основна опора на общинската 
иа СПС. Само 20 на сто членове на СПС в общината 
младежи н девойки. Много малък е броят на 
па СПС от редовете на просветните н здравните работ
ници и иа служащите в правосъдните 
циятп. В СПС ие сс заплениха няколко бивши и сегашни 
ръководители в стопанството, образованието и полити
ката.

партия

членове

М. Я. организация
са

членоветеБЕЛЕЖКА
органи и мили-Делегатска (без)отговорност

В СПС членуват сърби, българи, черногорци, 
албанци, мюсюлмани и едни грък.

чнх от други чс ще се про 
иеде сесия.

Делегатите и скупщината 
като цяло заплащат цеха иа 
„забравящите“ делегати и 
безотговорни 
служащи по два начина: 
първо
време докаго 
мнозинство за работа, а 

често поради обемис-

роми,реиа са далече по-активни 
отколкото делегатите от гра 
да и околиите му села, ка 
за председателят па ОС Спа 
ско Спасков и потърси дс 

да не забравят за

Провеждането па послед
ната, шестата сесия па Об 

скупщина в Бо 
доведено под

щииската 
силеград бе 
въпрос поради-кворум. Про
веде се едвам с тънко мно- 

когато пристигна- 
„поканените"

но трябва да се освободи 
от формализма, който бе
ше една от най-големите 
слабости в дейността на 
СК II ССТН. Също 
ние ие смеем да допуснем 
на нашите партийни ръ
ководители да се издигнат 
над СПС н да я употребя
ват за лични позиции и 
облаги. Една от най-важни 
те ни задачи в предстоя
щия период е да освобое 
дим органите на властта 
от външния натиск, да нм 
дадем възможност да ра
ботят само въз основа на 
Конституцията н законите.

К. Г.

щииската организация па 
СПС в Сурдулишка общи
на: подготовка за предсто
ящите многопартийни из 
бори.

общински
легатите 
дълженията и делегатскатазинство; 

ха повторно 
делегати: от 59-те делегати, 
кол кого има в трите скул- 
/цински съвета присъствува 
ха 35!

Сесия на ОС в досегаш
ния състав не е отсрочена. 
Мнозинството обаче винаги 
понакуцва. Защо ?

чакат и прахосват 
сс набере такаси клетва.

— Изборите посрещаме 
подготвени к сигурни в 
привлекателността на нрог 
рамата на СПС и в поло
жителното отношение на 
гражданите към онова, 
което направихме досега 
— заяви Стайкович и пре 
дупредм, чс „ако работим 
по старому, времето бързо 
ще пи махне от политнче 
ската сцена“.

— Нарасналите пробле
ми п пктуалннят момент

— Аз съм един всред те
зи делегати, които передов 
по дохаждат на сесии — 
каза Асен Диоиисиев, деле 
гат от Босилеград . Трябва 

да кажа,

сетне
ти дневни редове ие се во
дят (и по значителни 
роси) задълбочени 
клания. Затова становището 
на ОС — да сс изостри от
говорността па делегатите и 
па служащите иа ОС, кои
то са задължени да им връ
чват материалите 
що друго, но да премахнат 
— безотговорността си.

ИМ 1-
разис-

Чеоткровено 
има и безотговорни делега
ти, но чс има и 
домени. Иа мен па пример 
отговорни хора от общин
ската служба пс ми достав 
ят материали и позив. И 
сега дойдох понеже сс па у

пеосие-Има делегати, които са 
на първатаприсъствува ли 

сесия, а сетне не дохаждат, 
следователно не участвуват 
в работата на ОС, В това 
отношение делегатите от те

с пи-

В. Б.
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РЕАГИРАНЕДИМИТРОВГРАД

Как бяха въведени време 

нните мерки в Центъра за 

социална работа в Босилеград
„Металац“ ще 

търпи последиците
ЗИЦИ11 да наплати диа мъти 
— един път от преведения 
аванс, а втори път от Фон
да за недостатъчно разви
тите общини. От взетите 
10 609 732 тогавашни дина
ра РЦЦ е провел строител 
ни работи за 7 117 219 дина 
ра, така че и днес дължи 
па „Металац“ 3 492 512 ди
нара.

В момента между РЦЦ и 
„Металац“ се води жесток 
съдебен процес, от изхода 
на който зависи съдбата 
на най-малкото 
тие
но, „Металац“ до динар е 
върнал взетите пари (стой
ността в динари) заедно с 
принадлежащата лихва. Об
аче, спорно е кой трябва 
да върне валутната разли
ка между стойността па то 
гавошиия и сегашен долар, 
което за „Металац“ е огро
мна сума. Всъщност в „Ме 
талац“ няма нищо спорно, 
тъй като те долари изоб
що нито са видели, пито 
ползували. Къде са тогава 
доларите? И защо в догово 
ра за продажба на долари

Тези дни на страниците 
на печата 
пъти се споменава и димнг 
ровградското предприятие 
„Металац“, своевремено опо 
вестявано като ядро на дре 
бното стопанство в общи
ната. Става дума за опре
делени неясни трансакцин 
с 200 000 долара, конто сво 
евремено „Металац“ е по
лучил от една американска 
корпорация за набавка на 
машини. Но да тръгнем по
ред.

— С у говор N9 118 от 1 
юли 1982 година, започва 
сегашният директор Чедо- 
мир Стойкович, „Металац“ 
посредством Югославска
та инвестиционна и кредит
на банка получава 200 000 
долара, предназначени за 
набавка на машини и обо
рудване на предприятието. 
Тогавашният директор Джо 
рдже Павловнч с Развой
ния център от Целье — 
Словения, договаря прове
ждане на всички работи 
около обекта и машините 
по така наречената „инже- 
нериг система“ или ключ в 
ръцете. По това време, а и

вече няколко

временни мерки в Цен 
27 IX 1990 година.

практи- 
беше даден само ед 

ден да каже мнението 
информацията на Ко 

това не беше въ 
кратък

констатация (без точния 
кои

деЗаради обективно иифор 
обществепост-

па търа на 
Така на Центъраброй на гражданите, 

то са се оплаквали, защо 
са се оплаквали, основатс 

забележките

ммрапе па 
та във връзка с временни
те мерки, които 
бяха въведени

ческинеотдавна 
в Центъра 

за социална работа в Боси 
леград искам да посоча сл 
едните факти:

Според закопа Центърът 
за социална работа може 
да съществува като ведом
ство ако има най-малко 4 
работника с точно опреде
лен професионален про
фил, един от които тряб
ва да бъде юрист, До 
1 X 1989 година на това 
работно място работеше 
лице с полувисшо обра
зование, което мина на ра 
бота в общинския фонд 
за социална защита. За да 
попълнят вакантното ра
ботно място юрист, предс
тавителите па Центъра се 
обърнаха към общинските 
функционери с предложе
ние на споменатото работ 
но място да бъде разпреде 
лен един юрист от органи 
те на управлението. Фун
кционерите на Общинска
та скупщина в Босилеград 
се съгласиха с предложе
нието, мо не бяха съгласни

инимлшг са
бъде си за 

мисията, а 
зможио в този 
срок.

На самата сесия на Об 
щинската скупщина, на ко 
ято бяха въведени времен
ните мерки един делегат 
предложи гази точка да 
бъде отложена за следва
щата си сесия, но предсе 
датслят на Скупщината не 
даде възможност на деле 
гагите да се изкажат във 
връзка с това предложение. 
Когато председателят по
стави на гласуване 
ложението да се 
временни мерки в Центъра 
за социална работа, са
мо 15 делегати бяха „за“, 
а останалите (до 34) бяха 
„против“ или „въздържа
ни“. Този резултат 
гласуването ясно показа, че 
предложението за въвеж-

и пр.) не може да 
причина за въвеждане 
временни мерки. Така бе
ше константирала и Коми
сията, която имаше задача 
та да утвърди 
ват ли причини за въвеж
дане па временни мерки.

4 на споменатия

па

съществу-

иредпрмя- 
в Димитровград. Имен* В чл. 1

закон е записано и след
ното:

„Комисията представя на 
Скупщината информация 
в срок, определен от Скуп 
шината.

Информацията на Коми 
сията същевременно се 
доставя и на организация
та, в която трябва да бъ
дат въведени временните 
мерки, на Обществения пр 
авозащитник на самоупра 
влението, синдикалната ор 
ганизация, Службата на об 
щественото счетоводство, 
на основателя на органи
зацията, както и на други 
органи, организации и об-

пред-
зъведат

па

да отпуснат средства за ли 
чиня доход на юриста. За
това не беше сключено 
споразумение. Така това ва 
кантио работно място ос 
тана непопълнено в период 
от 8 месеца. Тъй като от
съствието на юрист серио
зно затрудняваше работа
та на Центъра, Събранието 
на трудещите се взе реше 
ние да публикува конкурс. 
Аз конкурирах, изпълних 
условията от конкурса и 
бях приет в легална проце
дура.

Веднага след това общин 
ските функционери спеш
но повикаха Обществения 
правозащитник на 
равлението от 
веднага дойде в 
за социална работа в Боси
леград и само за 20 мину
ти, колкото престоя в Цен 
търа „.утвърди“, че същес 
твуват причини за въвеж
дане на временни мерки?! 
Общинската скупщина та 
ка и направи.

При това обаче 
беше

за социална работа 
Центъра за култура

е в сградата ка

щностп, определени от 
Скупщината, да кажат мие 
нието си.

