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С указ на президента Пй
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
единството
между нашите народи и
народности.

СЕСИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ПЪРВА ПОВЕДИ НИ РАЗУМИ?
От всички „черни“ предположения с конто беше за
сгияНпяа™°СфераТа
съДб°вната
сесия на югоелав
СКИЯ
парламент не сеПред
сбъдна
нито едно,
а сесията завър
ши е парламентарен резултатно
в
Речта
,,а Председателя на
Председателството
ДР Б°РПСаВ ЙОВИЧ ДОЛНИ 1а !1
тен беше ПШПНВУТ
призивът за разумно и демократично пазрапп
ване на конституционната криза. Стнпе Меси" беше' поо
възгласен за член на Председателството на СФРЮ от Хър
ватско, а делегатите взеха решение да обсъдят почитаме
ската обстановка и сигурността в страната, както и екс
позето на Иович и моделите на бъдещото устоонстко на
Югославия, в началото на ноември.
1 роиство
Развръзката на конститу
ционната криза в Югосла
вия е отложена за
(още
един исторически) ноември!
Макар че острата обща кри
за в страната изисква спе
шни и, разбира се, разум
ни демократични решения и
ходове, това отсрочване за
служава да се отчете като
положителен резултат
на
състоялата се през минала
сета седмица тридневна
на Скупщината
на
сия
СФРЮ- И за първа, макар
и малка, победа на разума
политиче
на югославската
ска сцена. Зашото атмосфе
рата- която беше създадена
непосредствено преди „с-»д
бовната“ сесия на югослав
ския парламент изобилства
ваше с „черни“ предлоложе
от „очаквани" и „си
ния
гурни“ блокади в работата
на Скупщината на СФРЮ
до военен преврат и гражЗа щастие
данска война?!
нито едно от тези предно
сбъдна.
ложения не се
сесията на Скупщината на
Югославия, въпреки драмата и острите несъгласия
във ръзка с дневния ред,
все пак завърши с парламентарей резултат: тъй като беше публикувано в сре
дствата за масова информа
пия, експозето на председа
теля на Председателството
на СФРЮ Д-Р Борисав Иович се смята за прочетено
в Скупщината, в краткото
обръщение па Йович към
делегатите /доминантен бсше призивът за разумно и
демократично разрешаване
на югославската
констмту
пионна криза, Стипе Меси /
беше провъзгласен за член
па
I\а П редседатслст вот о
СФРЮ от Хърватско,
а
решение
делегатите взеха
политическата
да обсъдят
обстановка и сигуриослав
страната, както и екснозето на. председателя на Пре
дседателството па СФРЮ и
моделите па бъдещото кон
ституцио/шо устройство ма
Югославия, в началото па
ноември.
В атмосферата на масов
народен трепет за съдбата
на Югославия минималното
политическо съгласие, кое/о
беше постигнато в Скулщи
пата па СФРЮ се приема
като зароди/и на нови на
дежди за по-хубаво бъдеще
на нашата страна, понеже
то може да бъде начална
предпоставка за откриване
диалог
на
необходимия
във връзка с новото усстрои
ство на Югославия. В сичко

чки републики, прсдставптелите ма двете доминантни
опции (демократична феде
рация и конфедерация) ще
имат поне началното психо
логично условие да започнат преговори за
„Трета
Югославия“, Като се има
предвид (до)сегашиата иепримиримост на едната
и
другата страна, тези прего
вори няма да бъдат лесни,
мито краткотрайни, най-ве
обаче зависи от развитието
роятно ще изобилствуват с
на събитията в периода до
остри дуели, дори и с кав
началото на ноемврийската
ги, но поради това не тря
сесия на Скупщината на
бва да се доживяват траги
СФРЮ- Ако стихнат наже чно, понеже, както изтькна
жените политически страс д-р Борисав Йович в Скуп
ти и разпри, ако този сра щината на СФРЮ, „сьдоавнително кратък срок се
та на нашите народи е да
използува за набиране на
живеят на тези пространст
състоятелни
аргументи и ва заедно или отделно, а
конструктивни
прсдложс- споровете си да
решават
ния, ако на преден план. чрез преговори и договори,
изпъкне определението да
стълкновенията могат да им
живеем заедно, в държава, донесат само трагедия“.
която ще бъде по волята
(Извадки от експозето на
на достатъчно мнозинство Д-р Борисав Йович
в Скуп
граждани, на всички наро щината на СФРЮ публику
ди и народности и на вси вала на страница 3)

Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ:

Всяко мирно
? решение с
по-добро от
нръвопро
питието
демократи
Предложихме
чен и конституционен път
към изхода от конституци
онната криза, за да не уио
требим последното средст
во за осуетяване па катас*
Съвсем е ясно,
трофата.
че в нашата миогонапиона
лпа общност със сила мо
гат да се разделят стълкио са
народи,
повените
могмо със споразумение
ат да се помирят и да жи
демокпеят заедно. Затова
ратическият договор е едни
стаеният добър начин за ра
зрешаване на нашите про
блеми — заяви председате
Председателството
лят на
на СФРЮ д-Р Борисав Йо
си към
вич И обръЩанисто
Скупщината
делегатите в
ня СФРЮ.
Уверени сме, че същестзя
в у ват истински причини
съвместен живот на наши-

те народи и народности в
обща държави — каза ионататьк Йович. — В тази
увереност сс корених пред
ложенията ни, конто изпра
тих ме до Скупщината на
нс
СФРЮ. Ако при това
сме нравили нлн не пол у
чим подкрепа от които н
да било причини, пе може
да ни се отрече елементар
ната истина, че всяко мир
но решение с но-Добро от
стълкновенията и кръионро
литисто. Затова са нредло
жени всички опции в рам
ките на правото па народи
те на самоопределение, вк
лючителио и правото на от
цеплеийс. Единствената .оп
ция, която е неприемлива
с нахранването на своята
поля па други, изнудването
на решения в полза па сно
ите и за сметка на другите интереси, неконституци
наруша
очното поведение,
недемократично*
напето п
то меня не на съвместно и
утвърдените
равноправно
отношения.

От заседанието на Главния отбор на СПС
ЗАСЕДАНИЕ НА ГЛАВНИЯ ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕ
СКАЛА НАПИЯ НА 1/ЬГЬИЯ

ПЪЛНА ПОДКРЕПА НА
ПР0ГРАМАТА1АНАСПС

В СПС са се за членили 350 000 членове, а всеки
втори член досега не е бил ангажиран в някоя политическа организация
Главният
отбор на Со
циалистическата партия на
Сърбия под
ръководство
то на СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ на 17 октолшри об
съди Информация за орга
низираието на Социалистическата партия на Сърбия и уч^дяването на не
и пито органи. В досега шните акции, конто са воденп в републиката
гражда
ните са проявили голям нн
терес за програмата и цели
те на
Социалистическата
партия на Сърбия. До началото на октомврн в СПС
са се зачленнлп над 350
000 членове.
Политически
те процеси показват, че в
Програмата на СПС гражданите
виждат
гаранцня
за мир н политическа ста
билност,
социална
правднна. национално равнопрапне, демократични про
мени и стопански н култу
рен напредък на Република Сърбия.
Във връзка с
топа отделно е подкрепено
определението в
предстоя
щите
избори на постове
да се предлагат онези чле
попе, конто се възползуват
от авторитет сред граж
даните и конто с досегаш
ната сн дейност и попедсние ще допринесат за пови
шаване на авторитета и до
на
всрието в публиката

Социалистическата
на Сърбия.

партия

Зачленяването е
органи
зирано и ежедневно приети
гат сведения за нови члено
ве. Административната слу
жба на Главния отбор об
работва първите 250 000
членски карти, които
ще
бъдат връчени на членове
те на СПС през следващи
те седмици. На цялата те
ритория на Сърбия е създа
дена мрежа от местни ор
ганизации на СПС. Пред
варителните данни показ- ,
вДт, че всеки втори член на
СПС досега не е бил анга
жиран в някоя политичес
ка организация.
Главният отбор
взе ре
шение за участие на Соцн
алнстнческата партия
на
Сърбия в
предстоящите
избори за президент на Ре
публиката и за депутати в
Народната скупщина, как
то н за депутати в скупщнннте на АП Войводтга
и АП Косово н
Метохня,
за отборници в Скупщина
та на град Белград и об
щинските скупщшш, за
представители п носители
на функции в държавните
органи на федерацията, ко
гато изборите за тези орга
ни и функщш бъдат насро
чени.

Из концепта нп новото федеративно устройство на
Югославия
ВМЕСТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ФЕДЕРАТИВНА —
СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА
д-р Станко Радмилович
С КАКВО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СЪГЛАСИ СЪРБИЯ стр. 4
ДИМИТРОВГРАДСКИ „КОМУНАЛЕН ИНФОРМАТОР“ ?
Разговор с Ангел Васов, агроном от Димитровград
НЕКА ДОБРЕ ДА ПОМИСЛИМ...
Лпсбното стопанство в Боснлегрпдска община
НОВИ ПЕРСПЕКТИВИ ‘
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Голям риск от отеелянето
Ако Хърватско се отдели от Сърбия, с това пробле
мът не се решава — смята италианският външен минис
тър джанн де Микелнс
— Разделянето на Югосла
вия би осуетило нейната
интеграция в западноевро
пейското стопанство —- заяви шефът на италианската дипломация де Микелнс
в интервюто за виенския
ежедневник „Куриер“.
словенАко хърватите и
реш
ците демократически
ат да нзлезнат от Югосла
вия, в това никой не мо
же да ги спре. Обаче ние
можем нещо да им кажем:
делението , на Югославня
би било голям риск за пея
и за нас. Това би попречи
ло на интеграцията на Юго
славия и на отделните час
ти на държавата, каквпто
са Словения и Хърватско,
МЕЖДУАРМЕЙСКО

в западноевропейската ико
номика.
Ръководителят па италианската дипломация също
така каза, че гази делба о»?
била грешка
към стария
за Европа много ценен прн
мцип за неповредимостта
на границите. Защото, ако
би се Хърватско отделило
от Сърбия с това пробле
мът не би бил решем, по
иеже в Хърватско живеят
голям брои сърби. Вьзинкнал би именно проблем с
ново поставяне на
грани
ците по протежение на ет
ническата линия и това не
само в Югославия, но
и
другде — поясни де Мпкелис.

СЪТРУДНИЧЕСТВО

Минчев

Среща Аджич
На 21 октомври т.г. в Со
фия са се срещнали начал
никът на Генералщаба на
въоръжените сили на СФ
РЮ генерал полковник Бл
агое Аджич и началникът
на Генералщаба - на Бъл
гарската народна армия ге
нерал полковник
Радшо
Минчев.
Срещата и
разговорите
на началниците на генера

лщабовете на воръжепите
сили на двете съседни
и
приятелски страни протек
ли в делова атмосфера,
при двустранна оценка, че
междуармейското
сътруд
ничество успешно се осъ
ществява и че съществуват
добри условия за неговото
по-нататъшно
развитие в
духа на
добросъседските
отношения.

ИЗБОРИТЕ
Осъмна и първия изборен ден на пъризбори
впте свободни и многопартийни
10 юпп.
след 45 години диктатура
Оказа се, че всички тревоги и опасения
са били напразни: гласуването се прове\кдаше в условия па пълен ред, закон
ност и спокойствие. И ме само в ет°ли
цата, а и из нялата страна. Екипи па рздното и телевизията обикаляха гласоподавателпите пунктове и съобщаваха за
мир и коректност, дори и за приятелски
прояви в отношенията между представи
телите па различните партии, ло искане
н на опозицията, и па БСП, стотици чу
ждестранни представители обикаляха гра
дове н села и заявяваха пред журналис
тите, че всичко върви законно и спокой
но. Хората си отдъхваха, набожните се
кръстеха: „Слава и хвала тебе господи!“
Шокът дойде вечерта, когато комиси
ята съобщи първите резултати от пребро
яването: очертавате се несъмнената и
убедителна победа на БСП! И ръководи
телите па опозицията, и нейните привър
женици не можеха да дойдат на себе си.
Не, това не може да бъде, това е фал1111 ■фикацмя, насилие! Самият лидер па
СДС, днешният председател па Република
та, изгуби самоовладяваие. В изявлението
си пред телевизията тон се провикна, че
изборите отначало докрай са фалшифи
кация и нарече БСП престъпници! Това
>а
послужи като парола и директива
опозицията в цяла България, а особено

ПИШЕ:

ТОДОР СПАСОВ—ЛИ IКАЛОВ

Първи на сцената излязоха студентистачка“ на
те. Тс обявиха „окупационна
Университета. Поставиха „стража на вси
чки входанс, не пускаха да «“ате;ш
лиаат пито студенти, пито преподава гени.
Насядаха по тротоарите и площада пред
Университета, който е с наи-оживеною
тршГспортио кръстовище. Общественият
живот в столицата се обърка и замря.
Служащите и работниците закъсняваха с
часове, *И по други улици и пощади сс
образуваха „седящи стачки . Към тях,сс
присъединяваха деца, юноши, възрастни
ш,жс и жени. Към студентите се нрисье
дипиха родителите им. Осооено активни
агитатори и защитници бяха техните май
ки. Десетки мъже и жени им носеха хра
на, сокове. Насърчаваха ги, възвеличаваха. Цялата преса, радиото и телевизията
ежедневно се занимаваха с тях. Постепе
нно окупационни стачки обявиха софииските факултети, както и в провинцията.
Стачната вълна заля цялата страна. По
лучи се нещо като епидемия. И се раз
нообразиха и названията им, и „съдържа
нията“ им: окупационни, верижни, седя
щи, щафетни, гладни, срочни, безсрочни,
индивидуални, колективни, професионал
ни и лр. и пр. Но стожерът си оставаша
студентската. Главното им искане беше

ХАВЕЛ ЗА ВАРШАВСКИЯ ДОГОВОР

Против обединеното
командуване
Председателят на Чехчя
и Словакия Вацлав Хавел
изтъкнал, че ще предложи
да се премахне Обединено
то военно комендантство на
Варшавския договор
.,в
срок от шест месеца“. В нн
тервюто на
Радио-Прага,
Хавел казал че дори две
трети от чехословашката
армия в случай на конфли

кт е подредена на военно
то коменданство на догово
ра. Това положение, тряб
ва да се. мени заявил той.
Хавел подчертал, че Вар
шавският
договор
трябав да съществува още ня
кое време, но само като по
литическа структура и ка
то партньор на НАТО дого
вора в преговорите за ра
зоръжаването.

