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

• ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ •
ГОДИНА XXIX * БРОЙ 1472 * 9 НОЕМВРИ 1990 Г. * ЦЕНА 2 ДИН.

СЖМИЛОШЕВич ПОСЕТИ МИННО-ЛЕЯРНИЯ ПОДГОТОВКА ЗА ДЕКЕМВРИЙСКИТЕ МНОГОПАРТИЙНИ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ

Още един месец до изборитеМИРЪТ И СГОВОРЪТ СА 

УСЛОВИЕ ЗА ПРОСПЕ 

РНТЕТ И НА СЪРБИЯ, 

И НА ЮГОСЛАВИЯ

* Димитровград и Бабушннца представляват избира
телна колегия 145, а Сурдулица и Босилеград избирателна 
колегия 159

са ИВАН СТОИМЕ-ници
НОВ, юрист от . Босилеград, 
РАДОВАН ПЕТРОВИЧ, юр
ист от Сурдулица и СЛАВ
ЧО ГЕНОВ, юрист от Боси
леград.

* В общинските скупщини се правят точни списъци 
на избирателите, а избирателните комисии формират изби 
рателни пунктове и избирателни отбори

* Политическите партии се готвят да излъчат, собст
вени кандидати за народни представители Политическите партии 

правят предканидационни 
пресейвания и интерни до
говори във връзка със соб 
ствените кандидати за пре 
дставители в Народната 
скупщина на Сърбия.

Точно един месец остана пата колегия 159 (Сурдули 
до първите многопартийни ца и Босилеград) е ДРАГАН 
избори в Република Сър- АНТИЧ, съдия ' на Общин- 
бия в периода след Втора- ския съд в Сурдулица) в 
та световна война.' Подго- Сурдулица е и седалището 
товката за това най-важно на Избирателната комисия), 
политическо събитие до а негов заместник е МИРЯ 
края на годината набира 
скорост. В общинските ску 
пщини се правят точни спи 
съци на избирателите, кои
то трябва да бъдат преда
дени на избирателните ко
мисии най-късно 10 дни 
преди изборите.
лните * комисии, конто са Босилеград, 
длъжни да свършат така НОВИЧ. юпист от йелашни 

ра- пя и ДИМИТРИНА НИКО
ЛОВА, юрист от Босилеград 
са членове на Избирателна 
та комисия. Техни замест-

— ПОДЧЕРТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ. — СЪРБИТЕ ЖИВЕЯТ НАВРЕД 1Г ЮГОСЛАВИЯ 
И ИСКАТ ДА БЪДАТ В ЕДНА ДЪРЖАВА. Вестник „Братство“ редов 

НА МИТИЧ, съдия на Об- но ще следи подготовката 
щинския съд в Сурдулица. за изборите и навреме ще 
ЗОРАН КИТАНОВИЧ, юри- ' информира обществеността 
ст от Сурдулица, е секре
тар на Комисията (замест
ник е ВУЙНА ВЕЛКОВИЧ, 
юрист От Сурдулица), а 

Избирате БОЯН МИЛАНОВ, юрист от 
СЪРБА СТОЯ-

Ка 1 ноември т.г. председателят на П здссдателсгв.о- | 
то на Република Сърбия Слободан Милошев; ч бе в миньо 
рския град Бор, където се запозна с делови е резултати, 
с условията, в конто живеят и работят миньорите и с про 
блемнте. След разглеждането на цеховете и оедседателят 
Милошевич говори пред работниците и гра сданите 
ьср и между другото каза:

за всичко, което е от зна
чение за изборите и ще пре 
дстави кандидатите за_наро 
дни представители. За цел 
та в този брой на вестника 
открихме редовна рубрика 
„Многопартийните избори в 
нашите общини“.

на

федералните 
закони ако ги зачитат дру
гите. Другите с?„ 
те републики, но и самите 
органи на федерацията. Все 
пак, очакваме на края вме 
сто неразумните тиради на 
безсилието и безсмислените 
нападения, да чуем попе и 
някой глас на разума.

Слободан Милошевич под 
черта, че Сърбия по

— Сърбия пскрено ше 
подаде ръка на сътрудни
чеството на всяка югосла 
века република, която ув 
ажава другите народи и 
другите хора, която изпъл 
нява своите дългове в юго
славската

ше зачитаме
наречената техническа 
бота. вече формират избира 
телии пунктове п избирате 
лни отбори и предприемат 
останалите

останали

К. г.
необходими ме

рки за нормално провежда 
нс ма изборите НА 15 НОЕМВРИ Т.Г.федераштя и ко 

ято се отнася равноправно.
Новата Конституция 

Сърбия ни 
черта Милошевич — Днте Маркович ще говори 

в Ситната на СФРЮ
на Както е известни, избира

телните колегии а Ропубли 
/ ка Сърбия

- лод- 
езее-

налага пътя са спредел
със съответен републикан
ски закон. В две от общо 
250 избирателни колегии в 
пашата република са вклю 
чели общините, м конто 
българската народност жи 
псс в най-гол ям брой — 
Босилеград, Сурдулица, Ди 
митровград и Бабуишица. 
Димитровград и Бабуишпиа 

избирателната

епи

<2
■и

шЖШ-хщ

1,
1щ ДО СЪВМЕСТНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪЮЗНИЯ СЪВ 

ЕТ И СЪВЕТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАЙНИНИТЕ 
СЪЮЗНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ПОДГОТВИ 
НОВИ МЕРКИ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 
1991 ГОДИНА

ГГ1

I ?? -ж
Ч съчиняват 

колегия 145, а Босилеград п 
Сурдулииа 
колегия 159.

то си йред делегатите на 
двата съвета на Скупщина 
та на СФРЮ.

избирател пат а Югославското съюзно пра 
вителство е използувало ко
нституционните си права и 
е поискало от председателя 
ма Съвета на републиките 

с решение па п покрайнините Миран Мс
изборна ик да свика сесия на този

съвет па 15 ноември 
На тази сесия председател
ят на Съюзния изпълните
лен съвет Аите Маркович 
ще прочете експозе' за ак- 

с туалпнта обществеио-пконо
политическа об-

И съставът па избирател
ните комисии с определен 
„отгоре“
Републиканската 
комисия въз основа па пре 
дложепия от общините. Се 
далшпето па Избирателна
та комисия за избирателна
та колегия 145 е в Бабушпп 
па а пеел председател 
МИЛОРАД ПЕЙЧИЧ, съдия 

Общинския съд в Баоу 
Мегоп заместник е

у.____ Щ Предложенията на Съюз
ния изпълнителен съвет са
приети на състоялото се в 
понеделник заседание на 
председателя Миран Меяк с 
председателите на делегаци
ите и работните тела на 
Съвета на републиките и 
покрайнините. На това за- 

подпредседа тел ят 
изпълнителен

т. г.
наразглежданетоно време на 

„Велики Кри вол'Слободан Милошевич 
мината

нс може да 
необмислени си 

па мяка
ча реформата 
навлиза в 
спсримспти в духа 
къв примитивен пазарен ли 
берализъм, който напредна* 

капиталистически ст* 
нс познават, 
няма да пра 

за поставя 
заеп/ 

семейства
положение.

някой разумен 
да приеме като добра идея 
на един ден да изкара ст® 
тицй хиляди хора на ули 
пата, а при това да нс 1,ьр 

нс намира ДРУШ, 
по-хумаппп

па тяхната -

то развитие да уреждаме 
отговорно и в собствен ин
терес. Търсиме раннора
впи отношения в-ьв феде

Ако се ще свооо-
в Ю,ос;,аиия' а всички

седаине 
на Съюзния 
съвет Александар Митрович 
е заявил, че съюзното пра- 

междувременно

мическа и 
стаиовка в страната и за мер 
кнте па икономическата попа

ппщпя.
СЛАВЧО СТАНКОВ, съдих „щика за 1991 година. 

Общинския ст.д в Дими
Секретар на Из Съюзното правителство е

премиерът Ма

ракията, 
ден пазар
ние смятаме, че па......
е потребен и да бьдс сд 
нсп, тогава е поне ясно, 
всяка република трябва 
ла поеме своята част ' 
задълженията и пповорп

функционирането
Всяко нарушаване па 

равиопра 
към разорявапс 

със страш 
които настъ- 

разиитис 
части па ТО го 

Милоше»! ч.

литс
папи отдавна 
Особено това

по цената
мнозинството

вителство 
ще подготви по-гол яма част 
от втората група реформа
торски закони.

па
тровград. 
бипателпата 
ПЕПОЙША 
ПИЧ. юрист от 
(зямссптмк му е 
КОИ юрист от Димитров* 
гоад). а нейни членове са 
ТАТКО МИТИЧ, съдия

Бабуиши 
СЛАВЧО 

от Ди-

комисия е 
РАДОВАИО- 

Бабупншпа 
ИВАТТ ЯГТ-

ирсдложило 
ркович да прочете скспозевим 

че на 
хора и техните 

безизходнов
Може ли

В ТОЗИ БРОИ:стите за па
му.
икономическото Общинския съд в 

(заместнице с 
ДИМИТРОВ, "ЩПСТ 
митпнвт-рад), БРАТИСЛАВ 
ЛУКИЧ. юрист от Димитро 
пгпал Гзямгют. пк е СЛАВИ 
,та МИ ПИЧ опнет от ьп- 
бщшшщй и ЛеПН ИВАНОВ 
юп -т пт Димптбопгппл Гза 
мГгтппк е СО ТЯ МИЛОВА-
мпвиЧ топне' от Бпбунтнн „„„опийте програмни

' ' I СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО - СТРАТЕГИЧЕСКА

МНОГОПАРТИЙНИТЕ ИЗБОРИ В НАШИТЕ ОБЩИНИ ^павие води 
на този пазар 
ни последици,

живо/а и
1ЮШЧНЧ п Димитровградси и да

по-добри, 
/пения 
ция -

.1В011К0

ГРАНИЦАТА Е ЮГОСЛАВСКА 
„Автотранспорт" — ьоснлеград 
В ДУХА НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА

ре
стр. 5сгзистспи ват в 

то на всички Милошевич 
политика е точ- 

Офап
запитаказа

ОЧАКВАМЕ И ПОПЯКОЙ 
ГЛАС НА РАЗУМА

__ Сега — продължи
Милошевич се вди 

1мум във връзка 
Сърбия. Има 

па които 
един и 

Ние

Нашата
обратна па това.

развитие, нови ипвс 
работни мсс 

мотивировка
по-го

стр. 6по
ЗИВИО
стииии, пови 
'гд по-гол яма

псички работници,яда г ■да»
насоки на СПСпо-

НЛСОКА 
стр. 7

нататък 
гна голям 
с мерките на 
много забележки, 
е достатъчен само

отговор:

за Избирате
избирателнаПредседател

комисия влпата(Но 3-та стр.)
това кратък



нас]И УI по СВЕТА

ШГАРИЯ-ХОДЕНЕ НО 

ЕВРОПА БЕЗВРАЗДЕЛЕНИЯ ДШОКРАЦИЯТА (8)
КОИФЕСФРЮ ЗА ПОДГОТОВКИТЕ зл

СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОЗЧ) НА 
РЕНЦИЯТА ЗЛ ЕВРОПЕЙСКА 
(КЕБС)

ТОДОР СПАСОВ 
ЛИТКАЛОВ

ПРЕЗИДЕНТИТЕсампга. Де-Югославия даде активен принос в подготовките за 
ог навява Борисов иович

страна изцяло щс 
разискването за принципите 
конто трябва да сс обосновават от 
ношеннята между всички държи 
вн—участници в КЕБС, сигурността, 
доверието на работниците—М1 пран 
тнте, равномерното икономическо 
развитие и социалната праидина, 
както н за организационното^ уст
ройство па КЕБС.

Посредством самостоятелни или 
съвместни нницнативи Югосла
вия, като н досега, ще се застъпва 
да даде свой конкретен принос към 
изграждането па съвместни прпн 
ципиални становища във всяка от 
тези области.

Делеагицята на СФРЮ на са
мата в Париж ще оглавява предсе 
дателят на Председателското па 
СФРЮ д-р Борисав Йович. В име
то на Югославия той ще поопзнссе 
реч на тази най-значителна среща 
на суверените европейски държави.

легацията на нашата страна що
Тойсе ангажира в 

върху
интелект за такава роля. 

скопи стана популярен и любим на 
българския народ, но не като ртко 
водител, но като герои на безброй
ни вицове, относно неговата припи- 

Той дори не владееше бъл- 
Всеиз-

Бъл-Председателството на СФРЮ че 
отдавна обсъди подготовките на 
Югославия за срещата на шефове
те на държави или правителства, 
участници в Конференцията за ев
ропейска сигурност н сътрудничес
тво, която ще се проведе в Париж 
от 19 до 21 ноември 1990 год.

Самитът в Париж е па курса 
на дългогодишните определения за 
изграждане на Европа, в рамките 
на процесите на КЕБС, 
надделее . блоковото и каквито н да 
е други делби.

Нашата страна с роляга си в 
КЕБС, както и чрез групата необ
вързани н неутрални страни, но и 
чрез нови облици, на сдружаване, 
каквото е сътрудничеството на пет
те страни в така наречената Пента- 
гонала, даде активен принос в под 
готовките за самита и в изготвяне 
то на неговите документи.

В работата на самига .чашата

Тодор Живко» управлява 
гарин диктаторски цели тридесет и 
пет години. В нелегалната борба^пс

пито

особено важна роля.е игриел
бил и партизанин, а организатор и 
отговорник за софийска област, сл
ед 9-ти септември не е в елита и 

властта. На ггьрво

тивиост.
гарския литературен 
вестно беше, че за него научните и 
филисофски изрази са не само не- 

ума му, но са и камъ- 
Сега обаче от из-

език.
върхушката па 
време е милиционерски комендант 

като такъв, както понятни за 
ни за езика му. 
казвали ята на най-близки негови 
сътрудници става ясно, че е „хитър 
шоп", обигран политик, остроя^ен и 
прозорлив, безкомпромисен и оезми 
лостеи. Но ако всичко това му е

па столицата и 
днес твърдят съвременници и опо
зицията, е отговорен за много беза- 
комния и убийства. После става 
кмет па София, след това първи се 
кретар на софийския градски коми

на партията, а в последствие се 
кретар на централния комитет под 
ръководството на първия генерален 
секретар след Георги Димитров, 
Вълко Червенков, най-верния уче
ник и сателит на Сталин, който и 
себе си превърна в култ, възцари 
сталинските методи на управление и 
уби Трайчко Костов, най-ередира- 
пия идеолог на Българската комуни 
етическа партия, борец против кул 
та. Десетилетия нелегален деец, мно 
гогодишен политически затвореник, 
Трайчо Костов беше от самия Геор
ги Димитров определен за негов на 
следник, беше министър-председа
тел, а след смъртта на Димитров из

която ще

тет да се предпазва от своитепомагало
врагове, не го предпазваше от сто
панските и културни опустошения, 
които извърши. Днешното жаако 
състояние на целокупния живог 
България до голяма степен е резул
тат на тази му самодейност, с ко 

намесваше и дори шараше 
области, за които няма- 

научнн

в

ято се 
и в онези 
ше и елементарниНОВО ИРАКСКО ПОРЪЧЕНИЕ позна
ния.

„Забравете Кувейт" заменен от главния 
актьор на така наречения от опо
зицията „дворцов преврат", приси- 
лил го да си подаде оставката — 
Петър Младенов, който му изкара 
похвала и благодарност за целокуп 

му дейност като партиен дър- 
глава. Но в обществеността 

започнаха да се надигат гласове про 
тив него, разкриваха се недьзите и 
престъпленията на десетилетно! о му 
владичество и партията се принуди 
не само да си оттегли благодарност
та, но и да го подведе под съзебна 
отговорност, дори и да го арестува. 
Поведе се жлъчна публична кампа
ния против него и от аграна на опо 

и от страна на БКП. ка-

Той беше

КувейтПреди няколко дни Ирак поръчн на света да „забрави“, че 
някога е съществувал

В разговор с чуждестранни жу- една педя територия" - 
рналисти в Багдад иракският мини- иракският министър, 
стър за информации Насиф Джа- 
сим казал, че Ирак никога няма 
да се оттегли от Кувайт. „Светът би 
трябвало да забрави това, което се 
наричало кувейтски емират“, до
бавил той. „Трябва да се говори за 
иракска провинция, която се нари
ча Кувейт“, заяавил Джасим.