дане на временни мерки не 
е прието, а 
поиска 
Този

днес „Металац“ не е имал 
валутна джиро сметка 
директорът търси да смени 
доларите за динари. Споме 
натата банка това прави. 
Същите пари, този път ди 
нари, биват преведени 
Развойния

председателят 
второ гласуване, 

път за предложение
то гласуваха 17 делегата, 
но това число пак не бе-

самоуп 
Враня, той 

Центъра

те не е точно назначено 
каква трансакция се прави 
и кой какви задължения 
има? В „Металац“ са здра
во убедени, че те нямат ни 
каква вина, честно са вър
нали взетите динари, но 
също са убедени че после
диците в случай да паднат 
на съда, ще бъдат катас
трофални за тях. За как
ва или за чия сметка е 
направена шашмата с до
ларите знаеше тогавашни
ят, сега вече покоен дирек
тор Павлович. Но сигурно 
е, че освен него истината 
знаят и други, които сега 
си мълчат и оставят „Ме
талац“ сам на мегдана, ка 
кто впрочем и винаги до
сега. Не е ясно кой е на
мерил и защо е довел РЦЦ 
чак от Словения в Димит-

и
Органите, 

общностите 
становищата си до Скупщи 
ната в срок от 7 дни 
деня, в който са получили 
информацията на Комиси
ята“. След това в чл. 15 на 
същия закон се казва: „Въз 
основа на 
на Комисията

организациите
и изпращат

ше достатъчно и предложе 
нието пак не беше прието. 
Тогава председателят даде 
пауза с очевидно

отна
център в Целье 

(РЦЦ) на 31 декември 1982 
година в стойност от тога 
вашни 10 948 841,30 динара. 
От тази сума РЦЦ 
за „Металац“ 
стойност от 8 731 128,00 ди 
нара и то домашно произ- 

От тези платени 
машини две до ден днешен 
не са докарани в Димитро 
вград така че запланувани
ят технологически 
не е довършен. Стойността

намере- 
чакние да намери начин 

да принуди 
гласуват 
зи начин се

делегатите да 
решението. А то 

знаеше: ще
се гласува и сто пъти, по
неже решението трябва да 
бъде прието на всяка це 
на! След паузата председа
телят на ОС

информацията 
и мнениятасериозно 

нарушена процедурата 
за въвеждане на мерки, ко 
ято е утвърдена със Зако 
на за временни мерки за 
обществена защита на са- 
моуправителните права и 
обществената собственост 
(„Служебен гласник на СР 
Сърбия“, 49/89). В чл. 11, 
алинея 2, на споменатия за 
кон е записано, че „предло 
жението на Обществения 

самоуп 
непременно тр 

ябва да съдържи факти, 
въз основа на които се ут 
върждава, че съществуват 
причини за въвеждане на 
временни мерки“. I 
факти, Общественият пра- 
возащитиик на самоуправ 
лението привежда следна
та констатация: „Тази го
дина, а и преди, към фун 
кционерите и ррганите на 
Общинската скупщина в 
Босилеград са се отнасяли 
доста трудещи се и граж
дани със забележки за ра 
ботата на Центъра за соци 
ална работа
и искали интервенция. "Та 
кава обобщена и абстракт

купува 
машини на на органите, организаци

ите и общностите от чл. 14 
на закона Скупщината ре 
шава дали ще 
процедурата или ще въведе 
временни мерки...“ Инфор
мацията на Комисията за 
утвърждаване на причини 
за въвеждане на временни 
мерки в Центъра за соци
ална работа в Босилеград 
обаче не е доставен на -Сл 
ужбата на общественото 
счетоводство, на основате
ля на Центъра — общинс
кия фонд за социална за 
щита в Босилеград, на съо
снователя на Центъра _
Института за социална по 
литика в Белград и 
са имали

водство.
прекрати

изкара от за
лата представителите на 
Центъра и лицата, 
не бяха

процес които
делегати, и за тре 

— противно на Пра 
вилника за работа 
— постави

на машините, които не са 
купени тогава е била мал
ко повече от два милиона 
динара, докато днес, изтък
ва Стой

ти път
на ОС

предложението 
на гласуване. „За“ бяха 18 
делегата и 
най-сетне беше

правозащитник на 
равлениеторовград, както и това за

що общината винаги 
„Металац“ се е

кович тези две ма
шини струват 644 300 дина- към това число 

достатъч
но да се вземе решение за 
въвеждане на временни 
мерки в Центъра за соци 
ална работа в Босилеград. ч

отнасялара.
като мащеха. На тези 
още много други 
свързани с този

Срокът за доставка н^ 
машинните, разбира се, от
давна е минал (коая на 
1983 година). Освен, че 
РЦЦ не е набавил 
дените
сграда не е довършена, та
ка че „Металац“ се обръща 
до съответния съд в Целье 
през 1984 година. Свидете
ли сме, че заетите в „Мета 
лац“ със собствени сили до 
вършават тези дни сграда
та. Но това не

и
въпроси 
случай,

тридесет и четирите заети 
в „Металац“

Вместо

предви- 
машини и самата те не Ето така беше 

ва „демократично“ 
ние само

търсят отго
вор, защото не е лесно да 
работиш

прието то 
реше-

един ден преди
провъзгласяването на нова
та Конституция на Репуб
лика Сърбия, 
тира Функциониране 
правовата

възможност да 
връзкададат мнение въвза средна заплата 

от 3000 динара и да имаш 
на ум, че утре може ня
кой да дойде и да

с тази информация.

Центърът за 
работа

която гарансоциалнапродаде 
машините заради нещо, в 
което те нямат никакво 
участие.

получи
та информация на 
1990 година в 11 часа и 30 
минути, а Общинската 
пщина в Босилеград

въпросна на
25 IX държава и пъл

на демокрация.в Босилеградпречи на
РЦЦ някои строителни ску

въве
по- • Велин Стоичков, 

Босилеград
А. Т
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* СГИ/Ь ?аг по-п*,
ПРВД ЕСЕННАТА СЕИТБА В БАБУШНИшГ - ""

Непозната 

неизвестни

т

ОБЩИ КЪМ „МЕСЕЦА НА СОЛИДАРНОСТ С ОСТАРЕЛИ И ИЗ НЕМОЩЕЛИ ЛИЦА“

Нали и ние ще остареемс много ■■■
Една народна поговорка 

казва: „Ще те пита старос- 
тта — къде ти е била мла
достта“. Но тя като чели не 

за нашите кра- 
Нашите бащи и май 

ки са гледали и отгледали, 
поизучили са ни колкото са 
могли

е валидна 
ища.

диЕСдеНка?аИ ще Бъдат засети НАД 250 ХИЛЯ

След прибирането 
ревицата, по-точно цареви 
чака, понеже сушата в Са 
оушнишка община 
своя дан и на 
площи

и накрая оста- 
село, а ниена ца- маха сами на 

хванаме по градове ;■ 
мишлени средища. Но "го
дините си
оставаше занемарено. И 
кво се получи:

лскостопанските 
територията на 
за да се определят 
тс на експлоатацията на 
разполагаемите площи н 
да се определят конкрет
ните задачи на всички су 
оектн, на които селското 
стопанство е главно опре 
деление.

Имайки

площи на 
общината, 

насоки
и про-

взе течаха, а селотоотделни 
царевичното зър

но е намалено със 70 
с»о, в настоящия 
се вършат подготовки 
засяване на 
други есенници. Както 
предвижда, тази 
територията на 
с пшеница ще бъдат засе
ти над 250 хиляди декара. 
_ веднага следва да се от- 
оележи, че един остър про 
бле.м изпъква с цялата си 
острота. Именно, поради 
липса на способна рабо> 
на ръка във всички села 
на Баоушнишка община, 
особено в полупланински- 
те райони, много

ка
днес ако 

отидете, в което и да било 
село

3|||1|ШШна
момент едва ли ще наме

рите човек изпод 50 години.
Веднага да 

села в 
Висока, 
ра напълно са забравени. 
Нерядко се

за
Селото е почти обезлюденопшеницата и кажем, че има 

Бурела, Дерекула и 
къдсто старите хо

се предвид сегаш
ннтс процеси в развитието 
иа аграра, ясно личи, 
селскостопанските площи 
на територията на общи
ната не е правено в съзву
чие с потенциалните въз
можности. Разполагаемата

ствували опасност от уса
мотението. Нещастието ги 
съединява.

Положението не би било 
дотам жалко, ако всички 
остарели хора имаха възмо 
жност да влезнат в старче 
ския дом в Димитровград. 
За влезлите там няма зи
ма, но какво да правят ос
таналите?

В по-големите (някога) се

ла, където отиват рейсове, 
хората по-лесно се снабдя
ват от

есен на 
общината че за града, но живеещи

те по най-затънтените кра
ища на Бурела как се сна 
мират

Явно е, че за остарелите 
и изнемощели хора не се 
поемат съответни грижи. 
Общината не е в състояние

случва и да по
чине но някой старец, кой 
то живял усамотен, и с 
дни да не бъде известно за 
смъртта му.

В някои села е 
нов обичай. Щом 
чине

те си знаят.

селскостопанска 
ция, сортни семена, изкуст
вени торове, 
за защита на 
от растителни болести и 
вредители,

създаден 
някой по 

всички отиват да 
го погребат. Хората почув-

механиза-

средствата
растенията

на всички да помогне, а в 
редки случаи 
родители се решават да по 
искат законна защита —да 
дадат на съд своите деь|, 
които са ги забравили. Им
енно, според закона, както 
родителите са длъжни да 
изведат децата си на път, и 
децата са длъжни да гле
дат остарелите си родите-

остарелите
площи не 

се обработват, а частните 
селскостопански произво
дители залесяват площите 
с иглолистни гори. Оощпн 
ската организация на Дви 
жението ка гораните в та-

благопрнятни 
кредити, безвъзвратни ср 
едства, селскостопанска пр
офесионална помощ и дру 
ги благоприятности, няма 
да дадат положителни ре 
зултати в гюлзваемостта на 
селскостопа!I ските площи 
без уреждане на частните 
мнения и способна човеш
ка работна ръка.

СКЪПО НИ КОСТВА НЕВНИМАНИЕТО

Пожар погълнал към 

100 хектара млади горнзи насока ги насърчаза, да 
зайки им безплатен поса- ли.

Има много случаи деца
та да са -,тапълно забрави
ли родителите си. Не ги на
вестяват с години. Едва ко 
гато починат 
нци и цветя докато ги по
гребат, а сетне настават 
разправии между етърви, 
братя и роднини — за на
следство. ..

