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

единството
народи и

ГОДИНА XXIX * ВРОЙ 1474/1475 * 
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МИТИНГ В НИШ: ЗА СЪРБИЯ, ЗА СГОВОР, ЗА ЕДИНСТВО

НАИ-ВАЖНО Е ДА БЪДЕ МИР
СА0Б0ААН

СТИГА С ВСИЧКО, КОЕТО Е БИЛО, ЗАЩОТО САМО ТАКА МОЖЕ ДА ПОЧЦЕМИАОШЕВИЧ: НОВИЯТ
ДЕН. — ПЪЛНО ДОВЕРИЕ И ПОДКРЕПА

водил в дълготрайна нес
табилност, незадничество н 
хаос. Сега е момент, в кон 
то гражданите на нашата 
Република трябва да схва
нат това. Защото в същно
ст няма пито една действп 
телна причина да навлиза
ме в него. Той не би ни до 
песъл нищо
твн п разрушения. А това 
което ни трябва е развитие 
и напредък. Същите, обаче 
в днешните условия, в све 
товинте и югославските, не 
донася войната, но мирът.

Сегашното ръководство 
па Сърбия вече две години 
работи върху реформата па 
икономическата п полнгиче 
ската система с цел да се 
ускори съвкупното разви
тие и да се увеличи общес 
твепнят и личният стандарт 
па гражданите.

Безспорно е, че имахме 
минало, с което’ можем да 
се гордеем. Обаче, на сръб 
ския народ мнозина днес 
предлагат само миналото 
като единствен отговор па 
всички въпроси, конто ни 

13 мъчат.* А миналото, за жал 
не може да реши шГ\) ед
ин проблем на настоящето

Агитаторите за такова от 
пошепне към миналото не 
са в заблуждение поради ие 
знание и невежество и изс 
бщо ие са в заблуждение

Напротив, те са представи 
тели на онзи исторически 
примнтнвизъм, който под 
плаща на така наречения 
патриотизъм има за цел да 
руши всичко, което е нап 
редничаво, 
демократично в нашето сле 
двоенно развитие и днес.

щината д-р Живота Живкович връчи на 
Сърбия Слободан Милошевич Златна плакета на

По покана на гражданите от югоиз 
точна Сърбия, председателят на 
Слободан Милошевич на 21 ноември по- Ниш с Грамота с обоснование, че наро-

п«> дът всички промени в Сърбия с право 
свързва с името на Слободан Милоше-

Ниш. Председателят Милошевичсети
сети две успешни нишки предприятия:
Индустрията на цветните ^
сал“ и Тютюневата фабрика, където ое 
информиран за стопанисването и за по- В 13 часа на величествения народен
лоъжката на работниците към ръковод- митинг на „Площад Снпджслнч" пред 
ството на Сърбия за преодоляване на около 250 хиляди граждани от цялата Ре 
к' ата с по-ускорено развитие. публика, поздравен с гърмогласпо добре

' На тържество в Председателството дошъл и дълготрайни аплодисменти, Сло
на Нишка община председателят на об- бодан Милошевич произнесе реч.

съвременно ц.„Ни- «ич.метали

освен жер-
Ние избегнахме тази уча 

ст със -своята геройска ос
вободителна борба, в коятс 
сръбският народ даде огро 
мни жертви и в която уча 
ствуваха всички 
ки народи. И по-късно из
бегнахме тази съдба с по- 
жертвован труд и творчес 
тво на милионите югослав- 
яни.

югославс

СЪРБИЯ ВЪРВИ НАПРЕД
Резултатите на този труд 

и творчество днес се нами 
рат в производството, 
науката, 1} културата. С го
дини имахме авторитет в 
света и поради своята са 
мостоятелиост и независи
мост в международните от
ношения. Ние имаме днес 
върху какво да се облег
нем изграждайки богато и 
културно развито общест
во, не отстъпвайки от опре 
делението за праведни от
ношения между хората.

Противниците на това ои 
ределенне се опитват 
само да ни върнат назад в 
икономическо и културно

(На 3-та стр.)

доведем народа до ивицатаоправдана и тя преди вси 
чко трябва да се отнася до на глад и изчерпване, как

то през историята това то 
лкова пъти ставаше. Това е

Обръщайки се към съб
ралия се народ Слободан 
Милошевич каза:

в

опасността от насилие и по 
йна. Всички големи проекти

икономическо преобра онзи исторически опит, кс 
йто не бива да се повториПоздравявам ви, уверен 

митинг представля- 
голямата под- 

политиката, коя

и за
зование и за демокрация и 
за културна Ьбнова, всички 
тези големи и малки идем 
може да се доведат под въ
прос, ако допуснем конфли 
кти и кръвопролитие. Загс 
ва нашия общ проект, — 
по-важеи от всички други 
трябва да бъде мирът. В

пие можем много да
стопанското и об да осъществим

проект за изход от иконо-
война и конфликти мическата и политическата

криза, нашият път би нп

че този 
ва израз па 
ръжка на
то води ръководството 
нашата Република и на уси 
лията, които нрави да 
решат належащите лрооле 
ми.

Име сме малък народ и 
вече почти десетилетие 
икономическа криза и поч 
ти също толкова дълго 
политическа криза. Ако не 
бихме имали достатъчно ра 
зум и воля да се обединим 
и мобилизираме сговор! ш 

великият

па

се

В най-широката общест- 
Сърбия и п 

голяма 
за съдбата на

мир
сторим в 
ществеиото преобразование

нсвеиост и в 
Югославия имаме 
загриженост 
страната и на всички гра 
ж да ни. Тази загриженост е

А във
нс можем нищо, освен да
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БЪЛГАРНЯ-ХОДЕНЕ ПО МЪНИ
ТЕ КЬМ ДЕМОКРАЦИЯТА (10)

СПАСОВ

пдршГПЕЙСКЛ СИГУРИ0СТ И

Рампа са нов континент
ТОДОР 
ЛИТКАЛОВ

Кон-стпп на демокрация, мир и СД”“Т"^И1Ш „Започва
«Ьеренцня за националните малцинства през 
Женева. ЯВъи Виена се формира Център зп |куетя,п .