Както оповестяват агенциите, 
иракският министър също така от
хвърлил всяка възможност него 
вата страна да напусне по-гол яма 
част от Кувейт и да задържи спор
ното невтно поле и два стратегиче 
ски острова в Залива. „Няма ника
кви нагаждания около Кувейт.
Ирак никога няма да даде нито

ната
жавенподчертал

АФП оповестява, че в съобще
нието на Министерството на отб
раната се иризиват всички запас- 
ници, които са отбили военната си 
повинност в бронираните части, пе
хотата, инжинерийните части, про
тивовъздушната артилерия и един
иците за химическо действуваме. 
Призивът се отнася до всички офи 
цери от запаса освен за онези ко
ито са по-възрастни от оО години и 
онези които са пенсионирани пора
ди здравословни причини. Занасии- 
ците, които се намират в чужбина 
на длъжност трябва да се обадят 
до 20 ноември.

зицията,
то новите й лидери се мъчеха вси
чката отговорност и вина За неспо
луките н престъпленията да хвър
лят върху него. Но тон и тук беше 
се нзхитрил: оказа се че е кръгъл 
сиромах: няма ни апартамен, ни ви
ла, ни лека кола, ни спеставания, 
ни пенсия! Просто остана па ули
цата! „Прибра“ го на квартира вну
чката му. Появиха се и в пресата 
сатирични подмятания да бъде сме
стен в старчески дом! .Но опозици
ята в пресата излезе с доказателст
во, че внучката му 
година е изтеглила от семейната им 
сметка един милион лева!

Ливан търси палестинците 
да се разоръжат

иието на Горбачов в тази 
ще продължи до 11 ноември.

Очаква се с канцлера Хелмут 
Кол Горбачов да подпише договор 
за добросъседство, приятелство и съ 
трудиичество между Съветския съюз 
и Германия.
АНКАРА

страна

Тодор Живков само миналата
Председателят на Ливан Елияс 

Храви преди- няколко дни оповес
тил, че Ливан няма повече да толе 
рира палестинското 
ствие на негова_рочва и че е про
тив „всяко билатерално споразуме
ние“ за съдбата на около 350 хш|я 
ди палестинци,
тази страна. „Даваме подкрепа на 
палестинския въпрос и палестинска 
та революция, но не можем да то 
лерираме присъствието па която и 
да е въоръжена формация на паша
територия, казал Храви. Гой доба- ност се преценява на дори девет
вил, ч е палестинците в Ливан ще п^Д»яРД^лг^^н^Да1г^аСае °С За Ц?'^ лостна модернизация на турската 
бъдат третирани както се третират войска, която Запад форсира след 
ливанците или както ги третират в все по-голямата роля на Турция 
останалите арабски страни“.

ведиаж се отказа — английски шии 
онин! А и „шпионството“ 
състоеше в непризнаването на кул
та, в борбата му за елементарна не
зависимост на партията и България 
от опеката и господството на Ста
лин, особено в стопанския живот, в 
което отношение Трайчо Костов се 
бореше да запази поне минимум отч 
жизнените народни интереси. И то
ва заплати с живота си.

След XX конгрес на КПСС, ко- 
гато беше отречен култа към Ста- 
лиц и партията взе възродителен 
курс, Хрушчов стана генерален се
кретар, „троновете“ на „божеиегва- 
та“ във всички социалистически ст
рани се разклатиха и бяха замене
ни с „народни вождове“. Такъв за 
България се оказа Тодор Живков.
През цялото време на управлението 
му, целият български народ се за
питваше как е възможно този долу 
грамотен човек да ръководи държа 
вата и какви са тия хора, които го 
избраха и защо именно него избра- жало само на съда. 
ха? Нито фигура,

му се
Като отговор на всички обвине 

ния против него, особено от вчера
шните му най-близки и дълго годиш 
ни сътрудници, той се обърна с мо 
лба към ВНС да бъде изслушан от 
него. Опозицията се отзова с готов 
ност. И БСП

военно присъ

Оръжие на НАТО
които живеят в за турцнте

Ноизяви съгласие, 
явяването му все отлагаше. Послед
ва ново негово писмо, че се отказ
ва от това искане. Шушка се, че е 
предшествувала среща измежду не
го и лидера на БСП, на която ве
роятно са се разбрали и уговорили. 
Преценили са взаимните 
опасности. Но опозицията

От западните съюзници Турция 
до края на годината ще получи во 
енна помощ в оръжие, чиято стой

неизгодн и 
в парла

мента и в своята преса продължи 
да явява за настояването му. Край 
сложи декларацията на Съюза на

в
кулминацията на кризата в Залива 
и все по-честото становище, че кри 
зата не може да се реши без воен
на интервенция.

Турция на пример от Обедине 
ните Американски Щати и Герма
ния ще получи най-малко хиляда 
танкове* (600 американски „М 60-а“' 
и 400 германски „леопарди“), чети
ри военни кораба и 700 бронирани 
транспортери.

БОН

юристите демократи в България“ че 
такава постъпка е абсолютно неза
конна, че би изложила страната пр
ед света“, такова право

Горбачов в Германия
Съветският президент Михаил 

Горбачов днес ще пристигне на по 
сещение в Германия, оповестено бе 
преди няколко дни р Бон.' ПоЬеще-

принадле-

нито държание, (Следва)
СТРАНИЦА 2

Братство * 9 ноември 1990



п»«нГКГм“шш
тическата арена и че
леят6иИЗЯВИ' тр№° Ще оде На сръбския иацио-

иПОЛНТИ,есИ Й ети въпрос в Югославия,
чсски. Народът споктамп ч резво и упорито. Същенре-
тоС°п° бе на сцената кога „Т' наеилие наД части от 
ВИ ^рябваше Да се устапо яРЪбСКИЯ иарод вън от Сър 
?иче РИТОриалният И ПОЛИ П няма' да допуснем. Но,
тическнят интегритег т пак ак° се намерят си- 

ърбия, когато Тоябвате™ ГОТОВИ и на такива по-.
Да се спре терорът’ в Косо*“™™0™3' Ще бъдат "Р1*- 
во- Днес, обаче аа стч^?нудени сами да поемат от- 
та е само гола ’ бооба „ ' гов°рността за последиците, 
власт. Днес на сцената Пред„които се изправ- 
са и онези личности и гру тГ’ Над сръ6ския 
пи, които по времето на вс "Р°, ™кова иасилие ве‘ 
ликата битка за Осмото за 1 не може да "апра
седание и Косово, за пите- 
гритета на Сърбия, бяха 
миша дупка.

Помощ на за 

страшения ср 

ъбени народ
те отбори, 
привличане на 
ния капитал, до 
ма новите 
активности н 
социална 
ки хора.

Говорейки г 
иово, модерно и 

общество 
подчерта, че - 
ма нищо общо 
да е мистически

организирано 
чуждестран 
подръжки 

икономически 
инициативи, 

сигурност за всич

за .пътя към 
напредна- 

Милошсвич
този път

ло
ня-

с каквито и 
поръки.ко

Миналата седмица Ниш
ки регион посетиха делега
ции на
Баиия и Кордун, които

зуване на сръбска банка за 
развитието на северна Дал
мация, Лика, Баиия и Кор 

с дуй. Чрез стопанските лих
ви и трудовите организа-

пародито като призраци 
лото витаят 
сти на

Далмация, Лика,на мина
над някои

г>я-*нм тт ^ъРб*1я и конто „разни лъжепророци и 
даци предлагат на сръбския 
народ, като гаранция за 
бъдещето». Това се отнася 
до онези, които „в името 
на миналото предлага наци 
оналистически разплаща- 
ния, реваншизъм и общ ха-

ча- вп.
домакините от региона под 
писаха документ за програ
мните

Сръбският народ з своя
та история е Много впожил 
във формирането па Юго
славия. Естествено

лу- в ции ще се създаде единна 
основи по взаи.мнр информационна система, ос 

пособяване на специалисти, 
откриване на висши учеб-

|и™ЕДНАД°с??БС1ШяНА

— Сърбия

сътрудничество. В докумен
та се подчертава 1 бъдещото 
икономическо стопанско съ
трудничество да се развива 
на економически 
да бъде полезно и

с. и ло
гично, че тежко ще може 

. да се помири този влог и 
труд да отнесе мьтиа вода. 
Но, Сърбия е за Югосла
вия като федеративна общ
ност и затова защото про
гресивните сили в Сърбия 
са убедени, че Югославия 
като

ни заведения за потребите 
на сърбите в Хърватско, 

за една Също така Нишки регион 
ще помогне в развитието 
на туристическото стопанст 

.во в тези краища, както и 
в изграждането на радио и 
телевизионен център.

е за Югосла
вия като федеративна общ
ност поради много причи- 
ни» а първо затова защото 
сърбите живеят нацред из 
Югославия и че искат да 
живеят в една държава. Ми 
рен, демократичен и пране- 
ден път за осъществяване
то на тази цел е 
ската федерация,

основи и

та и за другата 'среда.Казвалт това,
всички трябва да
продължи Милошевич __ че
явяването

защото 
знаят — Във връзка със завърте

ните разговори в Ниш пре 
дседателят на Скупщината 
на Междуобщинската реги
онална общност д-р Люби- 
ша Митрович между друго 
то каза:

федеративна държава 
е в интерес на мнозинство 
югославски

на рушителннте 
и примитивните сили 
литическата арена салю за
труднява 
върху осъществяването на 
икономическата 
Евентуални

на по граждани, че 
една такава държав г им 
осигурява мир, проспери
тет, а особено независимост. 
При това, ние докрай ще 
уважаваме правата на дру 
гите югославски народи са
ми да решават за себе и то. 
ва по начин, който няма да 
бъде в съгласие със стаио 
вищата на нашата Републи 
ка. Всеки народ има право 
на свой път, пък и тогава,

Председателят на Иконо
мическия съвет на Сръбс
кия национален сьвет на 
сърбите в Хърватско про
фесорът по право на уни

верситета в Сштгг д-р Оло 
бодан Комазец, който бе 
начело

югослав 
държа

ва, в която народите и хо 
рата са равноправни. По то 
зи път на мира и демокра
цията те се бппн\т -чя гъ

натите усилия

програма, 
аргументи, че и 

това е само народ на поли
— Осъществявайки стра

тегическите определения на 
нашата държава да се гри 
жи за сръбския нзоод и 
вън от Сърби я ние в раз
говорите разгледахме твър
де конкретни в г проси', 
резултат на кое го изготвих 
ме обща платформа за бъ
дещото
Книнска крапна иредетавдя 
ва неразривна тъкан на 
Югославия.

В програмната основа за 
сътрудничеството е погтчер- 
тано, че в съвместните ка

на деле/анията, в 
началото на разговорите по 
дчерта следното:

На сръбския народ в 
Хърватско не са потребни 
подаръци, но дългосрочни 
програми, които ще помог
нат да излезне от мрака, в 
който се

в

когато други този път счи
тат за погрешен. Затова 
бихме желали по пътя за 
Югославия, като федсратив 
на ^общност да се намерим 
с онези югославски народи, 
които желаят да живеят за 
едно в мир и сговор. Впро
чем, мирът и сговорът са

сътр уд! шчесгво.
намира поради на 

ционалистическата полити
ка на новата хърватска 
власт.

Предстои интензивна 
тивност по реализация на 
приетата програма за ико
номическо сътрудничество, 
в която освен Нишки ще 
участвуват и съседните Тн- 
мошки и Южноморавски 
региони.

ак-
питаолвложения предимст
во ще се даде на селско
то стопанство, съобщенията 

преработвателната 
От Нишки

условие за просперитета и 
на Сърбия тт на Югославия 
и ние заедно трябва да ги 
запазим за по-добър живот 
па всички ни и па нашите 

— каза Слободап Ми-

и на
промишленост, 
регион ще се открият ня
кои цехове и технологии и 

помощ за обрадеца 
лошевич. Ст. Ст.ще се дадеРаботниците в разговор със Слободан Милошевич

СЪРБИЯ СЕ ПРИЛАГАТ НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИОТ 1 НОЕМВРИ В

ИЗГОДНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ
каже, че не се касае за ре 
ваншизъм, но изключително 

наваксане на щетата. Ще

плащат 1200 динараще се 
за'квадратен метър.

Част от мерките се отна-

1-итс, пито от другите репу
блики.

С уредбата за отпускане 
на потребителски кредити 
на гражданите, всъщмостсс 
дава право 11а 
итслиитс, па търговията и 
банките да кредитират до 
36 месеца стоки, произведе 

Сърбия, конто наИ-ма 
60 па сто имат домат-

Потребителските кредити до три години за стоки, 
произведени в Сърбия. - Вносните сто™ не поскъпват 
нито стоките от другите ренуолики. — Допълнителните 
средства0 за аграра, Косово и Мстохия и за решаване на 
социалните проблеми в Републиката.

за
има тълкувания, относно ре 
публнканското правителег- 
во очакца тези мерки да 
бъдат протълкуванн като 
наблягане на Сърбия към 
коифедерализация на стра
ната и събаряне1 на прави
телството на Югославия. 
Но, Изпълнителният съвет 
на Сърбия не желае тази 
конфронтация. Тези мерки, 
преди всичко са изнудени и 
целата им е поне частично 
да се неутрализират погре
шните ходове на Съюзния 
изпълнителен съвет.

Очаква се с тези мерки 
да се съберат 1160 милиона 
динара, а от аова безпов- 
ратно 1010 милиона динара. 
Тези пари ще бъдат иолзу 
вани една част за компен
сиране па загубите, поради 
нереалния курс на динара, 
за покритие на част от за
губите в аграра и за не
достиг па средствата за Ко 
сово и Метохня. Част от 
сродствата ще се ползува 
за финансиране на аграра н 
социалните програми.

ся до преразпределението 
па приходите в бюджета на 
федерацията, които се пла
щат в Сърбия. С тях се 
у твърждава сега за Федера 
цнята вече да не отива 75 
ий сто, но 50 па сто от 
основния данък на оборо
та. По този начин на Ре
публиката за бюджета 
тават 25 на сто като по-ра 
по, а допълнителните 25 на 

ще сс употребят за не 
па щетите, 

от действувало*

производ-
Нс сс отщат символично.

от политиката
наИзпълнителният сьвет 

Скупщината на Сърбия па 
31 октомври ирис няколко 
подзаконни актове, с които 
от 1 ноември започна лро 

на антикризис- 
закони/ прие/и неотда 

на Сър- 
съвет

настъпва
цената на електричеството, 
относно Федерацията

компенсации за за
пи внс
лко
пи компоненти.

Изпълнителният съвет па 
отделим

плаща
губите и Елсктростчл/апетн
ото. Съюзният изпълнител- 

съвет и нататък ирече 
брегава огромните загуби в 
предприятията, които имат 
ло-голям износ от внос, по 

което губят я резул-

веждането ос-Сърбия въвежда 
републикански такси, кога
то сс касае за отношението 

Словения и Хърватско, 
които не изпълняват 
дълг към аграр

федерацията. Практиче 
ски, Сърбия нс въвежда да 
пък, по само отчел ми репу 
бликански такси за фирми, 

ползуваме па строител- 
парцели И ДСЛОВИ 1ЮМС 

щения. При това тези так
си отсега що бьдаг лрмбли 
зитслио едидкзи като в 
Словения, за разпит от до 

конто в Сьрбии
ПО-НИСКИ

ните
виа в Скупщината 
бия. Изпълнителният 
смята, че са създадени ус 
ловия за провеждане 
определени мерки. 1ъи ка
то Словения и Хърватско 

желание да из 
дълг към агра- 

Фонда на федерация- 
недостатъчно разви

тите, и че няма дй се о/- 
кажат оТ конфечеративна- 
та концепции, но напротив, 
с някои мерки предвсстяя- 

Югосла- 
на Сър

лен

сто
утрализпрано 
настанали 
то па мерките на съюзното 
Правителство. А от онази 
част па данъка от 50 
сто, който остава и който 
по-иататък сс плаща па фе
дерацията както и от ми
тата ще се компенсират пя 
кон дългове, конто Федера 
цнята не изплаща па Сър
бия. Например, Съюзният 
изпълнителен съвет не 
купува по гарантирани це
ни, соя н захарно цвекло, 
и това сега трябва да на
прави Сърбия, въпреки че 
с длъжен да нрави това.

