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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА

СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 

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.

стоено с
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НИЦА КРАй^БЕЛГРАД МИЛ°ШЕВИЧ В ОСТРУЖ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
ВИЧ БЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ЮЖНА КОРЕЯ

НА СФРЮ Д-Р БОРИСАВ ЙО

Положени 

са основи 

за трайно 

сътрудни
чество

Сърбия трябва да 

се развива бързо
Нашата икономическа 

към нови инвестиции, 
ви работни места — заяви първият 
на нашата република.

Слободан Мплошевич, председател на Пред
седателството на Република Сърбия, на 7 ноем
ври откри изграждането на нов мост на река 
Сава при Остружница, недалече от Белград. Мос
тът е дълъг 1790 метра и е най-сложният и най го 
лям обект в рамките на изграждането на авго»ма
гистралния участък Бубан поток — Добановци. 

Изграждането на моста трябва да приключи към 
средата на 1994 година.

програма е насочена 
офанзнвно развитие, но- 

ръководител

ЙОВИЧ:Д-Р БОРИСАВ 
ПОСРЕЩАНЕТО ОТ СТРА
НА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО 
И НАРОДА НА РЕПУБЛИ
КА КОРЕя НАДМИНА 04А 
КВАНИЯТА.
ВА. ИНТЕРЕС ОТ СТРАНА 
НА КОРЕЙСКАТА ДЪРЖА 
ВА И БИЗНЕСА ЗА СВЪР 
ЗВАНЕ С ЮГОСЛАВИЯ. ПО 
ДПИСАНО 
НИЕ ЗА ВЪЗДУШНИЯ ТРА 
НСПОРТ

СЪЩЕСТВУ-

СПОРАЗУМЕ

Д-р Борнсав Йович, пред 
седател на .Председателст 
вото на СФРЮ бе на три 
дневно официарно посеще
ние в Република Корея. Тс 
ва посещение — първо след 
въстановяваието на дипло
матически отношения през 
декември миналата. година 
— показа, че двете страни 

новоус-

промени в структурата на 
стопанството на нашата ре 
публика, 
мическа програма с пасоче 
на към пови 
офанзнвно развитие, 
работни места. Тя съще
временно е и своеобразна 
надпревара с времето. Сър 
бия трябва да сс развш|1 
бързо ако иска да комлен 
сира изоставането си.

В кратката си реч на ус 
троеното по този повод тър 

Слободан Милоше- Нашата нконо-■ жество 
вич изтъкна:

С изграждането на авто
магистралата Бубан поток— 
Добановци започва реализа- 

на един от най-голе-

инвестицип.
По-добро разбирателство: председателите Йович и Ро Те Вупови

цията
мите инвестиционни проек- 

икономическата прог Д-Р СЛОБОДАН ЯНИЧ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯти от

рама на Сърбия. Заедно с 
трасето Белград — уигарс-

са заинтересовани 
таиовеиите връзки да изпол 
зуват, преди всичко, за под 
тикваме на взаимното и ко

да

Само 20 изостанали 

общини в Сърбия
номическо сътрудничество 
Покрай разговорите с прел 
седателя Ро Те Ву, след то
ва председателя на южиоко 
райското правителство и 
други личности ма политн- 
чсския живот па тази стра 
па, Йович имаше и съдър- 
жателпи разговори с лиде
рите ма южнокорейския би 
знес.

\ ■

Ш--кл

В един от миналите броеве на в-к „Брат
ство“ публикувахме статия във връзка с новото 
отношение на Републиката към изостаналите об
щини, в която беше посочено, че броят на общи
ните, които официално се третират като изоста
нали ще бъде намален от 59 на 31. Междувремен
но това предложение е радикализирано. Д-Р СЛО
БОДАН яНИЧ, подпредседател на Скупщината на 
Република Сърбия и председател на Скупщината 
па Републиканския фонд за насърчаване на ико
номическото развитие на изостаналите краища, 
тези дим заяви .пред в-к „Политика“, че броят на 
изостаналите общини ще бъде намален на 20. Ос 
тепалите 39 досегашни изостанали общини ще 

, ползуват някои бенефиции само в преходния пе
риод. , '

Сърдечността, с която ни 
посрещнаха правителството 
и народа на Южна Корея 
надмина пашите очаквания 
заяви след посещението Йс
вич като подчерта че посе 
щението му с дало вълмож 

по-добре да разбереСлободан Милошевич говори пред ирисъствуващите
пост
юж I ЮКОреЙСК И Я ИКОНОМ 11ЧС 
ски успех.

страни
този път преде- 

от най-важни
ка граница 
тавлява една 
те артерии на Европа и еди 

европейски път 
Среден Из-

пътя към пов,
наближаващияно век. Вниманието, което по вре 

ме на тридневното пребива 
пане бе посветено на югосла 
вската делегация може да се 

като доказателство 
желанията на домакина 

в билатералните
се създаде вълмож- 

но по-добра атмосфера за 
икономическо

свят в _
Ние сме длъжни да ос

тавим па новите поколения 
па нашите деца, по-богата, 

и по-сираведли 
и сравнения с 

наследихме от

петненият 
към Близки и
ток. къмПо посока от север 
юг на Сърбия, за която пр
ез вековете са воювали да 
рства, с изграждането 
този път ще се създаде си 

развойна ос за цял ко 
стопански

тълкувапо-щастлива 
ва родина 
опази, която 
предходните 
ва е дълг па

па отнопгеI п Топоколения, 
всяко поколе

ние, това е най-малко, кое 
то се очаква от пас. Зато
ва сс надяваме, чс вие, на 

се падна честта и от

пия да Яинч говори и за някои съществени 
ролята па Републиканския фонд за пзоста-

проме
ни в 
палите общини:

лна
игломерат нови 
програми, коиТо от асне 
кт на стойността си и броя 

места

по-трайпо 
сътрудничество. С огпел сп 
спифичпите. отношения ме- 

' 1 и бизнеса —- Тези идеи — каза той — навярно са ра
дикални ц мнозина няма да гн харесат, но те са 
неизбежни, понеже пазарната икономика от вси
чки изисква рационално отношение.

(По-обширно на страница Л)

политиката
Гюжпа Корея, топа е че- 
двусмислен сигнал.нп доми 
шиите делови конгломера
ти по-амбициозно отколкото 

да потърсят партмьо

коитоновите работнина захванетеговор» юстта да 
гази голяма работа,

надминатмногократно ще 
и самия проект на автома- 

юг. В
ще я

успешно »л срозавършите 
чно. И вашите семейства, и 
гражданите, и вашата ре
публика очакват, от вас ед
ин такъв успех.

гисТралата север — 
това досега 

ри в Югославия.
е неговото значение, 

той трябва да препонеже 
дизвика един вид верижна (На 2-ри стр.)

положите лд иреакция от



I П □ С В Е Т А Е(Нг»
ЗИДЕНТИТЕ

Положени са основитрайно сътрудничество
„а един и същ начин 
пито обстоятелства в света. Л„ажа- 

въишии- па с видимо, ме домакини ^ V" '
международната роля и а о о 

като един от-

(От 1*ва стр.)

Съюзният секретар иа 
те работи Буднмнр Лончпр

колега подписа славни 
въздушния трансп членове в двржениью

със сп- ват
оя южнокорейски 
споразумиеие за
орт. Това е всъщност пръв между- шпе страни.
държавен договор между двете ст- ____________
рани, което представлява начало за 
създаване на необходимите инфра
структури за конкретно делово свъ
рзване. В най-скоро бъдеще се оча
кват договори за още два докумеи- заедно

момент стпвнтелн на 
двустранна състпува на тържественото

японския цар Дкихнт.

П Р ЕЛВКЯгСеул замина за Токио кьдсто на 12
С други държавници и пред 

около 150 страни, при 
короияе

по*11СДИШЮМ аги ч сека 
грешка и повтори:

И нещо
За „релиде гг-предссдатон иа РЦ; «?“

',п ТоМ с дииломат от кариерата, иоисчс таплаши, екС11грГп:.п-
Бешс дсистпадссст години " "‘„а специалисти установи неопо
шшмггъо па иъншнте раооги. Д га па ментата с веродостои-
ста време сс изгуби ис ™ дай,,йонната преса и ояозийи-

Штя&жя:
иа републиката. БСП "асгшп.а фгшУ |<-' донякъде беше права: 

шс за президент, а опозицията ^ «та му. И ДОИ**’Д ^ дьржаве„ 
председател. И понеже слсд Д " как да с ,,иг»'[ичпо лъжа Иа-

сеяатсл. Но неговото „царуване н г боден от длъжност . 
лезе краткотрайно: свали го една Сегашният президент - .«рии»;»-

недсмократична фраза, не републиката Желю Желев е
с,'с СШ,НТ‘ доктор на философските науки би- 

и дългогодишен член- иа ЬКН, 
изключен от партията заради своя- 
га докторска дисертация, в която

та, за конто в сегашния 
съществува най-гол яма 
заинтересованост: 
двустранно незаплащене на данък н 
за защита от некомерциален риск.

споразумение за вано на

В приключителните разговори

Когато се касае за политическа ;0^п“саК1,"до!шюрЖ1ета държам 
отношенията, първи яф .» Югославия „пъ

по-рачо“. Поканата с приета
та димензня на
ят южнокорейски — югославски 
мит показа, че двете страни почти зможно

ини
тел

-\ ФЕДЕРАСЕ РАЗПАДНЕ ЛП ЧЕХОСЛОВАШКАТАПРАГА: ЩЕ 
ЦИЯ?

„Да останем заедно
негова 
предпазливо 
съмишленици и 
тофом от случаен люоител, 
се оказа опозиционер. Още прег дс

па окупация“ на сградата иа Народ* писала и издадена още през Р 
„ОТО събрание със свои искания. го на живковския тоталитаризъм^ 
Ппотеститс~ й бяха бурни, виковет; която прави илюзия за сходността 
йРпреч™а на работатаР му. Настоя ,„между фашизма „ цинизма, 
ваше се за нахлуване в нар да мел- След образуването на Съюза на де 
та. Някои депутати и министри се мократичните сили, той оеше из- 
опитваха да ги вразумя!, но бива- бран за пръв негов лидер. А след 
ха освирквани. Излезе и самият Пе оставката на Петър Младенов, 
тър Младенов, но и него сполетя резултат на дълги пазърлъци и ко

зи версия обаче официалните ли
чности на федерацията и двеге 
републикаг (Чехия и Словакия) ка 
то че ли ме се съмняват в бъде
щето на съвместния живот. Фе 
дерацията трябва да остане, инак 
ще стане катастрофа, предупре 
ждават те- Наистина, не воички 
инсистират върху това на един 
и същ начин.

Някои разлики 
Когато се изясняват за това как
ва федерация желаят всички не 
мислят едно и също. И в това е 
цялата тайна, и съществената <Ра 
злика-между думите и 
Тукашните лидери и коалиционни 
партньори не са готови да се из 
правят с лице срещу риска от ра 
зделяне «а страната, 
те същински се застъпват да се 
намери изход, -а когато в нещо 
не могат да съгласуват мненията 
си те това отсрочват за „идващия 
етап“-

споделена
записана па „магне 

конте
Съгласието на думи е цялост- 
— федерацията трябва да ос

тане, инак ще се случи ката
строфа. Не е само ясно каква 
да бъде федерацията, понеже тук 
всеки подразбира нещо друго

но вш

на Ленин,

Счита се, че словаците са тези 
Чехословакия даконто желаят 

се разпадне. В Словашка пък са 
сърдити на чешката преса, че то 
зи въпрос постоянно потенцира. 
като единствена „спорна“ тема. 
Най-новата чешка версия на сп 
ора „федерация или не?“ се съ 
държа във въпроса: дали изобщо 
има някои разлики в становища-, 
та на политиците и политически 
те партии към съдбата на съвмес 
тната държава — дали ще се раз 
падне или не?

Според тълкуванията в Прага 
в очите на песимистите единстве 
ната • разлика е в това, че никой 
не е сигуран кога ще се случи раз 
падането. Противоположно на та

все пак има-

в
фактите-

Напротив,

■

ПОРАДИ ЛИПСА НА ЕНЕРГИЯ В РУМЪНИЯ

Закриват се фабрики
Поради липса на енергия румън на енергия, преди всичко на иевт ма 

ското правителство е взело решение онези предприятия, които не произ 
да „сложи катинар“ на фабриките, веждат за износ. Не. ще се доставя 
които изразходват повече енергия 
отколкото страната сега 'има възмо
жност да обезпечи. Понеже валут
ната каса на страната е празна 
няма пари за внос на невт, правите мини на 
лството е взело решение до края на Транспорта потребленията ще се на 
годината да не се върши доставка малят с десет на сто.

енергия и на предприятията, които 
не са достатъчно рентабилни през

и зимата, какъвто е случаят с някои 
неметали. В областта на

Петър Младенов Желю Желев
КРИЗАТА В ЗАЛИВА същата съдба. Не бяха му спесте- мппошг™ _

■ смяташе за такъв, и този бунт па- рПва двата блока. Консервативните 
вярно му' е подействувал като шок. ,на ьсп обвиниха своето
Тогава той, в смущението си спо- нъжиАСТВ° в слабост и вредно не
дели тихо с някои от депутатите отстъпление, а екстремните
около него, „не е ли най-добре дц °ве самия Желев в „нро-
дойдат танковете?“ Спасителят на ~™ество“ заради поста и сла- 
иарода от диктатурата и тирания- ™ истината е някъде по ере

пеп „-Г™ напРави тази отстъпка с 
кмп2Г,„^Р1Шлече опозицията в едно 

същевременно фата- „ „™,“но правителство, а нама
лен „записвач“ предал лентата на °"озиция чРез него да влияе 
опозицията, която от своя страна нX. Управлението на държавата. 
пресметливо запази тайната чак до , както тя' така и сами Желев 
изборната борба. Разтръбяването и се оти?“™ конституцията да 
подеиствува като бомба със закъс коовдпиа„п°Т поста председател на 
нител. Значи ето какъв е бил тон! продълж?в"0,“ИЯ съвет ма СДС, 
Нищо от старото не е забравил „ ричното си ™Л!1СТОЯВа на кате1°' 
нищо от новото не е научил! Вълк трябва да виГЛтшпЖ 
в овча кожа! В своя защита той коалиция сЬсП.

НАДДАМ ХУСЕИН: ДИАЛОГ С ВСИЧКИ
„на святите места на мюсюлман
ите и арапите“ •

— Застъпваме се за диалог, пре 
ки преговори и диалог с всички 
заинтересовани * страни в решава • 
нето йа всички проблеми в репио 
на — казал Хусеин., С това би се 
създали нови основи за междуна
роден мир, не само в нашия ре
гион, но и в целия свят. '

Да припомним, миеистър-пред 
седателят на Дания се опитал в 
Багдад да се освободят 43 подан 
ика на неговата, държава,' които 
както и стотици хора от други 
националности са „гости“ на Ир 
ак и „щитове“ около иракските 
стратегически места- .