във Варшава Бюро за свободни избори.
ПОЖАРЪТна

рим дърдорк , кой^ прицел те избраха
ваше. Ва гл които на първо мяс-
тоИМсмстищетоС>сДкомунистическата мър- 

мавзолея на Георги Димитров. И

Жи Ленин, Маркс и Енгелс, с техни

конфликти, а
Отстъпването на най-висшия ДЧ>Ж“' 
пост на представител иа ™

излъга надеждите па народа за вътрешен 
спокойствие. Напротив. Тази гюос 

насърчи праговете иа ьси 
СДС в техните уп- 

Митин-

въоръжена сила срещу те 
цялост и 
независимо

Неотдавна приключила
та Конференция за свропей риториалната

политическата
вей

ска сигурност и сътрудни
чество в Париж (КЕБС) пс 
ръчи, континентът е ця
лостен- и свободен и отпра

мир и
да като че ли 
и привържениците 
тимативии искания и претенции, 
гитс, демонстрациите, стачките, "^а' 
те и устни атаки, обвинения и обругва 
,,,,,, Спс„.у БСП не намаляваха, а се за
силваха нУ разрастваха. Постоянна паро
ла се затвьрдн „оставка па вравигелство 

плюс всички вече цитирани епитети 
сс „обогатяваше' 

НОВИ

ст на която и да е стра
на. Подписването иа дого
вор за редуцирането на кс 
ипенцноиплното оръжие 
същинската крачка към съ 
трудничеството, чиято цол 
е да укрепва целокупната

па
ша“0ви призив към всичките не 

гови жители да се приоб* 
щат към една нова Евро
па. На Конференцията бе 
приета Харта за нова Евро сигурност па континента, 
па, която озакониха с поп 
писките си 34 шефове па 
държави
Тя представялва най-значи
телният документ на КЕБС .
— от нейното формиране 
преди 15 години. Хартата 
определя „правилата на иг 
рата“. Задължава държа- 
вите-подтшеничкн да се дь-

"градът за истината"
дшшепия° и Смс,кГшМРОсобепоТСпо:;улярпи 
станаха подписките. За какао ли не. До
ри и за връщане па престола иа някога
шния престолонаследник Симеон, които 
понастоящем живее в Испания. Хората 

подписваха навсякъде, вероят- 
от желанието

В „Ориентацията за бъде
щето" се говори за необхс

дор 
па и зан правителства _ липсваше

пламнат в България 
й стъпки

и бюстоведнмостта от сътрудничест
во за укрепване на демо
кратичните 
властвувапето на закоппос- 

Отделно е обпаботен

портрети
клечка кибрит за да 
фашистки клади на първите 
към демокрацията. Опозицията и в парла 
«сита постави въпроса за премахване на 
чуждите символи, както и въпросаза 
мавзолея, за което се гласува и съо'гве 
на деклерация. Близките на Георги Ди 
митров, единственият му осиновен син 
както и близките на Васиз Коларов, кои 
то беше погребем в градината на стена
та на мавзолея, изтъкваха че тяхното же 
лание е било още при смъртта на скъ
пите им покойници, те да бъдат погреоа 
ни в софийските гробища, 
тията решила другояче. И органът 
в. „Дума“ излезе* с антрефиле, че оалса- 
мирането е езически обичай и е непри
същ за съвременното човечество, както и 

на партията. Тялото на

институции г

тта.
проблемът за националните охотно сеупппсмалцинства: всички 
реални човешки права при 
надлежат на малцинствата 
С пел п конкретно да сс 
даде принос в подобряване

но този начинно повече
да обезсмърят името си, отколкото да из 
разят убеждението си. Враждебната ат
мосфера срещу БСП псе повече се наже
жаваше. Площадът се превърна наисти
на иа град на окупаторите, където при
съствието, дори и преминаването през не 

свързано с опасност дори по 
окупираните. А окупираните

ржат съгласно с определе
ните норми. Съчиняват ч 
три области, т. е. части.

Съдържанието на Харта 
та „нов етап на демокра 
ция, мир и единство“ се 
изгражда' върху самото 
име. Всяка власт е отговс 
рна тези думи да се реали 
зират на дело. Тези влас- 

. ти са избрани от волята на 
народа на свободни избори 
Свободата и политическият 
плурализъм са основен еле 
мент на съвместната цел 
—. с развитието на пазар
ната икономика да се пое 
тигне стопанско увеличе
ние, просперитет, социа
лна правдина, да се подоб Хартата особено внимание 
ри трудоустрояването и посвещава на сигурността в 
икономическата ефикасно- Европа. Процесът на разо

ръжаването и укрепването 
на доверието трябва да гтро 
дължи за да се постигнат 
конкретни резултати до 
следващия самит в Хелзип 
ки през 1992 година. Вси« 
ки конфликти и егмттечор* 
ния трябва да се решават 
с политически средства. С 
пел това да се осъществи 
предвижда се нова Фопмз 
ня сътрудничество между 
стланите. Такова сътрулнп 
чргтяо и солипалност тце сс 
плнпягят и в областта на 
стопанството и по този на 
чин на някои стлани ще 
се даде възможност по-бъл- 
зо и по-леко па минат към 
ттяяятапг) стопанство.

то на тяхното положение 
за ппез юли 1991 година с 
насрочена конференция г 
Женева. Хартата съпто та го, беше 

живота на 
бяха „онези мръсници, свине, престъпни
ци, крадци, убийци“ и пр. — комунисти
те. Появиха се и предупредителни табел- 

„Вход за комунисти забранен“, „с 
комунисти не говорим“, „комунистическа 
мършо, не отравяй амброзията на 
ната!“ и пр.

но тогава пар
на БСПка се застъпва за осъжда 

не на всички облици расо 
ва и етническа омраза, ан
тисемитизъм, 
и дискриминация въз осно 
ва на религиозни или иде 
оложки разлики между хо
рата.

ксенофобия ки: за принципите 
Георги Димитров, както и останките на 
Васил Коларов бяха тайно пренесени на

пети-

* -• . ..тхгот ИНСТИТУЦИИ НД 
КЕБС

ст.

БЕЗ СИЛА И ЗАКАНА

Всред страните-членки иа 
ще се развиват при 

ятелски . отношения и затс 
ва всички спорни - въпроси 
ще се решават с мирни 
средства. Всички държави 
трябва да се въздържат ст 
заканване или употреба на

КЕБС

АНТЕ МАРКОВИЧ БЕ НА 
ПОСЕЩЕНИЕ В ШВЕЦИЯ

Години по-късно отново сълзи за ДимитровДобри условия 

за сътрудни
чество

Последната част посочва 
новите структури и инсти 
туции на КЕБС. Шефовете 
на държавите занапред ще 
се срещат всяка втора го 
дина, а министрите по вън
шните работи един път го
дишно. Всъщност, шефове
те на дипломациите съчиня 
ват Съвет на КЕБС и ще 
се срещнат вече през идва 
щата година в Берлин. В

Сега на преден план излязоха „чужди 
те символи“: петолъчката, сърпът и чу*

гробищата. Георги Димитров беше креми 
ран и праха му погребан в гроба на май 
ка му. Партията на българските социа- 

бившите
кът, червеното знаме, които украсяваха 
Клуба на БСП. Да се премахнат- Тук е 
България, ние имаме 
символи, свое национално знаме. Стига 
чужди господари! Петстотин 
ско робство, четиридесет и пет 
да се заличат всички следи! И Гергн Ди
митров се 
самият мавзолеи.“

листи, комунисти, организира 
внушително посмъртно шествие в памет 
на Георги Димитров. Процесията заиоч- 

площада „Александър Невски“ до 
гробищата.^ Над четиристотин хиляди ду
ши, партийци и почитатели, отдадоха за
служена почит

свои национални
на отПрез миналата седмица 

в Швеция водиха разгово 
ри председателят на на
шия Съюзен изпълнителен 
съвет Анте Маркович и 
премиерът на Швеция Ин- Прага ще работи постояи- 
гвар Карлсон. Главна те
ма на разговорите бяха 
билатералните отношения 
преди всичко икономичес
кото сътрудничество, за 

според двамата съ
ществуват добри условия,
Маркович се срещна с де
легация на Югославския 
съюз в тази страна, кой-' 
то наброява около 60 
яди души. Той води 
говор и с
на югославски фирми в 
Швеция.