БОН: НЯКОГАШНАТА ГДР ЧАКА НОВИ
ВЛОЖЕНИЯ

КАПИТАЛО

Като чувал без дъно
През идващите десет го
дини за саниране стопанс
твото в
бившата Герман
ска демократична репуб
лика ще трябва да се вло
жат около две хиляди ми
лиарди а арки. Това конста
тирал оерлинският Инсти
тут за икономически изс
ледвания, като
преценил
че числото на безработни
те в източна Германия ана
чително ще се увеличи.
От 450 000 колкото са би
ли през септември на 600
000 до. края на годината.
Идващата година без' рабо
та ще има дори 1 700 000
души.
Институтът остро кри

тикува увеличаване на за
платите в източна Герма
ния, които от въвеждане
то на валутната уния, те.
от 1 юли са повишени с 20
на сто и са „значително
по-високи от производител
ността“. Той предупрежда
ва, че е против ново уве
личаване на заплатите, без
оглед че е сигурно че пора
ди намалено производство
и рационализация ще дой
де до масово уволняване.
Прогнозира се, че средната
заплата в източната част
на Обединена Германия ср
едно ще струва около 50
на сто от средната заплата
в западната част.

в столицата.
зредиците започнаха още
в същия момент. Плътни и многохил ядни тълпи, предимно младежи и девойки
заляха улици и площади. Нощта се ог
ласи от бойни викове, песни, закани. На
сядаха по тротоарите и платната на гла
вмиге транспортни артерии, спряха дви
жението на всички превозни средства,
освен ма своите съмишленици, които кормуваха в колони, с развяти знамена ма
СДС, науморно натискаха клаксоните, ра
диоапаратите, касетофоните, хармониките
тръбите, пищалките — всичко се надува
ше до спукване на ушните тъпанчета. Со
фия (пък и всички големи градове), за
прилича на вавилонско стълпотворение и
хунско наществие. Хората се мъчеха ПО
някакъв начин да се докопат до своите
домове, старателно заключаваха вратите,
не смееха да палят лампите, изтръпнали
от ужас се вслушваха в стъпките по/ули
ците и хоровите викове и скандирания. И
неверниците се молеха иа бога само да
останат' живи. Но и денят не донесе успоколение. Напротив. Вакханалията не
само не свъши, а се разрастна и развих
ри, тълпите ставаха все по-многолюдии,
по-настървени, по-бучни. Бунтът започна
да се организира.

проверка на резултатите от изборите по
неже били фалшифицирани, и оставка на
правителството. Министърът на вътрешннте работи, бивши партизанин
—
и наетоящ генерал се опита да ги уговори да
прекратят стачките, но без успех. Дори
беше изложен и на гавра от някои от
тях, както и от тълпата техни привърже
ници. Той се въздържаше да използва
сила, верен на демократичния курс, следван от неговото правителство. Чак след
няколко дни, след като се надигна вълпипрп пР°теста на служащи и граждани,
лидерът на опозицията Жельо Желев ус™ б|3 много ПРиказки да ги уговори да
тс“ии?еЯТг,
движ6нието-неНосе студентите и
техните
симпатизери
разотидоха, а
се преместиха
на тротоарите и стълби
щата ца лг
Университета. Скоро започнаха
да изникват и палатки. Стените на сградата всеки ден се отрупваха с машинно
и ръкописно напечатани позиви, лозунги,
стачки,
матуми с™хотворения’ карикатури, ултиматуми. И всичко против БСП. Любопит
ни и безделни Граждани, „ особено озлооени насъсквачи, се трупаха пред тях,
възхищаваха се, възклицваха.
ч
(Следва)
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из ЕКСПОЗЕТО НА Д-Р
- —^
Б01 ИСЛЛП ЙОВИЧ, ДОСТАВЕНО

НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ЮГОСЛАВИЯ НА КРЪСТОПЪТ
* Към края на май
тл- П редеедателството на СФРю
осведоми тазп скупщина и
ююславскагд общес
твеност за своите
оценки на политн
ческо-сигурносното положение в ст
раната. Изтъкнати
особе.Г .Г'3111“'1
те процеси,
канските
„
м^ждурепуоли
4
-1 МСЖДУ националните стъл
- вения, националните хомогеииза
та'^?» р^^шаване на с Конституция
тановеннте отнои?етж^Ш^ „закоии УС
във
федерацията получиха^тревож
ни размери и реално застрашиха
първите окуражаващи резултати * в
проведането на стопанската реформа и доведоха под въпрос интегои
тета и сигурността на страната *ка
кто и международното положение и
авторитет на Югославия.
* Председателството на СФРЮ
посочи и върху необходимостта от
предприемане на неотложни мер
ки не само да се спрат тези отри
цателни процеси, но п да се откри
ят демократични процеси, относно
политическата и обществена рефор
ма безпрепятствено да се развиват,
За целта се застъпихме за благовре
мено провеждане на амандманските промени на Конституцията на
СФРЮ, като необходимо условие
за провеждане на стопанската Ре
форма върху пазарни основи п пр
омени в политическата система
в
смисъл на многопартийна систе
ма и свободни избори, за което ве
че е постигнат консенсус в страна
та. Имайки предвид, че тези промени са
недостатъчни за
трайно
преодоляване на кризата, Председа
телството на СФРю заключи да
проведе
разговори с ръководствата на републиките и автономните
покрайнини, за да се създаде ола-гоприятен политически климат
за
ускорено разрешаване на отворе
ннте въпроси за бъдещето устрой
ство на страната.
* За да се даде

възможност то

* ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА СФРЮ Е ЗА ФЕДЕРАЦИЯ
публиките и федерацията. Това сериозно затруднява по-нататъшното
провеждане на стопанската рефорГ “ °СуеТЯВа Д° Края "\г~‘
•п‘а се проведат многопартийни демо
кратични избори за Съюзния съвет
на Скупщината на СФРЮ.. По този
начин се довежда под въпрос фу
нкционирането на най-високото тяЛ° “ страиата' с оглед чй всдиа,к
мандатът 1|а Делегатите вече и удъл
жен- Отрицателните импликации на
такРва състояние могат да се отраз
ят и на международен план, особс
но ВЪРХУ положението па югославия в Европа и международните фп
нансовн институции. Такова отношение към решаването на общите
въпроси се закани с пълна блока
да на функционирането на политнфедерацията,
ческата система па
което не е нищо друго, освен ме
тод на осъществяване на парциални
те интереси в процеса на тиха лик
видацня на Югославия.
* Председателството на СФРЮ
е провело разговорите, се казва гю
нататък и се изтъква, че от разгово
рите произтича, че всички същест
по
становищата
вени разлики в
отделни въпроси на бъдещите отно
шения между югославските народи
и техните републики, в основата си
произтича от крайно противопоста
вените определения на бъдещия ха
съюзна
Югославия
рактер на
държава или съюз на държави, относно федерация или конфедерация.
Председателството на СФР_Ю е
заело решително становище същсствуващага
Конституция и комети
туционно-правовото устройство на
страната
трябва
последователно
да Се спазват и прилагат, все дока
то на демократичен и легален начин
не се промени.
ИЗГОТВЕНИ СА ДВА КОНЦЕПТА

на ж югвгУС1ЮИ-

прГата^,Г“аеД0К™0т^И;аа',СпаИ
и? иЮпремаГвТнТеНГК°всичкиРявлеа
пия наРтя\но едностранчиво и самовотно нарушаване
незачитане
Тогава оййкно 5 подчеетщю
че
югава осоогно ое подчертано,
1с
в югославската федерация е непр.г
емливо да се вършат промени на с
Конституцията
утвърдените
отно
шения извън оощия договор и извън с Конституцията утвърдената
процедура. Всеки едностранчив и са
моволен път на промени на с Конституцията утвъръдените олюшония неминуемо застрашава правата
на други, а този факт през изтоклия период е игнориран в отделим
републики.
* Спирането иа противколституционии поведения за съжаление пс
допринесе пито политическата ини
циатива наПредседателството
на
СФРЮ... Смисълът на тазиинициати
ва бе да сс създаде необходимия
обществен амбиепт, в който би от•почнало да се разрешават отворемите въпроси за бъдещото усгройство ма страната на един оргамизи
рап,
раиионален и' демократичен
начин. Председателството па СФ
РЮ последователно се придържаше
и ще се придържа допранм към те
зи определения, понеже изхожда от
възмо
това, че това е единствено
жпия подход в пашата мпогопачионална общност.
ИНИЦИАТИВА НА ПРЕДСЕДАТЕЛ
СТВОТО НА СФРЮ ДА СЕ ПРИМА-

ядаглгг
=кЗЕй
не на
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* Председателството на

СФРЮ

ките стълкновения. Затова апелираме ма предстоящите избори гражда
питс да избират стоите бъдещи пре
^ощ “'ГГабрав^й,“ едГ^е11Т> че сме многонационална общио
сг и че всяка национална изключи
тел пост и нетолерантност никому
не ще иолзваГРАЖДАНИТЕ СА ЗАГРИЖЕНИ
СОБСТВЕ^А^СЪМА^™ И ЗА
СОБСТВЕНАТА СЬДБА
..
Политическо-сигурносиого поло
жеиие в страната от последното об
ръщение ма Председателството на
СФРю Д° Скупщината чувствител
но сс влоши.
Открити са нови огнища на кри
зата и междунациоиални стълкновения и конфликти. Те и занапред
се умножават и стават междузависими, обхващайки все по-широки
пространства. Всички усилия тези
отрицателни процеси да се спрат
дават само частични и временни ре
зултати.
. „
Дезинтеграционните процеси и
засилено действуваме от националистически и сепаратистичии позицни повлияха за но-нататъшна еска
лация на кризата. Във всички части па страната, по села и градове,
в предприятия и училища, почти
във всяко семейство е^ видим страх
и загриженост за съдоага на стра
ната и собствената съдба. Разширява се неизвестност и страх по отно
шение сигурността иа хората и
техните имущества...
ИСТИНСКА СТУДЕНА ВОЙНА И
ЗАКАНИ С ВЪОРЪЖЕНИ РАЗ
ПЛАТИ
Отношенията между отделни фе
толкова са влодсралнн единици
шепи, че контактите па ниво отговории органи са прекъснати или
до ““часста^ймформадия1’

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
ЕНЕРГИЧНО ЩЕ ПРЕСИЧА ВСИЧ
КИ ПРОТИВКОНСТИТУЦИОННИ
ДЕЯНИЯ НА КОСОВО И МЕТОХИя
ппепсепателството па СФРЮ ог
делне" р^гледа политическо-сигурно
Сни и конституционно-правови аспе
кти на провъзгласяване на т. нар.
деклараЦиЯ, а след това и коиститу
цията на т.нар. република Косово,
Оценка е- ^ то3“
Л^дейо
твуван^иа
албанските национали
^ и сепаратисТи, насочено към
разбиване на териториалния иитег
ритет на Република Сърбия и СФ
РЮ и заключителната част от акти
виостите за отцепване на Косово...
Председателството на СФРЮ с Ре"
шително че трябва енергично да се
пресичат всички противконституционни и противзаконни деяния, ко
ито биха могли да настъпят по по
вод провъзгласяването на т. нар. ре
публика Косово.
СЛОВЕНИЯ ГРУБО НАРУШАВА
КОНСТИТУЦИЯТА НА СФРЮ
на Конституция
Нарушаването
та на сф?ю продължи и с неотда
внашното провъзгласяване в Скупната на Словения като неважена територията на тази рспуб
лика 27 съюзни закони, както и все
ки бъдещ съюзен закон, който бъде
поиет а не го одобри Скупщината
нР СлоВения.
НяМд дд СЕ ПОЗВОЛИ НАРУША
ВАНЕ СИСТЕМАТА НА ОТБРАНА
СФРЮ
Подкопаване и рушене на конс
титуционния порядък на Югославия
се върши с нападения срещу ВСИЧ
ки институции с
общоюгославски
характер. Това се прави с безоглед
ни постъпки и деяния, насочени за
разбиване на въоръжените сили и
системата на отбрана и сигурност
на страната. Председателството па
СФРЮ счита, че трябва да се бъде
отворен за изяви за преразглеждане
на отделни елементи на нашата ко
отбрана.

~пно ^“.^нГ^не^

^ТщябвГда^едат до‘^юлйтнчее
ка развръзка иАешения... Изготвен
е концепт на ново конституционно
сстпойство ма бъдеща федеративна
устройство на
д ‘
^
1Ш
Югославия, акго “„„“ дюта ки
коифедеративен до1™“;
„цента диссг^рд°с‘Й“а‘! ' ?гс па
щината на СФр1а Д^сгатато
Скупщината па СФ1 I О. ь-11'™. 1.
рлавската ооществоност могаг о
тях ясно да видят на какъв к[
пьт сс озова Югославия днес 11 ■ ‘
кои съдбовни въпроси трябва да
решаваме,
НАЦИОНА-(ИЗ-