При топа, трябва да се

към своя 
а п Фонда

на
ради
тат па нереалния курс 
динара. Също така, съюзно 
то правителство и нататьк 

стоки по дъмпиигови

на
па

не показаха 
платят своя 
ра и 
та за

на
внася 
дени.Принципно приетите ме
роприятия ще се прилагат 
с умерен темп, кои го нс 
затваря вратите та рацио
нален обрат, а Сърбия би 

такъв обрат да ста-

за
пи

отват отделяне 
вия, правителството 
бия прецени, чс ло-нататъ 

отлагане па провеж- 
на тези законоиред- 

е потребно.
И след рсбаланса на 

змия бюджет, големите дъл 
ила-

нз-жел ала 
пс като резултат на изгра 
ждаис па истинска федера-

сегашиите 
бяха чувствително 
Таксите за изтъкване па фн 
рми ще възлизат па 90 000 
динара годишно» а за пол
зува! «е на строителни пло- 

н делови пометения

шиото 
дането 
писания пс

П*3а гражданите с най-важ 
но че тези мерки няма да 
предизвикат увеличение па 
цепите па стоките и услу-

II. А.с мо
щи

към Сърбия ССгове СТРАНИЦА 3
V

1990Братство * 9 ноември



НАШИТЕ ОБЩИНИИЗБОРИ ВIМНОГОПАРТИЙНИТЕ
ДИМИСшаТодвров - кавд«д|т за 

народен представител■ЯВЕК
ЛЕКАРИ и един инженеб

И Н ^ОГД АНЮЙИЧ и Ц-Р КР 
УМ НАКЕВ,

”, гаьгггмгзгя
на най-

бор на 
митрошрад 
п Скупщината

МИЛУТ-
това са: д-р СР^аоб Алекси^.. Милутии Бо^но 

внч от Сурдуинца и *-Р ^ кой от предложените
ч;сГнГеКнЯаТп0а^таащеП1«е Ндидат за представител в 
Народната скупщина

директор на 
в Босилег- 

на Со
доров. С Тодоров е директор

в ДимитровградскаПонастоящем

■ГОЛДо°™редиееднаЯТгодина, като председател 
Общинската скупщина поде инициативи за разре- 
шаване на редица стопански, комуна;.тЯЗитови и 
р в"проснРв общината. Тодоров е излъчен като 

кандидат сред 15-те набелязани кандидати, пред
ложен п най-голям брой местни общности. ^

Здравния дом 
рад. (
циалистическата партия на 
Сърбия тези дни ще опре- 

кой от предложените 
СПС ще бъде

Ръководството на
па.

РИСТИЧ, сегашен делегат 
па общините Сурдулиил 
и Владпчин хан в Скуппш- 

Рспублика Сърбин 
па Власинскнте

Датата на първите свобо- 
мношпартийнп избо- 
Република Сърбия (.9

дели
членове па 
кандидат па тази

дни 
ри в
декември) е все по-близо и 

все повече па
на общес 

имената па

партия 
па Сурду- 

Босилеградска об 
екуп-

пата па
и директор 
водоцеитрали в Сурдулица.

петък в Сур
за представител 
лпшка и

Iестествено 
раства интересът 
твеността за 
кандидатите за народни пр 
едставители. Разбира се. и 
политическите партии пн- 
тензнвират подготовката си 
за излъчване на собствени 
кандидати, а някои партии 
вече съобщиха по няколко

В миналия 
дулпца сс състоя съвмест
но заседание на предста- 

общиискпте ог

щипи н Народната
При това Главният В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА БАБУШНИШКА 

1ННЦИПА
щипа.
отбор па СПС ще трябва 
да разреши дилемата един 
или повече кандидати 
СПС н избирателната Коле
гия 159.

вителн на
бори на СПС от Сурдулпна 
и Босилеград, па което бе- Старата радикална партия-за 

радикални промени
паше направен договор до 

Главния отбор на СПС да 
бъде изпратена листа с тр 
има кандидати: д-р СЪРБОимена.

В избирателната колегия 
159, която обхваща тернто 
рийте на Сурдулпшка и Бо 
силеградска общини досега 
не е излъчен нито един ка 
ндидат. Общинските отбо 
ри на Социалистическата 
партия на Сърбия в Сур ду 
лица н Босилеград обаче 
извършиха предварителни
те пресейвания и направи
ха необходимите договори 
във връзка с кандидата на 
СПС и по всичко личи, че 
тази партия ще излъчи ка 
ндидат (или кандидати) за 
представител от спомената, 
та избирателна колегия. Те 
зи дни се състоя разшире
но заседание на Общинс
кия отбор на СПС в Сурду 

чрез тай- 
бяха избра 

кандидати на 
организация 

гтелста 
вител: д-р СЪРБОЛЮБ АЛЕ 
КСИЧ. лекар в Диспанзера 
за туберкулозни заболява 
ния в С\тз пилила. и МИЛУ 
ТИН БОГЛАНОВИЧ. 
нер в „Пети септембар1. В 
първото пресейване от „ре
шетото“ изпаднаха 10 пред
ложени членове (от листа 
с 15 имена), а във второто 
оше трима (от листа с 5 
кандидати). Предкандидащ 
йонното решето беше ед
ро за няколко бивши и се 
гашни общински и стопа
нски ръководители, един 
от които е и МИОДРАГ

К. Г.
в БаМестният отбор на Старата радикална партия

900 члена. За председател е 
за сек-бушнишка община има около . ^

избран Стефан Тодорович (търговски раоотник), а 
Деян Пейчич (машинен инжинер)

МНОГОПАРТИИНОСТГА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
ретар

В рамките на предизбор
ната кампания тези дни по 
сетихме Местния отбор на 
Старата радикална пар
тия в Бабушница, която до 
сега на територията на та
зи община има около 900 
члена. На учредителната ск 
упщина, която бе проведе
на през миналото лято 
(към края на юли), присъо 
твуващите с гордост и 
удоволствие приеха присъ
ствието на д-р проф. Торла 
ков и проф. Тимотиевич от 
Белград.

На избирателната конфе 
ренция на Местния отбор 
на СРП бе избран Стефан 
Тодорович, търговски рабо
тник, а за секретар машин
ният инжинер Деян Пей- 
чич. Понастоящем се води 
акция за формиране на 
общински отбор и на мас 
тни отбори по селата. Оча 
ква се след няколко дни 
да се извърши промоция на 
Старата радикална партия 
и в Димитровград.

Старата радикална пар
тия в Бабушнишка общи
на ще се застъпва за на ма 
ляване на данъците на вси 
чки равнища, за данък вър 
ху печалбата, а не върху 
оборота. При това данъкът 
трябва да .бъде единствен 
и един, без отделни прино 
си и облагания. Ще се зас
тъпва за развитие на живо

Тепърва предстои 
съревнование

тновъдството и селското ст 
опанство чрез субсидии 
общинския и 
бюджет, за цялостно 
латно лекуване на всички 
граждани, за връщане 
земята на онези на които

от
държавния 

безп

време се зачислиха две— 
три хиляди души, без окоп 
чателпи сведения, тъй ка
то от много села пе бяха

Доскоро се считаше, че 
Лужнпшкнят кран е мопб- 

кьм 
почти

на

е отвзета или да им се за- 
сегашнителитен и че интерес 

многопартийността 
не съществува. В тази из

плати според 
цени. Ше се застъпва за па 
зарно стопанство и частна 
собственост като основа за 
стопанисван з. Според те
мите на Тодорович тази 
партия отделно ще се зас
тъпва за намаляване на 
трудовия стаж, а с това и 
за трудоустрояване _ца по- 
голямо число млади. Кога- 
то се касае за школуване
то партията ще търси гим 
назията да стане изходна 
основа към факултетите.

Старата радикална пар 
тия ще се бори за единст
вена Сърбия и федератив
на Югославия, а доколко- 
то се случи прекрояване- на 
границите, тази партия ще 
се застъпва Сърбия, Босна 
и Херцеговина и Македо
ния да останат при сегаш
ните граници.

Инак, партията в тази об 
щипа работи при затрудне 
ни условия и натиск, каз
ва Тодорович. Под въпрос 
е и участието й в локални 
те избори.

дошли сведения. 
Днес обаче е известно, 

че тук действуват 
лнстическата партия (с най- 
мпогорбойно членство), Сръ 
бското движение за обно-

сока високи постижения по 
стигна Социалистическата 
партия на Сърбия, в чппто 
редици до преди известно

Сопна-

?
лица, на което 
но гласуване 
ни двама 
общинската 

на СПС за наптен

инж^

Бабушница
— ва, Радикалната партия и 

Нова демокрация — двнже 
ние за Сърбия, имащи съ 
що свои привърженици. 

Понастоящем са в ход

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Изборната активност започна Д. Чирнч
промоции и предизборни 
дейности, които трябва 
да доведат до излъчване 
на народни представители, 
за бъдещата Народна скуп 
щипа на Сърбия, както и 
приобщаване към избира
не на председател на Сър
бия. Известно е, че всички 
партии имат свои канди
дати за пародии предста
вители, но все още конкре 
тни имена не се 
ват. Нещо 
независими 
събрани 
подписа.

Едно е ясно

СУРДУЛИЦА
, Изборната активност в 

Босилеградска община, съг 
ласно решението на Глав
ния отбор на Социалистиче

леградска община съвмес
тно
една избирателна колегия, по 
демократичен начин бяха 
евидентирани над десетина 
кандидати.

Избран е Изпълнителенсъс Сурдулица правят

отбор на 00 на СПСската партия на Сърбия да 
участвува на предстоящите 
многопартийни избори, за 
председател на Републ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР Е 
МИЛАДИН ГРУИЧ, ЮРИСТ от йелашница 

На заседание на Общинския отбор на Социа- 
листическата партия на Сърбия в Сурдулица, 
ето се състоя тези дни е избран Изпълнителен от
бор на Общинския отбор на СПС от 9 члена. Пре 
ош?та7гтЛ на Изпълшпелния отбор е МИЛАДИН 
ГРУИЧ, ЮРИСТ от Йелашница, а членове са- 
МИЛА ТИН БОГДАНОВИЧ, ДРАГОСЛАВ ВЕЛИНО 
ВИЧ, ЙОВАН ГЛИГОРИЕВИЧ, д-р БОСИЛКА ПА 
ПРИЧ, ДРАГАН ПЕТРОВИЧ, МИЛЕ СИНАПИНП ВИЧ, СЛОБОДАН ПОПОВИЧ “ЗОГА^ ’в 
ВИЧ.

по и=Кгггге ИЗВ5С™°' Изпълнителният отбор на
00 “ пкС Не беше из6Ран на първото заседа-
ипр,,г,^°бЩ1'^К^Я отб°Р поради малкия брои
ваха на тоя (СаМ° 18 °Т 35)' които присъству- ваха на това заседание.

Според изборния закон. 
Изпълнителният отбор на 

та и депутати в Народната Общинския отбор на СПС 
скупщина вече започна, в Босилеград, на зассда/ше- 
Именно, през миналата сед то си проведено в миналия 
мица се проведоха събра- петък сумира, резултатите, а 
ния на организациите на след' това на съвместно за-
1Л1С в общината. На тях седание с Изпълнителния 
покрай другите, въпроси, в отбор на ОО на СПС 
центъра на вниманието бе 
евидентиране на възможни 
кандидати за посочените по 
стове. И. докато на всички
те събрания за председател 
на Републиката фигурира По 
един кандидат — СЛОБО
ДАН МИЛОШЕВИЧ, 
можен кандидат за 
тат

ика-
спомена- 

повече има и 
кандидати със 

повече от сто

ко-

в момента: 
всеки кандидат ще трябва 
да спазва избирателната пр 
оцедура, която в момента 
е съвсем ясна. Кой обаче 
Ще застъпва Лужнишкия 
край (според избирателния 
закон заедно с Димитровг
радския край) отговор ще 
дадат изборите,

в
Сурдулица утвърдиха 3-ма 
кандидати: от Босилеграцс- 
ка община, д-р КРУМ НА
КЕВ, с още двама, канцнда 
ти от Сурдулишка община, 

това предложение ща 
Главниятразисква отоор

на СПС и ще утвърди един 
__ депу- от тях който ще бъде на

на на Г^(?и^аТа “У™411' бюлетина, на на Сърбия, където Боси

за въз ниенасрочени 
за около след един месец.

Ст. Н.М.Я.
к. г.
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звонко пошчич в ДИМИТРОВГРАД

Границата адтА НА инспекцията ПО ПАЗАРА В

6 югославска Н при работа ефектите 

незадоволяват
зггГ"

се намира на г - 
интересува преди 

и разни видове ! 
недоразумения трябва договори на

югослав- 
всичко 
стоки, 

да са
заинтересованите.

ОТ директора ма, съюзната 
митница, Пошчич който 
тегорично каза, 
наречения терминал.. за кон 
тРол на товарния транспорт 
ме могат да се

ка
поВ™ « инвмаомталю пазара е открил 19 ду- 
началото ^Босилеград ог™ши, които беззаконно изпъ- 
дшп Р им настоящата гб лнявали отделни дейност»!
членоветеД°,5Та раоота <У“У™) и всичките са об- , е на Изпълнител- лагаеми със съответен да

ЬВСТ към 0б1Димската нък, на стойност от 24 <07,30 
; ^ нима, за работата йпр' динара. В отчетния период 

тьрвото полугодие нгда инспекторът по пазара е 
доха положителна оценка. направил контрол на част- 
констатацня е, че е имано ните работилници, магазини 

||ропуски и пеефмкаспост и гостилничарски обекти, 
осоосно когато става дума устроил евиденция за число 
а спазване и приложение то ма трудоустроените н 
- утвъРде,,и^1 размер на. заявил декларация зл 92ра 

оолагамцята, къдсто много ботника за облагания вър- 
заиаятчии пзнамнрат разли ху личния доход в стойно- 

причини за пр- ст от 517 875,80 дтшул. От- 
»ане "а оощата оеали крил е и редица пеиравил- 
2" ’нл" |1ЪК правя г ре- ности и при облаганията 
К™^™РУ вид°“ спекули. върху личния доход на тру 
готТ0Ва твъРдг небла доустреоните в отделни тру 
оприятио се отрасява вър- дови колективи, чийто цеп- 

, „гтвР, Д?В"хЯ ПРИЛИВ на Сре трални предприятия са вън 
дства в общинския бюджет от общината. Така напри- 

ПЪК 0Т своя стРана мер ГРО „Техника"; от Ско- 
х,е,бЛоа:(?ПрИЯТНО влияе ВЪР- ™е' Народна радост от 
пХм?хв^ТЗТа Иа немапк° ае Сурдулица, и Водоцентрали 
гат от3’ които се Финанси те от Власина, заплащат об 
Р от него. лаганията върху личния до

ход с по-малък размер от 
утвърдения, докато, трудо- 

взеха реше- вият колектив „Първи май“ 
от Пирот, „4 юли“ от Вран- 

баня, „Полепродукт“ 
от Враня, „Електроизток“ 
от Крушевац, „Електрон

на р/шната. ната индустрия“ от Ниш и 
..Хидротехника“ от Белград, 
въобще не заплащат тези 
облагания.

че в така

Това изтъкна 
на съюзното 
равление

Директорът 
митническо уп

но време 1Г“зг*7рГе

ли на ОбщшщКатаДСТаВПТе'

нителния съвет, което зна-
' че и. заключенията 

същия от август месец са 
били на място.

Да напомним, 
тнте заключения 
нелегалното 
непрнмерено 
поведение

намират ги 
шета за обмен.. на. ’ валута 
па транзитни туристи (кое 
то „Сърбця“ сега прави и 
импровизирани помещения). 

От неговите думи ясно 
осьждаг личи, че от ръководните

и па в димитровградската ми 
тиица, които за съжаление 
и то.зм ц-,т ие прие ьствува- 
ха(!?), Пошчич не е пот/. 

г”“"я "У- ча|1ал следения, отговаря- 
ь така наро- щи ма истината. Такая= гвгьг* - —

всички предприятия намира 
Щи сс на границата е, 
място има за всички но при 
еднакви условия.

Същото е подкрепено

иа

че споменаскупщи
1>а в Димитровград- и пое 
дириятията провеждащиР
та°паа 2Деиност на граница- 
мз Но2 моемвР" тази годи на. Непосредствен повоз зп 
разговорите а пребивпвапето 
иа Пошчич

линавлизане
с деловия дух

на гостнлпнчарс- 
предпрпятие „Сърбия“ 

от Пирот на 
нкт, по-точно 
чената

кото
па

на-

са заключенията на Изп»,ъ 
ннтелния съвет 
битията

в
случки, дори 

иа ограда- 
" та и премахване иа знаците 

за регулираме На движенн- 
че сто на моторни возила.