години тур- 
съветско-

на човека и комуниста.
който пръв нанесе 
фашизма в Лайпциг

съкрушителен удар наоказа чужд символ, както и 
Да се изхвърли тая 

мърша, тая мумия, която докара в Бъл
гария болшевишката чума!“

по повод провокатор- 
ското запалване на Райетата, упозори 
та за надвисналата смъртна заплаха, на 
българина, който достойно 
1Дити честта на своя

ен секретариат на КЕБС ка 
то технически сервиз за пс 
дго.товка на срещи на ми
нистрите и професионални 
лица. Във Виена се фор
мира център за превантив
но осуетяване на конфлик
ти, а във Варшава Бюро за 
свободни избори. Издигна

све

и гордо за- 
народ, на бореца за 

правдата и гражданската свобода 
дещите се, на държавника, който 
опази и от грешки, и чието жизнено дело • 
по стечение и принуда на обстоятелства

_ В съседството на Града 
се „засели“

за истината 
„градчето“ на „Движението 

за гражданско непочинение“. Те. заеха 
площадка пред западната страна иа бив
шия дворец и срещу неточния вход 
клуба на БСП, върху възвишението на 
дворцовата градина. Обзаведоха се с па
латки, радиоапарат, транзистор, магнето
фон, тръба, рекламни табла,

което
на тру- 
не се

то е и предложението въз 
можно по-рано- да се фор 
мира скупщина на КЕБС, 
която да съчиняват депута 
ти на скупщините на член 

- ките на Конференцията.

нахил- та, а и по вина на неговите наследници, 
се превърна в социална гибел на народа

раз- 
представители

му.

книга за (Следва)
Страница 2
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Най-важно
бъде мир

НЯКОИ КРЪГОВЕ В БЪЛГАРИЯ . ПРОДЪЛЖАВАТ 
ДА ПРИСВОЯВАТе ЮГОСЛАВСКИ ТЕРИТОРИИ

ЖАЛ ЗА 

ВЕЛИКА 

БЪЛГАРИЯ

(От 1-ва стр.)

отношение, но 
правят 
сими от

и да ни 
политически 
Други. От 

които политически 
риално поддържат 
кампании по Сърбия 
славня.

на-
сем мрачнитеТсилцАе«пГТе’ консеРв»™вните и често съв 
всцчкоИзначптелпн-гс Г>°" «-—„тГ

г/Гв^ч еи™ги{,иГнГ"™ «таголем,теип
и народи 'и катоТизхопеДотВхТаТ омраза към ДРУГИ Х°РЛ нс в мш.ЛтГ т ОД от трудностите предлагат 
пас итпяп Т°* ^ези сили ,,и отделят от света нас, излагат миналото, което е зад нас.

зави 
онези 

4 и мате 
техните 

и Югс

не

в миналото.

й»“.тжг,'то.гР.гче нито един честен граж 
данин на Сърбия и патриот 
няма с изборите да се слу
жи да излага Сърбия.

връща 
н века пред

Затова гражданите на Съ 
роня са дължнн да кажат 
и да решат и заради себе и 
заради поколенията, които 
на тази земя ще живеят 
след нас, че нито искат на 
зад в лшналото, ннто пекат 
да бъдат чужди слуги.

Манифестациите, които 
бяха ' организирани в Со 
фия по повод на така на
речения „Ден па Западните 
покрайнини“ (8 ноември) 
показаха, че някои кръго 
ве в съседна България до 
днес не могат да се при 
мирят с отдавна и окон 
• гателно утвърдените гра 
нищ* на Балканите

на с България, претърпяла 
поражение в П 
товна 
на който 
риброд (днешен Димитров
град) и някои други 
тории бяха 
към Кралство СХС.

Не е случайно, че за тези мрачни сили всичко, кое
то съроите от Гак съществуват до днес са направили в 
своето минало е добро, а само не струва че са били пар 
тизанн, че са тръгнали в борба за свобода и социализъ.м 
според тях трябвало е да служим на Хитлер и окупато
рите, да мразим всички други, югославски народи, конто 
не са сърби, а сърбите — поделени на Малко богати и 
много сиромашии — да държим всички • заедно в изоста
налост на опашката на историята и света.

ървага све 
война, въз основа 

Босилеград, Ца

тери 
присъединени:

Ние трябва! да се опреде 
лим, сдружим, съгласим и

труд, за обра

Българската 
мократична партия, 
зът на

състоя падните покрайнини, 
българският
дония“, Националният де 

на Цариброд мократичен форум и някои 
части от други политически и кул

турни организации, по вс 
предявени ичко личи, не могат да се 

претенции примирят с тази и други 
чрез исторически факти, конте 

че сега. в на окончателно са санкциони 
„конфецера рани с документите на 

лизаппята или разпадането. Конференцията-за сигур
на Югославия“, е момент ност и сътрудничество в 
България да поиска да й Бвропа от Хелзинки, 
бъдат върнати тези краища

национал де 
Съю-

преселниците ог За 
Все

съюз „Макет

; * след
двете световни войни. На 
митинг, който се 
неотдавна след панахпда 
на „жертвите на сръбската 
окупация 
1 бсилеград и 
Ч рънски и Кулски окръг“ 
отново бяха

сплотим за 
зование, 
не за оплакване 
лото.

за творчество, а 
на мина тяване на нашето стопан

ство
политически, 
и при взаимно уважение. 
Онова, което е валидно за 
нашите отношения в Юго 
славия, още сто пъти повс 

наши ге

равноправие
преди всичко но 

стопанството на Сърбия г 
простата цел в Сърбия Д? 
бъдат предизвикани остри 
икономически трудности \ 
оскъдици, а сетне и соцнаи 
ни вълнения, с помощта но 
които се цели 
отново да се върже 
около врата й при съдене - се върне назад, към война 
твие на старите и нови зависимост и изостаналост 
сръбски вазали. Сметките Аз съм' уверен, че тя нямо 
в играта за промени в по много да се колебае накь 
литическата карта на тази 
част от Европа отново бг
се плащали със сръбски ---------------------
глави.

Миналото трябва 
тавнм

да ос
на историята. А на 

стоящето да вземем в ръце 
те си отговорно, 
енергично. И да кажем

териториални 
към нашата страначе е валидно за 

отношения със света. Сър 
бия може да върви напред 
— към мир, свобода и по 
-хубави дни. А може и

реално
твърдението,

достатъчно сме се занима
вали с онова, което е бито 
понеже днес само така мо 
же да започне новият ден 
А този ден трябва да бъде 
спокоен и слънчев, та все 
ки да има повод да се раг 
ва на труда и живота.