„Ирак желае диалог с всички 
заинтересовани страни, а се ст
рахува само от Алах“ — опове
стил преди няколко дни иракски 
ят президент Саддам Хусеин.

— Не се страхуваме от голямо
то число армии и оръжие, което 
(в региона на Залива) донесе Ам 
ерика. Стархуваме се само от 
Алах — казал преди няколко дни 
Садам Хусеин в разговор с мини
стър-председателя на Дания Ан 
кер Яргенсен в Багдад. Агенциите 
предават, че Хусеин е обвинил 
САЩ, че само с думи се застъ
пват за човешките права, а съще 
временно увеличават силите си

та, предлага силата на танковете 
срещу мирния протест на народа' 
Щастливият и

(Следва)

СТРАНИЦА 2
.Братство * 16 ноември 1990



ПОДГОТОВКА ЗА МНОГОПАРТИЙНИТЕ ИЗБОРИ В СЪРБИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА ССТНЮ НА СЪЮЗНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ

Кандидатите 

се предлагат 

до 25 ноември

Предизборно
възвание

нъм
гражданитеотбиващи военната сн по

винност ще гласуват в сво 
ята военна част или в дру 
го военно заведение. Граж 
даните на временна работа 

. или боравене, в чужбина, 
ще гласуват в последното 
място на пребиваваме в 
Сърбия, преди заминаване
то им в чужбина.

вани ичйнпатрп^ три ДНИ пред нзборите ще бъдат обнарод- 

ликата!™ П° време на изборите няма да бъдат в Репуб-

Тези избори ще бъдат„ л исторически изпит на съвест
" °"°“°рност За всеки' който желае ла живее в свободна и демократична югославска общност ра и народи на равноправни хо-

'Гези дни започнаха 
ни избори за отборници 
републики. Приближава 
ще избират хора,

многопартийните парламснтар- 
и представители в четири 
се момент, когато. До изборите в Република 

Сърбия остават броени дни 
За това време трябва ла 
бъдат завършен,I много 
боти от Републиката 
бирателния пункт.

Понастоящем 
нската

наши
гражданите

за рошените за
вот на нейните народи и народности, за бъдещето на дне
шните поколения и тяхното потомство.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗБИРА 
ТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ

РЕЗУЛТАТИТЕ НА ГЛАСУ 
ВАНЕТО НА 11 ДЕКЕМВРИ

ра-
Кандидатите за предста

вители и за председател 
на Републиката може да 
се предлагат най-късно до. 
25 ноември. Предложения-

до из

Убедени сме, че гражданите на тези избори

създавано в последните петдесет тежки, но плодотворни 
години в икономическия, културния и обществения. живот.

Всички желаем да живеем по-добре, по-щастливо и 
по-оогато. Затова, при цялото уважаване на миналото 
да се обърнем към бъдещето, което трябва да ни обезпе
чи свооода, мир, сговор, труд, творчество, социална сигу 
рност, равенство и равноправие. Такова бъдеще в свои
те програми предлагат социалистическите

върху хуманните социалистически идеи и най-до
брите традиции на Социалистическия съюз, който бе и 
остава с народа.

Републнка- 
избиратсдиа * коми 

всеки ден и 
за всичко неясно гражда 
ните ще бъдат редовно ос- 
ведоямвани. Най-късно три 
дни преди започването на 
изборите комисиите ще об 
яват избирателните 
тове и техните номера в и.» 
бирателните единици.

Резултатите на нямагласува
нето с,е обявяват в срок от 
48 часа следсия заседава

затварянето 
гласоподавателмите 

ни, а това ще 
декември, 
комитет брои
гласоподавателния 
присъствието на 
определена за контрол на 
изборите. След преброяване

ната за председател на Репу
бликата се доставят на Ре 
публиканската избирателна 
комисия а предложенията 
есйюуи сн шган.аш.оЕзсШ се 
телните коимсии в избира
телните

УР
рече на и 

Избирателният
гласовете на

пункт впунк-
комисия,

единици. 11редло-
женият кандидат за предс- 
тавител молсе да 
кандидатура само в една из 
бирателна единица.

Веднага сред изтичането 
на срока за предлагане на 
кандидатите 
комисии съчиняват и обна-

В неделя, на 9 
избирателните мег^а 
бъдат отворени от ^7 до 19 
часа. Гражданите същсвре 
мено ще гласуват н за пр 
едставителите в Народната 
скупщина и за председате
ля на Републиката з 25») из родват листата, 
бирателни единици: в Сър
бия без покрайнините 160 
във Войвотина 56, з Коео- 
во и Мсгохия 34 и п Бе ;г- 
рад 43.

декември приеме партии, възнище кнали
„ИЗБИРАТЕЛНО МЪЛЧА
НИЕ ЗАПОЧВА НА 7 ДЕ 
КЕМВРИ Повече от когато и да е имаме голяматаизбирателните отговор

ност чрез демократичните избори да обезпечим собстве 
мото си бъдеще, спокоен труд и просперитет на страната. 
Затова излизаме на изборите съзнателни, че със 
ното си решение

„Избирателното мълчан
ие,, започва 48 часа преди 
откриването на избирател
ните пунктове, а това зна
чи, че изборната пропаган 
да престава на 7 декември. 
Според Закона за избори
те всички партии са длъж
ни да зачитат правилото на 
самия гласоподавателен пу
нкт и в околността му от 
50 метра да не изтъкват 
свои символи или друг про 
паганден материал.

собстве
можем да спрем негативните процеси, 

които главозамайващо са ни понесли и развитието на об- 
към материално благосъстояние и 

демокрация. От резултатите на изборите зависи да ли ще 
Се осигурят потребните условия за решителни 
осъществяването

Измененията и допълнени 
ята в избирателните списъ 
ци се внасят във всяка об 
щина, въз основа на служе 
бни сведения. Ако компетен 
тния орган утвърди, че са 
записани починали лица, 
или трайно изселени от те
риторията на избирателна 
та единица, издава реше
ние за личене от списъка. 
Компетентният орган е 
дължен за доселеното ли
це да осведоми общината 
от която се е изселило, та 
ка чс този избирател да 
може да бъде благовремеи- 
но изличен от предишния 
списък.

ществото да насочим

крачки в
на демократичните реформи, ще побе- 

за обществения
ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА РЕПУБЛИКАТА ди ли новото социалистическо схващане 

напредък в Югославия.
За председател па Репуб

ликата, който се избира по 
5 години, в първия кръг е 
избран онзи кандидат, кой
то е получил мнозинството 
гласове, ако на изборите из 
лезнат най-малко половина 
та от общия брой па гласо- 

А кг» в пър

Граждани, младежи, работници, земеделци, жени— 
майки,^ просветни, културни и научни работници и твор- 

боици от Народоосвободителната война, войници и 
командири на ЮНА, дребни и едри стопанственнци, дайте 
доверието см на кандидатите на социалистическите пар
тии на Македония и Сърбия и на социалистическите съ
юзи на Босна и Херцеговина и Черна гора, на онези, кон 
то ще се борят за демократичен социализъм, за общество, 
в което селяните и работниците със своя труд ще могат 

. да обезпечат па себе си и семейството жиЬот, достоен на 
човека, в който па интелектуалците ще се даде възмож
ност да изявяват своите.творчески способности за ли
чно удоволствие н за доброто на обществото, в който 
младите поколения ще имат възможност безплатно, спо
ред афинитета да се школуват н с професионалната сн 
оспособеиост да постъпват на работа, свободно политичес 
кп да се изясняват и определят, в който жените ще бъ-, 
дат равноправни Във всяко отношение с мъжет^^свят в 
който не бива да има обезправенн — жизнено и социално

цн,

то на гласовете за всеки ка 
пдндат и • утвърждаването 
броя па невалидните бюле
тини, избирателния комитет 
доставя резултатите па из
бирателната комисия в из
бирателната единица.

За представител е избран 
онзи кандидат, който полу 
чи мнозинството гласове, 
при условие па изборите 
да са излезпали иай-мачко 
половина от гласоподавате 
литс в избирателната еди
ница. Ако никой не спече
ли потребното мнозинство, 
пак се гласува па 23 декем 
ври, т.с. сред 15 дни. Пъп 
втория кръг се гласува за 
най-малко двама каидпда 
ти, които в първия кръг са 
получили мнозинството гла 
сове. След повтореното гла 
суваис, мандат ма предста
вител за четири години ще 
има кандидатът, който е 
получил мнозинството гла 
сове- па избирателите, нзле 
змали на 'изборите.

подавателите, 
вия кръг никой нс получи 
потребното число 
след 15 дни (нн 23 лскемв 
пи) гласуването се повтаря 
Във втория кръг 
най-малко

най-голям брой глз-оп.* 
поелее

т ласо ве.
Ако гласоподавателят ие 

е записан в списъка, изби
рателният комитет въз осно 
ва на личния му паспорт и 
доказателствата за местожи 
телството му или други до- 

утвърждава

минават
дьама кандила

Т.г
След този кръг за 
дал сл е избран онзл кан/ш 
да1, който е получиг бол ши 
нетното
борите са излезпали 

■ чс от половината гласопо
даватели вСърбия. Ако и 
във втория кръг никой НС 
спечели потребните гллсо- 

нялата избирател

казателства 
правото му да гласува 
определено място, т.с. 
бирателната единица 
която, според 
те, принадлежи.

магласове ако на из 
пове- в из 

към 
документи-

застрашени.
Гласувайте за онези, които ще се борят за незави

симост, суверенитет и иитегритет на Югославия и за рав
ноправно международно сътрудничество.

Не давайте доверие на националистите и шовинис- - 
тите — па онези, конто под воала на демокрацията, на 
националните и верските чувства желаят по всяка цена 
да се доберат до власт, коцто със своята агресивност, не- 
толераиция и ирпмнтивизъм водят към гражданска вои
на, които със своите мрачни цели на нашите деца и внуци 
водят в конфликти и кръвопролития.

1 Поради големите опасности, пред които се намери 
страната, предстоящите избори не са редовен и обикно
вен акт по изява на демократичните нрава на граждани
те; тези избори ще бъдат исторически изпит на съвест 
и отговорност на всеки, който желае да живее в свободна 
И демократична югославска общност на равноправни 
хора и народи, който желае мирен и спокоен живот и 
творчески труд, мирно и щастливо бъдеще на сегашните 
п бъдещите поколения'. \

Гаранция за такъв живот нн дават програмите на 
партиите и съюзцте със социалистическо определение. За 
това, излезете па изборите и гласувайте за кандидатите, 
които представляват тези програми, дайте им доверие и 
подкрепа — няма да ви изневерят.

ГЛАСУВАТ ГРАЖДАИИТЕ 
НА РАБОТА 13 ЧУЖБИНАве, тогава 

на процедура сс повтаря.
Когато се касае за лица

та, конто не могат сами1 да 
гласуват (инвалиди, 
неграмотни), те имат право 
да определят кой ще 
рани това за тях, г 
паптъствисто им. Онези, ко 
иго нямат възможност 
излезнат на

АНУЛИРАНЕ НА ГЛАСУВА 
ПЕТО

слени

I ши-Лно станат неиравилпос- 
иякои или па всички 

пунктове, п 
комисия е длъ

спорелти иа
избирателни 
бирателната 
бирателната комисия е длъ 
жна да утвърди дали 
не пра вил пости са същество* 
но влияели

Да
гласоподавате 

(акб са в боллиото място 
лица или в командировка) 
осведояват за топа илбира- 

комитст. На такива 
ще бъде

гези

върху резулга
ЕлЗ» ЕНГ=жмосТ да гла 
го на тези избирателни пуи суват тайно, по начин кой 
ктове и назначава нов >га то определя Републиканскактове и „ то избирателна .комисия,
бирателен комитет. Посините и младежите, II. В

СТРАНИЦА 31990Братство * 16 ноември



нашите общиниизбори вМногопартийните
МНОГОПАРТИЙНИ тк изьори

ГОТВЯТИ ЗБИРАТЕЛ И И СПИСЪЦИПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ

ДРЛГОСЛАВ МАННЧ 

-ФОРСКИ- НЕЗАВИСИМ 

КАНДИДАТ ЗА НАРОДЕН 

ПРЕДСТАВИТЕЛ

списъци ще се 
около 9 кил я/щ г/ъ

рателпите
намерят 
лнолс'1 пи граждани.

ТЗ избирателните списъци 
се вписват спо 

Онези

утвърдят че ие се намират о 
У 1 запишат допълнително.

се дават
Всички онези, които 

1Г|Г>ппатслпнтс списъци могат да се,х„ "кг":,а вписваненай-късно десет дни преди избори!е. гражданите 
ред местоживеенето, 
които съмняват, че . се нами 

в списъците могат да 
до пълне-

очакКомпетентните органи ма рит ю™ списшите е
Общинската скупщина в ва сс сиа ии • 
Босилеград започнаха изгот се, посрещна! ос.) такива 
вяно па избирателни спи- проблеми. Да ■•Риномиим и 
съцн. Имайки предвид та списъците трябва да сс на 
:ш значителна работа и за- мерят всички онези, които
пача, както и факта, че в са па над 18-годинша въ>
досеганшитс избори се раст'. Счита се чс п“с*,
случваше хора да сс наме- градска община па и.тои

да
рат
търсят проверка, 
ние ш/и изправна. Доколко 
то съмнението им е основа 

г/риложаттел//о могат да 
официални 
да бъдат вписани. 
републиканския 
леи закон предложение

вписване (ес 
или писмено) в избира 

тел1/ите списъци е възмож- 
най-късно

документи и 
Според 

Избирате-
за

допълнително
тиоСУРДУЛ1ЩЛ

Един кандидат на СПС* Със 101 подписа носителят на „Вукоиа награда“ 
тъкна своята кандидатура като нзвънпартнеи кандидат 
народен представител на Бабушнншка н Димитровградска 
общини

113-
за

по да се даде 
десет дни преди изборите 
т.е. до 29 ноември.

Според посочения закон 
народни представители и 
председател //а републиката 
ще гласуват и войниците и 
временно заетите в чужби
на. В избирателните спи
съци те ще се вписват въз 
основа последното им мес-

Ощитпнскнят отбор на Социалистическата партия па 
Сърбия н Сурдулицп тези дни е извършил корекция в 
началното си предложение на кандидати за народен пред
ставител от избирателната колегия 159 (Сурдулица и Боси
леград). Както вече писахме СО на СПС предложи двама 
кандидати на общинската организация на Социалистичес 
ката партия за народен представител — инжинер МИЛУ- 
ТИН БОГДАНОВИ1! и лекар СЬРБОЛЮБ АЛЕКСИЧ. След 
последния договор па листата на СПС от Сурдулица е 
останал само МИЛУТИН БОГДАИОВИЧ. Главният отбор 
на СПС и Белград ще реши дали Богданович или д р 
КРУМ ИАКЕВ от Босилеград ще бъде кандидат на СПС 
за народен представител, или пък и двамата 
„пуснати" па гласуване.