От друга страна той яс
но изтъкна, че при приема 

и не ма нови работници, ,в 
митницата е прието стано
вище 50 па сто от новопри 
етите да бъдат от 
за което се търсят. Катего 
ричен и изключителен 
ректорът иа Съюзното 
иическото управление бе и 
в отговора иа въпроса за
що квартири се стпоят 
Пирот, а

по повод съ
граничнияна пункт.

Веднага 
шчич даде

да кажем, че По 
пълна подкрепа 

на станознщата на Йзпъл-

МЯСТОТО

Изхождайки от този фа
кт, членовете на Изпълни 
телния. съвет 
ние- занапред инспекцията 
по пазара да засили своя
та активност и изготви опе 
ративна програма за рабо
та до края
Преди всичко повече да се 
ангажира 
приложение на утвърдения 
от страна на Общинската 
скупщина размер на всички 
видове облагания. В 
отношение 
да се • ангажира и Служ 
та за обществени приходи.

Инак, през първите шест 
месеца от текущата, година, 
се изтъква в отчета, конте 
и бе предмет на разисква
не на едно от заседанията 
на Изпълнителния 
покрай другото инспекторът

е ди 
мит

в ска
не в Димитровг

рад за митничари. „Седали- 
- щето па митницата е в Ди

митровград и квартири тря 
бва да се строят в Димит
ровград. Всеки митничар 
трябва да живее там, къде- 
то работи поради специфи
чността на службата“.

След разговорите Звонко 
Пошчич

върху строгото

Безспорно е, че при своя
та дейност, инспекцията по 
пазара има съответни обе
ктивни проблеми, обаче не 
изостават и субективни про 

, пуски. Затова е нужно за
напред, по-голямо съдейст

вие с останалите комлетен- 
•тни за борба срещу този 
вид вредни явления ооганн 
н тела.

това 
повече грябза

заедно с представи 
телите на общината посети 
граничния пункт „Градина“.

А.Т. — М.А.

РАБОТАТА НА ФОНДА ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА В БОСИ ЛЕГГЛД НЕ Е БЛОКИРАНА
съвет.

Временният орган - делегат м. я.
ДИМИТРОВГРАД

Г радоустройствеми
усуквания

Трима членове в общинския фонд за социална защи
та в Босилеград, инак работници в Центъра за социална 
работа, в което ведомство преди два месеца ОС въведе 
временни мерки, осведомиха компетентния орган и оста
налите членове на фонда,-че не искат, т. е. не могат да 
участвуват в работата му. Според тълкуването на офици
алния общински орган работата на фонда не е блокирана, 
а е започнала да се решава така като се налага — до»;а- 
то траят временните мерки тези делегати не могат да уча 
ствуват в работата, т. е. при взимането на решения във 
фонда, а ще ги заместят членове на временния орган в 
центъра.

пеже и досега не му сс ха 
рссвашс работата и актив- 
I юстта 11а делегат» пе 
Центъра“.

от

Дали тона беше някакъв 
пл п делени I темпо

Все докато не 
Изи ЪЛ111 ггел 11 и я т съветсе приеме нов градустройствен план 

при Общинската скупщина в Ди
митровград ще се среща с бройни проблеми тъй като оп
ределяне на условията .за строеж са в негова компетен
ция. 1ова особено изпъкна на последното заседание про
ведено па 6 ноември. тази година, когаго стана дума за 
уреждане околността па „Гацш*>то“. Излезе, че за това 
нима разрешение. Всъщност има но въз основа на градо
устройствено решение част от града намираща се между 
улиците „Христо Ботев“, „Светозар Маркович“, , Васил 
Иванов Циле“ и площада (сега улица „Марша' Тшо“) 
1опа градоустройствено решение е прието почти
две години п с него е предвидено бутане на всички 
пп къщи с изключение на една между споменатите ули
ци. Днес обаче никому не идва на ум да бута къщите 
понеже няма начин да се обезпечат квартири за собст
вениците. Но при това положение' 
така наречен икономически път до кафене1г\ път по »ой* 
то да се доставят всички необходими 
та (пиене, хляб...). От главната 
камион понеже между новопостроената част на дмфеието 
и частната кьща няма място, а замислената по градоус- 
трешетоеното решение улица отзад не. съществува. А ка
фенето трябва да работи. В момента „Градкя- провежда 
определени работи около кафенето, по-точно отзад, но с 
машините сериозно застрашава една от частните къщи 
намиращи се най-близо до кафенето. Съществува 
същата да се, срути.' Строителният инспектор 
мястото и спира машините. Но понеже изобщо не е ясно 
има ли разрешение или не, цалидио ли е градоустройстве
ното решение или не, намира се еоломомско решение с 
което работите могат да продължат но без употреба 
тежките машини.

натиск,
намерение нещата по-добре 
да се решават засега ме е 
известно. Не е от значение
н това дали те па време да 
доха сигнал или дрчги закъ 
смяха с тълкуването, 
съществено значение е вън

Ог
седмица 6 • 

ма об-
ироблеми с отрицател 

пе желаем 
чии пч1мл-

През миналата 
отсрочено заседание 
щинския фонд за социална 

Босилеград При
за пспровеждзието

има 
ли последици росът какво сега е иодоже 

плето. Секретарят на Фон
да потърси от компетентни 
общински органи какво да 
се предприеме та работата 
па Фонда да продьижп. В 
официален акт когато под 
писал секретарят па ОС н 
в когото сс тълкува как 
въпросът да сс реши пок
рай другото се казва, 
„временно ме се дава въз
можност па членовете па 
Фонда от редовете па Цен
търа за социална работа да 
участвуват пън взимането 
иа решения във фонда до
като траят премийните мер 
км. Затова избраните члемо 
ме от сбрала на Центъра не 
трябва да се викат па за

ла Фонда. Тяхната

да участвуваме 
мето иа каквлто н да

във фонда, I клю
че повече

езащита в 
чината
Му бе — ли'.са иа кворум. 
Именно, фондът, конто пп 

• броява шест 
само с три, понеже ос гама 
яитс трима (Мигря Димнт 
нова, Стоичко Ангетоя 
Пора Стоичкова), инак паоо 
тници в Центъра за социа 

работа, в коегд ведом- 
иеотдавна бяха въведе

решения
же преценяваме, 
то проблеми и дохождат по 
пеже той НС дейс-л;ува-съг 

предписа*

маст

илен л остана
няма възможност залаело законните 

пия и това по заслуга, вре 
неговия сок- проду.тн за рабо- 

улнца -не мож а мине
п ди всичко на 

рстар. В представката по па 
татък те казват: — ,.С оглед 
на - факта,, че с решението 

ОС за въвеждано ма вре 
мешш мерки на всички рз 
ботмици 'в Центъра са огв.к* 
ти самоулравителпптд 
права в трудовата органи 

чс ня- 
работиици

че

дна 
ство
ни мерки, преди ззеедапие- 

ескретяря 
на Фонда и останалите ч ле 
попе, че не могат, т. е. не 
искат да участвуват в рабо 
тата на фонда. Преди те да 
напуснат заседание/с* 
съствуващите бяха осведо
мени с мотивите и намере
нието им. В написаната нре

иа

то осведомиха им
опасност 

излиза наЗация, преценяваме 
ма оправдание 
ге — делегати да сс ш капри- сецания 

функция трябва да превзе
ме временният орган".

па кажират в приемането
и да е самоумравнте 

Ако й Цент», 
времен

на
квито Очевидно е, че ияюлце сс късат шипките, на кчордн- 

нация п усъгласуваие на съществуващите и нови градо
устройствени решения. Изпълнителният съвет настоява да 
работи в рамките на законните разписания, но нещата са 
така усукан#, че засега едва ли могат да се разрешат без 
последици.

Да припомнил!, ш.в време 
П1 изя орган в Ценп.ра са 
четири души, от конто три 
ма ще поемат н роля гала 
делегати.

дни решения.дставка те подчертават, че 
в Център а няма 
за изпълняване на законни 
те задължения к ш социал 
ните случаи. „Тъй като в 
тази област и занапред ще

ра решения взима
орган, във фонда

нрави него 
(Драган Гди

средства то-пият
на би могъл да 
вият секретар 
торов, заб. па автора; по-

А. Т.В.П.
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ДИМИТРОВГРАД

ИНЕКС“ПОДПИСАМЕСЕНА ОТ НАСТОЯЩАТА ГОДИНАЬОСИЛКГРАД: .АВТОТРАНСПОРТ ПРЕЗ ДЕВЕТТЕ

В ДУХА НА ПАЗАРНАТА ННОНОМННД »
50 иа сто от нсоб- 

06-стиува с
ходимите средства, а 
щп леката скупщина и ,,1ф 
гокооп“ е по 25 на сто. 1а 

бъде и размер/// 
печалбата, като при то

ва средствата, които полу
чава общината изключител- 

ще се ползват само 
разрешаване //а комулално- 
-битови проблеми в града и 
в областта па образование
то, културата и спорта. Тря 
бва да добавим, че разви
тието па граничната зона 

грапично-проиусквател- 
ния пункт „Градина" е пре 
двидено и 
сътрудничество във външ
но-търговския оборот, тури- 
зма, търговията и селското 
.стопанство, предимно живо 
тновъдството. Трябва също 
да изтъкнем, че „И/гекс“ яо 
че е превел 40 хиляди ди 
нара за изработка на гра
доустройствено решение на 
зоната м милион динара з; 
разрешаване на комунални
те проблеми в града.

Подобно споразумение за 
строеж //а фри-шоп със 
питарен възел на вход//ага 
страна тез// дни трябва да 
бъде подписано с „Генекс“ 
от Белград. По този начин 
проблемът с недостиг на- са-

И.тестен е проблемът е 
санитарни въз

Л11 па граинчио-пропускватс
линя пункт „Градина" край 
Димитровград. За неговата 

• величина говори и минало
годишната епидемия па си- 
тероколит. -

Търсейки начин да раз
реши този проблем, Общин 
ската скупщина в Димитро
вград още в началото 
гази година прие решение 
.за подписване па самоупра 
пителни договори със заин- 

I тересоваиите фирми за ст
роеж па два свободни мит
нически магазина в зоната 
между граничната линия и 
митническата рампа 
пи па изходната и един п4 
входната страна. Право да 
строи вече получи „Инскс" 
от Белград, който тези дни 
подписа споменатото спора
зумение за дългогодишно 
сътрудничество с Общин
ската скупщина, относно с 
„Търгокоо/Г от Димитров
град. „Инскс“ вече на а/я- 
стото, където трябва да 
строи
има фри-шоп в монтажно 
помещение. Съгласно подли 
сакото споразумение „Ине- 
кс" освен фри-шоп, в съста 
па на същия трябв 
строи и санитарен 
нуждите на бройните тран
зитни туристи в разгара на 
туристическия сезон. Б ст
роежа на магазина и сани
тарния възел „Инекс“ уча-

педостпга на
линията Бо- 

Скопйе — кал
но-доходни отРазходите по-големн от обшия доход за 537 000 ди- 

нара. Средният личен доход възлиза па 1727 ДИ«»Р“; «с- 
рентабилните линии занапред под въпрос. ' Н^'1Л ,.
вото 11 търговията по-доходнн от нреаозайческата дейност.

' Както се п очакваше „Ав
тотранспорт“ от Босилеград, 
деветмесечното от 
щата делова година прикшо 
чи сьс загуба от 941 хиля
ди динара. Може би същия 
за няколко процента е цо- 

, -голям отколкото се очаква 
ше. Обаче и този, ^акърче
възлиза близо па един ми- лагаме съответни 
лнард, 154-те заети в това От неотдавна съгласно на 
най-старо боснлеградско пр- пазарната икономика освен 
едпрнятне много не гн «за- превоза започнахме да се 
грижава. Още повече, чс занимаваме и с гостплннча- 
предпрпятието след деветте 
месеца има ненаплатена ре 
алнзация от 1051 хиляди ди 
нара, и че новооткритите 
стопански дейности: гос- 
тилннчарството и търговия
та все повече сс потвържда 
ват в условията на пазар
ната икономика. Разбира се 
още да се действува. Пре
ди всичко занапред трябва 
обстойно да се размисля на 
нерентабилните линии н 
други видове стопански де 
йностп.

къв щееплеград
директорът па предприя 

тпето Ивайло Станчев.
Изхождайки от тези фак- 

че „Авто- 
от Босилеград,

нава

\аноестествено ети,ва директорът па предпри
ятието ИВАЙЛО СТАНЧЕВ.

— В условията на пазар
ната икономика нужно 
коренно преорентнриане за
напред могат да останат са 
мо онези видове дейности, 
конто донасят доход. В то
ва отношение ние вече по- 

усплпя.

транспорт" 
започва да се занимава и с 

видове стопански де- 
Обаче ако се има и 

то е единствс- 
автопреиозвач ма терм 

па общината, неми 
налага поддържа*

настоя-
други 
й пости, 
предвид, че 
мият ;
■гори ята 
нуемо се 
пето на досегашните пътни 
направления и при условие 
същите да бъдат I 
бнлмп.

е
па

на

дългогодишно

перепта-
сд-

— Разбира се, че нялг» ос 
иовапие да закриваме пя- 

паправлеппя.
ПСТВО, търговия II ТурИЗЪМ. 
И резултатите за сега са 
твърде добри. Кафенето пи 
например за един месец е 
осъществило чист доход сг 
50 хиляди динара. Положи
телни финансови резултати 
отчита и магазина за авто
части, както в Босилеград, 
така и представителството в 
Ниш, което се занимава с 
тьрговня (за един месец с 
осъществил чист доход от 
100 хиляди динара). И еди
ният и другия магазин са

пътникои
Обаче, попе онези които са 
от общинско равнище , а 
те са и най-нереитабилпи. 
тоябва някой да ги компеп 
спра. а това е Общинска! а 

добави Сгам-скупщппа
чев.

Инак, и покрай твърде 
незавидното финансово по
ложение, от началото на 
год 1111 ага бос 11 л еградс к пят 
автотранспорт възобнови во 
змия парк с 3 товарни ка
миона и един рейс. До края 
на годината, според годиш
ния инвестиционен план по 
край другото в плановите 
определения имат заплану
вано обезпечаваме на още 
2 рейса. Директорът казва, 
че вече предприемат съот 
ветни мерки и този план 
да реализират.

Да кажем и това, че п 
при твърде неблагоприятни 
условия за стопанисване, 
според деветмесечния фи
нансов баланс, „Автотран
спорт“ от Босилеград е осъ
ществил общ доход от 23.894 
хиляди динара, а оазходи- 
те възлизат на 24.432 хиля
ди динара. Средният личен 
доход възлиза на 1727 ди
нара и е между най-малкия 
всред стопанските предпри
ятия в общината. М. Я.

са-
(изходната страна)

нитарни възли на гранично- 
-пропусквателния пункт 
„Градина“ на югославско- 
-българската граница тряб
ва да бъде напълно разре
шен.

а да по 
възел за

А. Т.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА „ТЬКСТИЛКОЛОР“ 
НИЦА

БАЕУШ

МЕРКИ СРЕЩУ 
НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

Една от най-старите 
дови организации 
шнишка

Предприетите мерки (:шч 
ни контакти и законни ме- 
ропряития) да изве-_тпа сте 
пен дават резултати. Тър
сената сума от около ня
колко милиона динара е 
преполовена, относно длъ 
жниците заплащат, но сл
ед много усилия II МНОГО ур 
генцин. Една част пък от 
длъжниците не е з състоя
ние да заплати, 
постоянните

тру 
в Бабу 

община „Текстил 
колор“ през последните ня 
колко месеца се среща с 
един доста- - ", ШШ остър пробл- 

11епл атежоспособност 
та. Този проблем 
ва не само тази

ем
„Автотранспорт" Босилеград чзмъч-

труцовл 
но изобщоорганизация, 

всички предприятия в Ре
публиката: как да 
ти произведената и преда 

от онези,

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В РЕПУБЛИКАНСКИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА 
С АНТИКРИЗИСНИТЕ мьгки се напла вьпреки 

обетанил, ч.? 
това ще направят в най-ск 
оро време.

Неплатежоспособността 
на длъжниците от своя ст
рана затруднява цялата ст 
опанска

Условие за нов производствен цикъл дена продукция 
които нямат достатъчно 
ри?