вечерирто нана Сърбия 
въже

На пресконференция на 
Инициативния комитет за 
ознаменуване на „Деня на 
Западните покрайнини“, при 
редица велнкобългарски и 
шовинистични интерпрета 
ции на историческите фа 
ктн, Сърбия беше обвине 
на, че на България най-на 
пред е отвзела Поморавпе- 
то, сетне Нишки, Пиротски 
н Димитровградски край, 
Вардарска Македония, а 
„сега иска и Пирин“. Чле 
ковете на Инициативния кс 

Лес-

На пресконференция, ор 
ганизнрана по съшия по
вод, представители на Съ
юза на 
тези

преселниците от 
краища оповестиха 

намерение да се отнесат дс 
Великото народно 
пие и Обединените 
с искане
но българското население 
в кпапшата. които бяха ок 
упппошг от

"^Същевременно ние тряс 
ва да се изправим пред 
опасността, която застраша 
ва нашата независимост 
Именно, ние сме изправени 
пред подмолната политика 
на икономическо опропас

Предстоящите избори 
голям изпит за всички гра 
ждани на Сърбия, 
те сами ще се 
между връщането 
лото и пътя в бъдещето, мс 
жду конфликтите н сътруд 
ничеството на хората, 
жду духовната 
ст и културното 
между стопанската 
късаност и икономическия 

се •пиля

са
Тези мрачни пели ние 

общо взето осуетихме чре? 
обединяването на Сърбия и 
приемането на новата Кон 
ституния. Но тези планове 
окончателно и завинаги щс 
бъдат осуетени само с голя 
ма мобилизация на градел?. 
ни те на Сърбия за опазва 
нс на мира и единството V 
със създаване на условия 
за стопанско и обществено 
възраждане, което еднак
во е необходимо па всички 
ни. Ние искаме да се чис
лим към съвременния свят 
опитвайки се да използува 

постижения 
във вейчки области па тру 
да, знанието и творчество 
то. Но ние не смеем даде 
пуснем да сс случи 
претскс на някакво включ 
валс в Европа да станем 
зависими от когото и д? 
било в Европа и света, де 
смятаме себе си за нтлши 
аутсайдери във всяко отне 
щение, да станем гюдлизур 
ки. Ни сръбският народ, ни 
гражданите на Сърбия, все 
чки ние никога нс сме би 

пито можехме 
да бъдем такива, няма да 
бъдем такива и сега.

събра
На тех нации . 

..да бъде защпте „определдт 
и мина

Сърбия и 
1920 то 

1-Та по
Югоепапия ппез 
липа“. Б софийския

.не-
изостанало

развитие поп дпореп на културата 
го състоя събпзине.
1<-пето
Потоп 
пипето 
българското 
Югославия, па 
се признават

мнтет споменаваха и 
ковац, Владичин хан, Вр 
аня и Сурдулица като бъл 
гарски градове, а за Юж 

■па Морава казват, че няко
га се е наричала „Българс 
ка Морава“, по долините 
на която са живели 140 00С 
българи. Нека добавим и 
това, че историкът Борян 
Ангелов, лидер на Нацио- 
нал-демократичната 

тия, която
на великобългарската 
литика

Днес дори виждаме как 
някои, които не могат ла 
намерят нито кандидати за 
изборите, нито подписи на 
гражданите под такива кач 
дидатури, както и онези, ко 
иго се плашат от изходите 
на изборите, скриват безси 
лието си зад заканите, чс 
ще бойкотират изборите 
уж поради съмненията в 
честното гласуване, макар 
че трябва да знаят, че та
за държава никому не би 
позволила, след всичко, ко
ето е направила, да поста
вя под въпрос своя автори 
тет.

паразно-.
Методи
..нзмъч

историкът 
гопопч за

ч унижението“ ма 
население в 

което „не 
малшшетве 

мпте му права“. И на две
те манифестации обаче пр 
исл,стпуваха нс повече от 
200 — 300 граждани. И пр 
ед черквата Света София, 
м в палата на Конгресния 
център прпсъствуваха ед . 
ми и същн лица. предимно 
с побелели глави. Софий
ският печат внимателно 
отболяла всичко топа —

Азпросперитет, 
вам, че гражданите на Сьр 
бия ще сс определят за бъ
дещето, 4 за сътрудничество
то между хората и народи 
тс, за културно развитие н 
икономически 
тет. '

проспсрите-
пар- 

е предводителме неговите
по-

към съседите, нео 
„Отечествен, вее 

разкритикува поези 
България Жельо 

задето в Ню ,Йорк 
е разговарял с Борисав 
Йович по малцинствения 
въпрос „подобно като Жп 
вков“ и по този начин, ка 
кто казва Ангелов, „е вър
зал ръцете па България“ 
ла не се меси във - вътре
шните работи па Югос
лавия, и по-специално в 
Македония.

тдавпа в 
тник“ 
лента па 
Желев

дс ще тръгне. Уверен съм 
че тя бързо, лесно и пра 
вилно ще рейиг. Сърбия г 
собствените си ръце дьржг 
и настоящето, и бъдещете 
с.ч. А и настоящето, и бь 
дещето й трябва да тека! 
при мир, сговор и труд 
Уверен съм, че гражданите 
на Сърбия' имат предвид 
това. С такава увсроиос!

пол

някои вестници дори и 
на първите си страишш 
^Отечествен вестник). Ор
ганът па Българската со 
ииал-лемократпчна 
..Свободен народ“, 
напоследък видимо сс оп 
мтва да бъде предводител • 
на отппнатслиото 
за Югославия, в няколко 
броя публикува статия на 
историка Петър Петров за 
..сръбската 
Западните 
ка напомним, чс става ду 
ма за разпоредбите от 
Ньойския договор/ който 
е сключен през 1920 годи

партия
който

Сърбия сс намира пред из
борите, които ще решаг да 
ли ще се определим за мир 
и икономически и 
рей просперитет или за ко 
нфликти и омраза, които ли такива, 
ще блокират всички досега 
шии усилия да из лепнем о» 
кризата и да живеем 
-добре.

писане
култу

пожелавам на всички успе
шна работа и спокоен жп За щастие тези пол птиче 

ски становища и иден за 
сега сс потеннират само от 
няколко малобройни н цев 
лнятелпп партии.

окупация па 
покрайнини“. Нсвот! — каза накрая Слобс 

дан Милошсвнч, привстст 
вувап с аплодисменти мг 
двеста и петдесет хиляди 
граждани.