Хайде поне сега, по вре
ме на „Месеца на солидар 
ност с остарели хора“, да 
си спомним за родителите, 
да ги посетим; да им об
лекчим положението поне 
малко, защото — един ден 
и ние ще остареем, нали?

М. А.

дънен материал, както 
тревни семена за затравя- 
Еане. По този начин през 
последните

В последно време все по- 
-често пишем за пожари. 
Те обикновено стават по ед 
на и съща причина 
невнимание. Защо? Хора
та все по-често практику
ват да изгарят стьрнища- 
та като по такъв начин ра 
зчитат да унищожат плеве 
лите, а и земята да бъде по- 
-лесна за оран. Така напра 
вил неотдавна и Малинко 
Стоицев от село Поганово. 
Б местността „Кълн“ запа
лил стърнището и се отме 
стил 50-тииа метра да си 
гледа друга работа. Поду- 
хнал вятър н за миг пла
мъкът светкавично започ
нал да се разпространява.

и Савов, сетне сериозно били 
засегнати кошерите на Бра 
нко Иванов, макар че поту 
шителите на пожара пра
вели всичко да ги спасят. 
На Стоян Войчин изгорели 
700 борови фиданки (на 8- 
-годишна възраст), сетне би 

засегнати и боровите 
фиданки на Петър Иванов 
174 дръвчета; на Тодор Ки 
реванов изгорели 800 бора, 
на Борис Георгиев 20, 
Богомил Иванов също 20 и 
на Душан Георгиев 
борове.

Тъкмо това е и повод да 
се запитаме: дали есенната 
сеитба е непозната с мно
го неизвестни? Още пове
че, че знаем в момента, че 
цените на гориво, мазиза 
и друго, постоянно поскъп
ват.

три години са 
„загубени“ 15 000 дка ор
ни площи.

по надигат ве

От страна на 
канския 
леко стопанство, горско де 
ло и водно стопанство

на Общинска-

Републи- 
секретариат за се ли

е
Очевидно е, че този въп 

рос трябва да се разреши 
на републиканско равнище.

Ст. Н.

възложено
та скупщина до края 
1990. година да направи пр 
еглед на ползавемост на се

па
на

60

ИЗ ОП „БОСИЛЕГРАД“ М. А.

Наскоро нови обекти БЕЛЕЖКАПърво захванал изсъхна
лата трева в една иеокосе- 
иа ливада, а сетне се раз
ширил вляво и вдясно, ка- 
то горели орища, ливади, 
гори. Така за миг били опу 
стотен и големи простра пс- 

„Густо търне“, „Ке- 
туша“, „Сърбинови ливади“.

Стоицев обадил 
лото и ногаповчаии

След Ю години...Очаква се наскоро да започне изграждането иа три 
. изкупвателно-продажни обекта. За реконструкция на кла 
ницата се готви идеен проект

След десет години се наложи през настоящето ля
то скърисннчанн отново да вършеят с коне. Вършеха с 
години с вьршачка, но тази година „Кооперант“ серноз- 

нзпращането на такава. А и когато я из
прати — тя спря край Джоннн мост прн снопи, но пора 
дп неизправност — не можа да продължи за Скървеннца.

— Мъчат се старците на село — казва Борис Мла
денов, от Димитровград, който ходил на вършитба в 
Скървеннца. В селото има 18—20 остарели семейства и 
всеки си е вършел с коне.

Плановете на предприяти 
сто да сс доближи до сел
скостопанските производите
ли и изобщо до граждани
те и ма известен начин да 
се „противопостави“ па час 
тните магазини и предпри
ятия от вътрешността 
престават с това. 
това, че заетите в „Босиле
град“ търсят да сс израв
нят условията, преди всич
ко в данъчната политика, с 
частния сектор, те сс гот
вят в центъра на града да 
открият магазин на само
обслужване. Считат, че по 

начин ще дадат нри- 
в снабдяването и че с 

си ще привлекат

Общественото предприя
тие за оборот, производство 
и услуги „Босилеград“ в Бо 
силеград наскоро ще започ 
не да изгражда три нови 
изкуиувателно-продажни обс 
кта: в с. Рибарци край гра 
нично-пропускватслния пу
нкт, в Дукат и Назърица. 
С това ще се създадат въз 
можноеги населението от 
тези и околните села да 
предават селскостопанския 
си излищък и да се снаб
дяват не само със селско
стопански „дреболии“, пои 
със стоки от широко потре 
бление.

тва в

за етапа 
вед па

на помощ
но закъсня с

га се притекли 
Но нищо ис могли да нап
равят сами, докато ме при
стигнала помощ от Димит
ровград.

не
Покрай

През това време пожарът 
обхванал и акациеви п бо
рови гори в местността „Кс 
тушко лице“, „Остра чука“ 
и лр., сетне боровите фпда 
нки по „Войчин рид“ и дъб 
опите гори във 
Там имало и подготвени

..............
МК ■

„Вител".
този
носИван Стойнев, директор 

иа предприятието казва, че 
обекта са иеоб

дърва, които също пзгоре- "\туслугите 
потребителите.

Тъй като селскостопанско 
то производство е една от 

на община* 
„Босилеград“,

0*2ли. Пожарът захванал и ед 
иа част па „Остра чука" п 
излязъл па „Еремия“, доко 
свайки полите иа „Басара“.

за тези три 
ходими 5,5 милиона динара. 
Тези средства ще обезпе- 

Републикаиският фонд перспективите 
та, па и на 
тук сега се готви идеен про 
ект за реконструкция 
дернизиране на кланицата. 
Стойнев изтъква, че наред 
с това сс търсят начини за 
обезпечаване на пеобходи-

чат
за насърчаване развитието 
на икономически

краища (50 на сто) и |РГГ; ,1
' ' Д

V*

Както пи уведомиха в Сс 
кретариата па вътрешните 
работи в Димитровград по
жарът обхванал пад 150 хе 
ктара площ, като причинил 
пад 40 милиарда 
щети. Изгорял и един

пчелина па Любомир

изостана
И МОлите

„Агробанка“ (50 на сто). Се 
га средствата не са под вън 

и сс очаква изгражда-
1

Т-.Кшрос
пето на обектите да започ- 

следващия месец,
динара

комите средства. IIне през 
подчертава той. II. П. шер в
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' ДИМИТРОВГРАД ш»й%Даскалите предлагат стачка
■ пие на средствата на лич

ни доходи и рамките на 
IЮЗВОЛС1 !ОТО изразходва. I - 
и затова няма начин да 
се делят и средствата, кои 
■го като излишък се нами
нат във фонда за основно 
образование. Ако позноле- 

изразходване се раз 
ИЗГ-

*
„ГЕОРЯЯЕЙЙЛ еж,™“""“

Свободните активно 

ств - съставна част на 

обучението

митст за образование и 
физическа култура и до 
Републиканския фонд за 
основно образование да 

търси финансирането 
па основното образование 
най-късно от първи япуа- 
ри 1991 година да мине на 
републиканско равнище па 
територията на СъР6”*' 
Търси сс също споменати 
те републикански инсти
туции да бъдат запознати 
с материалното положение 

заетите. От предплате
на Общинската

Изпълнителния съ 
пояснение :>а

I октомври 1990.Ако от 
личните .цоходи на заетите 
в основното училище „Мо 
ша Ппядс" в Димитровград 
не бъдат увеличени със 
70 на сто, тогава просвет- 

учи-

I

сс

ните работници от 
лпщето щс започнат стач 
ка. Срок за изпълняване 
иа този иск е 20 октом
ври тази година.

лото има реални 
тогавашири, а 

леди за това,
трябва да се използува. 

Предложено е и тогава да 
преразлредсле 

определени фо 
премахне 
нелогич-

го-
ннтересованост и способ
ност, потребите и възмож 
постите па училището и об 
щсствената среда. Изхож 
дайки от този факт, иа по' 
следното заседание на Пе
дагогическия 
ме решение кои 
ти да организираме 
ределпхме, кои 
работници пряко ще се а и 
гажират за реализирането 
иа заплануваните задачи и 
активности, ще насочват и 
помагат на учениците.

И тази учебна година, 
в основно 

„Георги Дими 
-V, отдел 
бъде нос 

върху целесъобраз 
свобо

в а
както и досега

Това с същността ма ис
ка иа просветните и ДРУ 
ги работници от основно 
от училищ,е доставен до 
Изпъл н> пел пия съвет
1 октомври, след като 
копа решение е прието иа 
общо събрание иа заетите 
от 27 септември тази годи 
па. В иска с прецизирано 
личните доходи па прогим 
назиалпите учители да бъ 
дат увеличени от 
на 5 339,20 динара, па учи 

3 028,40

се направито училище 
тров“ в Босилеград 
но внимание ще '

пие между 
идовс, за да се
съществуващата

заетите в детската гр 
например да

лични доходи от 
учители.

на скул-ляветено
ното провеждане на

активности, донъл-
щина и 
вст се търси 
условията, при които лич 
питс доходи в Общинска
та скупщина са 
пи със 70 па сто. За реали
зация на всичко това фор
миран е комитет, 
между другото трябва да 
осъществи и контакт

пасъвет, взех 
актнвное 

н оп-
иост иматта- адипа 
по-високи 
прогимназиалните 
Под крепен е иска да

републиканско •

дните
нителното и добавъчно оо 
учение. А как и да не, ко 
гато свободните активно
сти, допълнително и доба
въчно обучение са състав
на част от възпитателно- 
образователния процес II 
съвместно с редовното обу 
чение представляват не
делима цялост. Като елеци 
фнчен вид на съвремен
ното обучение, свободни- 

допълняват

просветни увеличе- се
мине иа 
финансираме.които

3 141.70 учени-
учили-

А дали наистина 
ците от основното

/>:митровград
със

комитет паИменно, и тази учебна 
година в училището .ще 
работят драматичната, ли 
тературна и рецитаторска 
секции, спортно-рекреатив 
на, музикална и изобрази
телна секции. Покрай гова 
и тази година ще бъдат 
формирани и активно ще 
се включат в работа раз
лични видове групи, като 
млади математици, млади 
химици, физици, историци, 

рафн, любители 
ждестранни
ди кооператори и пр.,

класовите об-

стачкуващия
просветните работници н
Ш

пателите от 
5 148,30, а па прислужници 

1 522,70 на 2 588,60

щеще в
имат „късмет“ да не учат 
някой, ден порадиирот.те от

динара. В посочените суми 
не е внесена компенсаци
ята за минал труд на все 
ки зает.