прерастпа в истинска студена война. вот^нГсФРЮ няма да позволи иа
Председателството
на СФ1 Ю рушаване системата на отбрана на
през изтеклия период реагира сре СФРЮ. утвърдена с Конституцията
щу бройни отрицателни стОития и „а СФРЮ. понеже с това се разо
явления конто застрашава политн- Ва единството на въоръжените сили
адаш-снгурпоспото положение в сг- (ЮНА) и единната система на ръко
“,“а УР
водене и командуване, , премахват
Р
конституционните
компетентности
МОДЕРНА ФЕДЕРАЦИЯ, В КОЯ ГО „а Председателството на СФРЮ и
ВСИЧКИ ЩЕ БЪДАТ РАВНОПРАВ конституционните п законни пълно
^
ш,
мощпя на други съюзни органи в
тази област,
Трябва да се н>градн модер
ефикасна
демократична
федеЗА
ФЕДЕРАТИВЕН КОНЦЕГТ1
на и
Въз основа на казаното Прсдсе
ративна общност, лишена от догматични н идеологически предрач- дателството на СФРЮ:
върху
пълни
съдъцн, обосновавана
омраза
ПЪРВО, осведомява Скупщинасвободи нн права на гражданите и
„смокпация па равноправие на народи п народно та „а СФРЮ, ме е завършило пърНод воала па д
А тения в сти владичество на правото, вьр- вата фаза на своите активности за
политическия живот
спепа
ху партийни и собственически плу решаване на конституционната кри
страната, па политическа
пилнзъм и уважаване на обективно за па страната, с
това, че обезпеизлязоха и сили е скс 1
то цсйствупинс на пазара. Такава
чи дефиниране на
реално същесг
налистичсска и шовинисп
* _ Югослаиня бн трябвало да бъде ли вуващнте концепта па оьдещото
ептировка, които заговаря
5ц1 ше1т ОТ пнетнтуцпопалпп аъзмождържавно устройство;
на национална и ““Р““
‘,юстн за какаото н да било иаграп
Скупшииаотричат отделни ююсяа
*
папи иа политическо воля, нКоноВТОРО, осведомява
коицеп
и федерални единици.
мическо
използване или национил- та на СФРЮ, че подкрепя
па
В името па нлуралиешчеел... де ^
„
......
„ да бъде кречме та на федеративно устройство
мокрация в сдай крайно
^ на териториалния
нптегри страната, но двата концепта досаи
I
стоаното и па всеки нейна тавя за по-нататъшно решаване;
приятен иконоимческо-еоцначсн
федеративната нла-4
биент, разпалват се нациопалпзмм, тст но^ 1
ТРЕТО, предлага на Скупщина
Неспосоомп
ш
1
Р
б
(
да бъде ефикасна в оеъделби и омраза.
та на СФРЮ Ла подкрепи концепта
щестнишн,сто на онези
пълномоедложат истинска
федеративно
устройство па ст
еманципация,
които
щс
й
бъдат
доверени
е
за
социална и културна
КОЛС1СГПВИС
„ е.,.. договори на всички членки на фе- раната, както и двата концепта да
много партии предлагат
членка па феде изпрати до скупщнните на сониали
тическо съзнание и сплотяванесамодо дерацнята. Всяка
републики, при което
да бъде равнонрав- етическите
пически и нациоиал\ш IV
ракията тоябва
1
и
напълно
самосго решението за коифедеративен мона с останалите
волствнс, пациояалсстра.нльм
дел
подразбира
изясняване на тра
нрава,
своите суверени
суверенос г жданнте чрез референдум;
па нейната
обема
ЧЕТВЪРТО, предлага
Скупщи
пьт ое
ната иа СФРЮ да приеме решение,
скутдшштс

в1"

кггуггзк:“
-— —
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ЮГОСЛАВИЯ КОНЦКПТ ЗА ФЕДЕРАЛНО

ТО УСТРОЙСТВО НА СТРАНАТА

1ЙЙГ Шшшт «шищ» РЕШИМ
ПА СКУПЩИНАТА НА

В кш шепти за конститу
ционното
устройство
на
Ютоашвия върху федсратн
Ш111 основи покрай друиото
се казва, че страната вана
пред ще се нарича Съюзна
република
Югославия, че
е държава на равноправни
граждани, равноправни на
роди и техните репуб шки.
СР Югославия е демокра
тнчна държава , обоснова
на върху свободите и пра
вата на човека и гражда- .
ннна, властуваието //а правото и социалната правдипа. Съчиняват я републики
те: Босна и Херцеговина,
Македония, Словения, Сър
бия, Хърватско и Черна Го
ра. Територията //а СР съчп
няват териториите па нейните републики. Териториите на републиките не могат да се меняват без сьгласие на републиките, казва се в документа. Границите на СФРЮ не могат да
се меняват без съгласие на
всичките републики. Грани
ци помежду републики могат да се меняват
само
въз основа на тяхно съгла
сие. СР представлява единс
твена стопанска и правова
област, в която граждани
те и правовите субекти са
равноправни и равни в пра
вата и задълженията,
СР
има герб, химн и столица,
която се утвърждава с Ко
нституцията на СФРЮ.
НАЦИОНАЛНОТО РАВНО
ПРАВИЕ
В СР Югославия са рав
ноправни югославските на
роди:
македонците, мюсюлиманите, словенците, сьр
бите и черногорците.
На

жални, равноправни народи и
коптична държави, обоснована върху свободите И праната па
малципетш» (олтарна
властуваието на правото и социалната прав дина. Ма националните
права,
тшш: народности), които живеят .. СР Югославия се обезпечават нацпони .м.
утвърдени с конституцията.

малцинства
националните
народности); '
(алтернатива:
конто живеят в кСРЮ се
обезпечават национални права, утвърдени с копегнтуцията.. Равноправни са езицпте на народите и майноналипте малцинства // техннте писма. В СР в служ»
еб//а употреба са езиците
на народите, а езиците на
националните малцинства —
в съгласие с Конституцията на СРЮ и съюзни го закоии.
Републиките са държави,
конто част от своите :упе
репи права осъществяват в
СРю и са самостоятелни в
правата и длъжностите угвърдеии в своите копетиту
цип и в органнзиранетго / /а
държавната власт на с попте тернторнни. Република’
може да формира автоном
ни единици по начин н с
функции, които се утвърж
дават в конституцията на
републиката. С Конституцп
ята на СРю могат да се
утвърдят облици II 1134/11/
на представяне на автоном
ните покрайнини в органи
те на федерацията.
Конституцията на СРЮ,
съюзен закон и друг съю
зен общ акт са задължи
телни на цялата територия
на СРЮ- Републиканска ко
нституция, всички закони н
актове не могат да бъдат в

противовес с Конституцията па СРЮ. Всяка рспублп
ка има право, въз основа
изразената.. /шля на гражча
ните си посредством рефере//дум, да вземе решение
да излезме от СРЮ, но мачип утвърден п Конституцията на СРЮ.
Гражданите на СРЮ са
равни в правата и задъл
женията и имат една и съ
ща защита пред държавните и другите органи, без от
лед расата, пола, рождени
националната
ето, езика,
релмгмозпринадлежност,
но, политическо п друго убеждение, образование,
имущесоциално потекло,
ствено положение или дру
го ЛИЧНО1 свойство.
ПРАВАТА НА НАЦИОНАЛ
НИТЕ МАЛЦИНСТВА
На гражданитс-числящитс се към национални ге ма
лцинства се осигуряват, при
условия определени в /ако
ните, и отделни права: да
се школуват на свой език.
на всестранно културно ра
звитие, на равноправно пол
зуване на своя език в слу
жебна употреба в местата,
където живее пацпопалиото малцинство, на печат и
информации на свои език,
на сдружаване в нацнонал
пи, културни и обществени

оргаинзации.
ЕДИННА СТОПАНСКА ТЕ
РИТОРИЯ
Територията па СРЮ с
облаединна стопанска
ст. Гарантира се ,обществе
но, държавно, частно и ко
оперативно имущество и др
у ги облици на имущество,
утвърдено в закона. Всички
облици имат една и съща
правова защита.
Предпри
ятията и останалите органи
зации са
самостоъятслин
при избирането на облици
н начин
на организиране,
изпълняването па дейност*
та, планирането, свързване
имат
то и сдружаването,
едно и също положение на
пазара по отношение общи
те условия на стопанисване
и правова защита и за сво
ите задължения в правовия
оборот гарантират със сред
ствата, с които разполагат.
В СРю съществува един
Той се обезпсси пазар.
чава чрез свободна размя
на на стоки и услуги и сно
бодио течение на капитала,
парите и работната ръка.
са
Противконституционни
всички акти и действие, с
които се създават п подти
кват монополекч и други
ограничения на пазара. То
зи пазар сс осигурява
с
единна
монета,
един-

ми
на монетна валутна,
тничсска и банкова снсгс
ма и чрез съвместна моистпа и валутна . пол пика
данъчна
сичрез единна
схема и съвместна далечна
Единния/'
на
политика.
чрез
осигурява
зар се
система и сьвмеединна
стла политика па «икономи
ческитс отношения с чужбипа', като и чрез сиписсгнр развойна и икономнчее
;<а политика и стратегия на
техническото разнаучно
витие на страната.
Имуществото и труда са
основите при управлението
и участието в него. оаети
те управляват с обществе
ното предприятие и участ
вуват в управляването в
останалите видове иредпри
ятия в които работят, отио
сно В които влагат средст
закона
и
ва
съгласно
колективните договори.
Чуждестрапно ' лице мо
же да има имущество
в
СФРЮ под условия, утвър
ден със съюзния закон, а
оргагарантира му се да
дейност и нрава
низира
въз основа влагането и сто
панисването като и за домашни граждани.
югославека
Народната
единното
за
е
банка
ведение за валутна
власт,
отговорна е за стабилност
та на валутата, общата ила
тежоспособност в страната
и към чужбина, провежда
нето на съвместната моме
тна и валутна политика и
за извършаваме на конт
рол над банките, казва се
между другото в доставе
ния койцепт.

Д-Р СТАНКО РАДМИЛОВИЧ В НИШ

С какво не може да се съгласи
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ПРЕДПРИЕМА МЕРКИ ДА
НЕ ИЗПАДНЕ В ПОДЧИНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
Г
Р /
На 18 октомври в Ниш
водствата па отделни репу
бе ознаменувана 30-годишблики така солидарно
се
нината на Икономическия
застъ'1/ват. Сърбия трябва
факултет. На тържеството
да концептира и а!/тикри
присъствува и председател зисна развойна политика и
ят на Изпълнителния съвет мерки за провеждането й,
на Сърбия д-р Станко Рад не изключавайки и да не е
милович, който във връзка съгласна с мероприятията
с актуалното
обществено- на съюзните органи, ком/о
-икономическо
положение
наблягат върху провеждане
между другото каза:
на рецесионна концепция и
— Ако други разтурят задълбочаване на кризата.
Югославия, Сърбия трябва
Д-р Радмилович особено
да активизира своя сувере
подчерта онова, с което Ре
нитет, да действува дьржа- публика Сърбия не може
вотворно, да
предприеме да се съгласи: от концепвсички мерки, с които ще та, който подразбира,
че
осуети да бъде доведена в ' премахването на рецесията
подчинено положение, да идепресията
е дългогоднне дочака неподготвена еви шен процес до твърдениянтуалната
неблагоприятшх
та, че всичко ще се реши
развръзка, за която ръко- с преминаването на общесРАЗГОВОР В РЕГИОНАЛНАТА ОБЩНОСТ В НИШ
След тържеството на Икономическия факултет д-р
Станко Радмилович със сътрудниците си разговаря с пред
ставителите на общините и по-големите стопански колек
тиви от нишката и южноморавск^та междурегионална об
щност.
Темата на разговора освен актуалната стопанска и
обществено-политическа обстановка, бяха и законопредписанията и мерките по икономическата политика, които
е изготвил Изпълнителният съвет , на Скупщината на
Сърбия, а за които Скупщината на Сърбия трябва
да
каже думата си тези дни.
След това в Председателството на ОС Ниш д-р Рад
милович разговоря с ръководството иа Машинната индустрия в Ниш.

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ
КУЛТЕТ В НИШ
През изтеклите 30 години
Икономическият факултет
в Ниш е дал 4100 дипломи
рани икономисти, 688 ико
номисти. Докторирали са 21
и магистриралн 46 канди
дати.
Факултетът е открит пр
ез 1960 година като иконо
мически отдел на Правно-икономическия
факултет,
а самостоятелен факултет
става през 1970 година.

ция, а съдейки по всичко и
— Ясно е, че Сърбия по
за напълно разбиване
на
ради тези чисти икономиче
югославската
федерация.
ски причини не може да
Оповестеният проект на ко
приеме такъв проект, а още
//федеративния договор мно
повече не може и не ще да
го ясно показва, че всичко
го приеме, защото с гова
е инспирисано от икономи би
се
съгласила,
че
чески егоизъм. Иска се съ- части от сръбския народ,
дружие, митническа уния, в
които живеят в други ре
която за стоките на гюпублики ще станат над/ио-напредналите републики би
нални малцинства в конфе
твената в частна собсуве. било обезпечена свободна деративйите държави, колпродажба на цялото юго то се предлагат.
ност. ■
— Всичко, което
води славско пространство, до
Д-р Радмилович
подчер
към култа ма ирофитабмд- статъчно защитено от вънта, че ефикасна икономиче
конкуренция,
обаче
ността не е само допусти шна
ска
политика
не
може
да
при това се бяга от венмо, мо е и необходимо. И
се провежда, когато феде
ако този култ зацари в по- чкп задължения и съвмест-голяма част от стопански ни отговорности. Бяга се от рацията е конципирана ка
то пол уконфедерация и ко
те единици, тогава ще бъд финансиране на единната
ат принудени да го дъзпри аграрна политика и горе-до ето се пренебрегава. След
емат и останалите или ня лу от единната политика на. ствие на един такъв про
ект вече е очевиден огром:
ма да оцелеят в системата. регионалното развитие а и
Посочвайки защо югосла от финансирането на един ният застой в икономичес
ната
армия
и
на
кото развитие. При упадък
ия кои цру
вската (кои)федерацйя сега
на производството, намале
има характеристики на до 1И югославски функции.
говорна
макроикономика,
Като подчерта, че в све ние на реалните лични до
ходи, голямо социално не
така че е далече до модер та няма такава митническа
и несигурност
на ефикасна държава, гой уния и че елементи на аг доволство
стапанската реформа се не
каза:
рарната политика н на тю
провежда.
С
такъв рецесндържава литиката на единното реш
Без такава
в
онен проект нищо не се по
няма реформи, обаче свиде онално развитие има и
стига, но се създава не са
тели сме на застъпването, Европейската
икономичесмо подозрение към всички
дори че има едностранчиви ка общност д-р Радмилович
стойности на обществото,
мероприятия за конфедера- каза:
но и безнадежност. Ст. Ст.
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НИШ
ОТ 19 ОКТОМВРИ В

КМ11РМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ
НА ШИРНИ В ЮГВСЛАИВ

На 19
скупщина в Ниш бе
’
Зала на Общинската
тнчески съюз на бългаиитс Т ^ °Рганизацията Демокраредителното събрание то, , Югославия (ДСБЮ). На учтелектуалци от Боснлегпап Хаастието,,на Двадесетина 1Ши десетина журналистиРбшщ пп*?' п’,Ш и Д|,митро«град
на съюза и иЖраТвреме™ с^Тот^Гд“ "
В
, уводното
-изложение
професор д-р Марин Младе
нов от Белград говори за
целите и задачите на СъюкогаВтпДНе„ШНаТа обствновка,
когато
в
демократическа
Сърбия имаме пълна свобо
да на речта и сдружаването
-г> така че създаването на
ДСБю е нещо съвсем нор
мално. Говорейки за Проек
топрограмата на Съюза Мла
денов, подчерта, че се касае за завоюване на пълни
граждански и национални
права правото на изявата
на майчин език и на нани
онална самобитност на бьл
гарското малцинство в Юго
славия. Но не вече в атмосферата на идеологическия
монопол, но в духа на но
вата Конституция на Сър
бия. Това предпоставя да
се превъзмогнат всички до
сегашни табу-теми и осво
бождение от идеологичес
кия контрол за същинско
двуезичие, свободна
журналистика, за връщане към
идеалите, за конто са се
борили народните трибуни
от XIX век Ботев, Левски,
Каравелов, Негош, щрос
майер, С. Маркович и дру
ги, които са ратували за
мир, съдружие и сътрудни
чество между балканските
народи.
Граничните общи
ни Димитровград и Босиле