но
С всички па света Сър 

да сътрудничи 
културно I

бия може 
икономически, ТАНГО Г
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МНОГОПАРТИЙНИТЕ ИЗБОРИ ВИЛ1) НАВЕЧЕРИЕТО 
СЪРБИЯКАНДИДАТИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ 159 (СУРДУЛИЦА И Г.ОСИЛЕ 
ГРАД)

ПЕТИМА КАНДИДАТИ
Кан ще избираме

Избират сс председател па република Сърбия и 
представители. Всяка от 250-те изборни сди- 

ШШ111ЦС11Ма СПОЯ НПборНО бЮЛСТИИО 38 ИЗбор 118 
„1 телите. За избора на председателя на Републиката един- 
па бюлетина :»а цяла Сърбия. Може да сс гласува само 
•т един кандидат па бюлетината. Вторият изборен кр/л 
се провежда п изборните единици, кадете нито един от 
кандидатите не е спечелил потребното мнозинство гласове.

Първият кръг па Избори ™ЗУЛТАТИТЕ -р48 ЧАСА 
те ще ес проведе на 9 де- СЛЕД ЗАЗ ВАРЯИЕ НА 
кемпри, в неделя т.г. Ще БОРЦИТЕ МЕСГД 
сс набират представители 
за Скупщината па Сърбия 
п председател па Републи
ка Сърбия. За Скупщината 
сс избират общо 250 пред 
ставител и. От този брой 
във Вопподппа 56, и Косо
во п Метохпя 34, в Сърбия 
без покрайнините 160 и м 
град Белград с общините, 
които обхваща, 43 предста
вители.
ИМЕНАТА ПА КАНДИДА 
ТИТЕ ПО АЗБУЧЕН РЕД

Изборната бюлетина :»а 
избиране па представители
те ще има обозначение и 
название па изборната еди
ница, след топа датата на 
гласуването, името и пре
зимето па кандидатите, тях 
пата професия, възраст, ад 
реса па местожителството, 
както и сведението кой го 
е предложил (партия или 
група граждани). Същите 
сведения щс има и гласопо 
давателната бюлетина за 
председателя па републи
ката.
КАК ЩЕ СЕ ГЛАСУВА

Гласува се със закръгля
ване на поредния номер 
пред името и презимето на 
кандидата. Избира сс, отио 
сно закръглява се 
само пред името на 
от кандидатите на 
тината.

В изборните 
има повече изборни 
тове. Това ще зависи от 
броя на избирателите и от 
пространството на терито
рията на изборната едини 
ца. Така ще се създаде 
можност на
избиратели относително пе 
сно да дойдат до своя изби 
рателен пункт.

Понеже се касае за свобо 
дни иизбори никой няма пр 
аво да попречи на гражца 
нима да гласува, но и да го 
принуждава да гласува. То
ва е важно, защото гласу
ването в изборната едини
ца е валидно, ако на нзбо 
рните места излезнат и гла 
суват повече от 50 
от записаните в избирател
ните списъци гласоподава
тели.

За кандидатите за
представите' 

гласоиодавателии- 
те бюлетини ще бъдат 
бели, а за кандидати
те за председател на 
Републиката сини.______

бори и я материал па избор
ната комисия. Тази коми
сия с длъжна най-късно за 
48 часа да утвърди и обя
ви резултатите на 
пето в изборната единица. 
Съвкупните резултати за 
всички пародии 
тели в Сърбия Както и ре
зултатите за избора 
председателя на Република 
Сърбия обнародва Репуб
ликанската избирателна Ко 
мисия.

народни
СПО и Демократичната партия са оттеглили собст

вените си кандидати, но са имали възможност да про
менят

В началото на тази седмн 
ца председателят на Изби 
рателната комисия за_ изби 
рателната колегия 159 (ру 
рдулнца и Босилеград) Дра 
ган Антцч ни уведоми, че 
тази комисия е потвърдила 
кандидатурите на петима 
кандидати за народен пред 
ставител от споменатата нз 
бирателна колегия.

Кандидат на Социалисти: 
ческата партия на Сьрбня 
е Мшгутнн Богданович, 
инженер от „Пети септем 
бар“ в Сурдулица. Остана 
лите четирима кандидат 
са предложени от група 
граждани. Това са: Бра
тислав Джнкнч, директор 
на „Електродистрибуцпя“ в 
Сурдулица; Томнслав Ки- 
тановнч, икономически те 
хннк от „Пети септембар*;
Велибор Кръстни, студент 
от Сурдул1ща и д-р Марин 
Младенов, професор на Бс 
лградскня университет.

В законния срок Избира 
телната комисия е потвър
дила кандидатурите на още но 
двама кандидати за наро
ден представител от изби

ли
решението си до 28 ноември

159. Торателната колегия 
па са кандидатите па Сръб 
ското движение за обпо- 

(СПО) н на Демократи
чната партия Милс Свето
заровци, инженер по ма
шиностроене от Сурдулица 
и Весна Стоянопнч, адво
кат от Сурдулица. Канди
датурите па тези кандида
ти обаче са оттеглени съг 

СПО

ва

гласува
На два дни, относно 48 

часа пред изборите, цялата 
подготовка за изборите гря 
биа да бъде завършена. То 
гава за партиите и капдида 
титс настъпва периодът 
па „мълчание", относно г/ре 
кратявапс па пропагандата 
По топа време изборните 
комисии щс обяват оглас
ите листи, които щс 
държат данните за капдида 
титс както и и гласоподава 
тслиите бюлетини. Избира
телите щс имат време да 
размислят и да се оиредел

представи

ласио решението па 
н Демократичната партия 
да бойкотират насрочени
те на 9 декември многош 
ртийии избори в Сърбия. 
Доколкото тези партии 
променят решението си и 
излезнат па изборите, лис 
тата па кандидатите за па

на

КОЙ ВЛИЗА ВЪВ ВТОРИЯ 
КРЪГ?

сь-

роден
61 щателната колегия 
дулнца и Босилеград 
вероятно ще бъде разшпре 
на още с две имена, поне
же в този случай СПО и 
Демократичната партия им 
ат законно право 
да предложат собствени ка 
ндидатп 
преди изборите, следовател 

до 28 ноември.

представител от /п 
Сур
пий-

Какво става във втория 
кръг на гласуването? Втори 
ят кръг //а гласуването /де 
бъде иа 23 декември, то ест 
14 д//и след първия кръг.

Ако кандидатът за наро
де// //редставител получи г/о 
вече от 50 на сто от гласо 
вете //а избирателите, излез 
пали //а //зборите, а при ус
ловието да са гласували ис 
вече от 50 на сто от избира 
телите, той е избран в гтър 
вия кръг. Следовател ю, из 
борите за народен предста
вител в тази изборна еди 
ница са завършени. Но 
понеже гласоподавате;/ни- 
те бюлетини ще има пове
че кандидати, възможно е

ят за кого да гласуват.
За хода //а изборите //а 

изборното място (пункт) са 
отговорни изборните ко
митети. Те са длъжни да 
дадат информации //а граж
даните-избиратели за техни 
ката //а гласуването. Раз
бира сс, трябва да се обез
печи тайност //а гласуване
то. Избирателите ще гласу 
вот с личен паспорт.

Вески избирател получа 
ва по две избори// гласопо
даватели// бюлетини 
иа за избор на 
представители (бяла)

отново

най-късно 10 дни

К. Г.