Освен това, заетите тър 
сят да се отправи писмен 
иск до Републиканския ко

стачка
преподавател и, 

какво 
на 20 октом-

На заседание на Изпъл 
съвет от 9 ок* 

констатирано 6. 
училище е 

използувало всички въз
можности за разпределе

на своите 
остава да се види 
ще се случи 
ври тази година.

те активности 
всестранното развитие 
ученика, подтикват 
чеството и творческото от 

труда, раз- 
спо

нителния 
томври 
че основното

на
твор-

ношение към 
виват индивидуалните 
собности и склонности на

А. Т.

ученика.
Като важно 

чението и 
учениците, 
тивности се 
във вид на различни 
ции, групи и 
Но не се изключва 
жността повечето 
дни активности да 
диняват в 
ганизационни

да се провеждат и в 
съдействие с местните об
щности, трудовите колек
тиви и ведомства.

БАБУШНИЦАзвено в обу 
възпитанието на 

свободните ак 
организират 

сек 
кръжоци, 

възмо 
едноро- 
се обе- 

поголеми ор- 
цялости. Мо

на чу 
езици, мла- 

а в ТРУДНИ ДНИ ЗА КУЛТУРАТАгеог

рамките на 
щности, които са под пря 
ко рководство на класо- 

ръководители ще 
организирани разли

* СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА САМОУПРАВИТЕЛНАТА 
ОБЩНОСТ НА ИНТЕРЕСИТЕ ЗА КУЛТУРА И СЪЗДА
ВАНЕ на съответния фонд — съдбата му е не
известна

художественотокултурно 
дружество винаги се посре 
ща радушно от шюгоброп 
на публика. С централна 
библиотека в града и 
колко районни библиотеч
ни пунктове, както и с пол 
вижния библиобус 
течното дело в тази общи-

вите 
бъдат
чни видове кръжоци на те 
ми от областта на противо 
пожарната дейност, пра
вила и държане в движе
нието, на улицата и пр. Те 
зи дни всички ще изгот
вят съответни планове и

ня-
да бъдат на салюиздръжка. 
Инак се отчита, че Култур 
ният дом в Бабушница пр
ез последните години ожи 
ви дейностите си. Подоб
рен е филмовия репертоар, 
по-чести са театралните пре 
дставления, необходимото 
внимание се отделя на от
делни културни манифес
тации.

Домът на културата има 
развита библиотечна дейно
ст, музикална и фолклорна 
самодейност, дейна секция 
по изобразително изкуство 
и пр. „Преустройството“ в 
тази област не донесе оча 
кваните резултати, защото 
и занапред не се знае кой 
и колко пари ще даде за 
поддържане и развитие на 
културните дейности. Та
зи неизвестност трае по-дъ
лго време, а поне засега ни 
кой не казва как ще се 
финансира културата.

Известно е също така, че 
Културният дом полага гри 
жи да обезпечи поне мини 
малните средства, за да не 
зъглъхнат онези дейности, 
които вече са се афирми- 
рали. Културно^художестве 
ното дружество „Младост“ 
има таланти, но само с та 
ланти не се развива богата 
дейност. Необходими 
средства, както за матери
ални разходи, така и за 
личните доходи на заетите 
в това ведомство.

Културата в Бабушнишка 
община доживява трудни 
дни. Липсата на материал
ни средства и досега съпъ- 
тствуваше тази дейност, но 
като че ли сега е настъп
ил най-трудния момент. За 
щото след създаването на 
общинския фонд за култу
ра и премахване на самоуп 
равителната общност на ин 
тересите за култура, не на 
стъпи съществено подобре
ние от материално естест
во. Нещо повече: съдбата 
на този фонд е неизвестна 
и има изгледи и той да 
бъде закрит.

Известно е, че културни
те дейности са „непродук
тивни“ и че трудно може

гат

библио

на е издигнато на едно сра 
внително високо равнище. 
Сегашната инициатива 
премахване на централните 
библиотеки в малките мес 
та (Закона за библиотеки-

Директора 
то училище „Георги Дими
тров“ в Босилеград, __
ДИМИР СТОИМЕНОВ, пи
тахме, кои слободии 
вности тази учебна година 
ще бъдат организирани?

— Преди всичко

на основно-
програми и ще започнат с 
тяхното реализиране 
подчерта Стоименов.

Безспорно е, че и тази 
учебна година, както и 
досега учениците чрез съ 
ответните секции ще дадат 
пряк принос в културно- 
забавния живот в общи
ната. Затова имат и усло
вия, възможност и сили. 
Трябва само по-гол ям еи 
тусиазъм преди всичко 
при просветните работни 
ци ръководители 
циите.

ВЛА за

акти

те. приет в началото на го 
дината) може да доведе до 
премахване или закриване 
на библиотечните

искам
да кажа, че свободните ак
тивности се 
от страна на класовите об
щности, 
тници или пък, други спе
циалисти, 
ра училището, 
се изхожда от желанието 
на учениците,

организират пунктове, 
което би било погубно за 
този вид културна дейност.просветните рабо

От друга страна и град
ското кино изживява труд^ 
ни дни. Навлезлата 
го домове

които ангажи- 
При това

на сек-
М. я.

в мно-
тяхната за- видеотехника, 

цветна телевизия и аудови- 
зуелни апарати отнеха го
лям брой

БЕЛЕШКА Таланти има, но . кинопосетители. 
В Културния дом се борят 
срещу това с подобрение 
на филмовия репертоар но 
броят на посетителите 
киното постоянно намалява.

„Прокле
ло лято“ в Димитровград в музикалната 
част се появиха две певици 
от Пирот и само един сериозен изпълни 
тел от Димитровград, малобройната пу 
блика това прие .като изненада. Но 
благодарение на техните качествени из 
пълнения на песните публиката оста
на доволна.

Тези дни от Александровац Жупски 
се завърна, културно-художественото дру
жество, което, там гостува по повод про
чутия „Жупски гроздобер“. С оркестъра, 
като солист, ходи и една от певиците от 
Пирот, представили се на „Прокисло ля
то“! От Димитровград пък нито един во 
кален изпълнител, макар че той 
—побратим на Александровац.

И веднага да бъдем наясно — изоб- ' 
що не става дума, че певицата от Пирот 
знае или не знае да пее. Напротив, пее, 
професионално и така 
Александровац. В

Кога! о на тазгодишното бездейни и си отиват, а нови като 
ли няма.

Не, таланти винаги този

че
гостенки наград

има и днес и сигурно ще има! 
сред учениците от основното училище 
или от средното училище досега не са 
се представили бройни солисти? Ако 
те могат да пеят на ученически забави и 
да бъдат приети топло от своите друга
ри, значи да имат талант да пеят. Но 
няма хора, които техния талант да на
сочат в истинска посока, да го обработ
ят и представят иа публиката. Няма еи- 
тузиасти, които това да работят, заради 
просперитета на самите 
тях и иа

е имал, 
Нима

Очевидно е, че е необхо
димо към културата и кул- 
турните дейности 
дът коренно да се промени. 
Налага се да се обезпечат 
необходимите средства, кои 
то да осигурят редовните 
дейности. Освен това ще 
трябва да се търсят и до
пълнителни извори на фи
нансиране, преди всичко с 
организиране на други дей 
ности, които довеят печал 
ба. В тази насока в Кул
турния дом се предприемат 
определени мерки. Но не 
само Културният дом е длъ 
жен да направи това. Ну
жна му е помощ от общи
ната и общността като ця-

подхо-

са и

таланти, а с 
града. Разбира се времето на 

чистия ентусиазъм отдавна е 
днес всичко се заплаща. Но,

е град минало и 
все пак,

ако и изключително само парите са 
тив за работа с таланти, тогава 
се пише. Може да се случи цялото дру
жество да престане да съществува. Все 
пак надяваме се, че това няма да 
случи, че сегашното положение 
едно промеждутък или случайно 
ние на разни неблагоприятни 
които няма дълго да траят.

Богата традиция 
ранция, че Бабушница и из 
общо Лужнишкия край, 
гат да развиват различни 
облици на културни изяви. 
В тг|»и насока особени ре
зултати са постигнати в та 
ченето на фолклора и на 
родния бит, а представяне
то. на танцовия състав

дава гамо- 
лошо ни мо

се представи и в 
случая това е само по 

вод да се замислим над нещо, 
ден на ден е все по-присъствуващо 
турния живот на Димитровград. А 
е, че старите таланти полека

секоето от 
в кул 

това 
остават

е само 
съчета 

условия,
А. Т. ло.

при Ст. Н.
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НЕВОЛИ НА ЖИТЕЛИТЕ НА УЛ. „ЗАБЪРДИЕ" В ДИМИ 
ТРОВГРАД

Бавно се строи
Веселин Борисов, работник в ГИД, живеещ на ули

ца „Забърдие“ № 3 в Димитровград е сериозно загрижеи 
от наближаването на есента.

— Канализацията в моята улица се строи още от 
февруари 1990. година. Изтича и средата на октомври — 
а „Градня“ не приключва със строежа, макар че посто
янно и обещава, че това ще стане в скоро време — спо
деля Борисов.