град трябва да станат зона на сътрудничество мож
ду България и Югославия с
богати културни
връзки,
смесени предприятия н общ
капитал. При това, Съюзът
ще се бори да се обърне
внимание и на банатските
българи, без разлика чо са
католици, които Във Вомг.о
дина се взимат само като
етническа група.
В разискванията участ ьу
ваха повече души, — Кнрил Георгиев посочи, че
ДСБю има за цел да дава
принос
в икономическото
развитие в общините, където живее българската иаро
дност с инициативи, идеи
н капитал. Да помогнат ма
шенци заедно с общпнеките и републпканските орга
ни, особено в предстоящия
период на трансформация
на общественото в държав
на ^ и частна собственост.
Той подчерта и това, че пе
трябва да се злоупотребя
ва границата, в симсъл да
се скриват проблемите в
общините, а с това да ие
се решават. По този начин
малцинството ще сгане съ
щински мост на сътрудни
чество между съседните на
роди.
Прокопи Попов говори за
екологията,
по-точно за
унищожване на природата

С думите „господа и бра
тя“ ма 19 октомври тази
година в Димитровград за
почна първата - конферен
ция на членовете и па
Сръбското движение за
обнова (СПО). За първ път'
официално като декора-

опозиция ио само до избо
рите, партия която се бори за коремна реформа и а
нкомоми
политическата и
ческа система.
На конференцията бе из
бран местен одбор на
СПО в Димитровград Д- от

на СПО в Димитровград
седем членове, за който гл
асуваха към дваестина пр
исъствуващи членове предимно млади.
За председател е избран
Асен Иванов, юрист в
„Циле“, а за подпредседате
ли Велизар Вучинич, комер
чески директор в „Циле“ и
Димитър Киров, шофьор в
конфекция „Свобода“.
А. Т.

и сис в ьисилтмд
I

Работа с две неизвестни

В конфекционния цех

СИ - в официално

в Босилеградско, а във рръзка с българския език по
сочи, че той се занемарява
от детската градинка до
средните училища..
Спкрамки се върху Програма
та Богдан .Николов изтз.кна, че от пея ясно се вижда, че ДСБю не е микакъв противник на прогреси
вмите процеси в Сърбия.
Нямат право, онези, които
без причина ни осъждат
за сепаратизъм, мацнонапи
зъм и подобно, които про
сто плашат хората е па;пия
Съюз.
Събранието ирис Програ
мата и Устава, като нало
жи на новоизбраното ръко
водство да подобри текста
на тези документи в резул
тат на разискванията и пре
дложемията.
Заключено бе да се заем
ли активността по зачленя
ваие на граждани в ДСБЮ,
чието седалище засега е в
град Ниш, а местни съвети
ще бъдат формирани в Бо
силеград, Димитровград и
Белград.
Във
временния
От учредителното събрание
съвет с явно .гласуване бя
ха избрани: Кирил Георгиция в малката зала на Цел
ев
председател, ироф.
търа за култура в Димит
Марин Младенов и Прокоровград
бе сложено старо
пи Попов
подпредседаге
ли и членове: Методи Пет знаме ма Сърбия и портре
та
на
Свети
Сава,
ров, Радко Стоянчов, Алек
сандър Спасков, Пене Ди
Конференцията откри с
митров,
Богдан Николов,
малко
необикновено встъ
Ваиче Бойков, Ратко Куку- пително слово Асен Иван
динац, Зоран Димитров, Ра ов, както самия каза, до
де Стойнев, Здеика Тодоро
април тази година,
кому
ва
Свилеикова, Тодор Пе ; нист. Топ изтъкна, че СПО
тров и Васко
Апостолов
е партия ма
национално
(почетен член).
I помирение, която сега е в
Ст. Сг.

ььлвжка

Във фабриката за конфекция в Босилеград, която
работи в рамките на предприятието за конфекция „Цървена звезда“ от Крушевац работят 205 души, които са
изправени поне пред две неизвестни
И докато в
управлението
Първата неизвестност
е,
на 'предприятието тихомъл
че от целокупното число ту
Ком минават
край
този
кашни
работници — освъпрос, мнозина работни
вен хората в тукашния пер
ци търсят помощ и се оп
все още нямат ре
лакват на общински.! пи
сонал
тения за трудовото си от спсктор по труда в Ьосплс
град. Всъщност те търсят
ношение. Без оглед, че ще
не само с решенията за да
се напълни една година от
постоянно
си
„осигурят“
както започнаха да работ*
което в днеппшмясто
ят те все още нямат реше
нс
е
възможно
те условия
пия за трудово отношение
равно
— по искат да са
на
неопределено
време.
в
правни с работниците
Официално се подчертава.
преди
р н ядруги места и
приключения стаче след
тия. Убедени са, че решенл
всички
опит,
жаптеки
ята за трудовия им
работа.
постяонна
са па

ДИМИТРОВГРАД

тус са „личен паспорт“ за
регулиране па
повечето
въпроси,
Общинският пи
спсктор, ио труда в Боси
леград казва, че работници
се оплакват, но че не с
компетентен за предприя
тия и колективи чиито се
далища са извън общината
и че ме може да им иомо
те и че въпросът ще се
реши когато това бъде по
поля па администрацията
ь предприятието.
Втората неизвестност е
до кога в конфекцията
в
Босилеград ще работят ра
ботници, конто по-дълго вре
ме ме изпълняват
нормата и трудовите см задълже
пия. Тук плановата проду
кция се изпълнява със 70
на сто. Нензпълнявапето иа
плана се образлага с псс
ОШГГо! I ю I юдостатъчиага
ио
пост па работниците,
от
точно па едно число
Пе
е
малко
обаче
9и
тях.
слото па онези, които вече дълго време ие нзиьлпя
ват нормата си к заработнат но-малко от хиляда ди
пара (средната заплата тук
е пад 2500 динара). В то
зи случай или нормата
е
висока, или тези работници
безотговорни.
са крайно
Ако се касае за последното,
фабри
ки
въпрос е докога
•.
за
те ще бъдат филиали
социални случаи и докога
безотговорни работници ще
заемат машините?
В. Б.

БОРБА ЗА УВЕЛИ
ЧАВАНЕ ЧИСЛОТО
НА МЛАДИТЕ
В Социалистическата партия на Сърбия в Босилеградска община има над 900 члена, от конто към 200 до
30-годишна възраст. В общинския отбор подчертават, че
не само ще се води борба за зачленяване на, повечето мла
дп, ио ще се създават условия в СПС да се формира младежка сек цни.
общиВ Босилоградска
ма засега деиствува само
партия
Социалистическата
на Сърбия, п която са зап
ленени пад 900 души. Ини
циативи за формиране иа
други партии сега няма. Ие
инициативи
съществуват
ие само за лево ориентира
11пте, пои па онези коисср
ватнвните и едионационалНаистииа, и да съ
пите.
шищиативи но
щсствуват
следните тук трудно могат да намерят почва.
От особено значение е да
се подчертае, че в редовете
на СПС в тази община е
все още недостатъчно пис
лото па интелигенцията п
па младите. В общината ца
пример, прие според сппсь
мваците па досегашната
организация, „акти
дежка
около
впо действуваха“
1200 младежи, а в редове-

те на СПС до тридесетгоди
шна възраст са запленени
към 200 души.
В Общинския отбор
на
СПС в Босилеград подчерта
пат, че покрай останали
те активности внимание за
напред ще обърнат па мла
днте. Не само ще се увели
чн борбата за по-увеличеио
в
зачленяване па младите
редовете и, но н на органи
знраието на младите соци
алисти в партията. Любо
мир Иванов, секретар
на
Изпълнителния отбор ‘ на
тази общинска
организа
ция казва, че в това отно
шение ще се раздвижи шш
ииатива за формиране на
която
младежка
секция,
в рамките иа СПС повече
да се занимава със „свои“
проблеми и трудности.
В. Б.
СТРАНИЦА 5
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ПАМЕТНИК НА
БЮРОКРАЦИЯТА
Когато през
далечните
шездесет и... години отго
ворната служба (или лице)
в Димитровградската
об
щина е издавала разреше
ния за строеж на гаражи
те на улица Маршла Тито (бивши Найден Кнров),
едва ли се е предполагало,
че след четвърт век няма
да има сила, която същите
да бутне.
Някой ще рече, че греш
ката е направена веднага,
че не е трябвало изобщо
да се издават решения. Ве
роятно е прав, но все пак
тогава нито движението на
моторизираните туристи е
било толкова голямо, ни
то пък се е предполагало,
че ще се дойде до днешно
то положение, тъй като и
тогава и днес всеки гараж
намиращ се извън габари
тите на жилищните сгради
се счита за временен обе
кт и може да се бутне ко
гато се наложи.
Тогава също се е предпо
лагало, че съществува пра
вова държава, в която за
конните разпоредби се за
читат от всички, включвай
ки и бирокрацията.
Димитровград има над се
дем хиляди жители, а тук
гаражи имат 21 лице.
Те
сега са по-силни от делега
тите на общинската скуп
щина, от местната общно
ст, от инспекциите, от це-

лня град. Но зарад исти
ната трябва да кажем, че
силни (или енлници) са (а
мо няколко
собственика,
намиращи се на високи по
стове. Останалите само нзно
лзуват случая. Да не е та
ка — гаражите отдавна да
са бутнати. Че това е така
свидетелствува случая от
преди няколко години ко
гато на улица „Седми юли“
бе бутната ограда
зарад
регулация на улицата. а
улицата и тук дето са га
ражите, трябва да се ре
гулира. Още повече че се
касае за главна улица, за
входна врата в града от
изток. Ако нещата
така
продължат, нищо чудно, ец
ин ден на гаражите да бъ
де открита възпоменателна
плоча, на която да пише:
„Този паметник построи
локална бирокрация като
израз на своята сила и пре
зрение към интересите на
града. Благодарна сама на
себе си!“.

/

Както е тръгнало, найвероятна, че само това мо
же да се случи, тъй като
прилагане на второстепените (изпълнителни) решения
за бутане на гаражите ня
кои които това могат, от
лагат вече цяла година. А
средствата за уреждане на
улицата строят неизползу
вани!?

Питайте — ще
бъдете осведомени
Макар че в първия брой на „Комунален ин
форматор“ поместихме покана за сътрудничество,
отзивът беше слаб. Затова наново ви уведомява
ме: за всичко, което ви интересува във връзка с
комуналното изграждане на Димитровград, питай
те.

Нашият адрес е: ФОНДА ЗА ПЪТИЩА И КО
МУНАЛНА ДЕЙНОСТ, Димитровград, ул. Маршал
Тито 57. Справки можете да направите и на те
лефон 61-485.
Свои предложения, мнения и забележки мо
жете да пращате и до редакцията на в. „Братст
во“ 18 000 Ниш, Кей 29 декември 8 (за „Комунален
информатор“).
Питайте — ще бъдете осведомени.

октомври
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„„сме трябва да Оъдат завършени и
ди"; запършена е в Ниша
" И същото
Одоровци, лукави.,а а П
Д Левски измести
пътищата: Смнлооци - Височкн
опм|„и„ гм|,.<> както и канали.«а- се наложи да се,
Долна Неили, Сукоио _ Звоиска 0
,
,:К()га щс б),цат
водопроводната
мрежа»,
улици
и
ирсчцстватсля
циита п няколко
строи се и „Осми март ,
Оутпати гаражите на ул. М. 1'ито?
„Първомайска“, „Георги Дн
Наред с това ще приклю
па
Хубавото време иде
мигров", „Осми септември*,
чи и строежа на ул. „Зеле
ръка па строителите, Зато
улица
„Милентиевич", а за
па п директорът на Фоп- пгорска" (за към гробища вършена в една част на
да за пътища и комунална та) и на лречиствателя леда
улица
'„Пети
конгрес“; „Ви
леч от устието на р. Ерма дос Смилевски,
дейност в
Димитровград
ул. ЮНА,
Небойша ИВАНОВ е опти в Нишава.
една част на „Роза Г1апо“,
— В същия срок би три
мист, когато сс касае за за
а
„Пстърлашки
пут"
оста
вършвансто на започнати бвало да бъде завършено
ва за напролет. те улици, канализация, мо двумостието.
Наскоро ще започне ст
Поставят се ивичииците '
стове, пътища.
роене на канализацията в
— До края на ноември — и наскоро и то трябва да
партиза
ул. „Царибродски
бъде
готово.
каза Иванов — трябва да
леки отряд" и „Симо Мило
— Как върви със строе
бъде завършен пътя от См
шев“.
За
целта
ще
бъдат
жа па канализацията?
нловци до Височки Одоров
изразходвани над 7 000 000
— Може да се каже, че
цп, на дължима от 3 км,
динара.
мътя Суково — Звоиска ба върви добре. Тези дни ще
— Кога най-сетне ще
ня (землените работи)
от приключи изграждането на
бъде построена улица „Ма
главния
колектор
недалеч
3 км и 150 метра, Лукавпца
ршаз Тито“ от пл. „Освобо
от металния цех на ГИД.
— Долна Невля, от 3 км и
ждение“ до изхода на лвто
Инак, напълно е завърше
200 метра и да продължи
магистратата Ниш — югос
на в улица „Сутйеска“, в
да се строи към Зарили
лавско-българската
грани
момента още се строи на
водеиици, към Горна
ца.
По-точно, кога ще бъ
улица
„Омладински
брпгавл я.
дат бутнати гаражите па та
зи улица?
— Тази улица чака отда
вна. И на последното засе
дание на управителния съвет на Фонда отправихме
протестно писмо до Обшил
ската
скупщина по този
въпрос. Известно е, че те
зи гаражи отдавна тряб
ваше да бъдат бутнати, но
все още се разтака... Тази
улица сред първите трябва
ше да се разшири и дове
де в ред. Без нейното ре
гулиране не може да запо
чне да работи и „Гациното“ на предприятие „Бал
„Първомайска"
кан.
*Р<
МАЛКА АНКЕТА

№11 II СЕ М11М 31 ШИЕШ!
ГЕОРГИ РАНГЕЛ0.8, комерц.-хотелиер, улица „Царибродски партизански отр
ят“.
— Имам впечатление, че
и покрай усилията, кои
то се правят за подобрение
на хигиената в града, ре
зултатите са малки. Най-гол
яма вина за това, по мое
мнение носим ние, граж
даните. Ето на нашата ули
ца мнозина изпускат отпа
дъчии води, като същите
се разливат вмесю да ги
насочват в септични ями.
Те не взимат в предвид това,
че тази мръсотия обратно
се нанася в къщи, след ка
то хората минават по нея.
Зиме се случва тези води
да се заледяват и о трудно
да се минава по улицата.