ПсЗ

Известно е, че продукция 
предприятие 

сред
ябва да кредитират прода
жбата, а не залежалите сто 
км. Трябва да се очаква, че 
н предприятията ще изпод 
зуват този шанс, понеже 
увеличената продажба ще 
им помогне да си осигурят 
оборотни средства. Прои
зводителите сами ще опре
делят

Потребителските кредити за стоки, произведени
помогнат на предприятията да си обезпечат 

заяви Йован Зебич, републикански

в та на това дейност на това 
предприятие. Непинаш и 
не в желаните

Сърбия ще 
оборотни средства — з 
секретар за финансиите

намира широк прием 
потребителите 
Републиката, а 
републики.

навред 
и в други 

Това се 
жн преди всичко на 
кото

из количества 
да се търсят необхо 

димите матерна;.н за 
но производство от 
чините, които също “обус
лавят доставката им с ре 
довно заплащане.

„Текстилколор" 
ра 'в трудно 
поради обстоятелството, че 
новооткритият цех в Стре
лби в момента се нуждае 

оборотни- средстра, за 
да залочйеЦ

могат
цъл- 

висо 
произ-

в еж депата т. нар. лека ко 
ифекция: интимно 

.бельо, спортни 
престилки, 
па други видове различни 

тъкани. Оттук и 
обстоятелството, че в преду 
приятното1 няма склад;- от 
носно залежали стоки. ‘

които Зебич защо Републиката 
не защити гражданите си 
от поскъпването на електро 
енергията, а той отговори, 
че Сърбия като най-голям 
производител ма електроене 
ргия търпи големи загуби 
поради сегашните цени и 
затова новите, по-високи 
цени. са неизбежност. За 
да защити гражданите си, 
Републиката е принудена 
да предвиди и мерки на со 
циалцата защита.

Защитните мерки, 
бяха приети в Скупщината 
на Република Сърбия и ко 

бяха конкрети-

редов.
добав-качество на

ито сетне 
зирани от Републиканския 
изпълнителен съвет нЯма да

дамскоусловията, при кон
то ще отпускат .потребите 
леки кредити. Може да се 
предложи, че тези условия 
ще бъдат благоприятни и 
за потребителите, тъй 
то предприятията имат 
терес час по-скоро да 
дадат залежалите 
да открият нов 
ствен цикъл.

гащета, 
кърпи, както и се намн- 

иоложение нпредизвикат пряко поскъп 
ване на стоките от Слове
ния, Хърватско и чужбина.
Обаче съществува 
ност за индиректно покач
ване на цените на тези сто 
ки, но Сърбия не може да 
бъде отговорна за това, по 
неже производителите 
ми решават ще включат ли Новите мерки, каза Зе- 
в цената повишените раз- бич, имат за цел да се съз 
ходи на дейността си — за дадат условия за нов прои 
яви ЙОВАН ЗЕБИЧ, репуб- зводствен цикъл. Нов 
ликански секретар за фина пулс на производството тря 

бва да дадат потребителс
ките кредити, които ще се 
отпускат за стоки, произ
ведени в Сърбия или от 

на въпроси във връзка с сръбски суровини. На то 
амтикризисните мерки.

Журналистите попитаха

печатани
възмож ка

оти и
редовно промз 

водство. Тъй като „Тексти
лколор“ не е в състояние да 
отдели

про
сто ки и 
произвол

При все това, 
требители и 
изделията на 
лор“ не са в 
време да заплатят

редица по 
купувачи 

„Текстил ко
паса- средегьа за тази

цел, трудностию изникват 
на много страни

състояние на 
взета

та продукция, а отсрочват 
плащането с по няко.Что 
сеца. Най-острите 
ри говорят, че 
ребители не

Значителни ефекти се 
очакват от пренасочването 
на парите от основния да 
нък върху оборота на сто
ки и услуги. Вемсто 75 на 
сто, Републиката ще 
ща на Федерацията само 
50 на сто и 
ще се компенсират 
вете на Федерацията 
Сърбия.

В предприя гнето обаче
са оптимисти. Нарс * с пр» 
дприетите мерки да се обе
зпечи

им- ме
приме- 

н я кои потнсиите, на състоялата се 
тези дни пресконференция 
в Републиканския изпълни
телен съвет, отговаряйки

наплащанего на про 
дадената гшодукшп, чрез 
пълна техноло1 ичежа, тех 
ническа и финансова 
циплина, предприятието за
сега работи на пълен обо
рот и без застои з произ
водството.

са заплатили 
взети още в мача

пла стоките, 
лото на годината. К при 
това не за малки суми. 
Някои от тях на „Текстил
колор“ дължат и по никол 
ко десетки

по този начин 
дълго- 

към

дие
зи план се очаква и по
мощ от банките, които тр

хиляди динара. Ст. И.
СТРАНИЦА 6
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ПАРТИЯ

СЪС Здрлвч° ГЕОРГИЕВ - 
ПРОИЗВОДИТЕЛ 

— БОСИЛЕГРЛДСКА ОБЩИНА Д
МЛА~

ОТ СЕЛО БЕЛУТЗДяввк
- програмните насоки на 

Социалистическата партия
на Съроия в Димитровград

ВЪВ

Iснасокав
«е на поземления 
“Ум п на всички други а» министпатппп., ДРуги ад 
а ия Лой ’ 1 ограниче-у.»“™гг*”
По такъваГ "а селя,|нна., такъв начин в Реш-й п.
наТа,,п^е СЕ приеме Цялосг- «а програма от мерки ц 
аграрната политикаР каго
-а РЪЗДават ВЪЗМОЖНОСТИ 
оа по-ускорено пкономичес-
селотоСОЦ"аЛ"° развит,1е па 

Селското 
развиваме

макси- скостопанското 
во. На развитието
1ШЯ

ГфОИЗВОДСТ
на част- 

няма
ска община 
развитието на 
панство 
изтъкна и 

... СПС

връзка с 
селското сто 
Другото се 

следното: 
ще се бори зя 

коренна реформа на селско 
то стопанство. На същото 
тряова да се обезпечи същ
ествено по-благоприятно

стопанската снс 
икономическата и

?ика°нааТ,а пшштнка (поли- тика на цените, данъчната
кредитна и инвестиционна-
11 бъТПКа)- 33 да да оъде равноправна с
гнте дейности.

Социалист! гчес
тия на Сърбия
за свобода на
ронзводител, за

сектор занапред 
Да се слагат никакви огра- 
иичения.между ъзнамаЗемеделските ко
операции ще имат иконо
мическо оправдаие, ако си 
създават и с тях ръководят 
селскостопанските произво 
дители, според своите по
требители, 
ката партия на Сърбия в 
общината счита за свой дъ
лг да са бори за създаване 
на по-добри жизнени усло
вия на село и за издигаме 
на жизненото равнище 
обществения престиж 
лскостопаиските

ря зеие друг
.4

Соцмалистичее1положение в 
тема, в

стопанство 
при пълна мате

риална и обществена под
крепа, при пълно субвеицп- 
ониране на производството. 
Гова

ще
Преди седем-осем години 

за развитието на селското 
стопанство, 
лен бе проекта „Морава-2“. 
Мнозина 
производители
радска община от този 
Проект взеха съответни сре 
дства за откриване на мп- 
ниферми. Мнозина обаче 
тези средства' злоупотреби 
ха и вместо да ги използу
ват за увеличение броя на 
добитъка, те ги употребиха 
'за други цели.

Между тези, които ползу 
ваха тези средства е и сел 
скостопанският производи
тел ЗДРАВЧО ГЕОРГИЕВ, 
от село Белут — Босиле- 
градска община. Георгиев 
обаче средствата е твърде 
целенасочено използувал п 
сега е един между най-до
брите животновъди в общи
ната.

За отбелязване е, че Зд- 
равчо при събиране на се
ното, не ползува никаква 
механизация. Коси и съби
ра ръчно. В това му по
мага съпругата СТЕВКА и 
трите деца: БОРИС. МИЛ- 
ЧА и ВЕНЕТА. Качва, че 
е най-щастлив, когато всич
ките са на нивата или ли
вадата, и когато край тях, 
сочната трева пасат овце
те. Едно го тервожи. Голя
мата завист на някои му 
съседи.

и
твърде актуа-на се 

производи 
се казва между

дру
е немииуемоет, 

ято трябва да 
Също

селскостопански 
от Боснлег-

с ко- 
се разчита, 

така няма да допус
нем занапред цените да. се 
формират във вреда на сел

тели
другото в програмните на- 
сод<и па Социалистическата 
партия на Сърбия в Дими
тровградска община'.

ката пар- 
ше се бори 
селянина —

премахва-

ИЗМЕНЕННЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

кош! е рат и в ното имуице 

ма кооператорите
— Неблагоприятно се чув 

ствувам, когато някой 
съседните ми вика по мене, 

мй е в негов

С измененията и допълне 
нията на Закона за коопе 
рацинте, които са внесени в 
процедурата на Съюзния из 
пълнителен съвет, коопера
тивното имущество придо
бито в лелия следвоенен пе 
риод, следователно и преди 
1 юли на 1953 година, 
се върне на кооператорите. 
Това ..разплащане“ ще ста
не парично, в замяна 
имущество или по друг на 
чин
помощник-съюзния 
тар за селско 
д-р Богомир Милошевич_на 
пресконференции

сурси в частния сектор, ка 
то подчерта , че основното 
качество на този системен 
закон лежи в абсолютната 
свобода на гражданина 
земеделеца чрез свободна во 
ля да се сдружават и 
дават кооперации, които да 
работят във всички облици 
на частна собственост, за
нимавайки се с работи, ко 
ито не са в разрез с дру
гите законопредписания.

Новина 
на този текст на закона, ко 
йто е в сила от януари на 
стоящата година, е там че 
с отделна разпоредба се за 
щшцава кооперативното им 
ущество в случай коопера
цията да прекъсне с рабо
та. Това имущество не мо
же да се отчужди, но само 
може да се отстъпи на по

лзване на обществено-поли
тическата общност, в слу
чай на нейно място да ня
ма друга кооперация, и то 

и най-много, до една година.

от

че стадото 
имот. Просто казано завиж
дат ми, че създадох голямо 
стадо. Страхуват се, че ще 
забогатея. А не виждат, че 
и аз и останалите ми, рабо 
тим от сутрин до вечер. Ко

Естествено, напомни Ми- 
лошевич, не очакваме цело 
купното кооперативно иму
щество да бъде върнато, за 
тото отпорите на общест 
вения сектор все още са 
силни. Все пак, за осем ме 
сеца съществуване на зако 
на, в страната са регистри
рани над 700 нови коопера 
ции. В Босна и Херцегови 
па 170, Сърбия, 490, а в 
Хърватско към 60. Очаква 
се измененията и допълне
нията на Закона да бъдат 
приети до края на годи
ната.

съз

ще

па
' '' ‘ ■

изтъкна тези дни по отношение
секро- 

стопанство 1 I&ШИБел- > Д.!В
Чград.

По такъз начин — потчер 
та Милошевич 

- да изправим неправдината 
V да активизираме с десе
тилетия неизползваните ре-

V5 ;искаме

(Танюг)
гЖ

-Нн за пиене, ни за миене!В ЖЕЛЮША НЯМА ВОДА

Повече от когато и да би 
ло село Желюша 
пгправено . 
ма: водоснабдяването и ка- 

Заселено без

днес е 
пред два пробле НЯМА ХИГИЕНА БЕЗ ВО- сигурно ще се намерело

ят средства и начин въпро
са да се разреши — по ще 
струва много по-скъпо. На
ли?

Н Стеяка е ие рядко е овцете
ДА

— Благодарение па тези какво да правим, различни 
средства аз станах живото хора, различни характери 
вьд. Тогавашната селскоото — заяви Здравчо. 
папска организация „Нап
редък“ въз основа па този 
Проект мп обезпечи 40 ов 
це. Сега стадото ми набро
ява 60 овце. В перспектива 
мп е, числото на овцете да 
увеличим па пад 100. 
това имам условия. С лого 
пор и разбирателство иа то 
гавашппя „Напредък1, а 
сега общественото предпри
ятие ‘„Босилеград“, взехме 
съвместно решение и напра 
вих комасация па около 
15 декара. .Храна за 
овцете имам винаги до
статъчно. Дори всяка годи
на н продадсм. Миналата 
година например на овце- 
фермата в Радичевцн. про
дадох около 8000 килогра
ма. И сега имам да отделя

нал тапията, 
план и порядък от иякога- 

Старо село“ все до
Без вода — хигиената е 

немислима. До какво поло
жение доведе слабата хиги 
спа и неизправната подоепн 
бдителна мрежа, добре 
ем от миналогодишното ля
то, когато Димитровград л 
някои от най-близките села 
захвана епидемия па сит/

плюто
„Белеш“ и Димитровград, се 

по-точно някои КАНАЛИЗАЦИЯТА — ИЕОТ 
ЛОЖНА ЗАДАЧА

И още нещо. Здравчо ка
зва, че кредитът от проек
та „Морава — 2“ твърде це 
лепасочено използувал. За
това сега размисля да кон- 

За курира н за средства от за 
ема за стопанското разви
тие на Сърбия. Казва, че и

лото, или 
махали жадуват, докато ка 
нализацията е общ проблем

зиа-

Поради разпръснатостта 
па Жсл клоша като селище,за всички.

Местната общност в село 
то досега разреши 
мунално-битови проблеми; 
строи и училище, но...

Самото разположение на 
селото, създава трудности 

(ка-

каиализацнята, както н во
доснабдяването, скьпо стру 
мат, по е крайно време и 
този проблем да се разре
ши.

много ко роколит.
В особено затруднено по

ложение са махалите, намн 
От по-

тези средства, ако успее да 
ги получи ще използува за 
увеличение па стадото и из
граждане па някои нови за 
тази цел обекти. Защото

ращи се по-високо 
-дълго време например, ма 
халата пад старото

Засега желюшамп ползват
във водоснабдяването 
нализацията е следваща по 
редна акция). Именно пора 
ди разпръснаснатостта

поради слабата 
мрежата.

септични ями, но и тяхно
то очистване не става редо 
вио и правилно, така че 
има дни, когато из селото 
попи непоносимо Освен 
това, някои граждани отп- 
рищват вечер ямите и мечи 

. стотията се излива иапра- 
нлм пък

учмли- 
Жслюша е без вода.

па депопо-
ще в
Или в течение

— в тази махала иу 
15—20 ми

па гърлите му, които се нами- 
„Миринщисто

скат вода само за 
пути. И докато 
търбитс — водата се изклю
чва?! Какво да правят жц 

хора? Нямат 
пи за

селото, а и 
вододаипост 
Изворът в село Грана, от- 

захваиата водата

рат в местността 
дол“, пе могат да задоволятна сс очистят
потребностите му.където с 

за село Желюша само в на 
стност сс ползва, докато го

во иа улицата 
по канавките край главна
та улица. 1

Вцв всеки случай — хи
гиената в Желюша е довс-

Накрая да кажем, че и 
дохода от стадо ю му 
пе е малък. Тази година

веещите там 
вода ни за пиене —

Освен това и кога*силямо количество вода 
оттича не»гзлолзвапа. 
стоянпият недоимък па йо
да ще принуди желюшани 
или да захванат 
количество от извора, или 
пък да потърсят други из
вори в този край, които да 
бъдат включени.

мисис.
то идва — тя е нечиста, за 

измивайки засъхнали- 
разии

По-
например с продал около 30 
агнета,
пълна, и 300 килограма иър 
иоклаеио сирене.

щото
те гърби съдържа 
предни за здравето вещест
ва. Затова не ще бъде пика 
ква изненада ако там изоу 

някаква епидемия. По-

дена под въпрос. Разбира се това много за- 
бъде ^има-

над 30 килограманеголямо Същият час по-скоро тря
бва да се разреши, за да 
не бъде късно.