Не можем да си докараме в къщи ни дърва, ни бра 
— казва той. А касае сешно... не молсем да влезнем 

само за отсечка от улицата 60 метра.
Ако теренът не беше скалист — ние 7-те семейства 

останали без път до къщите си — казва Борисов.
Надяваме се, че компетентните ще прочетат за не

волите на Борисов и съседите му (ако няма и още та
кива), ще вземат мерки гражданите да бъдат улеснени. 
А есента наближава, с нея и , лошото време.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В ДИМИТ 
РОВГРАДМЛАДИТЕ В СПС

Най-добри в СърбияИма място и за младите хора Неведналс досега сме 
изтъквали, че Червеният 
кръст в Димитровград в 
организация на кръводар
яването е най-добър в сгра 
ната, републиката или ре
гиона. И по масовост — 
и по организация на рабо
та. И тези дни на едно 
заседание на Червения 
кръст в Сърбия беше от
дадено заслужено призна
ние на организацията на 
Червения кръст в Димит
ровград. Както ни уведо
ми секретарят на органи
зацията в Димитровград 
Симеон Костов, в Др^.се

то кръводарители е наис 
тина внушителен. Такъв 
отзив няма в нито една др 
уга среда в нашата репуб 
лика — споделя Костов. И 
затова и този път от стра 
на на Слободанка Труден, 
деец в тази организация; 
получихме похвала.

Както подчерта Костов 
в Димитровградска общи
на сред доброволните *;ръ 
водарители има и немал
ко млади хора, така че ня 
ма боязън за бъдещето й. 
Би било обаче желателно

* Младите социалисти в Сърбия вече 
совизират редиците си.
Какво предлага на младите Социалистическата 
тия на Сърбия?

Наред с учредяването на 
местните съвети на Социа
листическата партия на Съ
рбия, което продължава в 
местните общности, 
дължава и борбата за за- 
членяване на млади хора в 
нейните редици. Общо вле 
чатление е, че на тези съб
рания присъствуват малко 
младежи и девойки. Това 
беше основната причина 
поради която Горан Три- 
ван, член на Главния отбор 
на Социалистическата нар 
тия на Сърбия попитахме 
защо в СПС има малко 
млади хора?

— Що се касае до мал
кия брой млади хора 
СПС, това не е вярно — ка 
зва Триван. И то по две 
причини: първо, в средства 
та за масова информация 
неадекватно се следеше 
промоцията на партията, 
която е приспособена към 
младите и затова може да 
се получи впечатление, че 
има малко млади хора в 
нея. Второ, досегашните пр 
омоции и представяне на 
партията главно бяха прие 
пособени към 
по-възрасти ите 
дите
партия има повече, откол- 
кото имаше в Съюза на ко 
мунистите, поне два пъти.

В какво се състоят пови 
ните в програмните опреде 
ления на Социалистическа 
та партия на Сърбия? Гхре 
ди всичко, в'това, че не съ 
ществува отделна програ
ма, която да обхваща мла
дите, както това ставаше 
някога. Горан Триван напо 
мня, че сега именно сега 
всеки ред от програмата на 
тази пратия се отнася и 
до младите, защото всички 
обществени проблеми пря
ко се отразяват и върху по 
ложението на младите хо
ра. Това е било от съдбов
но значение във връзка с 
начина на организиране, за 
щото не се е прибягнало 
към създаване на отделна 
организация на млади соци 
алисти, но те са съставна 
част на партията, която фу 
нкционира единно.

Някои сегменти биха мо 
гли да се отделят. От осно 
вните програмни принци
пи на Социалистическата 
партия на Сърбия това са 
следните части: „Еднакви
възможности за всички“, 
„Работа за всеки млад чо
век“, а отнасят се до соци 
алното равенство и създа
ването на еднакви условия 
— материални, политичес
ки и културни, за всички 
хора. Предвижда сс офан- 
зивно развитие, намалява 
не броя на незаетите, 
и социална сигурност за ос 
хапалите без работа. Тук с 
и застъпването за човешки 
права от Хартата па ООН, 
развитието на сслскостопаи 
ското производство, като ст 
ратегическа задача след 
връщането на земята нг\ 
опия, па които незаконно е 
била отнета, както и наци
оналното равноправие.

укрепват н ма-

пар-

ван, че това не е случаи и 
че например от петнадесет 
председатели на ОК на 
ССМ в Нишки 
тринадесет са влезли в Со
циалистическата партия на 
Сърбия. Интересуваха нн 
причините за един такъв 
прелом като имахме в пред 
вид, че Горан Триван и сам 
е поникнал от редовете на 
Републиканската конфере
нция на Соцючисгическ.иа 
л!ладеж в Саро г».

регион
про-

ако на кръводариетлите се 
правят и други улесне- 

дателството на Република- ния, освен в ползването на 
та били казани само най- здравна защита, защото с 

хумаността си това напъл 
но заслужават.

хубави думи за димитров- 
градчани.

— Процентът от 6,5 от 
целокупното население ка М. А.— На конгреса на млади 

няколкоте съществуваха 
варианта за организиране 
на младите занапред, 
първо място това беше пре 
растване на Съюза на мла
дежта в Социалдемократи
чески съюз на младите 
Сърбия, като неин полити
чески дял и в Младежки 
съвет, като организация, об 

интересите на

ДИМИТРОВГРАДНа
в

в

единяваща 
младите. Още тогава съще 
ствуваше боязън тази „мла
да партия“ да се превърне 
в подмладак на някоя дру 
га партия, но не и да пре- 
растне в партия, която ня
ма да бъде млада партия, 
или партия на млади хора. 
Оказа се, че на този Кон
грес ние сме присъств уви
ли на една фарса. Всичко 
щеше да бъде в ред ако 

на конгреса оя- 
на волята на 

Обаче оти-

относително 
хора. Мла 

в Социалистическата но

решенията 
ха отражение 
мнозинството, 
де сс вдясно и 
до нарушение 
ните решения. Не може да 
се говори повече за партия 
с лява ориентация. Това са 
причините 
мнозинство от по-раншното 

на Съюза па

Научихме, че предадено в 
проценти, младите в тази 
партия има от 15 до 30 про 
цента в зависимост от вся
ка конкретна среда. В Ни
шки регион например до- 

общо

се стигна 
на конгрес

на граничния пункт Градини край Димитровград па
митничаритеюгославско-българската граница тези дни

контрабандист с наркотици, като се очаква 
прекъснали голям контрабанднтски канал на релация 

та Истанбул — Западна Европа.
Именно в автомобил „Мнцубншн“, собственост на хо-

19 килограма

са записанисега
30 000 членове, а най-напред 
в това отношение са Бабу- 
шмица, Житорагя, Алекси- 
нац и Свърлиг. В някои об 

почти 50 на сто
в СПС — не са

са заловили 
че саВ програмата също е вие 

сено, че Социалистически™ 
партия е отворена за сътру 
дпичсстно с всички дви- 

с лява ориентация и 
Съвременната 

е определение, 
идея

голямозащо

ръководство 
социалистическата

иска да се ангажира в 
Оказа

младеж линдскн поданик митническите намерилиотщипи жеппя 
Югославия, 
федерация
а социалистическата 
историческо наследство, за 

тези придобие

хашиш.не Наркотиците разкрил митническият Горан Маннч. Хо
скривалище в колата

членовете 
били членове на Съюза на 

С оглед на ин 
на Съю- 
в ССМ в

такава партия.една
се, че партията е правена 
за някой друг, а не за мла 

— казва 1. 1 Ри'

ндецът бил направил специално 
изпод пространството за резервни гуми.
ла

комунистите, 
ституционалността 
за на комунистите 
по-раншния период, очаква- 

с оглед на идеята за 
на политическа

С. Р.дите хора 
ваш щото върху 

ки израсгпа 
мото работническо

Така казва той, а мно 
конфе и международ- 

двнже-в общинскитезина
ренции ни уверяват, че про

Соцналдемокра-
съюз до голяма 

от нео*

хме, 
създаване Газопроводът ще помогнепие.

— Наричат пи подраства 
поколение на болшеви- 

лартнм, а опозиция
та своето подрастващо но- 

създаде тъ|мо въ- 
добавм

която да израсне грамага на 
тическия
степен се различава 
тдавна изготвената 
ма на Движението 
бия — Нова демокрация, ка 
кто сега официално гласи 
названието на организация
та която представлява и 
продължава политическия 
р на някогашния

социалистическата

партия, 
от Съюза на младежта, ръ- 

на тази до не
отдавна съществуваща об
ществено-политическа орга 
низания очакваха да се при 
общят към Социалдемокра
тическата партия в Сър
бия _ Нова демокрация, 
която междувременно се 
преименува в Движение за 
Сърбия - Нова демокра- 

Узнахме от Горан Три

Наред с подобряването на трудовите условия, в ГИД 
взимат мерки и за подобряване па околната среда, коя
то тази трудова организация замръсява поради характера 

производството сн. Вземат се мерки да се сложат уро
ни комина да не бълва толкова са-

що
шкатадоволствата програ 

за Сър наколенно
рху тези основи —
Горан Триван, като напом
ни, че младите никога ня
ма да бъдат болшевици, пц 
простата причина, че няма
ха време до станат.

Д. Пуйчия

ди, конто да попречат
'. „ П11М но най-много надежди се полагат в скорошно

то прокарване на ГАЗОПРОВОДА.
Единствено той чувствително ще съдействува за по

добрението и опазването па околната среда^ изтъкват в
характер 
Съюз на 

младеж.
СТРАНИЦА 9ция.
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БОСИЛЕГРАД
„ ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ в

ХУМАННОСТ НА ДЕЛОПО СИГУРНОСТ вСЕДМИЦАТА I 
1 БОСИЛЕГРАДПО ВРЕМЕ НА 

ДВИЖЕНИЕТО В

ДВЕ ЗЛОПОЛУКИ с 

МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ
перел

които
намери подкрепа и 
опели работници, < 
са били иа боледуване или 
пък някой друг 
Именно те се 
еднодневна заработка да 
дадат от редовния си ли

за октомври.