ИЗБИРАТЕЛНА КОЛЕГИЯ До 145 — БАБУШНИЦА И 
ДИМИТРОВГРАД ед-

наподнитеЧЕТИРИМА КАНДИДАТИ и ед-
за избор на председател 

иа Републиката (синя)
на нито един от тях да не по

лучи потребното мнозинст
во, тоест повече от 50 на 
сто от гласувалите. В този 
случай в тази изборна ед 
иница се провежда втори
ят кръг за избор на наро-‘ 

гла- 
бюлетина 

имената на 
кандидатите, които 

са спечелили наивече па
сове в първия изборен кръг 
Ако се пък случи двама 
или повече канд/оати да по 
лучат еднакво, най-голямо 
число от гласовете и тога
ва всички те ще бъдат на 
бюлетините за втория кр
ъг на тласкане.

Във втория изборен кръг 
един от кандидатите тряб
ва да получи мнозинство
то гласове на избирателите 
излезнали на изборите. Из
бран е при условието на 
изборите да 
повече

ПРЕБРОЯВАНЕ И 
Ж7ТАВАНЕ НА 
ТИТЕ

УТВЪР
РЕЗУЛТАв Димитровградска общи

на.
Също така група граж 

дани от Бабушница са пре 
дложили като кандидат за 
народен представител д-р 
Георги Костов, лекар в 
Здравния дом в Бабушни
ца, роден през 1948 година

Димитровградска

В избиратетна га коле
гия № 145, в която влизат 
Бабуишшнка и Дим/ггров- 
гр адска общини, досега 
са излъчени четирима ка 
ндидати. По решение иа 
Социалистическата партия 
на Сърбия за Бабушница и 
Дилштровград е излъчен 
едаш кандидат] който ка 
то народен представител 
ще ги застъпва в бъдеща
та Народна скупщина на 
Републиката. Това е сега 
шният председател на Об 
щинската скупщина и до 
скорашен директор на Здра
вния дом в Бабушница 
д-р Миролюб Йованович.

номера
един

бюле-
Със затварянето на избо

рните места, > на 9—декемв
ри в 19 часа, започва пре 
брояването и утвърждаване 
то на резултатите. Избира
телният комитет ще утвър 
ди колко избиратели са гл 
асували и колко 
требени
бюлетини. Числото 
валите и употребените бю
летин// трябва да бъде една 
кво. Отделят се неупотребе- 
ните бюлетини, чийто брой 
трябва да бъде равен на бр 
оя на избирателите, 
лезнали на изборите. Нева
лидните бюлетини се 
гат в отделен плик.

С преброяването на вали
дните бюлетини ще се ут 
върди кой кандидат колко 
гласове е получил. Изборни 
те комитети доставят /га

ден представител. На 
соподавателната 
сега ще бъдат 
двама

единици ще 
пунк-

в общи
на. въз

гражданите—
има упо 

гласоподаватели/1Група граждани от Ба 
бушница
са предложили за 
дат за народен представи 
тел Драгослав Манич — 
Форски, лауреат на „Буко
ва награда“, чиято програ
ма публикувахме в мина
лия брой на вестника. 

Всички
то са предложени от 
па' граждани са 
ми кандидати.

и Димитровград 
канди- на гласу

ненз-
Инак група гражданя 

от Димитровград като кан 
дидат за народен прецета 
вител са предложили маги 
стър

кандидати, кои 
гру 

независи
сла-

инженер Михаил 
Иванов, понастоящем по
мощник—генерален дирек
тор на гумарската индуст
рия в Дилштровград (ГИД) 
дългогодишен директор на 
„Тигър—Димитровград“ и 

изтъкнат стопански деец

са излезнали 
от 50 на сто от ре

гистрираните гласоподавате
ли. Ако се

на стоЗа отбелязване е, че из
лъчените кандидати от пар 
тиите Сръбско движение 
за обнова и Демократич
ната партия са отеглили ка 
ндидатуриае си.

пък случи, че и 
във втория кръг на гласу
ването нито един от канди 
датите не спечели посочено 
то мнозинство 
тази изборна 
се проведе третият кръг на 
гласуване, относно

БЮЛЕТИНАЕ НЕВАЛИДНА ГЛАСОПО ДАВАТЕЛНАТА

ни на“?““ Са уП°1|>ебеш' гласоподаватели,! бюлети- 
К ™ не е закръглено нито едно число пред име- 

ИТПV кандидатите. Също така, онези бюлетини на ко-
тините Г?<ГГ„еДВе П°ВеЧе ^
вал избирателят.

гласове вСт. Н.
единица, ще

избори
те се повтарят все докаю 
някой от кандидатите 
бъде избран.

За избора на председател 
на Републиката 
щите правила. Ако

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ и МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ в 

ДИМИТРОВГРАД
на своите членове, и на гражданите

не
може да се утвърди за кого е гласу-

важат съ-КОНТРОЛ НА ИЗБОРИТЕЧЕСТИТИ 29 НОВЕМРИ
с пожелания за

в пър
вия кръг ме получи мнознн 
ствотожили кандидати"™ народни граждани> които са предло- 

Дател на Републиката пРедставители „ за предее-
то ще контролират "изборите^Те (т определят лица, кои- 
ждащ,) опълномощяват по едно шпГ”"™ и гРУпнте тра 
тата на изборните комисии и избор™™ « следц раб°- номощените лииа "Зборните отбори. За
ява изборната комисия' Опълнпмт изборите се осведом- 
присъствуват при преброяване™“аад^ете"™ ^ ДЯ

седател на Републиката^мат "редстаВитсли или за пред 
работата на изборните органи“ Р Да пРи=ъствуват в

гласове' нито еднинови успехи занапред 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪЮЗА НА 
БОЙЦИТЕ и ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

на всички трудещи се и граждани 
в Димитровград

от кандидатите, 
рия кръг се провеждат ш 
бори на цялата 
на Републиката.

Резултатите от

във вто-

територия

първия
кръг на гласуване (9 декем 
ври т.г.)
ям интерес. След първия 
кръг ще се. знае кой е из
оран, кой е останал в нап 
реварата за втория 
кон е загубил.