виси каква щс 
та —* подчерта миинфермо- 
рът Здравчо Георгиев. М. Я.м. д.хис
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МТ&УСЛТ&О
пр-*

Художествена галерия*НгилппЛ0&Ф
РЕФОРМА НЛ СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

По ной пьт оо смесено училище
V

Дилема нима — Димит- определим за гумарскп, де- то, образованието, културм-
ропграл е заинтересован аа мата по са заинтересовани, та, границата, гостилничар-
откриване на смесено среч 4 Ако се определим за маши ството... В сепланото, твар*
но училите. В този сми* ина насока свидетели сме, це лошо икономическо но
еьд е инициативата на зае- че тъкмо този стопански

.тиго в сегашната мълком отрасъл. пап-Трудио минава
съществуваща гимназия за в реформата (МИН от Ниш
изменение на съществува- „Иво Дола Рибар" в Желез
щня закон за средно обра пик...) В този случай би
зоват 1С. Да напомним, че трябвало пие в Димитров* 
според него в Димитров* град да развиваме този ог- 
град, поради • мальк брои расъл, за да можем да по- 
ученици, гимназията не мо емем завършилите оредпо- 
же да съществува. тколпп, а топа ие с реше-

Остава, обаче,* струва ни пие. В текстилната ппдуе- 
се, ц след второто засода- грпя случаят е още по-лош, 
ние Па формираната от Из защото й пея още повече 
пълнителпия съвет работна е изразен трудово-ппгепзпв 
група, дилемата по кой път пия и характер, както пп- 
до смесено училище. Това рочем в цялото дпмитров- 
може би нямаше да б..де градско стопанство (много 
дилема, ако времето ие е работна ръка, а малка про 
толкова късо. .. 4

Както казахме, всички дуктивност). Запад от 
участници в заседанието па *за технология и начин па

ложснпс димитровградско 
то стоиш 1ство след избор: е 
те ще се намери в още но 
-трудно иоложепис, от кое 
то изход само няма ду мо
же да намери'. Затова пай- 
-откровено и дебе"о аргуме
нтирано, с това трябва да 
запознаем веднага Рет/бдп 
канския изпълнителен съв
ет или други съответни ор
гани п да им посочим, че 
в случай па закриване па 
училището Републиката сл
ед известно време ще бъде 
принудена да прави отдел
ни развойни програми, мно 
го но-скъпи от всяка гледна 
точка за Димитровград.така

След доста разисквания,в 
които взеха участие Мину
тни Цонков, директор па 
гимназията, Стоян Наков 
просветен съветник, Лю
бомир Голубонпч, Томмслав 
Раков и Властиммр Ваден 
преподаватели, Димитър Гю 
ров председател ма СНС в 
Димитровград и Цветан Со 
тиров, прнетЪ е заключение 
да се проследи од Общин
ската скупщина 
ти вата за изменения в зако

Веселин ДенковИЗОСТАВЕН ПРЕДЕЛ

Гтя
КШ. - ■

■*

„МЕПОВОД ТРАДИЦИОННАТА МАНИФЕСТАЦИЯ 
СШ НА КНИГАТА В БОСИЛЕГРАД
НО

Литературно четенепннпиа

на, подкрепена с аргументи 
рамо образлокепие за вси
чките специфичност па об 
щипага. За това е задълже 
на група в състав Милугин 
Цонков, Любомир Голубо- 
вич. Слава Тодоров, Злага 
Пейчич н Бранислав Лукнч. 
Същевременно е прието и 
предложението на Слава 

ГИД сме против такова сме Тодоров, което е и най-це
лесъобразно, понеже търси 
перспективно 
не само на проблема 
средното училище. И едни 
то, и другото трябва да се 
проведат в дело час по-ско 
ро тъй като време за чака
не изобщо няма. 
значи образложеиието триО 
ва да бъде направено пре
ди предстоящото 
ние па Общинската 
щина насрочено за 9 ноем
ври.

т
Сградата на средното училище

Освен Центъра за култура, който е и организатор на 
тази традиционна културна манифестация ще участвуват

Основното
работната група, в която 
са представители на учили
щето, стопанството, обшест 
вените дейности, 
вители на Общинската ску 
пищна, просветни съветни
ци и представители на ос
новното училище, са съгла 
сни, че за малките среди, 
каквато е димитровградска
та, единствено решение е 
смесено училище 
назия и някоя насока 
насоченото образование. В 
димитровградския случай 
най-често ’ споменавана е ма 
шинната специалност, поне 
жо. за нея има и помеще
ния и кадри, а и интерес 
сред учениците. Обаче...

производство отдавна се ос 
вобождава. Затова мие в и възпитателно-образователните 

училище и 1 имназнята.
ведомства:

предста-
сено училище. Най-лесно е 
и най-къс е пътят да тър- И при трудни условия 

Центърът за култура в Бо
силеград в съдействие с въ 
зпитателно-образователнн- 
те ведомства: Ооновного 
училище и гимназията и 
тази година, по повод тра 
диционната културна мани 
фестаиия „Месец на книга 
та" ще организират съот- 

актнвиости, чиято 
цел е, по-нататъшното попу 
ляризираие па книгата.

— Общият недостатък на 
средства може би наи-лле

се отразява върху провеж
дането на каьщато и да с 
културна активност. Няма 
ме средства за редовна ден 
мост, а камо ли за някоя 
друга. В това отношение 
ще премине и тазгодишна
та традиционна културна' 
манифестация „Месец на 
книгата- 
кторът на Центъра за кул
тура в Босилеград АСЕН 
МИХАЙЛОВ.

разрешаване 
съссим изменение на закона, 

но какво след това? Затова 
ние предлагаме:

ДА СЕ ДЕЙСТВУВА БЪРЗО, 
ВКЛЮЧАВАЙКИ И РЕПУБ
ЛИКАТА

и гим
А товаот

подчеррта дире
Проблемът със средното 

училище, според Тодоров, е 
само един сегмент от проб
лематиката в общината — 
стопанство,

заседа- ветип
ск уч-

Инак, в рамките на озна 
менуването на манифеста
цията, в Босилеград ще бъ
де организирано литератур
но четене. Свои творби ще 
четат ученици от основно
то и средно образование, 
както и други любители на 
изкуството. Освен това, в 
градската библиотека в Бо 
силеград ще бъде устроена 
скромна изложба на нови 
заглавия, които тази пдина 
обезпечи библиотеката. Съо 
тветни изложби на книги с 
нови заглавия ще бъдат ус. 
троени и в подведомствени 
те библиотеки: Бистър, До
лна и Горна! Люблта и Гор 
на Лисина, както

литературни четения, 
на които ■ е

здравеопазване А. Т.ПРЕКИ ПЪТЕКИ ИЛИ...

Участвувайки в разисква
нията, Слава Тодоров, длре 
ктор на гумарската индус
трия и член на работната 
група изтъкна - ° 
констатацията, че закрива
не на средното училище ще 
струва по-широката общио- „
ст много повече отколкото в босштеградското- осмо
същата да остане. „Ако учи класово училище, а най-ве 
лището се закрие Димитров роятио подобно е 
град, като град, бързо ще нието и >в останалите 
престане да съществува, по класови училища: в Бистър, • 
неже миграцията още пове Долна и Горна, Любата и

Горна Лисина, 
сечна

В БОСИЛЕГРАДСКОТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

Успехът слаб поведението лошонаи-напр( д

рат, не само преподаватели 
те, но и родителите. Още 
повече, че отделни 
ци покрай това, че нередо
вно учат, мо и има 
ма бягаме от часове, 

след двуме- мах 
възпитател но-образо- 
работа, успехът на 

^ а поведе

учениците
пост в обучението и 
И още нещо. Тези

повечето идей-
пр.лоложе- 

осмо учени- пьрви
родителски срещи имаха и 
учредителен характер. Име 
ппо, па тях бяха избрани 
родителски съвети, във вся 
ка паралелка по един. как
то и представители за чле
нове на съвета на родите
лите на училищно равни
ще. На срещите : 
ие изостана винаги 
мия

поява
заема

тютюн опушен мето, 11 
други ие в унисон с учи
лищния режим

че ще се засили, почти 
чки кадри ще напуснат сто 
панството, на което и сега учениците е слаб 
недостигат , а градът 
стане местна общност 
Пирот. По кой

вси
вателиа и съотве-прояви. Ес-
нието лппгп тествено в това отношение
Г™ ЛГ°- т между зана11Ред повече трябва да' 
другото бе констатирано „а се ангажират „ преподава 
проведените през миналата телите, по-сериозно и г?. 
седмица, учителско-родигел подготвят за* Да сс
ски срещи. На учителско-ро 
дителските срещи класови
те ръководители подробно 
разговаряха и за успеха и, 
за мерките, които трябва 
Да^се предприемат за по- Ги пипппр „„„

тни
ще запланувано да 

освен ученици 
от подведомствените тук 
осмокласови училища и 
други лица ог Босилеград.

участвуват,на
и тозипьг 

актуал- 
поне кога- 

учи-. 
Босилеград, 
връзка с 

това възпита-

път да вър 
вим, а да не направим гре 
шка, въпрос е който най- 
-сериозно

часове, и по- 
-отговорно да .изтъняват 
своите

въпрос,
то става Дума за

В Центъра за култура ни 
уведомиха, че ич тази годи
на в рамките на ознамену- 
ването ще бъдат повикани 
и други гости — изтъкнати 
Литератори,/ а дали те 
се отзоват остава да се

се поставя. Аз 
‘ почти съм убеден, че ще 

ни позволят

възпитателио-образо 
вателни задължения. По

да се ползуват 
съответните нагледни

лището в 
въпросът 
хигиената чв

це- въвленаерчеиода открием 
е въп и дру 

сре-
смесено училище, по 
рос коя

тел 1 ю-образовател но 
ство. Именно 
ред, тук хигиената

ведом- 
с години иа-специалност, : 

насока ще изберем. Ако
коя ще. , е загрн- 

жаващ фактор за здравето 
на учениците.

се види.при М. я. М. Я.СТРАНЙЦА 8
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ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА
ИА АИК „НИШ-

аграрен бюджет за 

Републиката Големи себеотрицания 

за малки заплатиНай-новите
изпълнителен На 5'ъю

иРвср3едИКсХа заг™о” 
про^дихС^К°ст^нските 
на Сърбия Югоизточ-

Изразявайки
ние зарад все 
ното положение 
дителите на 
она генералният 
на АИК „Ниш- 
Петрович 
ния на

Републиката 
въпросите 
вите 
то и

зния
Да се уредят 

с Дените, стоко- 
Р -РВИ' кРеДитираие- 

на да1?ьт‘шхТе РегУлиРането 
пп»Д Я Ч те и другите ви
дове Облагания с пел ла ге
скп°брЯТ УРДовията в4 
ск°то стопанство.

Може ли и занапред да 
™„ТГРИра н«онтролиР1ъ 
™я внос на храна при 
дъмпингски цени,
Западна Европа 
субсидии

телите откупените 
Ци пшеница, като 
е обезпечил 250 
Динара.

При 
ла“ на 
на сто.

Макар 
дове

излише- 
за целта 
милиона

Заплатите- на застите в основното образование
ва^300ПТалпСазчппСТа НИЗКИ„ пРосве™ите работници получа 
” * ;;о 3500 Дичара. Драган Глигоров, секретар на об- 

щинския Фонд за основно образование казва: — „Не съще 
ствуват възможности и не виждам как значително могат
п^т.?м«^оЛ^ат личните доходи в основното образование в общината до края на годината. ^

в

това, „кредитната си 
Държаватаразочарова 

по-затрудне- 
на произво 

храна в

е само 30сел-

известно ЬР“—

когато
одобрява с голямаК забранено. 

ПГ|Л11Л За пшепица ог 36 срещнатТ „радост беше по 
роцента, а за производст- чрез п. навестяваното че 

ВО на мляко, дори 66 на ще м^Р°Дажба 
сто, докато по същото — могат
ме нашите

хо-реги- 
Директор 

Владимир 
а^повече събра-

нище раздвиад Катюи° дни 
инициатива да се води 
напред единна аграрна ло
та в РепубликаР Сьр

В. Петрович 
за вземане на 
приятия, с които

Когато се касае за 
зованието старата 
ка мъдрост „ако мислиш за 
една година за напред сей 
жито, ако мислиш за десет 
години занапред 
дърво, ако мислиш за сто 
години занапред — ш/солу- 
вай народа" 
градска община досега 
рде успешно се осъществя 
ваше. Тук всички ученици 
завършват основното обра
зование, около 90 на 
средно, а голяма част от 
тях — полувисши и виши 
училища. В основното обра 
зование в общината през

обра- В училището подчерта
ват, че търсят да бъдаг въз 
наградени както и колеги
те им в други по-развити 
среди. По-точно търсят да 
се реализира член 68 в Ко 
нституцията на Сърбил, в 
която се. казва:

— Средства за осъществя 
ване загарантирапиге с 
нституцията права иа граж 
даните и утвърденият със 
закон общ интерес в облас 
тта на здравната защита, 
социалната защита, борче 
ската и инвалидна защита, 
обществената грижа за 
децата и останалите облас-

китаис-

за- /1а кредит
Мебели „ „п “ “УУчнт 
меп ДР' ст°кн напри-
тп т, ба ,е селскостоиацско 
отминатоВОДСТПО' па,< беше 
-МНОГО се ну~° ’° Иай- 
тиране ппегУгГ^ ОТ кРеДи 
специфичните “?ко зарад производство. Условия за

засаждай
вре

стимулации са 
— подчертаваминимални 

Петрович.
Агрокомбинат „Нищ“ ве

че е платил на производи-

в Босиле-се застъпва 
редица меро 

1 единно в
твъ-

сто

Ниските
все по-затруднените 
вия наНлн редовност защитни цени инлн мрак! усло-

стопанисване, както 
и неконтролирания вттос ря 
зко намалиха производст
вото на храна. В юзн сми 
съл и АИК „Ниш ‘ минала
та година от свотгго 
ратори е

От директора на клона по електродистрибу 
Димитровград Иван Димитров 

научихме нерадостна новина. Ако в два последо
вателни месеца гражданите на 
двана електрическа енергия, ще бъдат изключени 
от мрежата.

ция в ПОЛОЖЕНИЕТО ОБРЕМЕНЯВАТ И „ПРЕКОБРО-

В Основното училище „Георги Димитров" в 
Босилеград работят 157 работника, от които 109 
са преподаватели. Числото им е почти приблизи
телно също всяка година. Намалява обаче число
то на учениците. Сега тук се учат 1056 деца. По
ради този факт, както и поради измененията в 
учебните планове тук официално сега им^. дори 
24 души, които се числят към така наречения тех 
ноложки излишък.

Образованието поскъпват и подведомствените 
училища с малко число1 ученици. В 13 такива учи 
лища в долните класове се учат по 4 - 5 ученика.

тези дни

платят за изразхо- коопе- 
откупнл 11 000

юнцн а в 
дина двойно

настоящата го 
по-малко. В 

момента, макар че есенна
та сеитба е в пълен разгар, 
от 54 000 хектара предвиде
ни за засяване с есенници 
в Нишки регион — досега

Поради затрудненото положение с изплащане
то на лични доходи, вече има случаи мнозина
граждани да не са си издължили сметката за 
ктрически ток и по повече месеца. Както изтък
на Димитров, на електродистрибуция тези дни е 
наложено стпого да спазват

еле

не е , 
хектар!

Дали рискът ще бъде по- 
-малък ако се ппиеме ини
циативата иа АИК ..Ниш" 

единна атоарна политика 
Братство * 9 ноември 1990 
тава * да се види.

договориран нито един
разпореждането на

ЗЕП.
Проблем ше бъде и това, че освен граждани

те — значителни суми дължат и най-големите тру 
дови организации в града: ГИД — Димитровград,, 
„Свобода“, „Сточар“, Ж.П. — гарата и други.’ 

От клона на електродистрибуция в Димитров-
потребители да

последните няколко години 
обаче липсата иа финансо
ви средства се заканва да 
сложи черно петно в льлга 
та и успешна традиция. Учи 
лищата нямат необходими
те средства за пан едни сре 
дства и помагала и не вър 
вят на крак с времето.

Просветните 
чнято мисионерска работа 
в общината е

ти на социална сигурност, 
образованието, науката, ку 
лтурата, физическата кул
тура, като и в останалите 
области които са утвърдени 
със закон, се обезпечават в 
бюджета на Републиката 
Сърбия".