изнеса, че контейнерите не
се изпразват редовно и на
време. Искам да изнеса и
други неща.
Мисля, че
„Комуналац“ би трябвало
да се погрижи да се почис
тят съществуващите бупа
ри, които в случай на не
доимък на вода, могат да
бъдат от полза. Ето и буна
ра в моя двор ползва „Бал
кан“, когато няма вода. В
последно време водата в буиара не е била на анализ,

а това трябва да се напра
ви.Друго нещо, искам да
кажа, че за слабата хигие
на в града сме
виновни
най-много ние гражданите.
Нямаме навик да я пазим.
Как се отнасяме към кон
тейнерите? Досега имахме
не един случай те да биват
изгаряни. Също
считам,
че бунарите не бива
да
превръщаме в
септични
ями, както вече са напра-

Ако всички не поведем
сметка за хигиената, труд
но ще се подобри.
БОРИС ДАВИДКОВ, гър
говски работник, ул.
„7
юли“ Мо 9:
— Хигиената в нашия гр
ад не е на завидно равни
ще. Конкретно, искам да
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в ПОСЕЩЕНИЕ На

СТРОИТЕЛИТЕ

НА ПЪТЯ

ТР. ОДОРОВЦИ — ЗВОНСКА БАНЯ

НАДПРЕВАРВАНЕ с
ХУБАВОТО ВРЕМЕ
каже за строежа на пътя
Тр. Одоровци — Чп
пК,ЕпмаСИаТа ДОЛИ»а на
р. Ьрма отеква от
гещки
строителни машини.
Строителите
бързат, защото' ноември е на прага,
а това значи, че
наскоро
може да завалят дъждове,
А тогава — в този скалист
и непристъпен терен едва
ли ще 'може да се работи.
Но сега времето е хуба
во — и работата спори,
— Новото трасе има дъл
жина от 3 километра и 150
метра — казва инж РАЛО
МИР МИТИЧ от пре™
ятието за пътища в Ниш
Беше много трудно
СПОделя той. Теренът е скадист и непристъпен. Само
благодарение хубавото и
сухо време, успяхме да се
справим с трудностите. До
края на годината ще завършил! землените
работи

а асвалта — напролет.
С1а трасето на пътя рабо
тят още две строителни ор
ганизации „Градня“ от Пи
ПрОкугщаД И ”М™“ от
Посетихме и базата
11 а
1радня“ в Т. Одоровци".
Та м също се работеше уси
лено. Отговорният ръково
дител
ДИМИТЪР ТИМОВ
дава наставления на строителите.
Едни довръшват покрива
на базата, други подготвят
материала, трети го развоз
ват по трасето.
А над трасето се усмихква красавицата на Дереку
ла — Звонска баня, 1СОЯТО
изпраща последните си гос
ти и се готви идната годи
на да посрещне нови — и
повече.
Разбира се — ако дотога
ва бъде готово и асвалтно
то плато до Трънски Одо
ровци.

— Аз се надявам, че
се справим успешно
задачата
казва техникът
ХРАНИСЛАВ ДИНИЧ.
Ра
ботил съм на много ч мно
го трасета досега,
обаче
това е едно от най-тежки
те... Но, времето ни иде
на ръка.
И наистина беше
така.
Неуморните строители са
се впили в недрата на пла
иината.
Премостават долини,
правят завои...
И всички напират
скоро шосето от Тр. Одоровци „да пристигне“
Звонска баня.
А с него — и много повече гости от всички край
ща на страната.

Усилено се строи базата на „Градня“ в Гр. Одоровци

Бамята и досега беше до
бре посетена, но новото тр
асе значително съкращава
пътуването от Пирот и Ди
ммтровград до пея...

КО!

на терена — тук ще се сгрон

„двоен завой“

За да не се събарят построените вили
има отстъпване от оста...
■а
вили мнозина. В последно
след като „Комуна
време,
подсили,
лац“ кадрово се
полага по
предприятието
големи усилия за опазване на хигиената, но без поголям отзив на гражданите, то е безсилно, Също та
ка, считам, че в гробищата
трябва да се изгради кале
други
ла, каквито има в
градове.
МАРИН
МИЛАДИНОВ
служещ „Джуро Салаи !:>/*
_ Въпроса с хигиената е
много сериозен. Макар че
паботя в
„Комуналац мо
?а да заявя, че не по вина
на нашето предприятие
тя не е на високо равнище.
разкол
Улиците, които се
ват са прокарване на кана
лизационатна
МРС^' след
\ п
това бавно се довежда
състояние така
изправно
чс по тях не може да се
минава. Иде зима и ако рх
копаните улиции чс сс до дат в ред, хората где имаг
големи проблеми.
вадаНа какво прилича
г!рез деитъта. минаваща
ра на града? Тя е същипс
ко сметли ще и всеки миг
извор на
може да стане
епидемия. И хората от мом улица хвърлят
— сметта
ята
в нея и вадата иелрестаивсич
но вони... Предлагам
ки ние като граждани Да
.обърнем потопимо в нима
пие на хигиената; да подоб

На критичните места — подпорни стени

жиряваме културата на
веене. Инак „Комунллац"
сам не може нищо да нап
рави. Със съществуваща ме
предприятието
хапизация
значително подобри хиги
ената, но не е в състояние
да „надвие" на всички за
мръсители на хигиената в
града. Не защищавам »»Ко
муналац“, но считам, че три
борим
бва всички да се
за по-чист град.

гам да се направи план па
чистене па улиците, Ако
знаехме за такъв, сигурно
в определени дни цяхме ла
изхвърляме от жилищата
си разпи картони, кутии и
др. вещи и няма да се слу
чва същите да се оставят
до контейнерите или да ги
разнася вятъра.

ИВАН НИКОЛОВ, работ
ник.ул. Маршал Тито №18
— Живея на главната ул
ица и не зная защо ииспскцията търпи съществува
Тротоащото положение,
рите на много места са за
ети с амбалаж и никой не
ми се,
ги закача. Струва
1
инспектор
че комуналния
трябва да бъде по-активен.
Шо се отнася до хигиена
та __ це я пазим достатъч
но ние, гражданите. <-'трупа ми се, че и в „Комуиалац" нямат строг план кога взимат сметта от конте
Й1 /ерите. Случва се някога
това да правят всеки ден,
а някога минават и седмипи... През това време контейперите се препълват
и
започват да вонят. Предла

— Провеждането на ка-нализацията в града е мно
го хубава работа, за да
можем да кажем да мах
нем септичните ями. Ооа
че след прокарването и, в
много улици пръстта не е
върната и същите са разко
папи. Иде зима и ако ИС
мерсе вземат по-спешии
бъки, много улици ще
дат непроходими. И „Кому
налац" трябва навреме да

ПРИТУРКАТА ПОДГОТВИХА:

СТАНКО САВОВ, неисио*
пер, „Нишава“ № 44:

празни контейнерите.

Голям проблем за поцдър
жаието на хигиената е —
недоимъка ма вода. Ия кои
райони като „Чуй петел ,
Казармен район“ и ДР- се
мъчат за вода. Как без во
да да поддържатх хигиена
та? Би трябвало въпроса
с водоснабдяването час поскоро да се разреши.
Митея Андонов н Алекси
Ташков

КОМУНАЛЕН ИНФОРМАТОР
Братство * 26 октомври 1990

Цалн е добре? — ще покажат инструментите

ЧИН ПАРИ ГОРЯТ?

На 18 октомври пред входа на „Сточар" и управле- ,
името на митницата в Димитровград още от рано сут
ринта в контейнера беше хвърлена и жарава. През це
лия ден същият горя и никой да се сети да го угаси,
или да осведоми за станалото „Комуналац“.
Ако сс знае, че един контейнер струва над 3 000
динара, а последният случай не е усамотен — тогава ни
остава да се запитаме: дали сме толкова богати, че имаме пари за хвърляне, или пък считаме, че контейнерите
ис са паша грижа.
Ако искаме да имаме по-чист и по-приветлив град
— трябва всички да се борим за него. Инак хвърляме па
ри па халос.

СТОГОДИШЕН БЛЯН

ДИМИТРОВГРАД

МОЖЕ ЛН

ПА

СЕИТБА И ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ

ПРЕД ЕСЕННАТА
ШИНА

ЕДНА УТОПИЯ

ЯЯК/ДИШ" С тт към небето

Сър*
Да си припомним:
кти за нуждите па населе
нието 11 пр. Желозьнтного бия би трябвало и близко
трасе е просто преполови бъдеще, да бъде свързана
ло града па две песствсст- •със страните па Европейс
вени части. Няколко желе ката икономическа общно
спират
зопътни бариери
разпокъсват ст, както и с Близскня из
съобщенията,
ток с железопътни линии,
градския организъм...
които би отговаряли ма по
Тази голяма грешка от
технически
преди сто години е съблю вите световни
изисквания.
И докато в раз
давана от някои бивши да
се
рпбродчанн, но и от днеш ннтнге страни влаковете
светкавична
със
ни наши известни архитек движат
ти и урбанисти, но иодожо бързина от 300 км па час,
името продължава м до дне Сърбия е още в зародиша
шнн дни. Преди десетилс.- си. Различните заинтересо
тия е имало идеи железо цани международни вайки,
пътната линия да се откло икономически и други ценни от града н чрез тунел три волни са да инвестират
от днешното
„Цпле“, под и в тази област па съврегробищата и да шшнза па мените железопътни съоб
щения. Модернизирането па
„Бучумет". По време па оку
нацията българска страна железопътните линии, или
е възнамерявала този нроб пък изграждане па съвс
лем да разреши чрез про ем пови трасета трябва в
карване на ново железонът Сърбия да стане в срок от
три годшш и понастоящем
но трасе по течението на
Лукавашка река в нанрапле в програмата е модернизиние към село Долна Невля, ранатс/ па линията от Субо
Круша, Драгоман,
Насгъ- тица — Белград — Ниш _тпилите обществсно-пол I из IГевгелия
СоСкопис
чески проблеми са осуети луи, а след три години три
ли този важен за Димитров
бва да бъде изградена папъград проблем да бъде раз- лно нова линия ог Ниш до
решем.
Димитровград и по-нататък
А сега, какво говори но към София и Истанбул.
вото време, новите условия
Ето защо считам за нужно
и новите изисквания но от чрез тази статия към този
ношение модернизирането
въпрос да побудя интерес
на железопътния
транс- на димитровградчаии и тех
порт?
ните ръководители без от
лагане с всичките сили и
НА ВАЛУТНИЯ ПАЗАР В БОСИЛЕГРАД"
умения, с документи и до
казателства да изтъкнат пр
ед съответните центрове за
планиране на линията, ако
Съюзният изпълнителен зи дни положението с тези трябва и в Европейския па
рламеит и подчинените му
съвет неотдавна прие ре
твърди
шение, с което задължи ба добри и валути ще се не органи да излезат с пред
заинтересованите
ложения
в проектанските
нките да обезпечат доста граждани ще могат
бюра да се уважи мненистъчно валута за продажба довно да се снабдяватпо-ре
*с
-то
железопътната*
линия
на 1ражданите, но ситуаци тях. С останалите
валути да се измести от града. А
ята все още значително не няма по-големи трудности.
къде ще бъде новото тра
се м,ени. Банките наисти
Наистина, гражданитЪ
на не бягат от това задъл валутния пазар за тях па се, това нека бъде задача
са на проектантите. По такъв
жение, но не винаги обоз по-малко
заинтересовани,
една „рак-рана“, с
печават
достатъчно валмИнак, спестителите са в начин
к^ято боледуваше Димитров
та, особено така наречена по-добро положение при
ку
град цял един век ще. мо
та „твърда“
валута. Подо пуването и повдигането на
же да бъде заличена, ще
бно е положението и в кло валута отколкото
„обикможе да получим нов гра
на на „Югобанка“ в Боен- повените“ граждани —
додоустройствен плам, нова и
леград.
колкото има валута за коя
модерна
физиономия на ед
Най-трудно е с америка то са заинтересовани лърпо градче, чийто граждани
нския долар и с германска во на тях се задоволяват
това
заслужават.
та марка, подчертават в то
нуждите. ,
зи клон. - Обещават, че те
В. Б.
Кирил Т. Тодоров

Преди 102 годшш краШра
ничною солшце Цариброд
се сдобива с железоиьтна
линия. — Двете' тогавашна
княжества Сърбим и Бълга
рия се свързваг е железо
пътен транспорт е Европа
и Близкия нзюк. Цариброд
получава за онова време
съвременна гара, локомотн
вно депо, митница, урапнчни и други служби. Този
„луксуз“ бил приет като не
що нормално от нашите
по-далечни царибродски де
ди и прадеди. Може би',
тогавашните обществени об
стоятелства не са . могли да
бъдат и по-ннакви. Вероят
но никой от местните вла
сти не е могъл да повлияе
на австрийските геодетп н
архитекти да изнамерят но-подхрдящо решение да не
се Преполови градчето на
две части, което ще оста
не като травма и след един
век от прокарването на же
лезопътното трасе. Много
са малко селищата н град
чета, които по такъв начин
за вечни времена са нара
нени. Димитровград никога
не е могъл да направи от
говарящ
градоустройствен
план, според който са мо
гли да бъдат изпланирани
съвременни улици, площа
ди, главни улици, търгов
ски възли, най-различни обе

Липсва твърда валута

Изтича оптималният срок
за засяваме па есенниците,
а в Димитровградска обши
па пс е пусната пито една
бразда. Причината с — су
щата.
Тона е „висша сила''
Йордан Мариикои,
казва
инспектор
имж. агроном,
по селско стопанство при
Общинската скупщина. —
Докато не завали дъж, тру
дио ще сс оре.
Инак, както ни уведоми
Маринков, тази есен в об
щината площите, предвиде
пи за засяване с пшеница
са па миналогодишното ра
ппнще. 13 частния сектор
ще бъдат засети 900 и в об
ществеиия 170 хектара, или
общо I 070 хектара. Ако до
Сините бъдат на средно ра
ииище, трябва да бъдат по
лучени към 2845 тона пшемина.
За провеждане па есенна

та сеитба са обезпечени 406
топа изкуствени торове, но
поради високите им дени,
едва ли ще бъдат употре
бени необходимите
коли
чества.
Що се касае до механизади
ята — съществуваща механизания в Димитровградска
община с в състояние
изпълни плана по есенната
сеитба в пяло Горно Пони
шавие. В Димитровградска
община има 415 трактора,
а от прикачим ма шини: Я)
таиирачи, 150 брани и 12
редосеялки, а в общество
лия сектор 26 трактора с
необходимите прикачим .ма
шини.
Тези дни ще сс проведе
и заседание нл общинския
щаб за есеш/Гта сеитба, ко
йто ще обсъди какви евен
туални мерки да се взимат
за изпълнение на плана.
М. А.