Трудещите се 
приеха. Следва 

една неработна 
тази

циатииата,ш.п «дарил
ия матЧе наистина 

спа и хуманността 
край, потвърждава псотдав 
ма проведената акция в 

единица за про 
* чорапи в Бо

радушно 
договор,
събота, да работят за

На това дава съгласие 
съвет па оо

предприятие 
Лесковац в 

стопани

отпуск.
съгласили

цел.
и Трудовият 
щесгвеното 

„Чорапара“ от 
рамките, па което

тази трудова едини*

трудовата 
пзводство на

Именно, по ипи 
Изпълнител*

основ- 
Босилег- 

взеха уча

чен доход 
Изключение от това е са
мо ВЛАДИМИР АЛЕКС А И 
ДРОБ, койте не пожела да 
даде принос и участвува в 
тази солидарна и колек
тивна акция. Постъпката 
па Александров е още по 
неприемлива, ако се 
предвид, че само преди два 
месеца

чват и ученици от 
мото училище в 
рад. Учениците 
стис и в последната 
ция. Въпреки това, в отде 

вътрешните 
под-

енлеград.
ииатнва .
пия отбор па синдикална
та организация в този за 

иай-стаОнлси и общи 
бе раздай 

акция

В рамките на акцията. 
Седмица по сигурност в 
движението — акция не са 
мо от югославско, но и от 
европейско 
тнвно се 
леннето на вътрешните ра 
боти в Босилеград. По вр 
емо на акцията на тери
торията на Босилеградска 
община контролирани са 
108 водачи и превозни сре 
дства, а резултатите са сл 
едните: 5 превозни средст 
ва, поради различни впдо 
ве техническа неизправ
ност са отстранени от двп 
женне, 7 водачи са корму 
вали без съответен шофьор 
ски изпит, на 9 души пора 
ди различни видове иару 
шения режима в движе
нието са напразен» декла
рации. а 15 души са глобе

па
сва иак-
ца.значение, ак- 

вкл ючп и отде
сега
пата колектив, 
жена солидарна 
за събиране на добровол- 

дарения за разрешава
не ма жилищния проблем 
па своята работничка БЛА 
ГИЦА НАКЕВА, чийто съи 
руг НИКОЛА преди 
година, вършейки 
пка па електрическата мре 

в село Бистър — Боси
леградска община, нещаст
но настрана и след дълго 
лечение в Любляна оста
на постоянен инвалид. Ини

председа- 
орга 

босилеградската
Вамчс Зарсв,

па синдикалнатапаленнето
работи в Босилеград 
чертават, че 
в движението все още 
е па онова равнище, 
което трябва да бъде, а нр 
ичпппте за това са п от 
обективно, м от субектив
но естество. Между друго 
то м града все още па ня
кои места няма съответни 
пътни лиани, 
хол ни пътеки, а тротоарът, 

Райчпловци 
то служи за 
или пьк за складиране па 
различен строителп 1 
риал, дърпа п ир. Всичко 
топа неблагоприятно се от

тел
низания в
Чорапара, ни уведоми, че 
акцията

сигурността
не има нпи среализирали

първата събота на месен ок 
томври. Така в тази иерабо 
тпа събота, машините рабо 
теха за помощ на тяхната 
работничка Благина, ней
ния съпруг Никола и 
Стол е. По
целта са събрани пад 
хиляди динара. И още 
що. Тази хуманна

па
заетите в този ко

лектив между тях и Благи 
па по същия начин дадоха 
свой принос за 
на неговото дете. Безспор
но в случая е излишен по- 
нататък всеки коментар.

една
помра лекуване

синжа затози начинняма ПОП 10- 21
йена п-чес М. Я.към акцияпаркиране,

ВЪРВИ СЪС СКОРОСТТА НАМАХАЛИмате ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА ИА ТРИ БОЖИШКИ 
ОХЛЮ»

ННКОЙ НЕ ПОМАГА НА ИВАНИ
— Сами финансираме акцията, сами купуваме стъл

бове, никаква помощ не получаваме пито от общината, 
пито от „Електродистрибуция", пито от Фонда за кому
нална дейност — казва ВАСИЛ ЛАЗАРОВ, председател на 
Местната общност

!
РАЗШИРЯВАНЕ НА 
ПЪТИЩА

— С тези 10 000 ди 
нара, с които в моме 
нтазаров. — Трябват ни още 

около 160 стълба, а .местна 
та общност има само още 
10 000 динара. Сами фи
нансираме акцията, сами 
купуваме стълбове, никак 
ва помощ не получаваме 
нито от общината, нито от 
„Електродистрибуция“, ни
то от Фонда за комунална 
дейност.

Божичани са огорчени от 
отношението на компетен
тните фактори към кому 
налните и други проблеми 
на село Божица. Най-недо- 
волни са от поведението на 
„Електродистрибуция“ в Су 
рдулица, която 
тъкна Лазаров — е напра 
вила план, взела пари от 
Републиката и сега си пра 
ви оглушки. Преди извее 
тно време божичани са от 
правили писмо до Пред
седателството на Сърбия, 
в което са посочили проб
лемите на селото си и са 
изказали незадоволството 
си от постъпките на об
ществените субекти и осо
бено от постъпките на „Ел 
ектродистр! 1буцня“. Пред-

Реконструкцията па 
рата електрическа 
и по-нататък е най-важна
та комунално-битова 
ция в село Божица, същев
ременно п най-острият про 

божичани. Тази 
есен „на ред“ дойдоха ма
халите „Могила“, „Макина“ 
и „Деянови“, но никой не 
може да каже дали и ко
га ще бъде подменена 
рата мрежа в тези махали. 
Отговора на този 
въпрос не знае и председа
телят на местната 
ст ВАСИЛ ЛАЗАРОВ, 
же, както казва той, акцн 
ята е обременена от 
го проблеми и трудности, 
а божичани са оставени са 
ми да се справят с тях ка 
кто знаят и умеят.

— Досега побихме 
ло 160 стълба, но на 
все още не са монтирани 
изолаторите п щнците. От 
собствените 
нашата Местна 
това са средства, събрани 
предимно от местното 
мооблагане, купихме 
40 стъбла

ста- разполага наша
та Местна общност 
ще финансираме 
ция по почистване 
разширяване на мах 
ленскн пътища — из- 
гкна Васил Лазаров.

мрежа
ак-ак- и

1
олем на

младите успешно регулират движението
седателството на Сърбия 
им е отговорило с писмо, 
в което се подчертава, че 
„Електродистрибуция“ е 

уведомила държавното ръ 
ководство на нашата репу 
блика, че електрификация
та на село Божица е завър 
шена?!

стана мястото. Покрай то 
ва по време на акцията на 
територията на Босилегра 
дека община случиха се 
и два малки злополуки с 
материални щети, но без 
повреди.

Онова, което особено ох 
рабрява е, че по време на 
акцията не е намерен нито 
един водач да кормува 
под влияние на алкохол, 
което е резултат на все 
по-честите контроли не са
мо от страна на отделени 
ето на вътрешните работи 
в Босилеград, но и от съв 
местни акции в това отно 
шение с компетентните ре 
публикански органи. В те 
зи акции, нерядко се вклю

разява върху сигурността 
в движението, отделно за 
учениците. Наистина в 
шоследно време отделени 
ето на вътрешните рабо
ти в Босилеград, съвместно 
със компетентните общин 
ски органи предприема 
съответни мерки за разре 
шаването на този проб
лем, обаче за преодолява 
нето му особено значение 
има и самата култура и 
поведението на пешеходци 
те, както и от практичес
кото прилагане на знания
та, които в това 
ние се дават на ученици
те в основното училище.

парлив

оощно
поне-

мио- както из
През последните три ме

сеца, откакто Васил Лаза
ров е избран за председа 
тел на Местната оъбщно- 
ст, в Божица е проведена 
една успешна комунална 
акция. В центъра на село
то е построен нов мост на 
пътя към махалите „Мари 
човн“ н „Макини“. Акция 
та е финансирана също 
със средства на Местната 
общност. За изграждането 
на този мост са отделени 
13 000 динара.

око-
тях

средства наотноше- общност,

са
още 

обяснява Ла-Мъ. Я.

ГРИЖА ЗА ДЕЦАТА

Детската градина разшири мощностите си — Когато решихме да по 
строим моста — каза Лаза
ров — обърнахме се за по
мощ към Горската секция 
в Босилеград, отвъд река
та тя има хубави гори на 
голямо

На детската градила 
„Детска радост“ в Бабуш- 
нипа по повод Деня на ос 
вобождението на 
шкия

ра и здравно 
както пи от 1 до 3 години и че

тири възпитателни групи 
от 3—7 години, което спо 
ред преценките ще бъде 
достатъчно за предстоящи
те 10—15 години.

Стойността на доизгради 
мия обект възлиза 
1 803 000 динара. От тях 
република Сърбия със ср 
едствага на

възпитание, 
и залата за конфе

ренции се преуреждаг и 
се ползуват за настанява- 

Възможно- 
пробле 

едва през 
когато тру- 

гражданиге. 
републиканс

ки органи и Републикаис 
ката общност по 
защита дават 
се пристъпи

средства, с които ще обза 
ведат пространство и мо 

сгьт ще бъде от голяма по 
лза, но ръководството 
Секцията не откликна. Ни 
Два камиона чакъл не ис
каха да докарат.

новопостроените по 
мещення и уреди 
пия изглед на обекта.

В момента

външ-Лужнн- 
край от фашизма 

ое подарена още една ра
дост. Този обект бе доизг
раден и може да поеме 
още три възпитателни гр 
упи, или общо пови 75 
деца.

Инак детската 
в Бабушница 
работа през , 
година, когато бе 
обект, в 
ети 75 деца 
телни групи, 
осемдесетте 
кна проблемът 
ния и приемане 
ки заинтересовани 
За да се смекчи 
блем,

нане на децата, 
ст да се разреши 
ма назрява 
1988 година, 
дещите се и 
съответните

в детска гра 
дина са приети 105 деца на 

•възраст от 3 до 7 години. 
Чувствува се нужда за 
настнаяване на деца от 1 
до 3 години, но с оглед на 
сегашното

па Ще се сети ли някой за 
божичани? Или и тази ес
ен ще си мине като 
го досегашни 
ще посъберат някой динар, 

някой стълб,

МПО-
божичанп

солидарност 
за премахване на поеледи 

катастрофалните 
участвува със 

75 на сто или общо с 1 326 
000 динара и фондът 
обществена грижа за де
цата с 25 на сто или 477 000 
динара. Досега са 
ни 1 483 000 
достигащите

състояние на 
стопанството, липсват сре 
дства за увеличаване обе 
ма иа редовната дейност 

Да кажем 
обекта

градина 
започва с 

август 1978
детска

съгласие да 
към доизгра 

ждане на детската градина. 
Средствата са 
съвместно.