жава — па равноправни ф 
аждани, без оглед па 
ното национално, верско п 
11деологпческо 01 / реде: /емне;
4. Мир — н мирно решава 
не на всички проблеми в 
страната и със съседите;
5. Село — обновено, богато 
и културно; 6. Природа — 
чиста, освободена от отро
ви в храната, водата ц въз 
духа; 7. Стопанство — па
зарно, обосновано вьрху 
природните възможности и 
потребностите на човека; 8 
Култура — народна 
бодно създавана'; 9. Свобода 
— на речта, събиране, писа 
не; 10. Народна войска п ми 
лицня
ват свободата и човека, а 
не моменталната власг и 
властодръжци; 11. Права 
на човека

Изтъкнатият просветен и 
културен деец от Бабушнп 
шка община Драгослав Ма 
инч — Форски, инак носи 
тел на редица високи об 
ществени признания 
кова награда“, „Най-скъпи
ят учител“ и др., използвай 
ки разпоредбите на новия 
избирателен закон събра 101 

на граждани 
Бабушнншка и Димитровгра 
дека община, като по гоя 
начин изтъкна своята кан

тях

иВу-

гласуваттоживеснс, а /не 
там където отбиват военна
та си повинност или къде 
то работят.

ще бъдаготподписа

К. 1. В. Б.

дндатура за народен пред 
ставител за тези две общи
ни, конто са една избира 
телна единица и трябва да 
излъчат един представител 
в бъдещата Народна скуп
щина на Сърбия.

В ИЗБИРАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ 159 (СУРДУЛИЦА И БОСИ ЛЕГРАДI/ СВО-

88 ИЗБИРАТЕЛНИ ПУНКТА
които да защита

ляди. Според законопред- 
писанията точният брой на 
избирателите във всяка из 
бирателна колегия трябва 
да се знае най-късно десет 
дни преди изборите.

Както ни уведоми Драган 
Антич, предсесдател на Изби ' 
рателната комисия, полети 
ческите парпш още не са 
доставили имената на свои 
те кандидати за народен пр 
едставител от избирателната 
колегия 159-

Изб! прател ната 
за избирателната 
159 (Сурдулица и Босилегр
ад) утврърди броя на изби 
рателните пунктове. Изби
рателите от Сурдулишка и 
Боснлеггадска общини ще 
гласуват общо на 88 места. 
49 избирателни пункта са 
на територията на Сурдули
шка, а 39 на територията 
на Босилепрадска община- 
В аравнеиие с последните ед 
нопартийни избори броят 
на избирателните пунктове 
в Сурдулишка община е уве 
личен с 2, докато в Босилег

радска община е останал 
същ.

комисия
колегия

Едновременно Д. Манич 
изнася и своя Общинските 

още не са доставили на Из
бирателната комисия точни 
списъци на избирателите, 
така че все още не се знае 
„големината“ на избирател 
ното тяло. Въз .основа на по 
казателите От последните из 
бори може да се предполо
жи, че избирателната коле 
гня 159 има между 28 и 29 хи 
ляди избиратели-* От тях в 
Босилеградска община са 
около 9000, а в Сурдулишка 
община между 19 и 20 хи-

скупщини
на безплатнапрограма 

за действуване, тъй кат о не 
е члан на нито една пар
тия. В нея се казва: 1. Юго 
славия и Сърбия — без спи 
тети, межди, делби й пре
селения; 2. Конституция — 
според която Народната ск 
упщина е най-висш орган 
на властта, а нейните най 
-важни решения одобрява 
народа, чрез рефрен дум 
което е най-голямо пости 
жение на парламентарната 
демокрация; 3. Правова дър

здравна защита, свободен 
избор на школуване, социа
лна сигурност и защитена 
старост; 12 Задължения на 
държавата 
век да обезпечи 
и работа; 13. Избори --- че 
стни и свободни, в които 
народът ще избере свой 
представител, който ще же
лае и знае вярно да пра 
нася народните мисли и же 
лания.

на всеки чо- 
жилище

Сг. Н. к. г.

ДСБЮ - ДА ИЛИ НЕ? Крачна към прогрес и демокрацияСЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА МАСОВО ИНФОРМИРАНЕ А ПО СЛУЧАЙ . 
ПРЕДАДЕНИЯ ТЕКСТ „ДСБЮ Е РЕАЛНОСТ" ВЪВ' ВЕСТНИК БРАТ
СТВО“ БРОЙ 1471 ТЪРСИМ ДА ПУБЛИКУВАТЕ

- Цялостно подкрепям и приемам инициативата за формиране на
влГвт нмчкГк'ьмЪ™На бългаР“те в Югославия, понеже това Предста
влява нрачка към прогрес и демокрация- Особено че в момент» н» те

предстоящите избори без 
недемократичен, монополен и

където има монопол властта _
властта и демокрацията взаимно

Клевета вместо трибуна
Зарадва ме началото на текста „ДСБЮ е реалност“, защото 

ят текст и текста на една другарка за ДСБЮ са привлекли ✓вниманието 
на неизвестния автор от Долно Тлъмино- Очаквах че със своето задълбо 
чено размисляне ще даде принос към разискването, което води вестник 
„Братство“ чрез своята рубрика — мнения „ДСБЮ — да или не“.

мо-
на тази те- 

опозиция и Ще владез 
Там,

монополът на

ритория да „победи“ на 
по досегашния

тоталитарен начин, 
демокрация, понеженяма , 

се изключват.
Авторът „обяснява“ какво представлява съкращението на Демо

кратическия съюз на българите в Югославия — това е название (ако не
що не е изменено). Липсва твърдението на автора в моя текст- Така ли
чи, че не, е искрено неговото намерение, което съобщава в четвъртото 
изречение на „своето“ обмисляне, което потвърждава 
щото изречение, което гласи: „Тези текстове са интересни не 
обикновен читател, а дори за специалисти“. Не 
листи се касае!

„а Демокра-
пЖва.РИтеЛН0 Г0 «то ненУжеГ4ц^~е™иЦа„Кн°еИ'

вече в следва- 
само за 

е казал за кои специа-

Така вместо задълбочено размишление за реалността на ДСБЮ ав
торът открива (себе си) за „специалист“ за инсинуации, обиди 
Всичко което за мене е написано 
цел.

и клевети-., 
е измислица, лъжа с компрометираща Според новата 

век и. 1ражданин 
жи към определена

конституция на Република Съпбиа 
е гарантирано правотг» ,паУ ^ ^ ^ъРоия» на всеки чо- 

партия, която легтлнп' 0пРеДеля и да принадле- 
не принадлежи иито към една партия Те™ решстРИрана, йли пък да

.ГКЯТ » в.ГХ ;
Надявам 

информации 
връзка с това 
■ливна роля.

ттг-птг^е ЗНая дш1и това са йеДите на ДСБЮ! Ако авторът е член на

ска община отидох преди десет години. В своята работа винаги 
гласно изтъквах,своите становища по определени 
ите не ще ме поколебаят. За клеветите 
вярвам, че истината ще излезне на видело. .

ВЪВ връзка с тюи Сщоз' както^6“16 Ще пУб™Ува 
: И П° ТОЗ* начин н1й-'добаГще “ зпъГГ Гра^аните

ЯСНО и 
въпроси. Инсинуаци- 

отделио. Вместо лъжа и обиди
всички 

във
своята информа-

Борис Костадинов
Велин Стоичков 
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Л РЦЛЦ |У| Ц || | ^ д у ^ ^ ^БМгаж?ИТЕ СЪВЕТИ И СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ В ИЗДАТЕЛСТВО

ГРЕШКИ? и №Ш Мт '* шпг33
~ В изключително тежките материално-финансови условия и в сложната общес 

твено-икономическа и политическа обстановка, редакциите на в-к Братство" списание 
то „Мост“ с книгоиздателска дейност и детското списание „Другарче" успешно са осъ 
ществили възложените им програмни задачи, а редакторската политика е водена и 
реализирана съгласно с програмните задачи а редакторската политика е водена и реа
лизирана съгласно с програмните концепции, бе констатирано на издателските съве 

ТИ на изданията и на Централния издателски съвет на Издателство „Братство" на

1
Бройни, проблеми 

новения не само
и стълк спедиции да получат 

решение от митницата, 
други пак да останат 
вън оградата.

Решението трябва 
временен характер, а заин- 

спедиции т^я 
ова да участвуват във фи
нансиране на допълнително 
градоустройствено 
ние и проект за , сграда,

бъдат поместени 
спедиции, а сетне 

да участвуват със средства 
в строежа на същата, 
какво значи времена лока
ния най-хубаво говори 
тейнера на „Инекс“, в 
ито е поместен фри-шопа 
който временно 
вече няколко години. (Наи
стина тези дни е подписан 
договор за строеж на сгра
да за това предназначение 
между „Инекс" и ОС).

Сигурно е, че никой 
ма нищо против работата 
на която и да било спеди- 
пия там, където тя е нуж
на и където има определе 
но място. Но ако 
ра сме били 
яне на контейнери 
за това сме се споошти с 
лштницата, която тихомъл
ком на някои разреши да 
поставят контейнер, з^шо 
сега меним мнението, още 
повече, че и в разговорите 
с генералния директор на 
съюзната митницата се из
казахме против контейнери 
те. което той подкрепи

Ако има нужда за стро
еж на сграда за нуждите 
на спедициите, зашо най-на 
пред не се направи градо
устройствено решение за 
нея. заинтересованите ла 
обезпечат средства да пос
троят и тогава започнат да 
работят.

раз-_ _ за съотве
тните общински органи 
и по-широко; предизвиква 
настоянието н а някои спе
диции да навлезат в така 
наречената Държавно-адмн 
нистративна зона на грани 
чно-пропусквателния пункг 
„Градини“ край Димитров- 
град, Те всъщност 
и лоцирани, но само з& ра 
бота с товарни камиони, за 
която цел имат и съответ 
ни помещения.

Обаче, вбе 
настоява освен

ано из-
Поради нерешения фина щият не е върнат. Личните 

нсов въпрос в Издателство доходи на заетите са низки 
„Братство“ и изключително Средният личен доход по 
тежкото материално поло- условен работник възли- 
жение, поради което прог- за 76 на сто в сравнение с 
рампите задачи по-нататък личния доход в стопанство- 
не могат да се изпълняват, то в републиката, т.е. 1423 
синдикалната организация динара. Но не само, 
в Издателство на 6 иоемв- низки, но са и нередовни 
ри взе решение от 15 т.м. Работниците 
заетите да започнат стачка 
на неопределено време.

Какво' е материалното по 
ложение на работниците и 
на Издателството? Поради 
липса на средства, Издате 
лството деветмесечието пр 
иключи със загуба от 
184 000,00 динара. Поради 
същите причини трудовата 
организация по различни 
сметки дължи 226 хиляди 
динара. От началото на 
годината тя бе принудена 
да взима заем и той въз
лиза 110 хиляди динара. Съ

жение на Издателството да 
се организира разговор 
Републиканския 
лен

да има в
изпълните 

съвет и в Скупщината 
на Сърбия, която е основа 

„Издателството“. 
След събранието на зае- 

Издателството,1 пос- 
ледваха събрания на изда
телските съвети на изданията 
и на Централния издателс
ки съвет, които дадбха по 
ложителна оценка на рабо 
тата на редакциите и подк 
репа на изискванията на син 
дикалната организация. На 
събранията на

тересованите

тел на
реше-там са че са тите вкь-

дето да 
всички в Издателст

вото лични доходи не са 
-получили за септември и ок 
том ври.Апо-често с*; 

с товарни
те камиони да работят и 
обмен на

• , Заетите в Издателството, 
формираха комитет за ста
чка, като подчертаха, че 
ще постъпят в стачка от 
15 т.м. доколкото до тогава 
не цм се изпълнят следни
те искове: да им се изплат 
ят личните доходи за септе
мври и октомври и да се 
обезпечат средства за нор
мална работа до края на 
годината. При това потър
сиха за материалното поло

коп-
валута на транзи 

тните И останали туристи.
•за тази цел често не се 

нзоират шгго 
начин. Най-очебнещ - 

- за това е нелегалното 
оиване

ко-

тук стои издателските 
съвети и на Централния из 
дателски съвет покрай дру
гото се

средства ннто
пример 

-• про-
на оградата от стра

на на „Сърбия" — гостили и
чарско-турнстическо пред
приятие от Пирот, както и 
настоянията за обмен на ва 
лута да се поставят контен нерн.

Един

подчертава, че Ску 
на Сърбия тряб

ва да стане основател 
цялата

пщината
на

организация, а не 
само на в-к „Братство“ ка
то се изтъква в досегашни
те контакти. Разбира 
и да превземе и решаване
то на финансовия проблем.

н я-

се,
„СПЕКУЛИ И ЗЛИ НАМЕРЕНИЯвече

време е разтоварен там, но 
~съответната

доста д члго до вчс-
против поетаа 

и ако Многопартийният политически живот наложи слож
ни и отговорни задачи пред редакцията на вестник „Бра
тство". Ръководейки се докрай по своята традиционно об- 
щоюгославска
вена Сърбия и нейния всестранен просперитет, както и 
от принципа на обективно, същинско, непристрастно, ця
лостно и точно на време информиране, редакцията успя 
принципно и достоинствено да представи целокупните про 
цеси в многопартийния живот и активността и действува 
нето на отделни партйи да представи съгласно техното съ 
ществено положение и влияние в отделни среди. Тази

— Доколкото проблемът 
спешно не се реши и обез 
печат средства — казва се 
между другото в заключе
нията на Централния 
дателски 
до Скупщината

инспекция не 
разрешава, а също така и 
митницата (това потвърди и 
Звонко Пошчнч, 
директор на Съюзното 
ническо управление преля 
известно време в Димитров град).

ориентация, ясна определеност за единстгенерален 
мит из-

съвет, отправени 
на Сърбия 

— издателските съвети, ре 
дакциите и органите на уп 
равлението в Издателство 
„Братство“ не могат да бъ 
дат. отговорни за 
на изданията и за полити
ческите и останалите репер 
кусии, които могат да пос
ледват в домашната и меж 
дународна общественост.