В БОСИЛЕГРАД

Пръв магазин за
вносни стоки
Изменените законодателни отношения в областта
на търговската дейност, от
криване на повече частни
магазини в Босилеград. По
вечето от тях са магазини
за различни видове тексти
лйи изделия:' блузи, ризи,
различни видове мъжки и
женски панталони, мъжко
и женско бельо, поли, яке
та, обувки и пр. Разбира се
има и магазини за храни
телни продукти, и кафене
та, а БУДИМИР КРЪСТИЧ,
направи отклонение и отк
ри магазин за чуждестран
ни стоки
комисион. Магазинът се намира на ули
ца „8-ми септември“
14
в квартал „Коруби“. В‘ма
газина могат да се купят
различни видове ленти, ра
дио и видео леьтц радио
п видео апарати, различни
маркн цветни телевизори.

прахосмукачки, обувки, му
зикални инструменти и пр.
Покрай това в комисиона
на Кръстич се продават и
най-различни видове мъж
ки, женски и детски облек
ла: панталони, якета, ризи, блузи, поли и това повечето
италианско и авс
трийско производство,
а
малко и текстилни изде
лия на домашната конфек
ция „Юмко-‘ от Враня. Тук
любителите
не могат да
намерят най-различни ви
дове пръстени, обици, пар
фюми и пр., а
учениците
различни видове чанти.
В магазина на
Кръстич
почти всичко е по евтино,
отколкото в другите мага
зини. По-скъпите стоки мо
гат да се купуват на кре
дит. Приемат се и поръчкн.

м. я.

СРЕДНОШКОЛЦИТЕ ОТ ТРЕТИ КЛАС В БОСИЛЕГРАД

На научно-туристическа екскурзия

.

Направени посещения на повече градове в СР Съпопя. Всеки ученик е заплатил по 20(1 динара, а останалите 1
ДО 1200 динара за всеки екскурзиант е доплатило училището от средствата, предназначени за тази цел.
Въз основа на годишната грама на възпитателно-обпрограма за работа,
през
миналата седмица , учени разователната дейност за
ците от трети клас на сред средното образование и въз
питание в Сърбия, и като
ношколския
образовател
ен център „Иван Караива такива са запланувани и в
годишната програма за ра
нов“ в Босилеград прове
доха четиридневна екскур бота на средношколския об
зия. Екскурзията имаше разователеи център т.е. гн
мназия „Иван Караиванов '
научно-туристически хара
в Босилеград. Те допринас
ктер в рамките, на която
ят, за разширяване на уче
босилеградските' среднош
колци от трети клас, (око бния материал по отделни
ло 80 души) направиха пообласти, учениците на пра
сещение и разгледаха по ктика се запознават с отдел
вече градове, промишлени ни производствени проце
центрове и отделни турис
си, а от друга страна дават
тически места в, Сърбия.
принос за опознаване
на
Директорът на училище туристически и историчес
то ГОНЕ ГЛИГОРОВ
-• под ки, места. Затова добави
черта, че екскурзиите, ка Глигоров, всяка екскур
то отделен вид свободни ак зия трябва добре да се ор
тивности, са запланувани
ганизира и подготви. Инак,
в рамките на общата про целта на екскурзията ня-

ма да има необходимото
значение.
Маршрутът на тазгодишпата екскурзия на средношколците от трети клас в
Босилеград бе: Босилеград,
Западна Сърбия Войводи
на и Шумадия. В рамките
ма това те, между другото
посетиха: в Зайчар — фаб-

риката за кристал п Пиво
вара, в Бор и Майданпек
— медните мини, където се
запознаха с процеса на про
изводството, в Прахово —
Химическата
индустрия а
в Кладово разгдед^аР водо
централата Джердап След
това в Белград и Нови
Сад, разгледаха историчсс
2
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ките знаменитости на тези
два града. В Лозница посетиха фабрика за произво
дство на хартия, в Чачак
фабриката за производ
ство на термоакумулацион
ни печки „Цер“, в Крушевац — фабриката „Мери.ма“ и „14 октомври“, а в
1 ръшич,
„
_родната къща
музеи на Вук Караджич.
За екскурзията са израз
ходвани около 96 000 динача или по 1200 динара гю
ученик. Всеки ученик е уч
аствувал с по 200 динара
а останалите са доплатени
от училищния фонд за то
зи вид дейност, който вся
ка година се възобновява
със средства, които учили
щето обезпечава от общес
твено-полезните
, активнос
ти: събирането на шипков
плод, залесителни акции
и други видове ученически
активности. Да кажем И ТО
ва, че за десетина ученици, които са в матернално _
лоше състояние,
училище
то е заплатило цялата сума.
М. Я.
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РАЗГОВОР С АНГЕЛ

ВАСОВ, -АГРОНОМ ОТ ДИМИТРОВГРАД

Нена добре
След

разискваният*!

тг>

на

Дим игров град, някои .
В|»Проси останаха неизяснени
докрай, между конго и
пред
ложенбто ново трасе на
ав
томагистралата Нищ _1‘ юго
славско-българската
граипца дължина ог 98
верно от Димитровград. се
Поучени от
случаи, • когато по-раншните
се взимаха
решения във връзка с реги
оналния водопровод и др.
важни въпроси, този
път
гражданите проявиха ПО-жив интерес. За да допринесем към
разискванлята
към този важен проблем,
беседвахме с агроном Ангел
Насов от Димитровград.
Автомагистралата Ниш
югославско-българската
граница тряова да мине се
верно от Димитровград пр
ез Нешково, сетне да се
изачки над- града в подно
жието на Козарица, а по
сле да се спусне през Къндина бара до Градини.
— По моя преценка, струва ми се, че тук се прави голяма грешка
още в
самото предложение, а гя
се състои в следното: тра
сето по отношение на сега
шното е значително по-ви
соко изнад града по свобо
дна преценка и доста по-дълго, а от еколожка глед
на точка, много повече би
„допринесло“ за^ още по-си
лно за.мръсяване" на възду
ха, чието качество и сега
не е на завидно равнище.
Това свое мнение мога ца
подкрепя със следните да
нни: първо, сегашната, пък
и бъдещата магистрала ще
има голяма фреквенция на
движение като важен меж
дународен път, по който са
мо тази година например за
8 месена са минали над
105 000 товарни камиона, а
но
през летните месеци,
време на сезона, дневно ми
нават и над 2000 пътнически автомобпли. А на наука
та е известно, че автомобп
лите са главни замръсители
на въздуха с отровни газове, които нзлускат, а в чийто състав някои елементи
дори имат и канцерогенни
свойства.
Определени
из
мервания, сочат, че един
пътнически автомобил при
изминато разстояние от Ь
км във въздуха изпуска 1 ,:>
до 2 куб. метра смесени от
ровни газове. Ако знаем то
ва не е трудно да изчислим какво количество от
ровни газове ше се разпро
страни и смеси в атмосфе
рата над града и каква щс
бъде тяхната вреда за чопешката среда и за човека,
изобщо.
ио гоя
Разсъждавайки
случай голямо нещастие за
' северния вариант на бъде-

Щата гавтомагистрала е
това че- нри нас главно ду
хат северозападни ветрове,
конто ще пресичат движеимето по гав гомагистрал ата,
като нанасят всички вредни вещества в малката дн
коглови н а.
митровгр а дс ка
считам, че и досега човеш
ката среда в Димитровград
с силно замръсена и има
не малко замръсители. ьжо
дневни замръсители на
Духа са „гумарата“,
„Циле“, депонията и Козарица *
и др. Не би било излишно
да. се напомни и това, че
най-опасни яз- газ отровпик
в автомобилната смес е въ
глеродният окис СО, конто
не дава възможности иа
хемоглобина в кръвта
да
пренесе на живата човеш
ка клетка толкова необходимия за нея кислород.
Не искам да заплашвам
хората, но този газ предс
тавлява силна отрова и ако
във въздушната маса се ма
мерят количества над 0,2 на
сто действува смъртоносно!
Считам, че не е нужно да
подчертавам от какво зна
чение е въздухът за чо;/ли
кия живот и колко той му
е необходим, ако съществу
ват норми, конто казват, че
за 24 часа човек изразход
ва 6,6 кубически метра въз
дух, ползвайки от него ки
слорода.
— Защо именно толкова
подчертавате това?
— Ударението сложих въ
рху качеството на въздуха,
именно знаейки какво е ка
чеството иа водата коя го
вече ползваме и последст
ни
вията от това което
предупреждава сериозно да
се замислим за нашето бъ
деще, и не само за наше
на
то, но и за бъдещето
подрастващите поколения.
— Опасността, значи, е го
ляма?.
Не си спомням точно
в кое отделение съм учил
едно много поучително сти
хотсорспие, в което се каз
ва. че слънцето, водата и
въздухът лекари са трима
— който знае да ги ползва
— здраве ще има! А има
ли нещо по-ценно, от чо;
вешкото здраве?
Поради това, чс бъде!цо
то трасе ка автомагистрала
та качествено силно шс ра
звали въздуха. то по отпощение на сегашното, мина
земя,
ва през плодородна
предимно засега с дългого
дишни посеви (лозя, овощ
ни градини и дьлгогодишни изкуствеии тревни смес
а в едната част и през
най-плодородното поле на
котловината
„Къндина ба
ра" и Градинско поледя ко
СТО произлиза, че ще бме
много ИО-СК1ЛЮ от вариан
та който бих се осмелил да
предложа, а и нещо сьм

#••
Отрова край пътяотровни

и нроиОловото и неговите соли са
човешкия Орсс
натрупват
в
вяват стремеж да
действуват В1.рху нервнаганизъм, като най-често
та система.
оловото сс базира вьрОтровното «е“Симическитс реакции, спираху спирането на ои
а подпомогащи натрупването
щи катализацията,
сърцевината на костите.
на токсични елементи в
страна за разпростра*
Изследвания в нашата
край автомагистралите са пона
оловото
пението
около Тях съдържат
казали, че всички растения на повръхността на
То
се
намира
не,
само
олово
в ип
и естествено
почвата, но и на дълбочина,
въздуха.

да помислим ■ ■■

Ангел Васоп
чувал за него от предиш
ните разисквания върху то
зи въпрос. Северната част
е силно изложена па слън
цето и неприятно ще бьдс
иа всеки пътник-турист, ко
йто по време ма лятната
жега в дълга колона тряб
ва да престои и по мяколко часа докато мине през
границата. А както от до
сегашния опит знаем и ка
кво оставят тези транзит
ни туристи, след себе сн
всички тия отпадъци, пора
ди стръмната
конфигура
ция иа терена, ще се ца
насят в реката или в самия
град.
Какво
мислите, ще
има ли влияние това тра
се и върху бъдещото раз
витие на туризма в общи
ната?
Ако поради
другите
отрасли нашето градче пла
пира п развитие па тран
зитния туризъм, който има
добри перспективи, считам,
че новопредложената авто

магистрала няма да даде
възможност на заиптеросо
ванпя турист да сс отбие
или пренощува в Димитров
град, понеже го отминава
„високо“ и решение за да
се отбие в градчето тряб
ва да приеме, когато вече
го е заминал.
Да ме забравим да на
помним и това, че поради
нанасяне на. нечист въздух
в града по-силно ще се чув.ат и шумовете, които ще
донася
силното движение
по автомагистралата. Макар че имам свое мнение
не бих искал да преценя
вам трасето на новата маш
страла от стратегическа гле
диа точка, тъй като
не
съм достатъчно компетен
тен по този въпрос.
— Преценяваме, че силно
сте загрижели за еколожката съдба на Димитровград?
— Имате право, профе
сията ми е такава, а и ро
ден съм на село, така че
природата и нейната чисто
та са ми жизнена преокупация, която ме привърза
тук а и поради това, че
днес. се раздвижва едно све
товпо на научни основи по
ставено движение за опаз
ване на човешката среда, в
което трябва да се вклю
чим активно и мие. Считам,
че имаме сили за това.
Нямах намерение публич
но да се' представям пора
ди някоя специална причи-

~к07ИОНЧЧ1р
В Босилеградска
оощнца младите, след Дванаде
сетия конгрес па Съюза иа
сош «ал I «етическата младеж,
ма който п младите от Босилеградска
оощина
"------- имаха свой представител, цеНЕВЕНА Ми
легат беше
бездепетвуеат.
тева. почти
младежка
Заглъхна всяка
активност, а около 1200-те
оощесмладежи са извън
твспо-полнтнчсската
актив
пост в общината. Това по
твърждава и факта, чс сл
ед Конгреса, за който бе
казако, че е Конгрес, па
промени п трансформации,
с което младежката актв
пост да се издигне па повисоко равнище и да се
демократ! 1чссафирмират
китс идеи, пито П редееца*
телството ма ОК па ССМ в
Босилеград, пито ръководс
първичните мла
твата на
деж к 11 оргамизащ и ■, пито
пък някои друг субект ис
раздвижи инициатива за
устройсторганизационно
но па младите. А конгрес
ните становища п решения
са ясни: занапред младите
п Сърбия, естествено и в
Босилеградска община, тр
ябва да се организират в
една от двете приети алтерпатпвп: Младежки съпет или Соцпал-дсмокрагпчески съюз па младите.
Целта п па едната и друга
та политическа организира
пост е да се преодолее докогасе га ши ата пра кти к а,
•ю младите своята актипполи
I
пост насочвали към
тическа лослушпост и 13 ус
политическия
па
ловията
плурализъм, по свободен м
демократически начин да
изразят волята си. Засега
обаче няма
"1"'°
ПИТО другото.
ппт/ГУш
тииммте ичборн■ и I V' '
ката вече са па прага, в