От започването 
тите
завършаването 
ва една година, 
щем детската 
же да настани 150 
то в две възпитателни

ци от
ще купят
ще побият купените 
бове, а когато 
мата (тук тя пристига 
го преди календара), 
ни политици ще идват 
Божица на събрания 
обещават „кули и градове", 
(нали наближават многопа
ртийните избори)?

наводненияпостроен 
бяха при 

в три възпита 
Вече през 

година изпъ 
за помеще- 

на всич-

стъл- 
дойде зн-

който обезпечени накрая, че 
доизгради строи- 
предприятие „Изг 

радия“ в Бабушница, а об
завеждането му бе предос
тавено на „Уникомерц“ от 
Белград и Републиканския 
завод за икономика

за
мно
раз-телнотона рабо 

през август 1989 до 
им измина 

Понастоя
вусвое- 

динара, а не- 
средства от 

на предаване на 
употреба до днес 
обезпечени. Касае се

да
деца. 

гози про 
залата за физкул гу-

градина мо периода
деца, и на до

макинствата, също от Бслг- 
Рад- Ст. Н.

също сагру за
К. Г.
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

Мач с много обрати

Ржшш?ничар вЛдимитровтщКОВ’ ТРЕНьор НА АТЛЕТИЧЕСКИЯ КЛУБ

САРАЕВО НЕ Е НЕУСПЕХ
Тези ДНИ ОТ 

завърнаха 
ките

Сараево се 
димитровградс- 

лекоатлетички. 
участвуваха в пресейвания- 
та за влизане в 1-6 съюзна 
дивизия. Димитровградчан 
ки този път не успяха, но 
ие е малко да се

ха. Дотогава те водеха в 
класирането и ние некол 
ципа, които бяхме с тях 
бяхме
то Кошевският стадион о? 
екваше от съобщението на 
официалния говорител: „Во 
ди Димитровград,“ 
„Димитровград“...

— Беше съобщено, че ва 
шият отбор бил най-мла
дият, но най-перспективен? 

— Да вярно е, че бях- 
най-младия състав. Сре 

дпо 15 години. Дали е и 
най-перспективен — 
ще трябва да се докаже 
на състезанията в следва
щите няколко години.

— Обикновено, когато

отивате на по-далечен път, 
финансовите средства се 
явяват като проблем?

— И сега не бяхме без
Те

въодушевени, кога
„КУРШУМЛИЯ“ проблеми.

До последния час не зна— „А. БАЛКАНСКИ“ 4:3 (2:1)
Подмладеният състав па 

„Асен Балкански“ и покрай 
доората игра не успя да 
постигне нищо повече от 
минимално поражение. То 
ва беше мач с обрати и 
вълнения. Гостите от Ди 
митровград поведоха с 1:0 
сетне домакините 
ха и поведоха с 2:1. 
ко след това футболистите 
на „Асен Балкански“ 
вннха и поведоха с 
Малко след 
стите

ехме дали ще заминем за 
Сараево. Искам да изтък
на, че този път СОФК-а 
отпусна значителни средс
тва, а и „Ниш-експрес“ ни 
подсигури превоз.

— Тъй като изимна сезо-

от по-добрите, 
раха димитровградчани. 

Ако и спортното щастие 
им беше обърнало гърб 
може би щяха да минат ’ 
по-добре и да донесат 
Куршумлия 
чка. А това 
пълно попадение.

Най-сетне, в този мач 
много добре игра и цент
ралният нападател ма А 
Балкански“ Деян Митов! 
които отбеляза 2 ефектни 

Най-хубав
димитровградчани 

голът, който отбеля- 
за_именно Деян Митов. 
л ~ кръг „Ас
ен Балкански“ ще бъде до
макин ма отбора на „Ново 
селац“ от Ново село 
Ниш.

наредиш 
сРеД 16 наи-добри отбора 
в страната. Но да чуем 
кво по този

които одиг води
кане

въпрос мис- 
„Желез- 

Александър Мар
ли треньорът на 
ничар“ 
ков.

— Наистина, зарад 
грешка (неправилно 
ваие при
менеиие и изминаие от 
стата в щафетата 4x400 — 
нашите момичета не

от
поне меедна то 
щеше да бъде на, къде 

ез зимата -ще тренирате пр-

— Надяваме се, че 
зи въпрос добре ще разре 
шим при съдействието на 
основното 
ша Пияде“, което в послед 
но време проявява голямо 
разбирателство за пробле
мите на атлетическия клуб.

М. А.

една
преда-изравни

Мал- товачетвъртото то-из-
Г111-

изра 
2:1. 

футболи 
Балканс-

училище „Мо-успя-
това

на „Асен 
изравниха на 3:3. 

И когато се 
мачът

БЕЛЕЖКАгола. 
гола на 
беше

от тритеки“

Символични наградиочакваше
да бъде решен 

дузпи — на 3 минути пре 
ди •края

от
В следващия / "XНа 12 октомври в Димитровград 

ледното кросово бягане за настоящата 
участвуваха и армейците.

Кросът беше успешен, обаче 
тави лошо впечатление на многобройните любители 
„царицата на спортовете“ — атлетиката. Става дума 
наградите. СОФК-а — Димитровград беше отпуснала 
500 динара за награди.

Реално гледано, какво може да се купи с 500 ди
нара. Какъв подарък? Купени бяха най-обикновени фла
нелки.

домашният
бор успя да отбележи по
бедоносен 
завърши с 4:3.

Какво да
среща? Тя може би

от- се проведе пос- 
година, в което НИШ

УЧАСТВУВАХА И 
ДИМИТРОВГРАД- 
ЧАНКИ

гол и срещата край стана нещо, което ос-
кажем за тази 

е една
на
заД. С.

В кросовото бягане 
на 13 октомври по по 
вод Освобождението 
на град Ниш участ
вуваха и две състеза
телки на „Железни
чар" от Димитровгр-

са..„

МЕЖДУ ОБ ЩИНСКА 
ГРУПА „ЮГ"

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ
Може би сега, когато настъпва 

спорт е време да се обмисли идеята от спонсониране. В 
Димитровград има над тридесетина съдържатели на ча
стни магазини и) заведения. Сигурно е, че повечето 
са готови да се отзоват на една такава идея. Разбира се 
— за сметка на спонсонирането атлетическият клуб I 
им прави реклама. Във всеки случай — сътрудничеството 
може да бъде от взаимна изгода.

„затишие“ в този

Старата практнка н 

в новото първенство

ад.
от тях При твърде силна 

конкуренция те се 
класираха добре: 

ЮЛИЯ КАМЕНОВА 
бягане на 1000 метра 
се класира на второ, 
а НАТАША СЛАВОВА 
на трето място.

ще

М. А.

АТЛЕТИКА

ПРОВЕДЕН ТРАДИЦИОННИЯТ 
ЕСЕННЕН КРОС

М. А.На 14 октомври т.г. в 
рамките на Междуобатин
ската футболна дивизия 
Враня — група „Юг“ се 
проведе редовния седми 
кръг на настоящото фут
болно първенство. И до- 
като останалите футбол
ни отбори на слортменс- 
ки начин премериха сили 
и по-добрите спечелиха но 
ви точки, босилеградски- 
ят футболен отбор „Мла
дост“ до две нови точки 
дойде без борба. Именно 
футболистите на едноимен 
пия отбор от Прекодолци, 
които този ден трябваше 
да гостуват в Босилеград, 
не дойдоха и по този на
чин изневериха не само бо 
силеградските футболисти 
но и любителите на фут

бола . в Босилеград. Така 
тази неспортменска пра
ктика от миналогодишното 
футболно първенство за
почва да се практикува и 
сега.

V. У
ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ 
БОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИ 
РОТСлавова и Нсва Пейчич, до 

като при учениците класи
рането е следното: Милян 
Минич, Бане Гюров и Бра- 
нислав Илиев.

Ето как

ДИМИТРОВГРАД, 13 ОК
ТОМВРИ 1990 ГОДИНА

След всичко това, сега 
на босилеградския отбор 
ще бъдат записани две 
нови

ПРЕКЪСНАТ 

МАЧЪТ В ИЗВОР
При твърде хубаво време 

в Димитровград в спорт
ния център „Парк“ на 13 
октомври се проведе тради 
циопния есенен крос. Кро
сът организира СОФК, а в 
него участвуваха атлетици 
те на „Железничар“ и ар
мейците. Б него участвува
ха към 1000 състезатели, 
като се тръгне от най-мал
ките — до армейците. Най- 
добрите получиха скромни 
награди.

Ето и как изглежда кла
сирането:

Ученички от I н II клас, 
в бягане на 300 метра: 
Сапсла Деикова, Ивана Ге
оргиева и Сабрппа Ивапо-

точки, а резултатът 
бъде 3:0. изглеждали окоп 

чателното класиране за де 
войки на 800 метра* Души
ца Деянова, Пепи Гюрова и 
Ема Христова, а при мла
дежите е следното: Божи 
дар Димитров, Игор Сто
янов м Илия Методиев.

Числящите се към Юго
славската народна армия се 
класираха така: 
Йованович, Фатмир Хашн- 
мп п Сабахудин Майкич.
Есенният крос в Димитро 

вград беше един вид и кр
ай на атлетическия сезон. 
Истина, димитровградчани 
можеха да участвуват и в 
„Кроса па в. „Политика“, 
едни ден по-късно, обаче 
поради липса па материал
ни средства не можаха да 
участвуват.