Тези дни, по-точно на 6 
Изпълнителниятноември, 

съвет при Общинската сйуп 
шина в Димитровград прие 
решение за поставяне 
оше няколко контейнера за 
работа на съществуващите 
и някои нови спедиции! На 
истина решението е обуелс 
вено със съгласие на митнн 
цата. Не прави ли се, оба
че, грешка тъй като до лре 
ди известно време жестоко 
се борехме против поставя
не на нелегално разтоваре
ния контейнер. И няма ли 
да се случи по „един кои" 
си канали само г-мределени

редакцията на в-к последо-своя позиция и определение 
вателно реализира и във връзка с инициативата за форми 
райе на така наречения Демократичен 
в Югославия, и затова „твърденията“, 
атива се намира редакцията на в-ка, че тя тази партия 
специално рекламира, че й се додворява и под са спекули. 
Това отделно дойде до изява в статията на Борис Коста- 

„Политнка“ от 11 октомври 1990 година под загла
на „Братство“, в

спиране
на съюз на българите

че зад тази иници

динов
вие „Чий гласноговорнтел е редакцията 
която съвсем неоснователно, тенденциозно, лично и злона 
мерно се компрометира в-к „Братство“ с 
се нанесе вреда“, казва се между другото в заключенията 

| на Издателския съвет на в-к „Братство“ когато разисква 
за реализирането на тазгодишната концепция и редактор- 

|ската политика.

Увъжаеми читатели, извин
явайте доколкото нашите 
издания не пристигат до 
Вас. Надяваме се, че ще 
имате разбирателство за 
постъпката ни.

В случая може да се слу 
чи временния характер да 
бъде с неограничено време 
траене.

намерение да му

А. Т.
«а**-

СЪЮЗЪТ НА СИНДИКАТИТЕ И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

НОВА РОЛЯ В ЯЗМЕЯЕЯЯТЕ УСЛОВВЯ
работници и творчески сили и още по-енеНалага се Съюзът на синдикатите в предприятията и заведенията да мобилизира всич ки 

ргично да търси от деловите органи да изпълняват поетите си задължения
ипиде. На пример, чрез преразпределение 
данъка върху личните доходи или чрез форми
ране ша социални фондове- . . •

наи организации синдикалните организацииI дават 
инициативи за изготвяно и допълияваме иа про 
црамите за приспособявано иа производството 
ким изискванията на пазара. При това там къде 
то това не е направено налага се да се изгот
вят критерии щ програми За намалявано и 1а 
работни места- .

Понастоящем едно голямо 'пиело предпри 
организации в републиката е изправеноятия и

пред трудности. Тази съдба не отмина и пред
приятията, цеховете и заведенията и в нашите 
общини- Започна рязко да намалява произво
дителността и стопанската активност, а непла
тежоспособността достигна такава степен, че 
започна сериозно да се заканва срещу ло-иата- 
тъшното стопанисване. Съществуват реални опа 
спости ловенето предприятия и колективи да 
се закрият. Това ще повлияе една част от ра
ботниците да останат без работа-

В сегашните обстоятелства твърде огромна. 
е ролята на Съюза на синдикатите <и в защита 
иа жизненото равнище, което при една част 
работници в отделни отрасли едвам свързват 
краищата. За жизненото равнище на работни
ците се разисква в предприятията и организа
циите. Това често е недостатъчно и се налага 
Съюзът иа синдикатите да води акцчч та за

В провеждането иа стопанската реформа 
не малко число работници ще останат без ра
бота. Разбира се, не гио своя шина. Съюзът иа 
синдикатите в републиката е «1а становище, че 
не може да се говори за „техноложкт шзли- 
шък“, а че работниците остават без работа по
роди липса на програми- Затова са необходими скупщина, 
нови развойни програми, с което да се създа
ват условия работа не само да получат „нреко 
бройните“, по н млади школувапм кадри. Но 
доколкото работниците останат без (работа, а 
останат, «налага се ш Съюзът на амидикатите 

. активно да се включи в решаването на миого- 
бройнигге мм проблеми. Разбира се, основното 

' с те да ие останат без

жизнения стандарт м социалното положение на 
работниците да се разисква ,н в общинските 

конто също така могат да дадат
За да се осуетяват тези отрицателни проце 
и последици, а стопанството вместо рестрй- 

ктивна да започчне офанзивна политика, неот
давна Скупщината на Сърбия прие съответни 
закани и решения. Това е което нрави държа

но какво в сегашните обстоятелства да 
Съюзът на синдикатите за работиици- 
жизнеио равнище спада и изобщо за 

по-успешно включване на предприятията
стопанската реформа?

Отговорът пито е прост, мито лек- Обаче 
имайки предвид, че Съюзът иа синдикатите се
га действува и други условия, когато не е ви
сулка иа бившия СК и когато ме стои прав пр
ед него, той може да даде принос за смекчава 

трудностите. В голямо число предприятия'

си
свеж принос-

В запазването на жизненото равнище не 
само е огромна ролята на самите работници, но 
и па деловите структури щ органи в предприя
тията и организациите. Те пече не могат 
търсят само отговорност от работниците, но Да 
започнат да дават отчети на онези които са ги 
избрали, на работниците. В противен случай и 
стачката е по-добро решение, откодкото до
брият работник да те може да заработи да пре 
читава семейството си, т-с. да търпи неспосо
бните делови органи, 
да тзнамират нови начини и програми за успе
шно включване в реформата.

вата 
направи 
те, чисто Да

и

материална подкрепа- И 
тук обаче е присъщ въпросът откцде да се обез 
печат средства, понеже тези от съюзно и ре
публиканско равнище ше са достатъчни. Без ог
лед, че винаги трябва да се търсят пови въз
можности и източници, средства за този цел би 
трябвало да се обезпечават и на общинско рап

които нс са в състоишю
нс на В. Б.
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”' ИЗОСТАНА ЛИТЕ КРАИЩА ЩЕ НРБ-РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД ЗА

ТЪРПИ*РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ

1САМ0 20 ИЗОСТАНАЛИ 

ОБЩИНИ 0 СЪРБИН
общ!шаКокд давкгтЕ месеца ЯЯш

ГОДИНА

ПЕТ (II ОБЩО ОСЕМ) ОРЕЛ 

ПРИШИЛ ОТЧИТАТ ЗАГУБА I

гимг! пп т ИЛ ПРОМЕНИТЕ В СТОПАНСТВОТО НА*»№]рИяпераитнте я напускат, а дс 
ловите й единици са пън 
фаза на разформиране. Със 
загуба от 941 000 
„Автотранспорт“ със 154 раб 
отийка спа трето място а 
на четвърто със загуба ог 
485 хиляди динара е строи
телното предприятие „Из 
градня“, със 123 заети. Най- 
-малка загуба отчита най 
-младото стопанско пред 
прнятне, занимаващо се с 
дървообработвателна лей- - 
пост „Бор", което след раз
дялата от Горската секция 
се среща с редица трудно
сти: недоимък на кадри, су 
ровини, машини за финали 
запия па отделни аезртнме 
ни и пр. II още нещо. 
Сравнявайки полугодишния 
финансов баланс с деветме 
сечния, лесно се забеляз
ва че, загубата при 01Т „Бс 
енлеград", строителното 

предприятие „Изградпя“ и 
„Граджевинар“ има извест
ни тенденции на намалява
не, а само при „Автотран
спорт“ загубата е увеличе
на с около 100 хиляди дн 
нара.

Според деветмесечните, фи 
нансови баланси, загуба не 
отчитат общественото пред 
прнятне „Услуга“ и Ветери 
нарната станция, какго и 
кооперацията „Квалитст“, 
но и техните финансови ре 
зултати да скромни с „тън
ки“ акумулативни средства

Да кажем и това, че по
дробен финансов анализ 
за деветмесечните резулта
ти, отделът по стопанство 
все. още не е изготвил. То-

Финансово положение в 
стопанските предприятия в 
Босилеградска община (без 
трудовите единици, стопани 
сващн в рамките на пред
приятията от вътрешността) 
е незавидно. Пет от общо 
осем стопански предприя
тия и след деветте Месеца 
от настоящата година отчп 
тат загуба от 5 милиона и 
722 хиляди динара. Напети 
на, ако може да бъде ня 

, деветмесеч

общиниВ изостаналите 
понастоящем се строят 207 
стопански обекти, 
трябва да бъдат

4000 работни места. Из 
граждането на тези обекти 
обаче е доведено под въпр
ос поради недостиг на сред 
ства и кадри. Макар че и 

Релубликаис-

дмнара в които
открити

над
(бюджет и други изпиши 

точпици).
В предстоящия петгоди

шен период, броят па об
щините и Сърбия, които 
официално ще се третират 
като изостанали ще бъде 
намален от 51 па 20. Досе
гашният задължителен за
ем, който сс 
дрхода па стопанството 
финансова помощ па 
та палите краища ще бъде 
заместен с по-стабилеп из
точник, в който ще се „или 
ват“ всички средства в Ре
публиката, предназначени за 
насърчаване па стопанско
то развитие въз основа 
единни критерии за всички 
общини.

Освен това, добави Янич 
остават в сила досегашни
те определения за икономи 
ческо свръзванс 
палите общини с развитите 
центрове в Републиката.

Па въпроса от какво са 
обусловени радикалите пр 
омели в ролята на Репуб
ликанския фонд за изоста 
палите краища, подпредсе
дателят па републиканския 
парламент отговори:

седствата на 
кия фонд не са достатъчни 
проблем са средствата 
банките, понеже 
банки все по-често бягат ог 
изостаналите общини.

I: I!па изостакаква утеха 
пата загуба по отношение 
на отчетената загуба в пол у 
годишния финансов баланс 
когато същата \ възлизаше 
на над 8 милиона динар? 
е намалена с 2 милиона и 
499 хиляди динара, но все 
още е голяма. Въпросът е 
още по-болезен, ако се има 
предвид, че загуба отчитат 
водещите стопански пред
приятия: общественото пре
дприятие „Босилеград“, Авто 
транспорт“,

деловите
отделяше от

за
изос

През настоящия 
шеи планов период, подчер 
та Янич, в изостаналите кра 
ища са построени 1490 сто
пански обекти, в които 
приети на работа 25 000 ра 
ботници. 
на тези обекти главната ро
ля е изиграл Републиканск
ият фонд. Преценява се, че 
освен два обекта няма не
сполучливи инвестиции в из 
останарите общини.

петгодн

са

на В построяването

строителното 
„Изгради я“. Това е същността на про 

които
предприятие
занаятчийската кооперация 
„Граджевинар“ и обществе-

ектопредписаиията, 
вече са внесени в скупщнп 
ската процедура и които 
се оценяват като докумен
ти от капитално икономиче

ното предприятие за дърво- 
обработвателната 
леност „Бор“ с над 670 ра
ботника н че кризисното пс 
ложение и занапред 
бъде присъств\гващо в сто
панисването им.

промиш-

ат останалите 20 процента 
Десетина общини просто не 
са способни да 
нито една развойна 
рама и се налага, вместо 
тях, това да го прави Ре
публиканският фонд. Пък и 
когато се намери програма 
няма кадри, конто да я ре 
алнзират успешно, 
двадесетина най-изостанали 
общини занапред ще бъдат 
..под опекунството“ на Ре
публиканския фонд, 
като не станат способни да 
вървят напред самостоятел-

ско н политическо значение 
за Сърбия.ще

подготвят 
прог-— Когато става дума за 

намаляването на броя па 
изостаналите общини — 
заяви тези дни пред в-к 
„Политика“ д-р Слободан 
Янич, подпредседател на 
Скупщината на Република 
Сърбия и председател на 
Скупщината на Републикан 
ския фонд за изостаналите 
краища — изхождаме от До 
сегашните резултати, които 
бяха осъществени благода
рение на помощта от Ре
публиката и от необходимо 
стта да се помогне на най- 
-изостаналите общини час 
по-скоро да изгонят бедата 
Техното развойно равнище 
не е ни една трета от сре
дното развойно равнище 
на Републиката. Останали
те 39 общини, които най-се 
роятно в срок от един ме
сец ще загубят мястото си 
в „клуба" на изостаналите 
общини ще ползуват някои 
бенефиции в преходния пе
риод.

Най-голяма загуба, спо
ред деветмесечния финанс 
ов баланс, отчита ОП "„Бо
силеград“ от Босилеград, в 
рамките на което 
ят 270 души, 
се с няколко дейности: тър 
говия, гостилничарство, ус
луги и селскостопанска де 
йност — 2 милиона и 2,99 
хиляди динара. На втооо 
място със загуба от 4 
лион и 759 хиляди 
строителната 
кооперация „Граджевинар" 
която допреди една годила 
беше емжду най-стабштните 
стопански колективи в об
щината. Сега обаче Коопе
рацията е пред финансов ко 
лапс — без строителна 
занаятчийска

работ- 
занима^ащи

Слооодан Янич
Затова

— От недостига на пари 
и кадри. В някои общини 
Фондът осигурява 80 на сто 
от средствата за изгражда
не на обекти. Проблемът* е 
в това. че инвеститорите не 
са в състояние да обезпеч

ва ще го направи тези дни 
и същият ще бъде предмет 
на разискване от страна на 
членовете 
ния

все до
ми

на Изпълнител- 
съвет на Общинскатадинара е 

занаятчийско но.скупщина, като 'при това и 
изготви съответни мерки за 
преодоляване ^на настоящо
то положение. Засега 
деветмесечните

ДИМИТРОВГРАД • п* *по
финансови 

резултати са разисквали са 
мо съответните органи 
рамките на своите 
ятия. Компютернзация на ГИДвили 

работа, коо- предпри- м. я.
С набавка 

на 14зИаНЖЖЛрРъЕз^БЛИКАНСКИЯ секретариат и инсталиране 
компюторн в каучо- 

вата промишленост Дими 
тровград“ (ГИД) е завърше 
на първата фаза на компю 
термзация. С това са, 
хванати всички

цел да повдигне системата 
на информиране на по-ви
соко 
това
касността

равнище. Ведно с 
ще се повиши и ефи- 

и контрола във 
всекидневната работа. С по 
мощта на компюторите ще 
се създаде възможност за 
по-ефикасно пестене 
териалите и спешно ще се 
контролират и следят раз
ходите в стопанисването на 
предприятието. Сигурно и 
залежалите стоки 
де на минимално 
понеже в най-къс 
могат да се

АКЦИИ ЗА АВТОМАГИСТРАЛАТА 
ОТ НИШ ДО БЪЛГАРКИ об-Янич изтъкна, че вече не 

може и не смее да се 
пуска всеки втори или тре
ти динар, който се отделя 
за ускореното развитие иа 
бедните общини да се хар 
ш за допълнително 
не на меспазеиите финансс 
ои планове, за погасваие на 
загуби, прекрояване иа про-
ятГпм Г°Да ,,а Ре~°*
оналиости. 33 ДРУП‘ Иеращ-

комерчески 
и финансови работи или 
бързо М ефикасно обработ
ване на всички

до-
в Г-,.„Н,Г™ТУГТ За ПЪТИЩа призова най-големите фирми в Сърбия да формират акционерно дружество Р Р на ма-суровини II

Автомагистралата от Ниш плоатация на автомагистра 
до югославско-българеката дата Ниш _ югославско — 
граница, която цредставл- българска граница- Това е 
„тясно място“ в междунаро един 0т най-фрекфентните 
дния транзит от- Европа към пътища в нашата страна по 
Близскн Изток ще бъде пое - който минат над 5 милиона 
троена със средства на ак- д
ционери от страната и чудж., 
дестранен капитал- Интерес 
за участие в изграждането 
на този . важен междунаро 
ден път вече са проявили 
концесионери От Франция и 
Италия, и България е гото 
ва да участвува в реализа
цията на проекта.