на, ио искам да подканя
всички заинтересовани,
а
преди всичко
специалис
тите, да кажат думата си
по този въпрос, за да на
мерим
най-изгодно реше
ние.
— Смятате ли, чс има по-изгодеи' вариант за бьдещото тр асе па авгомагистралата:
— Разбира се, че и по го
зи въпрос съм обмислял. С
хора, с които съм обменил
мнение, смятаме, че най-изза новото
годен вариант
трасе е нейния гю-рано спо
менат южен вариант, имен
но повдигна* от сегашното
ниво на автомагистралата
само за толкова, за да се
даде възможност да се из
градят нужните подлези и
надлези при Гоиндол, Желюша и Лукавица и др. а
след това, през един мост
изпод манастирчето да се
навлезе в тунел, който да
излиза
в село
Градини
над фермата на „Сточар“ и
— оттам
по настоящето
трасе — до границата. Ту
нелът не би бил скъп, ако
отрицапремахне всички
телни страни на „северния
вариант“, а ще допринесе
много за опазването на чо
вешката среда, дори и за
подобрение на сегашното
качество на въздуха, който
дишем. Нека един път млслим и за по-далечни вре
мена напред.
М. Андонов

Какво е о младе
жката активност

които и младите
активно
трябва да се включат.
И
още нещо. Своето бездей
ствуване
младите проявя
ват и при записването в
Социалистическата
партия
на Сърбия. В нейните редо
ве досега са пристъпвали
само 15 на сто. Безспорно
малко. Изненадва и факта,
чс п средношколската мл
адеж, която попе досега
проявяваше
някаква
ак
тивност е заглъхнала. II те
организационно не са орга
ипзнрапп, пито па училище
то, пито в местните общ
ности.
И докога ще бъде така

въпросът е открит. Естест
вено Председателството на
ОК на ССМ в Босилеград,
което официално все още
съществува, а разбира се н
неговият председател,
тря
бва-да дадат отговор. Впро
чем, затова са и получили
доверието на избирателите,
а председателят й да опра
вдае средствата които ка
то волаитерскн додатък ио
лучава. Наистина те не са
кой знае колко, обаче в с7
тото
безпаричие,
колкото и да е все пак представ
лява нещо.
М. Я.

БОСИЛЕГРАД

Не искат да бъдат
изненадани
В рамките па подготов
ките па населението за за
щита от природни
бедст
вия, включително и от вой
на, тези дни в Босилсградс
ка община се проведе съо
тветно обучение от област
та па веем тродиата отбрана и обществената самоза
щита. Обучението, цодкрепемо със съответни фплми и практически упражСекрепения, организира
огбтариатът за народна
рани към Общинската ску
пщина в съдействие с Ща
ба :*а гражданска защпта. Пред числящите се към
гражданската защита се
проведоха сказки от пайразлични области. Между
:П1Х „ 0т областта на притивопожарното действува' ме РБХ защита, 'осигурява
"V-,

по п оказване първа по
мощ па пострадали, заши
та и спасяване иа хора п
материални богатства, и
други области от значение за
защитата иа населението
от природни бедствия.
В Секретариата за народ
на отбрана при Общинска
та скупщина ни уведоми
ха, че обучението е арове
депо в рамките па редовни
те подготовки па
населе
нието и числящите сс към
гражданската защита . за
защита от природни бедс
тиня, а п унисон със зап
лануваната. годишна прог
рама, като при това под
чертаха, чс отзивът и дис
тишината па слушателите
била на високо равнище.

М. я.
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ВОСИЛЕГ^АДСКА
ЩИПА

Ц|*КЗ ФОТООККК1ИИА

Фурната все пак „расте"
НаН гпорчтите скептици всо още твърдоглаво отри
ча, факта че парната частна новопостроена фурна ЩО
тночие е работа. Може Он аа топи допринесе фактът, че .
докшиопадъл.о време стоя разчистена; само е натрупан
СТрОИТС.'1011 матер! к»л.

ОБ

перспективи

Нови

Ие рядко досега с подчертано, че и условията на
кривата, когато много сто
лански колективи се нами
става дума аа реализация па I триата сграда 01 комижкрат пред финансов колапс,
са на занаятчийския център, чнпто проект е ирис-'
I
някакви надежди се виждп повече от една година. Между другите занаят ч шиш
дат в развитието на дреб
работилници тъкмо па ъгъла е предвидена и ,Ф\Ч 4 '•'1
ното стопанство. Впрочем,
и Боснлеградска община,
бонекарннца.
това повече пъти и па ноФурната тръгна първа, а кога ще тръгнат оетапавечето обп(Н11СК11 или лък
литс предвидени занаятчийски работплппцп, трудно модруги заседания бс модчертапо. По п покрай топа то
же да се каже, понеже за ВС» 1чкп най-подходящи са лоне дава онези резултати,
капиите между двете ж.п. оарнерн.
да
конто всъщност може
даде. Все още главната
насока в това отношение
е гостилинчарството и тьрш
ният а, а малко другите ни
дове. Една от причините за
това с п недоимъкът па сь
ответни помещения. Върху
няколко пь
този проблем
ти разискваха и делегат*
скупОбщинската
те ма
триа или пък други кочвъпрос
нетентнн за този
органи и тела.
Едвам сега, па последна
Общинската
та сесия па
скупщина, този остър Про
блем започна да се разрешапа. М мен по комуналпоуслужIЮТО I фсдпр! IЯТ11С
луга“ започна да урежда
съответна площ за потре
I
бите иа дребното стопапс
тво. Става дума за площ
от лявата страна на Драго
на
вищица да сградата
културния дом па около
40 квадратни метра, на ко
Макет на Занаятчийския център
ято могат да бъдат постро
ени 7 до 8 павилиони, с
регулирани комунални по
треби: водопровод, канали
зация и електрически ток.
За целта са изразходоапн
60 000 динара, конто обе>
печи Общинският фонд за
уреждане на строителни пл
ощи и комунална дейност.
на
решението
Според
Общинската скупщина, пл
ощитс ще се даваг под на
ем за период от 5 голини,
времето да
с възможност
се продължи. Засега нае
мът е 20 динара за едни
месец и повече има зашле
ресовани лица. Между тях
е един за откриване на кебабчийница, и един за бръс
нарека работилница.
В Общинската
скупщчиа казват, че вече размиел
ят за изнамиране и урежда
не иа нови площи за тази
цел, в местността „Беркок
Фурната в строеж
вир“.
М. Я.
СЛЕД ЗАКРИВАНЕТО

НА РОДИЛНИЯ ДОМ В ДИА1И ТРОВГРАД

Без димнтровграачани по рождение
Повече от една година ро
дилният дом в Димитров
град не работи. От август
миналата година същият
е закрит, а всички родилки
се изпращат в Пирот. Ка
кто изтъкват в Здравния
дом в Димитров град, това
е направено съгласно нови
те предписания, според кои
то за съществуване на ро
дилен дом е необходимо
същият да бъде оборуден
с операционна зала и зала
за транефузия. Това в Ди
митровград не е имало, ни
то има възможност за обез
печаване на такива усло
вия. От друга страна и бро
ят на новородените
деца
поради присъствуваща миграция постоянно намалява.
За около осемдесет новоро
дени деца през миналата'
година едва ли се рентира
да сс държат необходими
те съоръжения и персонал.

От друга страна това
сред жителите иа Димитро
вград предизвиква опреде
лени негодувания, тъй каго
същият дом вече петнаде
сет години е работел твър
де успешно и затова време
не е и имало - пито един
смъртен случай на новоро
дени деца. Разбира се, че
и докато родилният дом е
съществувалт в Димитров
град по-тежките случаи са
изпращани в Пирот. Слу
чилите се, обаче , два смьр
тни случая в Пирот през
последните два месеца за
силват съмненията сред гра
жданите в изправността на
решението за закриване на
родилния дом. Още повече,
•ако са точни неофициални
те информации, че в единния
случай се касае за небреж
но отношение към младата
майка и новороденото бе
бе. В последния случай ро-

лителите вече са раздвижи
ли инициатива за отговор
ност на компетентните в по
дилния дом в Пирот. Инак,
става дума за новородени
деца от Димитровград.
От друга страна новороде
ните деца ог Димитровград
се записват в книгите в Пи
рот, което предизвиква оп
ределени последици не са
мо за бъдещите граждани
на Димитровград, но и пошироко. Това налага компатентните в , Димитровград
да предприемат
необходимите мерки и начин за за
писване на новородените
димитровградчани в книга
та на родени в Общинска
та скупщина. В противен,
случай не е далеч времето,
когато
Димитровград иде
остане без димитровградча
ни по рождение.
А.Т.

От акцията „Солидарност
на дело“
Босилеград
И тази година Общи пската организация на
Чер
вения кръст в Бослигсрад
сс включи в акцията „Со
лидарност па дело“ — ак
ции от общоюгославско зн
ачение. Акцията започна
па 15 октомври и ще трае
една седмица, като при го
ва за ударен ден бе провъ
згласен четвъртък — 18 ок
том ври. Обаче е оглед на
редица обстоятелства в Бо
силсградска община акци
ята ще продължи до края
па този месец.
Акцията има за цел да
обезпечи
парични
средс
тва, дрехи и обувки, с кои
то Общинската организа
пия па Червения кръст ще
оказва помощ на бедни, и
социално застрашени ли
ца, какго и за оказване иа
различни випомощ при
бедствия•
дове природни
наводнения, земст
пожар,
ресепие и ир. В Общинска
та организация на Черве
пия кръст в Босилеград ни
уведомиха, че в акцията са
включени всички субекти:

местните общности, т ру*
дови/е колективи и ведомства, както и всеки тру
дещ се и гражданин.
ударния ден,
Инак, па
/руни от ученици от двете
възпитател»ю-образователни ‘ведомства в Босилеград
опредено предварително
лени райони в града и се
рамките
ло Райчиловци в
акция
па тази солидарна
минаха по домовете и мо
жем да бъдем съвсем до
волни. Според все още не
официални сведения на то
зи ден са събрани над 40У0
динара.
Солидарността не
изостана и в даване на дре
хи и обувки, подчерта ЗО
РАН ТАКЕВ,
администра
тивен работник в 00 на
Червения
кръст в Босиле
град, и добави, че и пари
чните средствата и солила
рността в дрехи и обувки,
след приключването на ак
дията ще бъдат значител
но повече.

м. л.

Димитровград
. С цел да се осъществи со
лидарност между хората и
тази година Червеният кръ
ст организира общоюгосла
века акция под
название
„Солидарност на дело“. Ак
цията се организира на те
риторията на цялата стра
на и има за цел събиране
на средства за помощ на
деца от социално застраше
ни семейства, стари и изне
мощели лица и пострада
ли в природни бедствия.
Акцията се провежда
и
иа територията на Димит
ровградска община в орга
низания на
Общинската
организация на
Червения
кръст.
Пръв и същеврс-

менно ударен ден беше 18
октомври. За събиране на
парични средства са напра
вени списъци, в които се
записва точната сума
на
дадените средства." Сумата
не е ограничена, а средст
вата се заплащат на джнро
сметка на общинската ор
ганизация
на
Червения
кръст: 62802-678-341 с пред
назначение ,.за акцията со
лидарност на дело“.
В общинската
организа
ция се надяват, че гражда
ните на общината както
и винаги досега и този път
ще покажат своята солида
рност на дело.
А. Т.

ПИСМА

Кон са социалните случаи
с пет-шест крави?
Другарю редактор,
постоянна социална помощ,
Във вестник
„Братство“
знае името на мо
брой 1467 от 5 октомври относно
века, който е съобщил те
I )Я) година е публикувана
зи данни на сесията на Об
статията
„Временни " мер пцинската
в Бо
ки в Центъра за социална силеград, скупщина
на която
бяха
работа“, подписана с ини въведени временните
мерки
циалите В.Б., в която като
в
Центъра
за
социална
ра
една от причините за в ьве- бота в Босилеград, молим
ждаие на временни мерщ-1
ви
да
публикувате
статия
в Центъра за социална ра с точните имена на
гези
бота в Босилеград се посо лица. По този начин
ще ни
чва фактът, че социална помогнете
Да
„поправим“
помощ е давана и на се голямата грешка,
поради
мейства, на които тя не е
която . обществото
е претьр„
нужна, понеже, както пише
пяло материални
щети
п
в статията, „всред 115-т,е но затова бяха въведени вре
лучаващи постоянна социаменни
мерки
в
ЦентъраР
лна помощ има и хора с
Предварително Ви благопо пет-шест крави, а
на
друга страна се увеличава дарим за тази помощ.
числото на онези, които се
нуждаят и на които трябРаботницнте в Цен
търа за социална рава да се оказва материалиа
помощ“.
?°та
в Босилеград:
Митра Димитрова,
Тъй като авторът на ста
Гюра
Стоичкова,
тията знае' имената на хо
Невенка Симеонова,
рата, които имат по петСтоичко Ангелов и
-шест крави и получават
Велин Стоичков.

СТРАНИЦА 10
Братство * 26 октомври 1990

[Шизическа^култура
регионална футболна
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ОШЕ ЕДНА ДОБРА №
„А. БАЛКАНСКИ"

— НОВОСЕЛАЦ" (НОВО СЕЛО) 3:1 (1:1)

ЦентьрН^ок“1?^1 °КТО™в„р" 1990 г°Дчна-

Спортният

ДИМИТРОВГРАД (СФРЮ) — ДРАГОМАН (НРБ)

ШИ ПЪТ - ПО-ДОБРИ

ДИМИТРОВГРАД, 18 ОКТОМВРИ 1990 ГОД,

(Любиша Таков 7, Ивица
Младенов 7) Бобан Марииков 7), Зоран Христов 8, Зо
ран Стефанов 7, (Саша Гли
горов 7), Бобан Ставров 7,
(Деян Митов 7), Синиша Дн
митров 8, Зоран Христов 9,
(Миодраг Коцев 7), Кръста
Кръстев 7, Перица Георги
ев 7 (Сашко Стоянов).

В рамките на граничното сътрудничество между Ди
митровград (СФРЮ) и Драгоман (НРБ) на 18 октомври в
Димитровград се проведоха състезания по футбол, шахмат и тенис на маса.
Спортното дружество „Граничар“ от Драгоман този
път излезе по-успешно като отнесе победи в ,състезанията
по шахмат и тенис на маса, а футболният отбор на „Асен
Балкански" от Димитровград победи „Граничар" с 4:1.