(Таиюг)
град отправят апел към всички 
се снамират кой как може и да си уредят смет-

СЛЕЛГ ДЕФЕКТА НА АТОМ 
1НАТА ЦЕНТРАЛА В БЪЛ 

ГАРИЯ

ките.
Ако се стигне дотам някои от тези предприя-

бъдат Каква ще бъде по-нататъ
шната съдба със заплатите 
в основното образование в 
общината? 
ров, секретар на общинск
ия фонд за основно образо 
вание Казва:

работннпни без ток — същите щетия да останат В Сърбия - без 
радиация

още по-затруднено положение.доведени в
А мнозина от тях са борчлии само зарад гова,

които им дължат
твърде теж- 

започнаха да работят 
на низки заплати.
ка, Драган Глиго-че не могат да наплатят суми, 

техни кооперанги или купувачи. Понастоящем 
на просветните 
възлизат от 3

заплатите 
работници 

до 3,5
хиляди динара н са доста 
по-нмзки от онези които по 
лучават колегите им в дру 
ги среди. Даже н в иконо
мически изостаналата общи

М. А. Резултатите от пзвъпред- 
възду-

ха и валежите в Източна 
Сърбия показаха, че радио
активността не е повишена 
— заяви тези дни д-р МИ
РОСЛАВ ТОМАШЕВИЧ. 
чалник Института за ради- 
оложка защита „Д-р Драго 
мир Карайович“, в Белград.

При това д-р Томашевич 
подчерта, чс до тези евнде 
ния са дошли чрез глас

ното измерване па
— Ив общццага, нв ре 

публиката за тази година 
са приети данъчни облага
ния и разхмери, разбира се 
и финансови планове. Об
щината няма възможност 
да увеличи размерите за об 
разованиего. Няма от кого 
да вземе, стопанството е не 
рентабилно. Член 68 в Кон 
ституцията ще започне да 
се реализира от началото 
на идващата година и За 
това не виждам възможне- 
ти заплатите на заетите в 
основното образование зна 
чително да се увеличат до 
края на годината.

СТАВАТ И ТАКИВА РАБОТИ...
па-

Идн да ти върнат парите! па тези 
пай-мнзкн в областта на об 
щсствените дейности. Пре-' 
ди известно време предста
вители на училището 
били в компетентните репу
бликански институции, къ- 
дето са търсили възможно
сти личните доходи да им 
се увеличат. Търсят помощ 
и от втория фшишенер — 
от ОС и общинския Фонд 
за основно образование.

заплати са почти

К°неТ<е убеден1— Ууе*^В^икновегю Пму°отвръщат/* 
хозиИ който тсУе излъгал, ияи Да ™ = парит^

Тъкмо така историк стштга ;^™ав,,а ла^ж „ Ьръ 
град във връзка със зачле пояообио да изнасяме

-вГМГГЮйй? ~ —■
шал, го политал.

— Разказаха ли 
__ Не в подробности
Тогава шефът взел, че в ю/ава подъражава

-ейпиРте предшественици ^

са

пектричпо измерване иа пр 
оби от въздух и валежи, 
които са извършили специ 
алисти на Института в пре 
делите па Зайчар, Кпяжс- 

Кладопо.пан, Прахово и 
Специалистите са посетили 
този край педпага1 
съобщението за прекратява 
не па работа ма един рсак 
тор в атомната 
„Козлодуй“ п ИР България, 
през октомври тази година.

напраие-

след

Последна вестти за какво се бори тази партия? 
смъикало момче/о. 

подробности му разказал 
тази партия, какви 

през

централа
Събранието на трудещите се в училището преди трн 

дни формираха комитет за стачка като предупредиха, че 
доколкото до 15 т. м. не им се изпълнят исковете ще по
стъпят в стачка на неопределено време. Всред исковете им 
са и следните: личните им доходи да се изравнят с лич
ните доходи иа заетите в основното образование в съсед
ните общини, което ще рече с почти сто на сто, да им 
се обезпечат средства за двуезично обучение, а поради за- 
трудисни условия на работа в икономически изостаналата 
община личните доходи да им се увеличат с 15 на сто. 
При това са потърсили компетентните инспекции в ОС да 
контролират как и дали заплащат, облаганията за осно
вното образование, както и една комисия съставена от 
представители на ОС н училището да потърси прием в 
Републиканския изпълнителен съвет където да се разис
ква за материалното положение в основното образование 
в общината. В. I».

какви „традиции* 
злосторства са правили 
време иа Втората световна
//есе“ днес. глчшало и казало:

кискамСДУа следя такъв път.
_ Тогава, какво? ,
— Мога ли да се ""3"и“,ае записал, обясни му, че си 

Отиди при този който те _с ■ шпш сс и си вземи 50 
бил излъган при записванего

Резултатите от 
ното изследване па водата 
и почвата, според Д. Тома 
шевич, ще бъдат известни 
след няколко дни, тъй 
то за тяхното изследване е 
необходим по-дълъг период 

Във всеки слу-

войма и какво

ка-

от време, 
чай —' подчерта д-р Томаше 

и пай-маш/ч, ако имаше
повишение па радиоа-ДИМаРМомчето така и игри, ие се из-

планини и долини аД 
жението — остават само долини.

лко
ктивността, щяхме да

във въздуха и пале
от

крием
жито.

(Ташог)М. А.
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човешката среда?
НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Ще остане лн болницата 

в Димитровград?
КЦ11Я, ОСОбОПО КОГОТО СС ИМ
ат предвид пациентите, ко 

сега са в болницата, 
по-леки 

ш.з-

Почти три месеца 
въз основа на решение на 
Скупщината на СР Сърбия, 
димитровградският Здра
вен дом е интегриран с Ме 
дицинскня център от Пи
рот. Що се отнася до закон 

разпоредби забележки 
няма, още повече че венч- 

служби в Здравния дом 
в Димитровград работят ка 
кто и преди. Нещо друго 

димитровградча- 
ни много повече, а това е 
инициативата да се закрие 
стационара в Димитров
град, известен като димит
ровградската болница.

Болницата в Димитров
град има столетна тради
ция, с нея почти емотивно 
са свързани гражданите и 
затова инициативата преди
звиква револт сред тях. В 

4 Здравния дом са на мнение, 
че болницата или трябва да 
остане в състава на ппрот- 
ската болница или пък да 
прерастне И инфективен от
дел, с какъвто 
кия център в 
разполага. Първото пред
ложение. сигурно е по-'при- 
емчиво, защото болнтщата

вече

нто и
Тона са предимно 
случаи, на напреднала 
раст, за конто отиването в 
Пирот паистаиа' представля 
ва проблем, особено за те
зи от отдалечените села, а 
не винаги има и място в 
пиротската болница.

Всичко това трябва да се 
има предвид преди да 
приеме окончателно реше
ние. Това трябва да се на
прави не поради това 
стационара води нитерннет- 
-кардиолог, но и за това, че 
сдиа година слсд закриване 
на'родилния дом в състава 
па болницата, пълно закри
ване на болницата т>з ос
нова па законните разписа-

■ ннте

кп

сетревожи

че

пия е непрнемчиво.
Родилният дом тогава бе 

закрит поради недостиг на 
операционна зала и зала за 
транефузня и затова сега 1 и 
ннте обоснования за закри
ване на болницата са все 
пак на стъклени крака 
пред аргументите за оста
ване на болницата в Ди
митровград.

ДИМИТРОВГРАД

Кошара в центъра на градаМедишшс- 
Пнрот не И този път не може да 

се отмине въпроса: защо 
някой не се сети за взе го 
то преди двадесетина годи 
ни решение на Общинска
та скупщина в Димитров
град, с което е забранено 
в тесния градски район да 
се отглеждат домашни жи 
вотни.

Кошраата на Сотиров е 
съвсем наблизо до водопро 
водната търба и опасност
та от нейното „пряко“ вли 
яние

тричен стълб и едно дърво. 
Вътре има: говеда, свине, 
кокошки, теле... С извлича
нето на умрялата крава бе 
ше разбъркана и нечисто
тията от животински из- 
мст и др. която вони на 
няколко стотни метра!

Тук, на главната улииа, 
пред очите на всички, ньк 
и на санитарната и комуна 
лната инспекции, се отг
леждат домашни животни. 
Почти при никакви усло
вия.

На въпроса с/г иадзагла- 
висто ис можем да дадсм 
положителен отговор, 
гаю става дума за Д» 
ровград. Покрай толко
ва описаните вече замръси 
тели („Гумара4, „Циче“, де 
понията в Коприна и др.) 
като че ли не виждаме ед
ин голям извор па нехигие 

в самия цент/.р на 
града. Касае се за коша
рата на Александър Соти
ров на улица .Марша : Ти 
то (от пл. „Освобождение“ 
към „Градня“).

Тези дни на Сотиров ум 
ряла крава, която с 1 рак- 
тор 
та“.

ко
А. Т.може и занапред да изпъъ 

нява досегашната си фун-
1МИТ-

щшшайШ
на

не е изключена.
Дали и инспекторите 

.минават по тази улица, или 
пък се страхуват, не ни е 
известно, 
която създава тази кошара 
във всяко отношение е пе
чална. Сигурно е, 
досегашните 
твени планове на това мя- 
сто не е предвиден 
обект.

За да бъде абсурдът ло- 
голям, до 
вече е изградено частно ?а 
ведение — 
ле Чирич—Павка, което с 
скоро време трябва да за
почне да работи.

Много ни интересува как 
при такава вонеща 
новка ще работи и обект, 
в който трябва да се упо 
требяват и хранителни про 
дукти?

не
самата кошара

кафич на Пав-извлеклн от 
Последната 

под кавички, за що го тя на 
всичко друго прилича, ос
вен на кошара. Какю п от 
нашата снимка личи, тпг.а 
е провизорна сграда ог се
но, отпадъци, картони и др. 
струпани на няколко ) ре
ди, , облегнати м върху елек

„кошара-
слагамс

Обаче картината,
в

че и с
градоустройс-

обста
такъв

Здравният дом в Димитровград
М. А.

В АКЦИЯТА „СОЛИДАРНОСТ НА ДЕЛО“ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА
иТм°п°п1г™,ЙРСМОТО ”КОИ СА СОЦИАЛНИТЕ ЧАИ С ПЕТ-ШЕСТ КРАВИ?"

СЛУ-

Гражданите дариха 17 400 

динара
Не съм секретар нлн 

социален работник
По случай статията „Временни мерки в Центьпя 

социална работа", която написах и която .Братство'? пре 
даде,в брой 1467 от 5 октомври т.г., вснчкше пет шЯат 
ннци в Центъра за социална работа в Босилеград посоет 
ством писмо („Братство“ го предаде на ?6 октомип.Р Р^Двамавг
мерки р Ценгьра временни
една от причините за въвеждането БосВДеград като
та: „всред 115-те получшвд Г!^™ 0“4® и 
има и хора с но пет-шест ктт? п социална помощ
увеличава числото н “ онези Тоитс ^На дауГа стРана се 
ито трябва да се окаже ’ ~ОИТО се нуждаят и на 
ята, че съществуват соцпЕ^наР случеш"^“^Констатаи;1-
ви пред делегатите на Общинската скупщина* Кра' град, които взеха л скупщина в Босиле-

фонд за социална »

сДоацпВа3лГТ Р—'?зааРвремеен„ГШмЯ^

известно н.пХТ1' С пет-шес1' крави и кои 
колкото ги има Надяваме се, че имената им, до-
рабо?,щците ГцеиъраеСП,нпеСеКреТаря “а Фо1«а ” на
социалните случаи в общииатар*’ социалната политика и у оощииата е тяхна компетенция.

— Липсва ни помещение, в което да съхраняваме 
облекло, обувки и хранителни стоки и затова решихме 
да съберем само парични средства — обяснява МИЛОРАД 
АНДЖЕЛКОВИЧ, секретар на Общинската 
на червения кръст

В - ударните термини на 
общоизвестната акция „Со 
лидарност ца дело“ в Сур
дулишка община бяха съ 
брани 17 400 динара. Тези 
пари са' дарение от голям 
брой граждани, които зна 
ят що е хуманност и соли
дарност и винаги са готови 
да помогнат според възмо 
жностите си. Акцията още 
не . е завършена (в 
мастни общности 
тите на Червения 
са позакъснели, но не са 
забравили хуманния 'си 

дълг), така че крайният й 
ефект ще бъде значително 
по-висок. Тази година в Су 
рдулишка обпщна не са 
събирани дрехи, обувки 
и хранителни стоки, а ето 
и причината за това:

— Липсва ни помещение, 
в което да съхраняваме съ

хуманност на едно 
тво.

общес-

Заслугата за сравнително 
добрите 
цията 
дело“ в

организация
резултати на ак- 

„Солидарност на 
Сурдулишка 

иа пак се пада на младите 
активисти на Червения 
кръст — на пионерите и мл 
адежите. В договор с ръко
водството на ОО иа ЧК те 
формираха екипи, 
сетне посетиха

браните дрехи, обувки и хр 
анителни ОО! цистоки
решихме да съберем 
парични средства — обясня 
ва Милорад Анджелкошхч, 
секретар на Общинската ор 
ганизация на Червения кръ
ст- — Тази година в акци
ята не включихме стопанс
ките и останалите колекги 
ви не само затуй, че поч
ти всички предприятия и 
организации са в тежко ма 
териално положение,4 ко 
още повече затова, че не 
искахме акцията да се 
разбере, по инерцията на 
миналото, като някаква ди 
ректива. Хуманните и соли 
дарните акции на Черве
ния кръст са акции, в кои 
то трябва да се изявь! пре 
ди всичко хуманността 
гражданина, понеже гя е 
основата на

и затова 
само

които
домовете коиао сурдуличани, призова

вайки ги да вземат участие 
в акцията. Една част 
събраните пари ще бъдат 
пратени иа Червения

отнякои
активис-

кръст
ме-кръ-

ст на Югославия и Сърбия, 
а останалите пари ще бъ
дат внесени във Фонда на 
солидарността при Общин 

организация на Чер 
вения кръст. От този фонд 
се отпуска парична помощ 
иа граждани, изпаднали 
тежко

Може би констатацията 
върху делегатите 
ки. Но дали има 
са те не ми е

ската

в
материално и здра

вословно състояние.на

колективната К. Г.
в. ь.СТРАНИЦА 10
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ПЪРВА ОБЩИНСКА —

РЕГИОНАЛНА футболна ДИВИЗИЯ — НИШМНОГО ТРУДНО ДО ДОЕН точкиФУТБОЛНА
ДИВИЗИЯ — пи

Важна дузпа-точка
"ПАР™ЗАН“ (ЖЕЛЮША)
— „ТАНАСКО РАИЧ“
РОТ) 1:1 (0:0) 6:4

»А. БАЛКАНСКИ“ „ОМЛАДИНАЦ“ (Малощище) 1:0 (1:0)

нтъп ДП^ТРО,-1ГраД’ 4 ноемвРИ 1990. година. Спортният це- 
ренът ”т1'в3С^ЛН: 200 души. Времето дъждовно, те-
Ггт,1^Л ЗГа и Съдия — Небоиша Ристич от Д. Душник 

рмаистор: Деян Митов в 30 минута, от дузпа Жълти
картшгчета. Таков („А. Балкански»)V Живковия $«л™

ча.
И този път се налага да 

споменаваме съдията. 
бойша Ристич от Д. Душ- 
ник и този път съдеше във 
вреда на димитровградския 
отбор. (Така направи и 
миналата неделя). И на 
ча в Димитровград не при 
зиа чист гол на „Асен Бар 
кански“ и това можеше 
скъпо да гоства 
градчани.

В следващия кръг „А. Ба 
лкански“ гостува в Мра-". 
мор край Ниш, където ше 

срещне с едноименния

Не-

единадесетметрови 
Желюшани се оказаха по
добри майстори-и спечели
ха една важна точка. Те 
отбелязаха шест, а гостите 
от Пирот само 

По такъв начин 
чи есенния

(ПИ удари. в
ма

Димитровград 
1990 година.

Футболният 
„Партизан“ 
ша най-сетне

АСЕН БАЛКАНСКИ: 
колов 6, Стоянов 6, Таков 
6, Й. Христов 6, 3. Хрис
тов 6, Костов 6 (Глегоров), 
Георгиев 6, Димитров 6, Ц. 
Христов 5 (Коцев), Кръстев 
6, Митов 6.

ОМЛАДИНАЦ: Любисав 
левич 6, Мишич 6, Тодоро 
вич 6, Здравкович 6, Мило 
шевич 6, Жив кови ч 6, Ма 
цич 6 (Живкович) Д. Стоя 
нович 6, М. Стоянович 6, 
3. Стоянович 6 и Йоваио- 
вич 6.