По инициатива на Репуб
ликанския секретариат 
транспорт и връзки Инсти
тутът за пътища от Белгр
ад призова ' най-големите 
фирми в Републиката да 
формират акционерно дру 
жество за изграждане екс

възпронзводствени 
али, които влизат в поед- 
приятието, 
складовете за готови произ 
ведения и суровини , праве 
не равносметки на разходи 
те, комплетно 
финансовото

матерм-

състоянието - в

ще дове-
равншце 
срок щеследене намоторни превозни 

годишно. Инициативата 
отправена към Електронна 
та и Машинната промиш
леност в Ниш, Нишката ба 
нка и още към стотина инс 
титуции и организации в ,Съ 
рбия. .

средства проверят 
изчислят. От Друга страна 
и планирането на произвол 
ството ще бъде далеч по- 
-ефикасно. Отделно 
торизацията 
ботата

IIи материално 
стопанисване до изчисляне 
на личните доходи на 
тите. Чрез, набавените

е

— Смисълът 
те в 
бия и 
мно

зае-
КОМП

ютори ще бъде устройвана 
и водена кадровата и всич
ки други евиденции.

на промени- 
стопанството на Сър- 
отделно в 20 екегре-

изостанали общини _
подчерта Слободан Янич — 
е в стремежа 
се концентрират

компю-
Ще улесни ра- 
администрацня- 

та, ще подобри нейната ра 
оота. а очаква се и да на
мали същата.

на

Както нисредствата да 
и насочат 

към по-малък брой обекти 
относно да се инвестира по- 
-ефикасно и да се увеличи 
профитът. Досегашният ... 
ит ни учи, че е необходй- 
мо да се намерят по-стабил 
ни финансови източници за 
екстремно изостаналите об

Както изтъкват в Институ 
та за пътища акционерното 
дружество трябва да анга-. 
жира собствен капитал и да 
намери други източници на 
средства

осведоми Слава 
годоров, директор на ГИП 
наскоро трябва да 
реализация на 
за на

Компюторите са набавени 
°т търговското 
„Щумадия“ 
тирани, а тези 
стигнат 
обучаване на 
работа с 
ГИД.

започне 
втората фа- 

компюторизация 
оп- предприятието. Тя 

хване

за
предприятие 

и вече са монна
ще об-за изграждане на 

автомагистралата, включит ДНИ що при 
специалисти запроизводството 

купната система и съв 
на стопа- 

нисване. Според Тодоров
компюторизацията

елно и чуждестранен капи
тал-

кадри ге за 
компюторите в(Според ТАНЮГ)

има за
А. Т.
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НАКЪДЕ ОТИВА ЮГОСЛАВСКОТО СЕЛО’

МЛАДИТЕ ОТИВАТ, А 

СТАРИТЕ БЕЗПОМОЩНИ
* СЕЛОТО ПОДПОМОГНА ГРАДОВЕ 

ТЕ ДА СЕ ИЗГРАДЯТ, А СЕГА ТЕ НЕ 
МОГАТ ДА МУ ВЪРНАТ, ЗАЩОТО 
МЕ ДВАМА СИРОМАСИ

ОТ БЮДЖЕТА НА ФЕДЕРАЦИЯТА

4 милиарда за 

селското стопанство
■■ш

* СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ 
С влошаването на икономическото 

положение у нас, остаряването на село
то се ускори.

За разлика от градовете, които всич
ки обществени обекти строиха предимно 

■е обществени средства, селата чрез ме 
стио самооблагане правеха това сами.

Социалното положение иа селяни 
те като цяло е слабо — твърди д-р Мла
дей Стоянов, от Нови Сад. То никак не е 
в съзвучие с обществено-икономическото 
значение на селото 
ство.

ИМА

От общо 6518 милиона динара, колкото би 
трябвало да се отпусне за селското, стопанство до . 
края на настоящата година — за регрес, лихви и 
допълнително насърчение на износа, на републи 
ките и покрайнините до днес 
4 милиарда динара.

Както тези дни беше съобщено в Секретари 
ата на Съюзния изпълнителен съвет за информа
ции, досега за< регреси на дял от лихвите, за рег 
реси за производство'на изкуствени торове, 
ствени семена, средства за защита 
и допълнителни насърчения на износа — от съю 
зната каса най-голяма сума е изплатена на Вой- 
водина, 1157,5 милиона динара. На Хърватско от 
тези средства е получило 1089,5 милиона динара, 
на Сърбия са отпуснати 755;1 мирион динара, 
Словения 514,2 милиона динара, на Македония 288, 
ма Босна и Херцеговина 127, на Косово 49, а най- 
малко в Черна гора — само 2,5 милиона динара.

(Танюг)

Селото днес е оедно. Социолозите ппе 
Движдаг на селото неславно бъдеше ?п 
ако нещо по-съществено не се преднои- 
еме за половин век то ще изчезне.

Това е една 
етики на

са преведени къмот основните 
югославското село

характерн- 
днес и "а

селското стопанство днес. Защото тази 
стопанска. област 
тири' десетилетия 
на думи,
ктури дето се казва,

и селското стопан-през изтеклите че- 
имаше само подкрепа 
- политически Доходът на селяните е три пъти по- 

малък от този на градския жител. Жиз
неното

от всички стру-
но върху него на- 

^ше целокупното бреме, за да същест
вува социален мир.

Върху плещите
се изграждаше промишлеността, 
те, и винаги се говореше, 
късно

равнище на село е в противовес 
с икономическата сила на селото и селя
нина. Затова имаме 
стопанското 
в необходимите

каче
на растениятаи упадък па селско- 

производство. Храна няма 
икономичес

на селото и селянина 
градове- 

че всичко по- количества,
кото положение на селянина се влошава 

всичко това има за последствие напус 
кане на селото и селското стопанство.

Но с обедняването 
нява и градът. Занемареното селско 
панство, слабата работа и грешките, съ- 
деиствуват също за това. А съюзното пра
вителство,

ще бъде върнато..
И днес, когато селото напълно с обе

днено, съществува беднота и в града, та
ка че имаме двама бедняци.

— Селяните отиват в града или в ч\- 
жбина (където в 
над 700 000 селяни) да работят 
та, да имат соинална осигуровка, защото 
работата в селското стопанство в Югосла 
вия все още не се счита за трудоустроя
ване казва д-р Раде Шкула от Загреб.

наобед
сто

на село

момента се намират 
за занта въпреки че предприема мер

ки, за да раздвижи аграра от мрътва то
чка — не разполага с толкова средства, 
за да удовлетвори апетитите на всички 
републики и покрайнини.

ЕСЕННАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА* СЕЛОТО ОСТАРЯ
* НЕСИГУРНОСТ На село една четвъртина от населе

нието с а хора от над 60-годишна въз
раст, а само 4,5 процента до 20 години! 
Перспективата на селото основаваше вьр 
ху стари и изнемощели хора.

Само във Войводина такива 
жават над 300 000 хектара ниви. Затуй 
в страната днес имаме към 800 000 хекта 
ра запустели имоти, а 1,5 милион хекта 
ра изобщо не се обработват...

— Причината защо младйте напускат 
селото в последните години е в лошиге 

за работа в селското стопаист- 
мроблеми на наслед-

Без торове н семена— Несигурността, предизвикана от 
все по-голямата беднота на селяните е 
причината, дето само в селата въз Вой- 
водина днес има празни над 22 000 къщи, 
и покрай това, че животът на село е 

има ток, пъти 
амбулаторни, аптеки, училища

прите- ня. Но и покрай това, че 
оптималния 
тича това селскостопански
те производители много не 
обезхрабрява. Стига да пот 
рае хубаво и благоприятно 
време за оран.

Не без основание селско
стопанските производите
ли в Босилеградска общи
на се оплакват, че са ос 
тавени сами на себе си, и 
когато трябва нещо да 
произведат и когато да про 
дадат.

Така е и сега, по време 
на есенната сеитба. Оста
вени са без семена и торо
ве. Но и покрай това, селс 
костопанскцте производи
тели в низките села: - Мле- 
комипци, Ресен, Белут, Гру 
инцн, Извор, Бресница... по 
лзуват благоприятните кл
иматически условия да из 
орат и засеят запланувани
те петдесетина хектара. Ог 
това — около 40 ха с ръж 
н десетина хектара с пше
ница.

Следва да отбележим, че 
поради неблагоприятната 
есен, поради дългия засух 
земята без достатъчна вла 
та, есенната сеитба закъс-

съществено променен 
ща, вода,
културни домове — сподел:! д-р Берислав 
Шефер от Белград. Към 90 с от селските' 
семейства имат електрически ‘домакин
ски уреди, радиоапарати, телевизори, 
кола. Селскостопанските производители 

разполагат с над 14 О00

срок. вече из

условия
во, неразрешените 
ство и липсата на възможност младите 
на село да организират живота си

— Орали сме и по-късно 
— казва Иван Тасев от се 
ло Груинци — Всичко зави 
си от времето.

Тази есен например бе 
суха, и по-рано не можеше 
да се оре. Сега след после 
дните дъждове, които дой 
доха като поръчени, вре
мето е добро и благоприят
но за оран.

Когато става дума за се
мена и торове, на мен не 
ми правят много проблем. 
Ползувам собствено семе и 
торове от добитъка. Впро
чем, и цената им не е дос
тъпна за мнозина, па и за 
мене.

в нашата страна 
комбайни* с десетки хиляди берачки за 
царевица, разносвачи

все по-голям е броят па ветеринар
нана изкуствени то- сьвремепни начала.

Също така, на село не съществува 
икономическа и социална сигурност. По 
дценяващото отношение към този отра 
съл също е от голямо значение. Днес 
160 000 младежи па село не могат да си 
намерят житейска избранница!

Едно изследваме говори, че една чет 
върти па от селското население днес е 
на ивицата на съществувание.

Следователно, и покрай това че село
то социално значително е напреднало, 
известна част от населението там не с 
могла да побегне от беднотата.

рове,
ните станции и сервизите за селскостопа 

машаини. Селяните в Югославиянските
от 10 милиона хектари ниви притежават 

•83 на сто. Подобно е и положение с жи
вотновъдния фонд, от който 91 на сто е 
в ръцете им, сетне 90 на сто от сслскосто 
папската механизация е също в ръцете 

производителите, а 94 па сто от раоо- 
село произвежда над ол на 

от излишеците на храна.
на
тната сила на 
сто

И покрай това че селото чувстаитс- 
все пак иа село огхлно е напреднало.

имаше бедни хорарай време си

ШИ мл.
ИА ФЕРМАТА В ИЗАТОВЦИ

400 юнци за
угояване

Както ни уведоми Снннша ТОШЕВ, дирек
тор на общественото предприятие „Нишава" в 
Димитровград тези дни на фермата в Изатовци са 
докарани 400 юнци за угояване, снментолска по
рода.

Храна с обезпечена. Подсигурени са 400 тона 
разпи треви, сетне над 500 тона силаж (царевици 
па зърно) и др.

Кредити за юнци са теглени от Белградска и 
Пиротска банка, а значителни средства са обезпс 
чени чрез Републиканския фонд за стопански нзо 
станалите краища в Република Сърбия.

Общата сума иа капиталовложенията в този 
похват нидмннаиа 5 000 000 конвертируеми динара.

М. А.Ог Димитровград за Висок през Видлич сега има хубав път, но... късно. Височини се 
изселиха по градовете. В селата има само остарели хора
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ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯДИМИТРОВГРАДСКИ ТЕМИ И ДИЛЕМИ

ПОСМЪРТНА ИЗПОВЕД НА 

ИСПАНСКИЯ БОЕЦ
ГОЛА ПЕСЕН

„Раздробио е нашето време 
раздробени са много съдби 

X. Радевски
Докумснтолио-измислеи
разказ

си спомням думитеБях малка, тю още 
на един Човек,

който съжаляваше, че няма да
Желанието ми се сбъдна 

С нелегални документи пр
ез Белград, Виена и Париж 
се озовах и блянувапа Пе

ния. Станах боец в

ските н Първата световна 
вбйна. Ни|ц\к във военно 
време завърших н четвърто 
отделение, бляпувах за до
живяване па нещо ново... 
С тринадесет години ме до 
водеха от Вьлковпя в Ца
риброд. Като чирак започ
нах да изучавам шивашки 
занаят. Същата професия 
продължих в Драгоман п 
София. Копнеех по Вьлко- 
вия, Видлпч, другарите, ов 
цете и говедата...

През двадесетата година 
се слага новата граница. 
Останах отсечен отвъд гра
ницата. Настъпиха нови сле

„... Цели педесет и три', 
години се каня от моя не
знаен гроб, някъде на стъм 
ните скали на планина Га- 
дарама, край. Мадрид, от 
държава Испания, да вн с.' 
изповядам защо, как, за 
кого и на кон начин поло 
жнх своя млад, мъжествен 
32-годишен живот. Повече 
от половин век трезво раз- 
нмелях какво повече тряб-

изживее

този век,
който да види може ли 

наистина 
ЧОВЕКЪТ ДЛ СТАНЕ ЧОВЕК!
Л моята баба, философ я наричаха,
(едни я мразеха, други обичаха) 
казваше:
— Е, Владо, Владо, има някъде и добрина 
но Христос не може повторно
да пресъздава света!
— Ех, тази страшна 
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМЛ 
Проклета да е!
извика баба
— Какво ще кажат хората 
за ужасите и преследванията 
във връзка с нея,

Владо!?
А той мълчеше. В очите му видях 

сълзи
кристално чисти 

и бистри.
И чух въздишки.
Знаех, че тази година е 

СТРАШНА
от нея се свиваха сърцата, 
от нея се променяха лицата 
и още едно име
започващо на ГОЛ......
предизвикваше въздишка и 

БОЛка
— Защо е толкоз страшна, тази година,

бабо?

и IIV“ въвбригада 
„Георги Димит-

терпаппопалпата 
(батальон:
ров"). Като работник и ре
волюционер. озовах се и 
първа рота п в първия вз
вод па батальона, като 
лнткомссар. Сраженията би 
ха жестоки.' Вярата и край 
пата победа бе па паша ст
рана. В моя взвод сс на
мираха доброволци от Бал
каните (румънци, българи 
сърби, гърци, македонци..) 