Дели Митов в"» минутаРзаТ,аА.^алка“ски?9 И 78 “Ч" “
СъдиятаЪ"'к^аГ0"ЧеТга: Деян Сибинович („Новоселац").
Съдията
Владимир Стаменкович от Ниш, много добър.
По дъждовно и студено
време в Димитровград се
одигра хуоав и интересен
мач. Двата солидни отбора
показаха добър футбол, в
оспорвана
и равноправна
борба.
Гостите от Ново село пъ
рви откриха резултата.
В
25 минупга чрез Деян Цвет.
кович те отбелязаха
гол.
Наскоро след това домаш
ният отбор чрез
Кръста
Кръстев, най-добрия играч
Свърлиг
10
ОФК Ниш
10
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10
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Палилулац
10
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Куршумлия
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Омладинац

на „А. Балкански“ първо из
равниха, а след това, пак
чрез Кръстев, повишиха ре
зултата на 2:1 в полза ма
„Асен Балкански“. Този гол
Кръстев даде в „пмксевскн“
маниер.
Окончателния резултат от
3:1 в полза на димитровгра
дчанн постави Деян Митов
една минута преди края па
мача.
В Следващия кръг „А. Ба
лкански“ ще играе в Ниш.
9
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30:6
19:10
17:11
26:15
17:21
14:17
20:16
14:13
10:19
13:19
9:18
13:24
17:17
15:19
18:21
14:17

18
15(1)
13(1)
12
11(1)
9 (1)
8
8 (2)
8(2)
7(1)
7(1)
7(1)
6(2)
6
4

9 (1)
Д. с.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

Още едно разочарование
Димитропград,-21 '^октомври ^ &
—'и
Р= зГ
ренът
вич от Пирот.
футболистите на „Парти
зан“ от село Желюша про
пуснаха още един шанс да
осъществяват победа и оше
веднаж разочароваха своите привърженици, Гози път
желюшани загубиха от огбора на „Победа“ от Дър
жина с 2:1.
Домакини те претърпя, а
поражение от солидния от
бор па „Победа- - Фактиче
ски това беше
дерои на
сс в
два отбора, наримащи
част на табелата.
Д°През цялото първо полу
време „Партизан" органи
зираше нападувания, ио ша
1
нсовете
си останаха переализира ни. Успяха да отбележат само един гол. и пиФУТБОЛ — МЛАДЕЖКИ

що повече.
Гостите пък, подпомогна
ти от ветерана Новина Жи
ловкович, играха много
Живкович отбе-сигурно,
и
два
хубави
гола
и
ляза
така „Победа“ взе двете то
чки. А с тях държинчапи
побегнат от
ио-лесно ще
дъното на табелката.
В отбора на „Победа“ игра и Глегор Пейчев, бивш
футболист на „Раднички“
от Кирот и „Асен Балкан
ски". Пейчев ведно беше и
най-добрият играч па тере
па.
В следващия кръг „Парти
зан" ще гостува на „По
щар“ от Пирот.

Д с.

СЪСТАВИ

И на края победа
А. БАЛКАНСКИ" - „ЛУЖ
НИЦА" (Бабушпица) 5:30,0)
Димитровград,
вр и 1990 год. ъ
на
Младежкият състав
Асен Балкански" от Дими
тровград
одигра иеодигра
пия си мач против отоора па „Лужиида" от Баоу
шиипа като забележи убдителна победа от 5.3 ( . )•
у време дн
В първото
мно*
митрояградчаии бяха
Братство * 26 октомври 1990

го
по-добри от гостите о«
отбелякато
Бабушпица,
заха четири хубави гола.
обаВторото полувреме
че беше съвсем по-ипакво.
отбелязаха
Бабушпичали
три а димитровградчани са
мо един гол, по пак успяха да осъществят хубава по
беда от 5:3.
След този мач Димитров
градчани сс намират паче
ло па табелката.

д. с.

* В ШАХМАТ — 5:3 ЗА
ГОСТИТЕ
По шахмат гостите побе
диха с 5:3. Ето и поотделните рзелутати: Бора Анд
ре еч
Емил
Младенов
1/2:1 1/2; Васил Стоименов
— Димитър Василев
0:2,
Младен Алексов — Младен
Мадов — 2:0; Петър Гпгов
— Кирил Рангелов 1/ 2:1
1/2.
Димитровградчани играха
някак без достатъчно със
редоточаване, така че гости
те успяха да забележат убе
дителна победа.
* В ТЕНИС НА МАСА —
ТЯСНА ПОБЕДА ЗА ГОС
ТИТЕ
И в тенис на маса отбо
рът на „Граничар“ от Дра
гоман се наложи над дими
тровградчанн.
Последните
играха твърде прибързано,
което гостите умело изпол
зваха.
Отборът на „Граничар"
съчиняваха:
Маньо Манчев, Димитър Мишев и До
ни Цветков. За Димитров
град играха: Зоран . Мапов,
Ивица Чирич и Любиша Ми
ланов.

* ПО ФУТБОЛ — ДИМИ
ТРОВГРАДЧАНИ
ПО-ДОБ
РИ
На Димитровград победа
донесоха футболистите на
„Асен Балкански“. Те нане
соха същинска катастрофа
па „Граничар“ от 4:1. Голо
ве за „А. Балкански“ отбе
2,
лягаха: Зоран Христов
Перица Георгиев и Синиша
Димитров по 1, а за „Граничар" — Емил Спасов.
А. БАЛКАНСКИ:
Милко
Соесолов 7 (Сърджан Еленков), Милован Стоянов
8,

'$ф1:
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СТОЯН
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учител
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И,МЛАДОСТ

ще даваме
ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН
в четвъртък, на 1 ноември
1990 година в 12 часа на гробшцата в село Бистър.
Каним роднини и приятели
да прнсъствуват на помена.
СКРЪБЯЩИ:
съпруга Злата, дъщери Надица и Милка, син Мишо, зег
Борис, тъст Тодор и многобройни племенници

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 5 ноември тази година се
навършват
40 ДНИ
от смрътта на нашата незабравн
ма и скъпа съпруга, майка, све
кърва н баба

ДА КРЪШКА

М. Я.

В отбора на „Граничар“
играеха и неколцина първоотборници на известни
български
клубове
като
Емил Спасов, бивш член на
Левски и член на нациопален състав но това не им
донесе никакъв превес в
играта.
Д. Ставров

На нашия мил и непрежалим съпруг, баща, тъст,
зет, брат, вуйчо, чичо и щурей

МЕЖДУОБЛ) ИНСКД
ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ ВР \НЯ
ГРУПА. „ЮГ“

Според програмата л де
ветия кръг ма настоящото
футболно първенство в Ме
ждуобщппска футболна дп
Враня група „Юг“
МИЗИЯ
босилсградс ки ят
фугбо1 Ю! I
отбар „Младост“ трябваше
да гостува на „Буримм“ от
Жуипци - Прсшсво. Боси ле
градс ките футбол 11сп I, ко! Iто няколко пъти когато няпа
отбор не дойде
кой
мач в Босилеград явно не
годупат, този път и те.
шпеве
сами не отидоха
риха любителите па футбола в Жуипци.
Георги Геор
Треньорът
гиев подчерта, че причина
та е поради това, че някои
от футболистите пред тръг
напето, за Жуипци отказа
ли нослуншост II СС ПЪрНВ
ли, което е за всяка критика. Естествено и тази фу
•[■болна среща ще бъдеще
гистрирана служебно 3:9
за отбора от Жуипци.
В следващия кръг босиотбор с сво*
леградският
боден. Трябвд ръководство
то па отбора да използува
тази пауза в първенството
откровено
и да разговаря
за по-нататъшното новедснякои
футболисти.
пие па

С-вдията на мача
беше
Стоян Анджелкович.
Домашният отбор надми
на гостите във всички еле
менти на футболната игра.
така че победителят беше
„известен“ още след някол
ко десетина минути.

РАИВКА
СТАНОЙКОВА
от село Дукат

В този ден ще нзлезнем на гробищата в село Дукат
и ще посетим вечния й дом.
Каним роднини, близки н приятели да прнсъствуваг
на възпоминанието.
Всчно скърбящи: съпруг Стойне,
енн Крум; снаха Ягода и внучки
Ивона н Мария.

На нашата мила н никога непрежалсна майка, баба и свекърва

Борка Пейчева
даваме
ДВУГОДИШЕН ПОМЕН
във вторник, на 6 ноември 1990
година в 7,30 часа на гробищата
в село Гонндол.
Поканваме роднини п приятели
да прнсъствуват на помени.
Вечно опечалено семейство
Василеви

ги
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ИСТОРНЙКН

Вълкът и прокурорът
„Бай
Тодор Станоев —
имаше
И кел“ от Звонцн
иадлъж
и
много приятели
нашнр в нашата
страна.
Не оставаше човек 01 пмрешността да посети Звои
ци, а да не се отбие при
Бай Икел“ на разговор, ка
фе или някоя чашка люга
прокур
ракия, Така едни
ор през 1954 година ходил
едно
служебно
дело
в
ма
Дървена Ябука, пеша, мио
го се изморил. А на връща
не се отбил на гости и но
щувал при „Икел“. Домакн
подготвил добре.
нът се
подготвил
Изпекъл агне,
различни мезълъци и твърдо пиене. За време па ве
черята прокурорът разказал за пътуването до Цървена Ябука, но най-много
вълци.
го било страх от
„Икел“ го насърчавал, че
ги има в планината, а пои
якога слизат и в Звонци.

ели предложението и
ла
няколко минутни допели
вълка на една дъска п дво
ра на „Бай Икел“. Време
то било зимно, налял гъст
сняг, а „Икел“ казал да се
кожа“
„вълчата
изкачи
над клозета, Така и наиранили.
Не след дълго - нзлезнпл
прокурорът на двора, снягьт сипел. След него изля
зъл и „Икел“, като го по
питал: „Брат ми, понесе ли

Прокуроси пистолета?",
рът му отговорил: „Нс сс
грижи, Тошо. При мепс о
пистолета!“.
Когато излез!юл от кло
зета — и ред него вълк. Пр
окурорът извикал: „Тошо,
пук!!!“. „Вук. вук, стреляй ,
брат миг. И
прокурорьт
съсипал един пълнител вън
вълчата кожа.
Записал:
Йордан Миланов

През войната едни шопски войник се отличил в боя.
Началството решнло да го награди с железен кръст. Кораздавал
отличията, полковникът го запитал:
гато
— Какво ще предпочетеш: кръста или сто лева/
Шопът се помислил няколко секунди, па отговорил:
— А кръсто колко струва, г. полковник?
— Осем лева!
— Епа я мислил? дека че йе най-добре да ми дадете
кръсто и 92 лева, па да не ми е жал ни за едното, пи за
другото!
На полковника се харесала неговата духовитост , и
му дали и двете.
Записал: Тодор Литкалов

— що правиш, нане Вуте?
— Па те — отвръща шо
път, — седим и мислим. Па
като убаво се огледам, саде седим.

***

I
<*■

Вуте споделя пред Пендо:
— Пендо, че знаеш, язе
съм такъв човек: умрем да
мразим, ама па мразим да
умрем!

***
Геле казва на приятеля
си със загриженост:
— Вуте, виждам жена ти
да улази чат—пат у една
врата...
— Па ти да не сакаш да
улази през джамо, бе? —
отвръща Вуте.

Геле, Вуте и приятелят
им Пендо седят в кръчма
та. По някое време Геле ка
зва за оправдание:
— Я пием от мука.
Подир час Вуте се обажда:
— Я пием от радост, кра
вата отели женско.
Пендо казва:
— Я па пием от сабаале!

ТГЯРГИЯ В БОСМ-

«ЕгггВлтеАйг.

_ Е, што, мори?
_ Како свс, тека и ]а - рече сиашката.
— Козе свс?
— Па, свс раднице из моз погон.
— Како то]?
_Па... доше зедън, тури на сваку радницу
некакъв лис', ми се погледа'.мо па, ^дно из друго, потписа'мо.
— Е, до мо]ега! Тека ли они работе при вас?
— Не]е само при нас. У сва предузейа тека.
— А-а! Зато] Бабушнида първа у Србщу! Убаво! Неразви]ени смо ми у мозак!
— Море, ]ец'те, да не останете гладни, а ка
кво че буде — оно
си буде!
рече .мо]а
Цвета.

* * *

Пене и Геле се срещнат
рамо заранта на ул ината.
Той иска да се представи
за културен, ама някак си
и да намекне, че му харе
сва.
;— Добруутру, Пено, сно
щи пииме с мажо ти
на
крак у кръчмата.
А Пена отдавна знае. че
Геле я желае:
— У-у-у, бре, Геле, каков
си сладкодумец, от първата
си дума ме кандардиса. Че
изневерим на мойо дзвер,
тизе саде кажи кога и дека.
(Из в-к. „Шоп“)

Гедемо и йутимо. Чу]е се само мл>аскан>е.
Мене не држи, па реко’:
— И ]а чу у партизу.
— У ко]у, бре? — намршти се синат.
— У НДМСВ.
— Каква ти ]е то] парти]а?
— Е! То] не]е за казуваше! А ти у ко^у чеш?

ПАРТИЯ

ШШ^тото_
-*соя е нтмпт&п

'д^,

_1а сс уписа' у СПС.
Л морги син сс намериш, па ]у пита:

И ДВЕТЕ!

ШОПСКИ ХУМОР
Вуте е пак в кръчмата.
Даскалът го пита:

ЛелКе, панЬе, триста

еСЕ!!Ру УкоГ-н. страику?“ Тека и у мо] дом.
Омомад, до]де опашката од работу и рече:

ШОПСКИ ИСТОРИЙКИ

По едно време му хрумнало, че в училището и.ма
Бързо
вълк.
препариран
извикал двама млади учи
теля да донесат препари
рания вълк. Учителите при

СТРАНИ

-минимллцилеГ)

— 1а у ГСР! Гледам си работу!
— И за сам се уписала — рече черката.
У МШ. Мрзим школу!г!
— И ]а сам се уписал — рече унукат.

-много ли

ДК!

У

— Каква зе тоз парти] а? — пита га башта си.
— Е! Тоз чу да шъпнем само деди — рече
унукат и примакну ми се до у’о.
Кад ми шъпну, 3а се тео задавим. А кад му
3а каза' кво зе тоз НДМСВ,
он се изврну од
столицу.
Азд у здравзе!
Мана Лужничйи

Е
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