Футболистите на 
Балкански“ 
рад извоюваха още една тя 
спа и трудна победа. Този 
път, от дузпа, в 30 минута 
Митов успя да вкара топ-

Со- ката на Любисавлевич. Ди- 
митровградчаии трудно ечи 
гиаха до победата може би 
и заради <това, че очакваха 
гостите лесно да се „преда- 
дат“, но това не стана. Ма 
лошищани се 'представиха 
като добър отбор и 
раеха подчинена роля в ма

ОФК Ниш 
Свърлиг 
Младост 
Раднички 
Долевац 
Слобода
Асен Балкански 
Будучност 
Новоселац 
Омладинац 
Мрамор 
Прогрес 
Будучност 
Рудар (ПК)
Палилулац 
Куршумлия

4 ноември

отбор
ОТ село Желю- 

успя да спор 
с пораженията. Осъществи 
половичиият успех Про- 
тив първокласирания отбор 
на^ табелката „Танаско Ра 
ич от Пирот. Гостите от 
Пирот се представиха ка 
то добре вкомпониран от
бор. При по-добра 
първи отбелязаха 
като желюшани 
от дузпа.

От изравняването на ре 
зултата до края на мача и 
двата отбора показаха до 
Ора игра, но не отбелязаха 
голове, макар че шансове 
имаха и желюшани 
тчании.

* Победителят в мача беше 
намерен от изпълнение

три гола.на Димитровприклю- 
Дял на първен 

ството в Първа общинска 
Футболна дивизия — Пи- 
РОТ. „Партизан" от Жило- 
ша остана прикован 
ното на табелката, 
според своите 
тн не му е място. Истина, 
остава му да одиграе още 
един отложен мач, но и то 
гава не ще може 
вено да подобри положение 
то си.

Затова

мс ш- се
отбор.за дъ- 

където 
възможнос- 12 9 1 2 22:11 19(1)12 9 2 1 32:9 18

12 6 3 3 21:15 14(2)
32:18 13(1)
19:22 13 (1)
23:17 10(2)
21:17 10
16:21 10
17:16 9(3)
14:17 9 (1)
17:22
10:19 9(1)
10:19 
14:27
17:26 \ . 6 
22:28
Д. Ставров

12 7игра те 
и гол, до 

изравниха

2 3
11 6 1 4по-същест- 12 4„Асен 

от Димитровг-
4 4

12 5 1 6
12 5 2 5до започването 

на пролетния дял на пър
венството' „Партизан" ще 
трябва да обмисли добре 
какво трябва да предприе
ме за да поукрепи редици 
те си и да поправи незави 
дното си положение.

12 2 5 4
11 4 2 5
12 4 1 7 9(1)12 4 3 5
11 3 2 6СПОРТНИ СРЕЩИ ЖЕЛЮ 

ША (СФРЮ)
(НРБ)

9(1)И пиро 11 3 1 7 7(1)ГАБЕР 12 3 1 8
12 2 3 7 5(1)на Д. С. РАВНОПРАВНИ

РИВАЛИ
ПАЖЮГ^БЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУ г

ЗП ТИ „ЗЕЛЕ ВЕЛКОВИЧ“НА РАЗДЯЛА ПОВЕДА Габер, 1. 11. 1990 година.
Спортното дружество „Па

ртизан“ от Желюша и спо 
ртистите от село Габер в 
НРБ проведоха приятелс 
ки състезания по футбол 
и шахмат.

Домакините от Габер 
„Болшевик“ и „Партизан" 
играха наравно в първите 
90 минути — 3:3. След из
пълняване ма „дузпи“ желю 
шани бяха по-добри и по
бедиха с 10:9.

В тази среща стана тсж

ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
„ЧАРАПАРА“

Р Г

Д1ЛАДОСТ" (БОСИЛЕГРАД) — „МИНЕРАЛАЦ" (ВР. БА- 
НЯ) 6:4, (1:1)

Босилеград, 4 ноември 1990 година. Игрището „Пес- 
кара“ край Драгощица. Времето и теренът подходящи за 
игра. ^ Зрители около 150 души. Голмайстори за домашни
ят отбор: Б. Воинович — 2, Р. Захариев — 3 и М. Василев 
—: 1. За гостуващия отбор: С. Петковнч — 2 и С. Йовано- 
вич — 2. Съдия на срещата Д. Милошевич от Сурдулица.

В победния кръг на есе 
нния полусезон от настоя
щото футболно първенство 
в Между общинска футбол
на дивизия Враня

леград забеляза победа. В 
добра мъжествена и резул
татна игра босилеградски- 
те футболисти бяха по-доб
ри и съвсем заслужено по
бедиха футболистите на „Ми 
нералац“ от Вранска баня 
с резултат от 6:4.

Гостуващият отбор бе ра 
вноправен противник само 
през първото полувреме, ко 
ето и лреключи с резултат 
от 1:1. Първия гол отбеля
заха домашните футболис
ти. В 18 минута резултатът 
откри Р. Захариев, който до 
края на футболната среща 
успя още два пъти да вка 
ра топката в мрежата па 
гостуващия отбор, 
ващият отбор с гола па
Йованович на десетина ми- МЕЖДУОБЩИИСКД ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ 
нути пред края на първото ГРУПА ИЗТОК 
полувреме изравни резулта-

Боснлеград
ОБЯВЯВА

Т
за продажба на:
1. За плетачки на чорапен автомат Д2Р 

изработка на мъжки чорапи 20 бройки.
Начална цена е 10 000,00 динара.
Най-малка сума в търга е 1000,00 динара. 
Търгът ще стане на 16 ноември 1990 година 

в ресторанта за обществено хранене в цеха

за
та на футболната игра, та
ка че съдията Д. Милоше
вич с помощниците С. Тро 
я нович и С. Стан кови ч от 
Сурдулица нямаха нужда 
да ползуват жълти и черво 
ни картончета. С това два 
та отбора и този път па 
практика потвърдиха добри 
те взаимни отношения.

Отборите играха в следни 
те състави: „Младост“: С
Якимов, Г. Анжслкович, В. 
Захариев, Б. Воинович, И. 
Рапгелов, С. Стоичков, М. 
Василов, Р. Захариев, Г. Нс 
делков, А. Димитров и Ч. 
Стоилкович.

ка повреда на вратаря 
..Партизан“ Цветан Георги
ев, който спешно беше пре 
хвърлен в София, където е 
и опериран. И по-нататък 
той е в критично положе
ние. Станалата повреда съз 
даде неприятна атмосфера 
ср^^ двата ривзла.

По шахмат

на
нагрупа 

„Младост“ от Боси- „Чорапарата“ в Босилеград.
Друг търг няма да се организира. Начало на 

търга е в 12 часа.
Основните средства за търга, който ще стане 

в цеха на „Чорапарата“ в Босилеград могат да се 
видят на 13 и 14 ноември от 11 до 13 часа.

Право да участвуват в търга имат правови и 
физически лица, конто преди започването му вне
сат кауция 10°/о от стойността на 
средства. Данък-оборот и 
купувачите. Продадените средства трябва да се 
вземат най-късно в срок от 3 днн от продажбата 
нм на

бяха по-доб 
Габер.пи домакините от 

Те с 4:2 победиха желюша 
ни. В поотделмото класира продаващите се 

провеждането поематрезултатп-
най-добър

нс но шахмат 
тс са следните: 
с Кирил Йордамоп (Габер) 
с 4 точки,, а на второ мяс
то с Васил Гоцев с 3,5 и

търга, когато трябва да се издължи , и„Минералац": Р. Костади
нов, А. Мицич, Р. Илисвски, 
Г. Стаменкопич, Лю. Скеи- 
дерович,
Йованович, Н. Здравкович, 
Е. Дсмирович и Д. Живко* 
вич

цялата сума.
В прбтивен случай, продаденото средство ще 

се счита за непродадено, а внесената кауция не 
се връща назад.

т.и.
С. Петкович, С. Рспашгт—среша межпу 

Габеп и Желюша щс стане 
па 15 ноември тапи голина 
в село Желюша.

Гост м. И. й.. С.

На 16 ноември 1990 година 
се навършават

1Пвтардн - в Бабушница ПЕТ ГОДИНИта.
През второто полувреме 

играта бе далеч ло-резулта- 
тпа. Десетина минути и еди 
ният и другия отбор атаку 

съпсрничсската

■■ а от смъртта на нашия мил и 
никога непрежалнмж

На два кръга преди края * 
на есенния дял на футбо : \, 
лмото първенство и таш 
дивизия, макар че „Луж- 
пипа" се намира в средата 
на табелката, привържеш! 
ците й са недоволни с по
казаната игра.

„ЛУЖИИЦА" (БЛБУШИИ 
цд) _ „ТУРИСТ" (НИШКА 
ВЛИЯ) 2:3 НИКОЛА Ц 

НИКОЛОВ
А -чваха

врата, обаче мрежите оста 
ваха мирни. След това като 
че ли нападателите смогна
ха сили и до края па срс 
щата домашният отбор от 
бел яза пет, а гостуващия от 
бор три гола. Крайният ре
зултат от 6:4 бе и най-съо 
тветно отношение между си 
литс на двата отбора.

към 'Щ-По твърде приятно за иг 
ра време на 4 ноември в 
Бабушница футболистите 
па „Луж лица" от Бабушни 
ца па новото си игрище — 
претърпяха още 
ражепИе. На 
победа па гостите от Ниш
ка баня ие може да се пан 

забележка,

от Трънски Одоровцн

На този ден щс посетим неговия гроб в гробищата на 
Тръискн Одоровцн, щс положим цветя н ще сн припом
ним за неговия светъл н благороден лик.

Каним близки и познати да присьствуват на помена. 
Времето минава, но Твоя лик, човсколюбне и преда

ност винаги ще живеят у нас и с нас.

Срещата следяха към 
500 зрители в Спортния ие 
итър в Бабушница. В 12 
кръг — „Лужиица“ госту- 

в Горни Матеепац край 
Ниш. Недоволните зрите
ли хвърляха петарди 
стадиона и искаха 
та па „Лужиица“ да си по
даде оставка.

едно по- 
засл у жената

ваникаква 
начина но който гла 

играта
рави 
но на
впия съдия водеше 
— може. С коитроверзпите 
си решения, той най-често 
съдеше във вреда па дома

За отбелязване е, покрай 
това, че тази среща бе твъ
рде резултатна, тя премина 
и в коректна и ферплей. Фу 
тболистите и на единия и 
другия отбор в мъжестве
на игра спазваха правили-

Опечалено
Семейство Николови

па
управа

ПЯД. Чирнчкина.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ(Карикатурен екран 31 П11СШ Н1то н живков',.7Пвли&. • Баклави
опцински 
ком итег 

наСКС
Процежданото па крайгранчшш- 

тс събори, а особено техните под 
готплеппя бяха свързани е най-ряз- 

, иротоколарпп разпоредби, аа 
който съборилите пито 
пито са пък пешо .-шиели.

Беше 1985 година. Димитровград 
е домакин па крайграничния събор. 
Според протокола „Градил - попдига 
трибуната па „Пашпшопчето-.а Куд- 
турйнит център слога нужната про
токолиран декорация 
лозунг па сърбохървитски и бч лгар 

е:»пк (пр1 шествие), държаните 
знамена,' флагчета н обезателно па- 
ртретнте на Носни Броз Тнто и I о- 
дор Живков. Сибред предварително 

смесени събо-

за
лични са хиели, лисицата

I
даЕ да ти казуси от що сме запасало, па

Топа властта било опасна рао.гга. Из- 
— отпиши го от 40- 

малепка и бе:; значение.

двуезмчие се чудиш.
береш ли човека па 
вепшпата. Па коку да с 
ама човек т и бръже пощурее.

власт
ски■Ч.'

имаше собранис уТука преди некоя година
илбрамс главешинете“. Избираме там ог 

кой за онова, я да про
заключение на двете

обиколка от гр. село, та
„алъш-вериш“, кой за това,
щаваш току и разбирам кой за що е и каква ра
бота връши, па дойде ред, та да избираме и тия 
що требат Цръвенио кръст. Опо каде нема на- 

това що има никому се не меша

рпянскн комисии,
Драгоман — НРБ нрави другарят 
Цветан Станев, първият секретар на 
БКП. Като обиколи трибуната, на- 

Портретът на

I

прани възражение.
Тнто е но-хубав отколкото портерта 
на Тодор Живков, като при това до 
бави — Живков като човек е при
ятен н има много повече привлека
телни черти, отколкото сте вие пре
дставили. Толераиния бе постигната, 
а за следващия събор Културният 
център по предложение на бъшар 
ската страна в голям мащаб фото- 
конира нови портрети и при това, 
че те дадоха изблан ликът на Жи
вков, отново бяха недоволни ог „не 
говата“ хубост.

Визитата сс връщаше в Драго
ман. Събора бе уговорен. Отиваме в 
Драгоман. Декорацията направена 
според протокола. Приемаме всичко 
без възражение. Връщаме се късно 
вечерта в Димитровград, 
комисия чака. Докладва Сърба Зла- 
тковпч и казва: — Портсрът на То
дор Живков е но-хубав от колкото 
на Тнто. Заключение: — 
рът на Културния центьр 
през нощта да се върне в Драго
ман, да възрази становището на 
Съборянската комисия от Димит
ровград и да постави портрет на 
Тито, който ще. е по-хубав от бъл
гарския. — Връщането стана. Пор
третите не се замениха, а събора се 
проведе при това, че съборияните 
мито в Димитровград, мито в Дра
гоман ме съзряха кой е по-хубавец 
Тито или Живков!

род, каде па и .
у таквия работи. И кого да избереш * Останале 
некакви засополявели старци, не са кадар да

та опи ли че се дигнат по сею, та на ма
— Бай Тайо, какво е твоето отношение към мно- 

гопартшшостта .•*
4 — Ами, едва излизах на край и с тази, едната

партия...!

се
загачат,
стилярете да прават Нев! И незнам кой предложи 
да избереме Насете „Лисицата“. Стар е човеко, че 

одгледаят да меша у селски работи. Ужму очи
на смешка, ка опи го верно избрая за благайник
на Цръвенио кръст за наше село.

А я си мислим това не е работа за него — 
ол е шунтав човек има преко осамдесе годин, сп- 
регал се начетри. Ка он изпадна благайник, 
това па какъв! Кока е политичка школа заЕръш- 
ил, мой син ниеднн. Са да речеш како е сгар — 
нее да го мръзи. Снове постояно по село и збира 
прилози за Цръвен кръст, ама не дава нити ма- 
ркнни, нито бонове. Уж улав, не разбира, баламо 
суе старците, па збере ли некоя пара онде у Бу 
силеград, та се нажльеба баклави и тулумби 
сладкарата, нашиба се боза, па цръвенсе 
Нешир и ич пет пари се не дава. Ако го зикаят 
„Лисицата“, па има и защо.

ем

Нашата

Vдирекго-
0ТМ01Ю како

Оно ели Цръвенио кръст дава едно-друго, не
що храна, нещо обекло, да се гтружн на таквия 
закасали човеци. Та имаше н за наше село: нещо
дрешки, шнкьер, зентнн — таквия рзботн. И ту
ка „Лисицата“ олиза комай 
Све за благото се вата моя „чернца“.

— ьай лаио, какво е с тео.-*
— Нищо, спомням си народната: „Един луд хв/>р- 

ля камък в герана, четиридесет мъдри не мо
гат да го извадят"!

пун чу сал шнкьер.
Записал:

Кирил Т. Тодоров
А еднъж па смандрълявил некаквн женски 

заран Би 
жена, да

копдури от Цървенио кръст. II една 
стиснал

/РЧ^М. ПЕТРОВ--------- р:гщштра ®ттай ИНФОРМИРАНЕ под мишка н. Ьн однел на една 
ву Бн даде, ама за „оная“ работа. Арно ама она 
докачила една пумпалица, та му изчукала памук- 
лията. Однел Ьи после на друга, арно и она му 
се иачантарила, та от това не могъл

&Л&ВО яцеипи прцЛ аъсщдя му,,И
7Тму, НИкюи 

н е знле иогл й 
Ще*/7РЕк:± снунТ1 ' 
[Т070Г или ,
\ЪРгцолПзЪ1Щп!у

е шсЬормиг^,
Н &ГрО /3 77 — '

да се „об
лажи“.

Оно да речеш да е голема работа нее.
Овия политичарете нзкрадная дръжава, 
му нищо, та Насе дека

на нико-
смъкнал некоя чиния ту

лумби и баклави,I та голема работа. Дошло му на
згода, па вика: ка нема закон за ония що крад-г изт с вагони, ега нема па н за мене.
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