двоешш, революционни го- Заемането па Мадрид бе и
дини. Нямах още нп пълно мой блян. Трябваше да се
легне, но сн поставих зида- разплатим с една от най-
ча: „Ще ратувам за право -злите дивизии, която сс бо
то на работника, за равно- реше под знамето на Фрап-
правне, интернационализъм ко. Мароканци диви племе
и за много други по онова па (дива дивизия). Дадох
време утопии"... Станах ак заповед „юрнпг
тнвен деец в профсъюза па 
шивашките работници. Дон 
де н навечерието па Вто
рата световна * война. Раз 
брах, че някъде в Европа 
съществува някакца си дър 
жава Испания. Разбрах н 
това, че в тази страна мя- . царибродчани и моите въл- 
кой си диктатор Франко, с ковиянн се гордеят, че там 
помощта на Хитлер и Му- някъде далече от тях, за 
солини, избива на хиляди една испанска революция 
родолюбци, опитали се да 
провъзгласят „червена*4 ре 
публика. Разбрах и това 
че хиляди чесномислещи се 
хора от света, като добро
волци започнали да се от
правят към Испания, за да 
застанат на страната ид 
прогресивните сили. Меч-/ 
таех и аз да стана нспан 
ски боец.

по-

ваше да направя за своите 
царнбродски земляци, за да 

„свой“, ка-ме признаят за 
то техен съгражданин, кой
то истински желаеше да 
удостои своето градче с 
безсмъртието си, така че 
поколенията да казват: „VI 
нашият край даде една сви 
дна жертва в правдивата 
испанска революция!“. Бях 
доволен в своя студен гроб 
че след Освобождението на 
Димитровград се намерили 
честни хора. конто призна
ха моята смърт, ‘дори сло
жиха моето име на една 
негова улица. Но моята 
смърт попречва на някои 
димитровградски „ръково
дители“, снеха през една 
нощ табелката с моето име

тръгнах 
пръв н първият изстрел и 
първият куршум ме улучи 
точно сред челото. Паднах 
мъртъв, там някъде в пла
нина Гаадарама, очите 
бяха отворени и макар мър 
тъв си казах: ..Нека моите

ми

от едноименната улица, а 
оправданието пред вас мои 
димитровградчани бе: „Той 
не заслужава да има тан
ца, той не е наш, а бъл
гарски испански боец!'.

Кой съм аз? — Родих се 
през 1905 година в с. Въл-' 
ковия. Баща и майка ми, 
като бедни селяни, 
свързваха крщицата, а аз 
растях край овцете и го- 
ведата. Като дете дожив 
ях целия ужас на балкан-

за вечни времена 
своя млад и още неизжив
ян живот шивашкият рабо
тник Петър Тасев!“

положи

И отново като мъртъв сл 
ед половин век се питам: 
„Бре хора, какво още тря
бваше да направя за вас 
за да уважите моята интер 
национална визия, моята 
смърт? Коментар на въпро 
са безпорно не е нужен: 
но нека им служи на чест 
на някогашните 
градски 
които и „мъртвите пречат“!

Адрес на възбудения во
ин е: Интербригадист ПЕ 
ТЪР ТАСЕВ, планина Гаада
рама, Мадрид — Испания 
(незнаен гроб).

едва
попитах шепнешком аз.
— Защо така въздиша дядо Владо?
— Ще разбереш, Чедо, сега си още 
малка!

Съдбата на, тази година и 
нейните жертви е 

ЖАЛКА!
От Г0ЛОТ9 Страшилище 
ще се срамуватедимитров- 

ръководители, на
и
Вие

Утре—децата,
обаче времето ще обезличи лицата
на онези, които наказваха с юмрук 
и кълцаме на камък

(със или без Чук)
песен е посветена *наП.С. ТазиЗаписа:

Кирил Т. Тодоров 
зааайсюоастаосшаосшаааапсшааос

жертвите на 
най-ужасното следвоенно мъчилище Голи оток.

Зденка Тодорова—Свиленкова

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

хиляди динара за електри 
Фикация на 11 училищни сгради

Въпреки че всички 
Босилеградска села 

община 
още преди две—три години 
са елктрифицирани, 
десет училища все 
мат ток. Причината

рифициранотеИЯ Рикачево. Торно
едина СГраДИ- За целта са ** Доганвд4 Дукат-№дш,а| 11 
оЯ зпечени около 342 000 дина- м°ганица‘ 
още ня ра. От това 280 000 

обезпечи

в

Републиканци^ Няма съмнение, че с еле 
провеждаше Ф“д за осн°вно образова илища^е^сГсъзд^т ус“ 

. пия, отговооните^^училище “--Ра сГГо- Г^анГ „Г™"Р°
че лиТГХа ПаСИВНИ Ка™ 6ствени срутва, йо ^то*. обраТоватГниягГоц^за
бва елект^скТток“.ТРЯ “риТескГ^окще ’ "Г“

Едвам сега, з училището" . « в™?“ ~ Го™ об^Г^я 
видяха своята грешка ’ и Ресен ^лекоминци, учителите които тук квар-

. обезпечиха средства за вГназърГца"’ ЯрГСн“ 1»' ТИр*Ват-

_ за това
е съвсем проста. Когато в 
тези4 села се
акцията по
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ПО ПОВОД ДЕНЯ НА МИТНИЧАРЯ — 15 НОЕМВРИ
.. Сред най - модерните в'

\/ света
* НАГРАДИ ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ

пов°Д 46-годишнинатаот Деня на митничаря — 
15 ноември тези дни в Дн 
митровград се. състоя ск
ромно тържество, на което 
за резултатите на тази • слу 
жба говори управителят на 
митницата в Димитровград 
Милорад Чирич. Той под
черта, че може да се кон
статира, че митницата 
Димитровград 
петните в 
По такъв 
рите на свой 
лючават в 
стопанската

— Отделно 
подчерта Чирич ~ 
ме континунранп резултати 

разкриването и прекратя 
ването на пътищата 
котици, като 
чин пряко изпълняваме 
чки международни

се радваме — 
че лма-

чии нашата служба се на 
реди сред най-съвременните 
в света.

За постигнати резултати в 
течение на настоящата го
дина мнозина митничари от 
Димитровград бяха 
редно награждавани, 
ме наистина с какво да се 
похвалим, защото имаме си 
ециалисти, истина 
ри и оригинални професио
нални, каквито би 
ла да има всяка митничес
ка служба на света. През 
изтеклия едногодишен пери 
од имахме и завидно сътру 
диичество и съдействие и с 
останалите субекти по обще 
ствена

в
на нар 

по такъв на
веи и извън 

ИмаИ дого
вори и конвенции, конто >1* 
подписала и СРЕЩА С Д-Р ГОРДАНА ПЕИЧИЧнашата страна 
в борбата с тази опасност.

С нашите действия 
зн план широко защищава 
ме младите хора у нас 
младите животи изобщо и 
значително 
към отбрана 
Европа и Америка 
международна злина.

Що се касае

в
майсто-е сред най-уе 

нашата страна, 
начин и миши ча 

начин се вк- 
прове-ждането на 
реформа у 

Сред многобройните 
чи, пред които са изправе 
ни митничарите на гранич
ния пункт 1 радина и ж п 
— гарата Чирич посочи и 
следните: 
сигурностна 
изпълнехте на зада пгге на 
митничарите, сетне защитна 
роля, когато се касае 
домашния пазар, прилагане 
на инструменти в областта 
на икономическите

чужбина н —: важ

ЗВОНСКА БАНЯ ЗОВЕна то
пожела

допринасяме 
на Западна 

от тази
* ПРОГЛЕДАЛА СЛЕД 35 ГОДИНИ!
* ГОСТИ ОТ СССР, АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ...
* НАСКОРО — УПОТРЕБА НА ЕЛЕКТРОТЕРАПИЯ И 

ЛАЗЕРНИ ЛЪЧИ

нас
ЗДа

самозащита, преди
всичко с обществено-полити 
ческите общности, сетне с 
Югославската

до осоруде- 
добавп тон — Откак пред

хотел „Мир“ в Звонска баня
две години сия.ността

можем да кажем, че рабо
тим

[■

Своето умение,. знание и . 
труд тя полага за да смекчи, 
неволите на харата, идващи 
в Звонска баня да намерят, 
цяр за ревматизъм, разни 
неврози и прочее.

осъществяване на 
съставка при народна ар

мия, граничните поделения 
на ЮНА, с органите на 
вътрешните работи и др 
органи. Нашата

прие първите си гости за
почна да се говори и за док 
терка Гордана Пейчич. Днес 
вече за нея се разчу на вси 
чките четири страни на све 
та. Само ония, - които не са 
били в Звонска баня, не раз 

. казат за нейната грижа, ве 
жливост и спретнатост- 

Гордана Пейчич, .която по 
настоящем се намира на спе 
циализация в Ниш, това 
приема като нещо съвсем 
нормално За своята профе-

прн най-съвре.чсшш ус 
ловня за работа,' с най-мо 
дерна техника, приспособе 
ни към изискванията на съв 
ременната митническа слу
жба.

за
служба

осъществи завидни резулта • 
ти и на международен пл
ан. През годината 
митница посетиха официал
ни делегации на

Звонска баня сеотноше намира 
на 670 метра надморска ви 
сочина- Разположена е в жи

ния с
на функция в обезпечаване 
то на средства за финанси 
ране на потребите на феде 
раинята.

И най-новите изменения 
на митническия закон съде- 
йствуват към още по ефи
касна работа на митничес- ката служба в СССР, Унга- 
ката служба. По такъв на Рия' ^ългаРия, Обединени

те нации — изтъкна между 
другото Чирич.

нашата

митничес- вописна природа в подножи 
ето на Асеново кале и Вла
шка планина. Но да чуем 
какво ще ни разкаже за нея 
д-р Гордана Пейчич.

У

1На второ място в страната Митническата служба I 
Димитровград е осъществи 
ла добро сътрудничество и 
с трудовите 
спедициите и с инспекцион
ните служби.

ОТ НЕВРОЗИ — ДО НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ
— Звонска баня лекува.

в

варят.
С една дума — възстанов 

ява До голяма степен здра
вето на хората. А има ли не 
шо по-хубаво от това?

Хотел „Мир“, където ста 
ва лекуването, е оборуден 
с най-съвременни медицин 
ски апарати, каквито не ра 
зполагат и много по-извес
тни бани — споделя д-р Го 
рдана Пейчич- .

всички видове ревматични 
“възпаленияорганизации,Граничният пункт Гра

дини край Днлштровград 
дели второ място със Се 
жана по броя на транзит
ни туристи и пътнически 
возила в първите девет ме 
сеца на годината. Тези све
дения ни съобнш МИЛО
РАД ЧИРИЧ, управник на 
митницата в Димитровград. 
Както изнесе той, в този 
период югославско-българс
ката граница са минали об 
шо 6 500 000 пътници,

1 400 000 моторни превозни 
средства.

Според сумите, които са 
наплатили на този пункт 
— Градини е на първо мя 
сто в страната, като с взе 
та сума от 120 000 000 000 
динара. Тази сума 
ществсна не само па I радя 
ни, но и на ж.п. — гарата 
в Димитровград, където съ 
що фреквеицията на пътни 
ците е голяма.

дегенератив
ни и (извънставни възпале
ния; сетне — нервни разст
ройства като невралгии 
неврастении и дори и психо

злато и предмети от злаго.
първите девет месеца па 

настоящата година те са
разкрили 28 нарушители, За изключителни 
които се опитали да вре- ти в разкриването 
несат през нашата страна котици, митнически и валу- 
наркотици. Сред тях има тни нарушения от миналото 
7 югославски поданици. Ко- дишния 15 ноември до днес 
нтрабаидисти със злато и парични награди са получи- 
златни предмети е имало ри: Звонимир Джорджевич 
също няколко десетки. Ед- Джордже Станкович, Лю- 
ин чужденец се опитал от бивша Ранчнч, Велизар Жи- 
Турция през пашата стра вкович, Александар Джу- 
»а да пренесе например рич, Горан Ранкович, йо- 
500 запалки, друг контра- вица Димитриевич, Дарко 
бандист имал 2000 кашона Церович, Славнша Чирич, 
луксозни цигари, трети 5800 Мирко Паплоичч, Вннко 
златни ръчни часовници Жнвковнч, Драган Цолнч 
Направен бил опит да бъ- Братимир Джукич Мио-’ 
дат пренесени па Запада и драг Тошнч и Горан Ман- 
3800 златни предмети, раз чич. 
ни кожени якета; 26 сребъ 
рйи корсети с тегло от 
около 10 кг и т.н.

В
I

IIрезулта- 
на нар-

неврози- . .
ь л агоприя тно действува 

и върху спадане на повише 
но кръвно налягане — казва 
Г. йейчнч. Водата в Звон 
ска баня, съдържаща и .ра 
дноактивни елементи, съд-., 
ствува за регулиране на 
кръвообращението в пери
ферните кръвоносни съдове- 
В нея мускулите омекват, 
а лигаментнте' се отпускат; 
порите по кожата се от-.

В банята работят посто
янно двама лекари обща пр 
актика, а периодично от Пи 
рот или Ниш идват двама 
лекари-фтизиолози, двама 
лекари невропелхиатри и 
др. специалисти.

ОТ АВСТРИЯ — ПОД АСЕНОВО КАЛЕ

За случая на пенсионира 
пата медицинска сестра от 
Ниш Вера МЬшшлович, коя 
То дошла да лекува ревма-. 
тизъм, а прогледала след 35 
години — стана известно на 
вред в страната-

— Да. Наистина нашата 
пациентка беше безкрайно 
щастлива, когато след няко 
лко дни лекуване — прогле 
да! Значи водата в. Зв- баня 
багоирпитно действува и въ 
рху лечението на наруше 
но зрение. Със ' оипурност 
лекува червена ината н свър 
бедеа па очите — казва Г- 
Пейчич и добавя: преди

известно време имали нов 
успех. Този път възвърнал 
зрението сл австрийката 
Ана Граф. :

с ОСГЬ-
За изключителни 

тати
ние па митницата в 
град с присъдило две гра
моти" и ссдсм парични на
гради. С грамоти са удосто 
ени: Богдан Зарков н Слав 
ча Арсенов, а парични на
гради са получили: РадсАи 
дрссвич, екипът за извънре
ден контрол и състав: Ве
лизар Жинкоапч, Арсксан- 
дар Джурнч и Владан Злат 
кович, сетне; Александър 
Петров, Гордана Радопапо- 
нич, Горан Ранкович, Джор 

/ дже Станкович и Дарко Цс 
рович.

арезул-
— съюзното упрапле- 

Бсл-Зарад изключителни ус
пехи 3/4 от всички награди 
но повод Деня на митпи- 

са присъдени на

1

— Тя Ш1 е често гост, за. 
щото оттук се завръща в ро 
дната си сбрана крепка и по 
здрава.

— Последните два случая 
— не са усамотени — изткъ 
ква д-р Гордана Пейчич. 
Още мнозина пациенти от. 
ванчки краища на нашата 
страна ни се обаждат, като 
имат само похвалил думи 
за лечението си в Звонска. 
баня-

НАПУСКАТ МОРЕТО ЗАРАД ЗВОНСКА БАНЯ

чаря
митничарите от Димитров-

мит-Дим итровградск итс
осъществили изпичари са

големиключ итс л по
И в разкриванетолтати М. А.паркотипп,контрабанда с

Също така, па дългогоди
шно успешно и плодовито 

■ сътрудничество с митница
та в Димитровград, по ппе 
дложеине на съюзното уп
равление ' па митницата в 
Белград, грамоти са приел»- 
пени па взводните Шсфко 
Башич и Владко Ангелески 
от ВП 3343 — Пирот, как
то и на милицията за сън- 
ропод па влаковете от гр 
Ниш.