опьл-
се очакват с гол-

Честитят
КандидатитеДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА кръг и
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ПО ИНИЦИАТИВА ШИНА л НА СПС И ОБЩИНСКАТА СКУП НАРОДНАТА ВЛАСТ В БОСИЛЕГРАДСКО ПРЕЗ ИЗТЕКЛИТЕ 45 ГОДИНИ

Представители на РИС 

Димитровград
Промени 

реорганизациив
скГпа^^

сГ
ците си. я съвет на Сърбия със сътрудии-

През 45-годишното след
военно развитие в пашата 
страна се извършиха коре 
ини обществени, стопи меки 
културни и социални про
мени. Тези изменения 
лагаха
промени на народната вл

обединяваше 47 
27 679

пример 
села и имаше него бе избран Асен Стам

болийски, техник от с. Из
вор (почина). Трет предсе 
дател бе Павел Илиев, учи 
тел от Жеравино, днес пей 
сионер в Райчиловци. След 
него н а този пост бе Сто- 
янча Георгйнов от с. Буца 
лево, който след резолюни 
янча Гергинов от с. Буца- 
гария. Избран бе Божа Сте 
янов, техник от с. Мусул 
(почина), а след него Слав
чо Сотиров, земеделец от 
Ярешник (почина). Замес
ти го Влада Митов, зем. те 
хник от с. Бранковци, пен
сионер' в Ниш. След него 
поедседател стана Стойне 
Иванов, преподавател от 
с. Горна Ли<\тна (почина). 
На този пост бе избран 
Владимир Стоичков, препо 
давател от Д. Лисина, днес 
директор на детската гради 
нка в Босилеград. След не 
го дойде Драган Мицов, ди 
пломиран инжинер лес«> 
въд, днес пензионер в Бо
силеград. На постта го за
мести Симеон Захариев 
икономист от Д. Любата 
днес пенсионер в Босиле
град. На следващите избо
ри бе избран Любен Ар- 
сов, гимназиален препода
вател от с. Г. Лисина (по
чина). За председател на Об 
щинската скупщина след 
него постъпи Васил Такец 
дипломиран икономист ст 
Босилеград, сега ръководи
тел в цеха за конфекция в 
Босилеград.- Понастоящем 
председател на ОС е Спас- 
ко Сггасков, икономист от 
с. Мусул.

жители.
През 1958 година бяха за 

крити местните канцеларии 
в Караманмца,
Бранковци и

аст. Кои изменения се слу ?баче слйд извест,ю вРе“е 
миха в Босилеградскп край? 0яха е™0»» открити в На 1 1 зърица и Бранковци.

1965 година досега, значи 
25 години с запазено сега 
шиото устройство па общи 
пата с шест местни камце 
ларии в селата: Д. Тлъми 

Назърица
Горна Любата, Долна Люба 
та и Горна Лисина.

През течение на изтекли 
те 45 години в органите на 
народната власт в 
та — общината бяха избра 
ни 13 души на челните й

Представители на 
димитровградскииятия и

всич- неизпълняваие на 
нията от името па федера 
цията 
вайкп и 
снето на Сърбия не със сто 
папската реформа, но с на 
чина

кн задълже напредпр Назърица
Радичевции организа щонимЛР,.т,ш„ извъистопански 

ОбшинскатаеДеТаВ11ТеЛИ 
Общинския
вет

ко към Сърбия. Изтък 
този път нееъгла-на

скупщина ц 
синдикален съ- 

гостите с 
своите

От„запознаха 
проолемите в 
приятня 
всички

Народните отбори в Бо 
силеградско бяха

на провеждането й Не 
че „па 

изпълнителен съ 
вет е лесно да се застъпва 
за рецесия, понеже за се
бе си обезпечава

с ” среди конто145:за1 
ши _ >,еп"°ГИ еднп «'съ- 
и измишък ®1еЖе«Г,ОСО0ност
ка. Освен'4 това ра®ОТ|,а Г* * ива на гостите*
пп»°СОЧеН факта- че днмит ровградското стопанство на 
станява много работна рь
г? в малка производително ст на труда. При 
90 на

делковпч подчерта, 
Съюзния

проведе
ни в съгласие с копетптуцп 
опийте и законни промени 
в Сърбия и ^Югославия. На 
родноосвободителните 
ски отбори бяха формира
ни в някои села от стра
на па Босилеградския пар
тизански отряд. През сеп
тември 1944 година на об
щи конференции по селата 
населението предложи хора 
за Н00 и за делегати 
общинските

но, Бранковци,приходи 
от данъци и митнически сб 
лагания. Същевременно ре 
публиката, която

сел-

своите
приходи осъществява от 
дохода на стопанството и 
данъците от 
ходи,
се съгласи“.

околия
това над 

сто от машините са 
изразходвани. Имайки 
вид и нереалния

личните до- 
с това не може да

прел 
курс на 

динара към световните ва 
луги, на хоризонта

в
иародноосво- 

бодителни отбори: в Бистър 
с околните села, Брестница 
Босилеград, Долна Любата 
Горна Лисина, Божица 
Клисура, които действуваха 
до юли 1945 година.

Съгласявайки се с факта 
доходи в общи 

по-малки от зага 
рантираните лични дохо
ди на републиканско рав
нище и че е по-добре такн 
ва да се изплащат (загаран 

републиката), 
Топлица Неделкович обеща 
пълна подкрепа в настолни 
ята 
долее

че личните 
ната са_ са тещ 

КИ проблеми в работата па 
почти всички 
дски предприятия, бяха

днмнтровгра 
Гостите

запознати и с остана
лите проблеми на община
та, каквито са — 
те»^ хигиенизаиията, 
набдяването...

и

тираните вкомунални- 
волос-

От юли 1945 година 
щимските отбори се преи
менуваха в местни народни 
отбори, а Околийският на 
родноосвободителен отбор 
в Околийски народен от 
бор (съвет). В Босилеград 
ска околия тогава се фор 
мираха 20 местни народни 
отбори: в Босилеград, Бран 
ковци, Брестница, Гложие,
Горна Лисина, Горна Люба 
та. Долна Любата, Долна 
Лисина, Долно Тлъ.мино 
Дукат, Извор, Караманица,
Назърица, Райчиловци. Цър 
нощица, Божица, Топли 
дол, Клисура, Драинци и 
Кострошевци. Такава орга
низация па местните народ 
ми отбори съществува все 
до април 1952 година, кога 
то се проведе реорганиза
ция и когато в околията 
се формираха девет общи и 
ски отбора: в Босилеград 
Боаиковци, Божица, Долно 
Тлъмино. Долна Любата
Горна Любата, Горна Лиси ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ 
па, Клисура и Радичевци. ПЙЦИНД В БОСИЛЕГРАД

на общината да прео- 
трудностите, дори и 

лично да посредничи и ко
ординира 
ции. На края на посещени 
ето представителите на Ре
публиканския

Взимайки 
ца Неделкович 
тези проблеми не са специ
фичност само за Димитров 
град но за цялата 
лика. Според 
проблем е неплатежоспособ 
ността на 
причина за която са намал 
яване на 
увеличаване на загубите и

думата Топли
изтъкна, че

определени ак-
репуб- 

него основен изпълнител
ен съвет посетиха 
ля мото димитровградско пр 
едлриятие — п/марската ип 
дустрия „ГИД“'

най-гс
предприятията,

производството,
А. Т.

Васко Апостолов Досегашните резултати 
не са малки. Видими са и

мостове: Васко Апостолов — 
Дукатски бс пръв председа 
тел^ па Околийския народо- 
освободителен отбор в Бо 
силеград. Той беше и ко
мандир па Босилеградския 
партизански

ДИ.МИТРОВГРАД: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕМОКРАТИ пропуските, които направи
ха хора в еднопартийната 
система. Настъпва многопа 
ртийна система в страната 
и времето ще покаже, коя 
система даде, т. е. предлага 
по-хубав живот наххората.