ще
Георги Геор

гиев за постъпката на фут 
болния отбор „Младост“ от 
Прекодолци, казва, че не е 
в духа на спорта и че спс 
челен ите 
начин не го радват. В кра 
ен случай 
той най-удобен начин пър
венството да бъде нерегу
лярно.

Треньорът, „НАПРЕДЪК“
ЗАН“ 1:1 (ПРЕКЪСНАТ В, 
75 МИНУТА)

„ПАРТИ

В Извор мачът между 
„Напредък“ и „Партнзан“ 
беше прекъснат в 75 мину 
та. Слободан Стойчев, иг
рач на „Партнзан“ физи- - 
ческн нападна съдията и 
същият отевири край на 
мача. Инак до този момент 
мачът беше добър ц се иг
раеше спортсменски, а и 
резултатът беше наравен.

Една неразумна постъп
ка значи донесе беда на 
желюшкня отбор. Сега е 
ред на дисциплинарната ко 
мпеця, която тези дни ще 
се произнесе 
със станалото.

точки но този

това е, казва
Джуро

М. Я.

г ИНТЕРЕСНО ва.
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ПЕЧЕНО 1РАСЕ-
Ученици —

— бягане на
Брапислав Йованович, Да- 
либор Спас ков н Игор Ко
стов.

I и II кл., 
300 метра:

във връзка

д. С. д. с.
Ученички от III п IV кл

ас, с7»що па 300 метра: 
Драгана Заркова, Ивана Со 
колова и Даниела Ивано
ва, а класирането па уче
ници ог III и IV клас из
глежда така: Миомир Пей 
чеп, Дапко Костов и Иван 
Ангелов.

ГЪЖЕИ ПОМЕН 
Б събота, 27 октомври 1990

година в 
градските гробища ще дадем 
ПОЛОВИНГОДИШЕН помен 

нашата мила и никога 
непрежалима дъщеря н сестра

на неотдавна откритото за- 
Димитровград „ПО ДОБЪР 

оригинална идея: 
500 каса-блоко-

Съдтржателят
10 часа на Димитровведеине в центъра на 

ЖИВОТ" Стоян Колев дошъл на 
сервитьорите изхарчат 

— организира лотария.
Първото теглене, което

голяма радост

!
след като па
ве стана преди дессти- 

Пстър Иванов, Ученички от V и VI кл
ас, в бягане на 600 метра: 
Снежана Стойкова, Слани
на Поропа и Мира Алексо- 
ва; а за ученици клцеира 
иего е следното: Милан Се 

Емил Алсксов и Йе

на СОНЯ
ТОНЧЕВА

на дни донесло 
работник в

Печелившият
ГИД—Димитровград.

добре се провеселили 
при хубавото печене —

с ком- 
си пий

на нията си, като 
нали и бира и вино. от Белеш.

Каним роднини, близки н познати да нн придружат. 
Онечеленн: майка Верка, баща Иван, брат Ивица 

н останали роднини.

3 носм- ргиев, 
бойша Игпятов.

ще стане наСледващото теглене 
ври. Както ни уведоми Колев, комисията щ * 
врИ бъде следващият щастли-

М.А.
Ученички от VII и VIII 

бягане па 800 метра:
Каменова,

гости. Кой ще 
— ще видим?

чиияват 
яец клас, в 

ЮлияУ Наташо

V___ СТРАНИЦА а
1990Братство * 19 октомври



забаваУС&Аь&фа* саТиРа *
НАШЕНСКИ ИСГОРИЙКИ

Карикатурен екран Първия? 

човек в 

общината 

си оставил 

жената

»

ВИКАН) НЕБНЕНН...
кво мислим за положе*Мнозина мс питую 

листо у „Балкан“.
Първо и първо, мислим дека не им йе уоп- 

щс трсбало да правс гужву. Могло йе да се из- 
дидза прашище. До- 

йс могло да буде йош не-

дребноюПо време
комунално устройство 
1954 до 1960 година 
Звопни било община с вси 
чки служби. За председател 
дошъл един кожухар от с. 
Студена. Станал пръв граж 
данни в Дерекула. Звоици по 
това време е доста разви- 

, работила е и мина „Ер
ма“ в Ракита.

на
от

село

бере директор и без да се
съгашният директор

съветник и да га испрате у 
(това барем имаю). А, 

ем

кое време там кико 
пеизию с йедене и писне

Г() некои нега га подритую,
оправи на работу

опи, кво: съга ем 
пасмитаю на новотога да се

Председателят бил акти
вен и трудолюбив човек, но 
щом станал функционер 
оставил първата си жена — 
селянка и се оженил за 
учителка. За тогавашните 
патриархални 
било чудо.

Едни ден председателят 
посетил с. ясенов дел с гру 
па активисти провел голя
мо събраниие, а след това 
в махала „Йоцинци“ при ле 
ля Мара наминали на вече 
ря. Леля Мара била твьр- 
де спретна и уредна дома
киня. Приготвила дрипа
ва баница, кисело овче мля 
ко, овче сирене и други ме 
зълъци и ястия.

Леля Мара не познавала 
гостите, но знаела, че са 
големци и настоявала доб
ре да ги нагости. Гостите, 
като ливнали, започнали да 
я запитват: как е, как жи
вее, дали има нещо лошо? 
Я тя им отвърнала: „От бо 
га и държавата е добре, но 
децата са побеснели 
нът оставил невестата си1 
— А сетне добавила: — Но 
това не е само при нас, ка 
зват, че и първият човек в 
общината оставил 
си!“.

След тази забележка при 
съствуващите избухнали в 
смях.

по-бърже, да Ьи не надлати конкуренцията.^
Бео на щрайкат, а бео после и на събраии- 

йс на колективат. Работа за резил. Дигли се не
колцина (двайес и неколко души) — че се буне.

радничкиЧе сменюую директора, че сменюую 
савет.

отношения
А що не су се бунили ка йе избиран, ако 

нещо нейе било у ред. Буне се ка ги опрел са- 
захтеви йош по-лоше мин у-_П п) марат. С тия нини 

ше на събранието. Стиго ка се вече броеше. Бе- 
оше около 90 и неколко душ. И почеше събра- 
нийе според дневън ред кико су поставили щрай 
качете. Некойи шефове не стели да одржу съб 
рания по своете радне йединице. Демек, мисли
ли доста су они кико шефове. Радниците 
кво да мисле. А нейе тека. Некойи на събрани- 
йето рекоше дека не мисле кико шефовете.

Тия що Би повел на стачку си рече: „Мене

— Бай Тайо, това ли е демократически социализъм?
— Не, това е„приятелско облагане с данъци:"

I ■■ I нема

ШОПСКИ СМЕШКИ

НА ПЪТЯ ме нейе стра од нища“. Че говорим кво си сакам.
И тека и направи. После разбрамо дека он 

си средил за пензию. Значи — он си изплел крош
нуту.

— Мани ми се од путо, 
оти и съга че направим ко 
йучера!

Файтонджията се обър
нал и прошепнал на пътни 
ка заканата на Коце. Път
никът бил разбран човек и 
му казал да свърне встра
ни. След това казал на фай 
тонджията да попита шопа 
какво би направил, ако не 
са свърнали от пътя?

— Па я щео да свърнем! 
— отговорил Коце и про
дължил пътя си.
Записал: Тодор Литкалов

Тръгнал бай Коце за Со
фия. Има призовка от съда. 
Селският чорбаджия го съ
ди за невърнат заем. От яд, 
пък и за кураж, той нави
рил шишето си със „скоро 
смъртницата“,

взел тоягата и хванал 
пътя. Вече наближавал Со
фия, на пътя срещу него се 
задал файтон.

— И тия йе некой од ко 
жудерите! — скърцнал със 
зъби Коце, изпречил се на 
пътя и подвикнал на фай
тонджията:

Дискутуваше 3—4 саата. Само две три жен 
ске, бившият директур и пензионисаният шеф 
се бунише. Ония си легли на брашно и свак по- 
размислил и вероватно йе видел дека с навиво- 
тине не може. Това показа и гласуването.

Много размишля и сам док гледа тия чо
веци. Мило ми беше ка погледам колко млада и 
убава момчетия стасала у келнерйе, колко уба-

си

прекръстил
се,

жената
ве невесте имаше, ама ми се 
йедни, истина малцина, усукую.

Имаше човеци кои познавам преко 20 го- 
дине и кои ка дойдоше на град — немаше 
що куче да ги увати. Са имаю кола, сви имаю 
иже или станове (кажу пълни кико око). И пак 
значи на некойи им нейе тамън.

не допаде що га

за
Записал: Йордан Миланов

Свако се бори да работи на границу. Знаю„Квърц” на „кварц”/>>.М. ПЕТРОВ---------~----------------------------------- -'тштйФмзш? дека горе на прогонат йе медат, мада несу зле и 
тия що работе у новият „Балкан“, и тия у пар
нат, или на станицу. Меджи ни имаше и теквкя 
койи не умею по селски пут да оде — а рабо
тили су или работе на международният пут... Оди 
ни никой од село нейе 
кво. И защо съга викаю небиени?!

Па ако им йе

/ вен-е,доро/у7/це ~\
I грле “лгош&ггя" мл мДокюгя &И0ЧЯ 

МЕ &ше"ЮЗ’РЦ,"с-уРеоМР л м ’ (к могъл да донесе кой знае
/I

толко лоше у „Балкан“ — що 
или „гумаруту“, дане иду у „Циле“, „Слободу“, 

пъраю малко у прашището?... 
Кой си найде по-убаву работу — йош по- 

арно... че опразни место да 
школован. Вечима нейе

некой
време ония с четвърто 
тия с четвърти

се запоели

ч оделение да шефую на 
школу?

степен

ЕрятстЕо ДИмптровТ°Р И главен и отгов°Рен редактор Венко

ьтшш ЙЩН1Ш Ш5В =■=
Урежда редакционна колегия Вестаикът излиза Н в' Алекса Ташков. Текуща сметка: 62500-603-9529 СДК — НИШ

днаж седмично. Печатница: „Вук Караджич“, № 72, Ниш.