ровцн). .
По такъв начин значител 

но се съкращава и улесня
ва пристягането в Звонска. 
баня-

Нс правим никаква рек
лама на Звонска бамя. Нане 
тима, откак се разчу за ле
чебните й качества, мнозн 
на наши граждани оставят 
курортите на Адриатика 
— идват в Звонска баня. .

— При нас идват гости от 
Пореч, Сплит, Котор, Сара 
ово, Скопие, Нови Сад.. • — 
казва Г- Пейчич.
Отпреди известно време се 

строи и шосето Суково — 
3волни (чивто асвалтово пл 
втно вече стигна до Тр. Одо

и А тогава лекуването ще 
бъде съпроводено и с прйкл 
ючешгя от пътуване по жи

ждрело на рекавошюното 
Ерма. •. Ако изграждането 
на участъка от пътя от 2,5 
км върви по плана, товй ще 
стане вече през идната 1991 
година.

За първите девет месеца на годината югославско-българ
ската граница са минали 1 400 000 модерни превозни сред- 

об/цо 6 500 600 пътници М- Андоновм. д.ства с
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тякагВРЕМЕННИЯТ ОРГАН И ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА 
РАБОТА В БОСИЛЕГРАД ИЗГОТВИ

Програма за 

премахване на 

временните мерки
па (юдготов__ в процесаи 1,ч Иа патази професия 

професор^1 в нос
ни говореха, че „до 

железни • ьра 
върху папи 
се възпей

твам да проникна 
'пата „душа" — дали У01 
вам като констатиран,
Вие сте нежна, благородна 

с блага нрав/

ката за 
факултета 
ТОИ1-ШО
брата дума и 
га атааря", че 

трябва ца
педагогически, и 

понеже то-

Случаят пожела нашият 
земляк н съгражданин Ма
рко Г. Шукарси, сега лекар 
и твърде успешен 
дог и Димитровград, п Со
фия да запознае симпатич
ната п красива зъболекар- 
ка, българката Павлина Ми 
колона Илиева от Мездра. 
Тъй като любовта не при» 
мана граници, набързо е 
сключен брак. Па младите 
и тяхното решение не мо
жа да бъде пречка, че съм

че
ги меко-

хуманна,
— Вероятно успявате,

тона потвърдяг и ДРУ' СТНуйа и
психологически,

най-добрият начин да 
се1 спечели доверието

но
Времевият орган в Цен

търа за социална работа в 
Босилеград гезн дни нзго 
твн, а членовете на Изпъл
нителния съве I на Общннс 
ката скупщина а Босилек 
рад, приеха програма за . 
премахване на неотдавна 
въведените тук временни 
мерки. Основната актив
ност, се подчертава в тази 
програма, ще бъде насоче
на към следните въпръш: 
регулиране на самоуправн- 
телните отношения,* регу
лиране на общите условия 
за работа на Цешъра, ре
гулиране на фмнансозосо 
положение, въз.таиовкванс' 
на професионална работа 
и изпълняване на неговата 
функция и .сътрудничество 
на Центъра с останалите су 
бектн.

и активности.
В рамките на регулиране 

то на общите условия, в пр 
ограмата за премахване па 
временните мерки, е запла
нувало регулираме на кал. 
ровня въпрос ч обезпечава 
не на съответни помещения 
за нормална работа. В то
ва отношение, се казва в 
програмата, в Центъра тряб 
ва да бъдат приети всич
ки кадрово, конто налага 
законът за Социална за
щита.

иска
ги.

— Разговорите ми с х°Ра 
та именно 
— добави аз. —

ва епотвърдиха това 
Вие стс зьб

па
ЦОЛОВИ?!болния, а тогава 

работата е завършена, ю 
ва е истината и гова 
кой не може да го отрече 
Разбира се, професионална
та подготовка е решаваща 

педюбе

пи

са от дме егееру Ж1II шито 
дни страни. Настанява- се 
да живеят в Дпмитровгра / 
през 1978 година,

ако лекарят е 
дръзък, избухлив, пре- 

своеглав, ако не 
па болките и

нозаедно
със свекървата Мара. Раж- зеп, 

потентен,да им се дъщеричка 
нчо, сега
в оспоппото училище, 
ка всички заедно 
дат тези деца с правилни 
възпитателни 
резултат па което е и ус
пехът им и примерно повс 
деппе в училището.

II си съчувствува
трудностите 
една дума, ако не го 
бира и не схваща 
по като личност, но частич

ката бо-

отличим ученици на пациента, с 
| раз- 
пялост-

Гаф| I па 11СОВОТО 1ЮЛ ОЖС11 НС 
се подчертава в програма
та, ще бъде регулирано та
ка, че ще бъде ревпдирап 
досегашният финансов пл
ан и изпълнени заключени 
ята на Общинската скуп 
щипа за .обезпечаване ма 
допълнителни средства за 
финансиране на социалната 
защита, както от общин
ския бюджет, така и от ст 
рана на републиканския фо 
нд за социална защита.

В областта на професи
оналната работа заплзну 
вано е, след комплетирапе. 
със закона съответни работ 
ннци. по-адекватно да се 
решават всички социални 
случаи и да функционират 
всички съветодателни функ 
ции. В това отношение за
напред далеч по-гол ямо сът 
рудничество Центърът ц;е 
развива с останалите ком
петентни за разрешаване
то на социалните случаи, 
колективи, местни общно 
сти и други ведомства.

отглеж

постъпки, п но, изключително
_ тогава той не е долен 

бър лекар.
_ Дали ще опитате с от

криване на частна ордина- 
ния?

— За това нямаме вьзмо 
оборудването

— Вие стс, лекарка Пап 
липа, чужденка н да 
Ви създава топа трудност 
в контакта с хората? По- 
-точно

В рамките на регулиране 
то на самоуправителннте ог 
ношення в изготвената про 
грама се изтъква, че ще 
бъдат изготвени и съгласу
вани няколко самоуправнге 
лнн актове, между конго 
правилник за самоу нрави го 
лен работшгчески контр
ол, правилник за поофесио 
нално усъвършенсгвуване 
на заетите оабогници, пра 
вилник за трудовите отно 
шения, правилник за вът
решната организация и 
систематизация, правилник 
за всенародната отбрана и 
обществената самозащита 
и други общи 
телни актове, 
със закона, които са нуж
ни за успешно изпълнява
не на възложените задачи

."н
Д-р Павлина Шукарева жПОСТИ,

твърде скъпо.
— А бихте ли се с някой 

сдружили и така да дойде
те до работа?

— Засега за това мога са

имахте ли пречки 
при установяването па 
муПмканми п приспособява 
не към новата среда?

— Разбира се. не с лес 
но да се промени среп.гга 
ла се приспособиш к>м но 
вия начин на жпвог. Тона 
изисква
Но тъй като съм 
която умее да се «шиспоео 
би, особени пречки нямаше 
Понеже ние сме

олекарка, а не сте трътоус 
троени: как живее Вашето 
семейство толкова л лго 
една заплата?

— За късо време замених

;с *
с

мо ла размислям и да меч 
тая!колега в здравния лом 

тогава някак си
и

свързвах
ме краищата в месеца. А 
сега е Ето така разсъждава 

споделя тази прекрасна, тзъ 
рде интелигентна, скромна 
хубаво възпитана, обнкнове 
на, зъболекарка, домакиня 
съпруга, майка, снаха, коя
то стргва ми се, е лишена 
от чувството някого да не 
обича, да не желае да му 
помогне в беда. Разделихме 
се с уважаемата и ценена 
но незаета лекарка, 
живее с надеждата, че ед
ин ден. след 12 години ча
кане. ще получи постоян
на работа и така обезпечи 
на своите деца екзистенцня, 
които отглежда и които са 
в период на развитие.

IIвреме, търпение .. 
__ личност. трудно, твърде - твъ

рде трудно! Отказваме се 
почти от всичко, разбира се 
освен от храна.

— Има ли изгледи да на 
мерите работа в своята 
професия?

— Засега загубих всяка на 
дежда. Всеки протежнра р> 
тласка напред свой, а аз 
съм ,;чужденка“, нали раз 
бирате?

Докато - замествахте 
слушах Ваши пациент как 
казват, че сте добра мнима 
телна, че психологически 
подготвяте пациентите зс 
работа на гедните зъби, че 
сте отличен специалист.па 
те „безболезнено“ поднасят 
Вашата „намеса“.

два съсел
ни. славянски парола с по 
добий или почти същи „по 
гледи“, традиция, навици 
обичаи и пр. Па

самоуправи
утвърдени

все пак, в 
началото се чувствувах ка
то чужденка, която тукаш 
ните жители или ше прие
мат. или не, което е и раз 
бираемо, и нормално.

— И какво се случва?
— Хората ме приеха ка 

то своя най-близка, разбира 
се. преди всичко мояга от
мерена свекърва и отзивчи 
ва зълва.

— Психологически се опи

м. я. която

НА ЗДРАВНИ ТЕМИ

Физиотерапия в 

Димитровград? Разговора води: 
Проф. д-р Слободан Василев

В ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ В СУРДудиЦА
Дали в димитровградския 

Здравен' дом може да има 
отдел за физиотерапия е 
въпрос, който сред гражда 
ните на Димитровград все 
по-често се поставя. Когато 
за това се говори ихга 
предвид, че в момента .от 
Димитровград на терапия 
в Дирот отиват към петдесет 
лица. Какви са . трудности-

още- могат-да се 
ват. При фект, че 

дом в
има свободни 
които може

унотребя- 
Здравпи 

Днмитровгр • Подготовка за избориЯТ
помещения, 

да се ползу
ват за тази цел, тогава иде 

се ята старите уреди от Пирот 
да бъдат инсталирани в Дп 
митроварад е съвсем осъще 
ствима. Още повече ако до 
бавим, че две лица ежедне 
ВДО пътуват до Пирот, ед 

те- н а тези хора няма ну- ната от които е физгтотсра 
жда да се говори. Доста -

Общинската организация кто се вижда броят на чпе 
на Червения кръст в Сурду ковете не е малък н по на 
лица тези дни започна под чало това е хубава предно 
готовка за редовни избори ставка за плодовита
Според календара ма избор „осст. На практика
пата дейност в местните ор чс не е така 0 "ка
гаиизации ма ЧК новите ръ за уби„ ентусиазма
ководства ще. бъдат избра го хора и им отне 
ми до края на декември, а ността да помоп- ат 
новата Скупщина на общин „ите акции °“Г „■ 
ската .организация ще се на„птп Но
учреди към края на яиуа- 0ще Вт °РганизаЦия 
ри или в началото на фе- асти особено ТЪЧ"° ентУсЧ 
вруари 1991 година. По то те ц РеД пионеРи
зи повод попитахме секре- пят,.» „?ежта’ така че ус- 
таря на, 00 на ЧК в Сурду внптеттДап^кСЪЩесТВИМ сг>а 
лица Милорад Аиджелко- Учзгттт-,»Д°брИ резУлтчти,

' вич колко членове има Чер Уваме и даваме при
вения кръст^ в общината ки „В'^тв™ч!си югосланс- 
при какви условия работи репуоликанеки хума-
тази хуманна организация Пп.л™,„ дарви акции.'Ня 
,п какви резултати е осъще -пойгш ПОСТНГаме все по 
ствила през изтеклия пери тТ^ ,^Гда™ваВе^-с?;

Общинската органпза двеакт™ просвещение. в 
ция на Червения кръст има Не отш™ ° кРъвоцарява 
над 6000 членове - заяви водап™о,. Ха Иад КРъ- 
Анджелкович. - В ЧК чле 2”? и още 600 гра. 
нуват око 700 пионери, над " от чашата община
1300 младежи и девойки и Гот . Кр-Ъв за бърза 
около 4000 възрастни граж- Сквд пГТ1б°л,п' в медицин- 
даниот нашата община,, Ка пович“Пролее НЛентие По

лм ц организираме сказки 
™ттасността . от болестта 
ишн и за начините, 
които можем да се защи
тим от нея.

Ентусиазмът на членове
те на ръководството и н? 
много млади членове на ЧК в сурдулишка община всъ,
щност е единственото усло-
нтт',г-„ РИ което Работи об-
Че™ а организация на 
тентнит)/ л. кръст- -Компетентните фактори“ 
интересуват 
на ЧК. никой 

задето

по
дей-
оба-
к ри

па мно 
възмож-

певт. Това значи хуман-че могат 
по този начин да се спест
ят определени средства 
само за тях но .н за паци
ентите.
ното разрешаване на 
идея би било от многостра

тъчно е да се каже, че те 
за едно отиване минават по 
50 километра до Пирот и 
назад, като при това от 
последната спирка в Пир
от’ до болницата

в
всене

Затова положител не се 
от дейността 

не се „ядос- 
организацията 

помещение и други 
*>'*’ Според думите 

всеки ”лорад Анджелкович 
ре пт ДИНап' койго се събе
р® ° солидарните 
“ д7в начини се
та Пп?ВДа на организацията. нито динап 
за разходи, 
на събрания 
Щности

тази
минават 

още единч кипометър пеша 
понеже до там няма 'пре
воз. При това касае се пре 
димно за инвалидни лица.

С какви трудности те 
срещат излишно е да се го
вори.

ва“
нна полза. Решението все 
пак е в ръцете на заетите 
в Медицинския център в 
Пирот и Здравния дом в 

се Димитровград ако се пости 
гне и подпише съответен 
договор. Това -не трябва 
да е неосъществимо, тъй ка 
то споменатите две здравни 
организации вече работят 
като една.

няма
условия.
на

акции и 
внасяод.

не се дава 
Когато отивай 

по местните об
Поставяйки този въпрос 

имаме предвид факта, че 
пиротският Медицински це 
нтър е получил нови • уре
ди и съоръжения за физи 
отерапия, а старите все .

или в 
пещ/бдиката. 
ПъкОПОпртвото 

на ЧК 
те \със

региона и 
членовете напо
И' активности 

чттатат разноски-
собствени

Д. Т.
фи- парп.

К. Г.СТРАНИЦА 10
I
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Шизическа 1та%|Ш
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА

'
ДИВИЗИЯ — НИШ

ЗАСЛУЖЕНО ПОРАЖЕНИЕ
'’МРАМ?^(“^1М„ое1ври’^990Агоди^СиН" ^ (1:0)

лгг5Лтг?ж~ ’^ра" 36 и СД Ристич в 72 минута.
Жълти картончета: Мил

ан Попович („Мрамор“) и 
Миодраг Коцев („А. Балка
нски“). Съдията Душан Сто 
илкович от Чокот 
чен.

Домашният^отбор' надмина
ВЪВ вси

Ч1уИ елементи ца футболна
та игра и затова не им бе 
ше трудно и да победят: 
мраморчани използваха сь 
здадените голови

димитровградчани
отли-

МРАМОР:, .. Горан Мит-
нч 7, Милан Попович 6, Ми 
Живорад йолович 7, Саша 
лан Ристич 7. Жак Танич 6 
Нешич 7, Синиша Станое 
вич 6, Бобан Станковнч 8 
Деян Ранджелович 6 (Горан 
Костич).

положения.
Като чели неравният те

рен съсвсем не отговаряше 
на гостите от Димитровгр
ад. Те игаха бавно и 
свързвайки нападателната и 
отбранителната 
ри и създадените 
шанса

НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА В СЪРБИЯне

ЕН0Л0ЖКНП: МЕНЕН ПРЕД 

СТРОГИТЕ ИЗИСКАНИЯ НА 

СПЕШНАТА БАНКА

линия% До 
няколко 

— те не успяха да
АСЕН БАЛКАНСКИ: Мм 

лко Соколов 6, Мллован Ст 
оянов 6, Саша Глигоров 5 
Ядранн Христов 6, Зоран 
Христов 6, Зоран Стефан
ов 6, Перица Георгиев (Бо 
бан Ставров 5), Миодраг 
Колев 6, Предраг Костов 6. 
Кръста Кръстев 6, Деян 
Митов 6.

Футболистите 
Балкански“

използват.
Този път 

да се изтъкне 
съдене на Душан Стоилко 
вич от Чокот кран 
(което е рядкост 
тболна дивизия).

В четиринадесетия кръг 
„Асен Балкански“ ще играе 
с „Рудник“ от Алексинаш- 
ки руднили в Димитровг
рад.

отделно трябва 
отличното

Ниш 
в тази фу

на „Асен 
претпряха в 

най-убеднтелно инеделя
напълно Заслужено пораже- Предложението на Репуб

ликанския секретариат за 
подобрение и защита на 
човешката

Инак проектът за защита 
на РТБ Бор е оценен ви
соко от мисията на Свето 
вната банка и разширен въ 
рху интегралната 
на град Бор, както и на пр 
оектите за защита на Май- 
данпек, и Велики Кривель

ра и „Кристал“ Зайчар с 
2,5 милиона долара.

За финансиране на газо 
провода в Сърбия отдел 
но е заинтересована Япо
ния — както изтъкват в Ре 
публиканския секретариат 
за подобрение и защита на 
жизнената среда, което си 
гурно ще бъде от взаимна 
полза. С гасификадията на 
Ужице, Вальево и Крагуе- 
в ад биха се намалили про
изводствените разходи в 
стопанството, а би бил раз 
решен и проблема със 'за- 
мръсяване на въздуха в се 
зона на отопление, а яион 
ското стопанство би полу
чила нови възможности за 
разширяване.

Световната^ банка насърча 
ва и развитието на еколож 
кия туризъм (планинския, 
балнеоложкия и селския) 
което подразбира и произ
водство на здрава храна 
при специални условия, 
както и развитие на лов
ния туризъм и национални
те паркове, каквнто са Та 
ра, Копаоник или Гердап.

ОФК Ниш
Свърлиг
Младост
Раднички
Долевац
Будучност (П)
Омладинац
Мрамор
Прогрес
Асен Баркански 
Новоселац 
Слобода 

. Рудар 
Палилулац 
Будучност (ПК) 
Куршумлия

13 10 1 2 24:12 21(1)
13 9 2 2 32:11 18
13 6 3 4 22:17 14(2)
13 7 3 3 34:20 13(1)
12 6 1 5 19:25 13(1)
13 6 2 5 18:21 12
12 5 2 5 16:17 11(1)
13 5 1 7 20:22 11(1)
13 5 3 5 15:19 11(1)
13 5 1 7 21:20 10

13 2 6 4 19:18 10(10)
13 4 4 5 23:22 10(2)
12 4 1 7 17:28
13 4 1 8 19:27 8
12 3 2 7 10:23 8 (2)
13 2 3 8 23:30 5 (1)

Д. Ставров

среда с което 
предимство се дава на РТБ 
Бор, защита на 
на р. Сава и Дунав, 
фикацията и еколожкия ту 
ризъм е прието на послед 
ната сесия н а Републикам 
ския изпълнителен

зашита
поречието 

гаси-

Между народните финан
сови организации са твър 
де заинтересовани и да еко 
ложката защита на поречи 
ето на реките Сава и Ду
нав, защото в тези предели 
живее 7,8% от югославско 
то население, или 11% от 
всички заети в Югосла
вия. Този проект за зашита 
на сръбския дял на 
ето

съвет и 
остава проектът да се доу 
точни, за да се съгласува 
със строгите изисквания на 
международните 
ви организации, преди вси 
чко Световната 
ято трябва да обезпечи за 
същите и финансови сред-

финаисо
9(1)

банка, ко

поречи
на двете наши най-го- 

леми реки би съдействувал 
за преустройство на стопа 
нството в тези краища, 
внедрител на проекта тряб 
ва да бъде град Белград. На 
първо място тук са следни 
те проекти: 
омишленост,. Зорка“ 
бац, със стойност от 

марки, и 4,5

. .тгз ства.I

РЕГИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОРТНА СТРЕЛБА В РАМКИТЕ НА РАБОТНИ 
ЧЕСКС-СПОРТНИТЕ ИГРИ а

Димитровградчани солидни Химическа пр 
Ша-

10класира отборът 
п.р“
636 кръга, ма трето — ФОМ 
(Прокупис) с 535 кръга, на 
четвърто ГИД — Димитров 
град с 590 кръга и т. и.

В поотделнотб класиране 
рсдоследът е следният: Бо
ра Пстрович (Автогума — 
Пирот), със 169 кръга; Ву- 
кадми Маркович (ГИД — 
Димитровград)

па „ I и- 
(Пирот) сДолевац, !0 ноември 1990 

година
га, на второ място са ди 
митровградчанки с (ГИД — 
Димитровград) с 392 кръга 
ма трето състезателките на 
„Младост“ от Долевац със 
само 93 кръга.

В поотделно 
най-добра беше Вера Стани 
шич (ПТТ — Ниш със 159 
кръга, следвана от Аикица 
Михалкова (ГИД — Димит
ровград) със 141 кръг, Миря 
на Дудукович (ПТТ 
Ниш) със 139 кръга и т.и.

За ГИД — Димитровград 
стреляха още Даиче Което 

Йовамка Ива-

милиона 
лиоп,а долара; сетне ИХП 
„Прахово“ — с 2 милиона 
долара, „Вискоза“ — Лозни
ца — с 268 милиона дина

мн-автогума
В рамките на втора зона 

състезания на Работническо 
-спортните игри, 90 в Доле
вац се проведе

Г. М.
състезание 

по спортна стрелба за же
ни и мъже.

Условията при които се 
състезанието бяха 

Това

класираме

На 17 ноември 1990 годи* 
на навръшват

40 ДНИ

от смъртта на нашата ми
ла и незабравима майка и 
баба

проведе 
изпод всяко равнище. 169 кръга; 

Никола Будакопич (ПТТ,— 
Ниш) със 166 кръоа п т.и.

За отбора па ГИД — Дп 
митровград

при нискаетапа в мазе, 
температура и слаба светли 
на. Но и покрай това — 
бяха постигнати добри ре- участвуваха 

още: Гроздан Велков със 160 
кръга. Видопко Тошев 
135 и 1 Михаил 
128 кръга.

На най-добрите стрелци 
бяха връчени дипломи и по 
хвалим грамоти.

зултати.
В конкуренция за мъже 

участвуваха деветтима от бо 
ри, а за жени — три.

При жените най-добре се 
класираха

ва с 121 и 
нова с 130 кръга.

При мъжете най-високо 
се класираха стрелците па 
ПТТ — Ниш (двойна побе
да па ПТТ — Ниш) с 639

със 
Иванов V ?КОРНА И. 

ГЕОРГИЕВАсъстезател ките 
птт — Ниш

Д. Ставров
от село Радичевци, Боснле- 
градскоГ -\ А„ПДРТИЗДИ“ НЕ 

ЗАМИНА ' гутболниит отбор 
на „Нартнзан“ от се
ло Жслюшп не отиде 
на мач в Тсмска. Ка
К7.В

Ф
• . ‘V. *

По този повод каним роднини и приятели да дой- 
дат, за ди посетим вечния й дом на гробищата в село Ра- 
дпчсвци в 11 часа.

Опечалени: дьщерн Даика н Здравка, зетьове: Митко н 
Дончо; внуци и внучки: Кате, Таня, Сливица, Коки, Мо
ме п Тони н правнук Сишко.

ще бъде изхода
— щс си каже думата 
тези дни състезателна
та комисия в I обициI 
ска футболна дивизия
— Пирот.

д. с.
у «

СТРАНИЦА Ц1990Братство * ЛЬ ноември



забаваХ^?М&р*саТиРа*;

ДЕМОКРАТИЧЕСКИ сгьюЗ
НА БЪЛГАРИТЕ
В ЮГОСЛАВИЯ ВИШАК

Сньрпу опия дъноле при черкуту и зетатога.
видим кпо работи уну- 

«аги най
Нссъм скоро свърнал да

преди три годиис това време се
работу; Опо платата му не йе кой зпа- 

(они Ьу са

кат, ли 
-после па
йе ква, ама те да има за у кавену 
окаю кавиЬ). Опо си кавена, само маненка и не
ма невалНу, ама музика има.

На ручъкат питам унукатога: ✓ ^
— Е кико, дедии, работа, тешко лл ти йе, 

даваш ли иарине?
— Море дедо държавна работа иикига не йе

тешка, ама друго не валя.
— Кво дедин, не валя?
— Вишак дедо, имамо вшиак!
— Па това ли йе лоше! Че поделите пекойу 

пару повече, па че си купиш нещо, а и на де- 
дути сдиу паклу тутун.

— Море ис йе текъвя вишак дедо, него едни 
кажу технолошЬи, а друЬи економсЬи вишак.

— Къв йе па са тай вишак, синко?
Това, дедо значи дека имамо вишак радни- 

пи, койи са требе да отпуще' А у тия кощ* и я 
че се лайдсм!

Е, дедин, мислим си я, кикъв си вредан ко 
желЬа добре и до са су те държали. А това що 
кажеш дека си вишак, економсЬи или техноло
шЬи не йе истина, я много убаво знам кикъв си 
вишак, оти додека да те убутамо на работу с 
бащу ти, обиколимо сви наши роднине и прияте- 
.ъе и шевове и изедомо (они изедоще) две ягни 
ща и три прашчнна. Ти дедин може да будеш са
мо приятелсЬи вишак и никакъв друг. Ама тек-, 
вия вишкове у целу нашу опщину и има вагон, а 
у държаву да не говоримо. Него да си ми ти 
жив и здрав, Деда има йош и 
на, а и праятегье се тиЬе па че се найду.

/90,

Народни 
мъдрости 
за човека

Б0СН/1ЕГРАДСКИ ОСИЛН
В Босилеград социалистите човешки казват на избира 

телите демократически да гласуват за тях. Така и социд 
листите да са сити и демократичните избиратели на брои

Клинецът държи подкопа 
та, подковата държи коня 
коня държи човека, чове
кът

Чудна работа защо тоя Вук Драшкович не направи 
. промоция на партията си и в Босилеград. Може да бъде 

спокоен,никой няма да го „бръсне“. целия свят.
Арабска

Едип човек може да сгру 
ва колкото сто, а сто .мо-Ерозията на почвата в Босилеградска община поспря. 

С ерозията на морала е малко по-другояче. гат да не струват колкото 
един.#1

ИталианскаНякои известни босилеградски другарки и другари за-
обачевчас станаха дами и господа. По стара привичка 

„дамите“ все още целуват ръцете на „господата“ откъм— Хубаво нещо с човекът, 
стига да е човек.опакото. Латинска ягнища и пра; ич и

Човекът е като бутилка 
о'1 черно стъкло: не се ви 
жда какво има вътре.

Малагасийскд

Една босилеградска стара мома се оплаква, че тукаш 
ните мъже за нищо не ги бива. Не могат да напълнят 
една детска градинка от сто места.

т ■
В Босилеград се двоумят дали да се преименува ули

ца „Георги Димитров“. Един бивш функционер предлага 
да се почака. Може да духне друг вятър, па защо да си 
правиме. двойна работа. М АНЯКЧовекът е здрав като же

лязо и слаб като яйце.
За да опознаеш човек 

трябва да изядеш с него 
един пуд сол.
'Всеки човек 

самия себе.
Планина

I Тия па дни дойде синат 
седе на тувлекат и

т е равен на посърнул, унилан, 
уздъну дълбоко-дълбоко..'.
- — гштуйем га я? 

тате, не йе за оратеше!
„ ~ Море, кажи, све че се найде лек 

знаиеш куде има болка —
— Е тате, тая болка 

Имамо маняк,
— Тамън

Босилеградското стопанство сериозно се е разболяло. 
Работниците имат опасни стомашни смущения с кърко- 
рене на червата и виене на зелени кръгове пред очите.

Иван Николов

с планина не 
се среща, а човек с чове
ка се среща.

— Кво има сине
— Мани ,

:■
: Руска нали

има и лек.
м. петров------- р: ""Цщштйктшю _нейе ко друБете оодйе! 

н то деоел маняк! 
аРно, при унукатога 

вас маняк — дайте им внйе 
— Дали би

ПРОГРАМИ вишак, а при 
одн вашият маняк!

им нийе, или би 
не йе същото! Нашият 

нлпьнят вишак йе’ —
Е съга дибидуз 

— Епа еве

узели оди тъй, 
маняк йе у паре, а

ама
(^рЛ РОМСР&ТГ*?') —"ПГ' К, 'У& ТТР& Г7-

•Лнгя с'ямо Г У човеци...м
не разбирам! 
нашият маняк

тто дома не РУчайу, що се возе с ко-
Не Щ° УЗИМаЙ^ Дневши* V ма^
йе и долари, що държу по три секретарите' 

^иедну думу научили на държавне яете ? ’
— Па 

йе койи су!
— Знайе

кико: су напра! I-ли ония щ о сц

що с

що се тъгай ти кахъриш, нали се зна

се, 'тате, знайе 
некога съм бил на Бувеч, па ама, тате, и ' я по- 

съга ми преседа! * .
МАНЧА

БрвптВо Директор и главен и отговорен репакт™ п Димитров. рен РеДактор Венко Адрес.
Издателски савет: Димитър Манев (предсет,»™^ № 8. 18 000 Ниш 1вателсТ80т°: 

Сотир Сотиров (заместник председателю Д? Д л^' а. иш‘

“"«г - квьаг^а^еа;^
ей 29 декември"

дакция: (018)52-755. 
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