Ст. Евтомов

ТЕ

Необходима е повторна отряд, днес е 
пенсионер в Белград. След

СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА СК*

отбор па Де 
партия от

своите навици.
Представянето ма Демо

кратическата партия мина 
в коректна атмосфера п 
открит диалог между мре 
дставителите па местния 
отбор иц Демократическа 
та партия от Пирот и при 
съствуващите граждани от 
Димитровград. На събрани 

бе представен и Деян 
дипломиран юрп 

демеж- 
избирателиата 

Димитровград и

Местният

Инициатива за формиране 

на фонд за солидарност
През септември 1955 годи 

па настана административ
на реорганизация па окопи 
итс и Сърбия. Тогава Боси 
леградска околия бс разфс 
рмираиа 
към В райска околия. Дотс 
гавоииштс общини Божица 
и Клисура бяха пписъедн- 
пени към община Власииа 

В бившата 
околия се

мократическата 
Пирот на 22 ноември орк!

представяне на свопизира
ята партия в Димитровград 

доктор Мича 
Райке 

Бранко

Примариус 
Пейчич, професор 
Аптич, инженер 
Летрович и други се потру 
диха на 
димитровградчаии да пред 

една от водещите

и присъединена

присъствуващите
Ма проводеното през ми

налата седмица заседание. 
Изпълнителният съвет на 

И Общинската скупщина и Бо 
силеград, взе решение от 
общинския бюджет да ока 
же помощ от 18 хиляди ди 
нара ип 'гри семейства, ко
ито в течение па настоя
щата година сполетя беда 
Става дума за семействата: 
Кирил Цветков от село Цър 
нощица, Ангелина Спасова 
от Долна Любата н Стоян 
Милков от Горно Тлъмино, 
конто вследствие на бедст
вия претърпяха големи не
щастия. Ка Кирил Цветков 
от село Църнощина за изго 
рялата къща и покъщнина
та му, Изпълнителният съ
вет даде помощ от 10 000 
динара, на Ангелина Спасо
ва от Долна Любата, за 
изгорялата плевня с храна

ето
Ристич, 
ст и кандидат па

за добитъка — 7000 динара, 
а на Стоян Милков от Гор 
но Тлъмино за 
му крава — 1000 динара.

— Округлица. 
босилсградска 
формираха три общини:

Тлъмино, Боснло 
Любата. Те

ставят
опозициони партии в репу 
бликата. По време па пре
дставянето бяха отправени 
множество забележки към 
партията,
власт, а същр така и 
сметка на избирателния за 
кон.
отправена и 
„Политика“ и Телевизия Ее

загиналатаратите от 
колегия
Бабушница на предстоящи 
те избори (доколкото 

излезе па

Долно
град и Горна
действуваха късо време, де 

1957 година. Тогава па 
реорганизация 

па властта. Бя

Сотир Сотиров, 
тел на Изпълнителния 
вет

председа 
съ-

на ОС в Босилеград но 
дчерта, че с 
настрадалите семейство м.ч 
ого няма да наваксат ще 
тата, по все пак ще свър 
щат някоя работа. Пове
че средства с оглед на „тъ 
нкия“ общински бюджет! 
няма. Затова членовете на 
Изпълнителния съвет раз
движиха инициатива да се

тази 
ИЗбор! Iкоято сега е на

за партия
те). Все пак от присъству- 

граждани бе отн- 
забележка 
отбор на Демокра 

тическата партия от Пирот 
че па представяне па пар
тията са

юли
стана нова 
на органите 
ха закрити общините в Гс 
риа Любата и Долно Тлъ
мино, а се 
община, чисто 
стана Босилеград. В селата 
Карамаици, Долно Тлъми- 
по, Бранковци, Радичевци 
Долна Любата, Горна Лиси 
на и Назърица 
местни канцеларии. Тога

тази помощ
Остра забележка бе 

към вестник
ватите

към мсранена 
ст шля

формира една 
седалище

лград.
В разискванията па пред 

Демократи
ческата партия от Пирот 
и присъствуващите граж
дани отделно бе изтъкна
то, чс Димитровград 
изтеклия 
стион на едноумие, че и се 
га когато има възможност 
да се раздвижат демокра
тическите сили все още 
не може да се освободи от

и все пакдо-ставитслитс па недостатъчно запознати с пр 
облемитс ма Димитровград 
Критиката с приета с обе
щание чс това Демокра
тическата партия ще нап
рави и след тойа ще па- оо 
чи нова среща с димитрои 
градчами.

останаха изучи възможността за от 
крнване на фонд за солнда 
рност на общинско равни
ще, от където да се дава 
помощ за такива и подоб
ни случаи.

през
период е би г ба

Босилеградска
обединяваше 37 села н има 
шс 19 751 жители. Тази око 

А.Т, лия през 1948 година

околиипа

М. Я.на
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дОБРИИЗГЛЕДИ^З АН4ЖРКН ДОГОВОР или...

КАКТО МАМА11

КАЖЕ" световно равнищетигнало
за което свидетелствуват ве 

високи между 
Перс- 
вътре-

стопанст-Бабушпшпкото
обаче се среща и с ре 

дина трудности. На 
е общата

изостре 
и об-

наВ условията 
на стопанска

11С1 ШатеЖОС! 1ОСО01 юст
бабуинпинкн 

въпреки 
трудности,

во че няколко 
народни признания. 
нективата обаче на 

Пвтогуми

криза първо 
неплатенаща място 

жоснособностстопанството, 
те предприятия, 
мпогобройните 
в настоящата година стопа 

д об

ла стопапс все ловешките
чс потъмнява, така че тук 
трябва да се търси нова 
производствена програма.

х„.. дни в Звокска баня дума за държавно-адмииист 
Тези дни И ра:) ратнвна зона, каквато е ф

Г5Й къдетГпо № 
"" Гкгаот и1 Димитров- употреба е дискреционо 

гостилннчарскнте нр то право може да се рабо 
пт двата града— ти каквото сс иска, този 

Цел път трябва да се търси , ра 
зрешение. И макар че ос- 
вен този имаше н мможсс- 

въпросн, кои-

Въпреки чс няма затвото.
'стои в производството и 
че произвежданата продук 

намира добър 
сред потребителите,

па парични средства изо 
стря положението в 
колективи. При това се чу 
ветвува остро и недостигът 
на собствени 
едства, така чс сс полагат 
доста усилия редов/го да 
се заплащат личните дохо-

писват сравнително 
ре. Това се дължи преди пс 

обстоятелството, 
че предприятията тук мри 

„дребни ге“
по НЯКОЛКО С1

прием
липсапия положението 

Нап-Подобно е
и с други колективи.

„Текстилколор“ коч 
съобразя 
с изиск

ни нчко ма таград и

се постигне договор за съ 
ттшнкчество в областта на твото други 
гостнлннчарството и туриз- то биха могли дп се обсъ-

Ншдо необикновено ждат, за Пирот ог интерес
ако се имат предвид ннте- бе само този. Но и
ресите на двете общини в може да ее счита като „на
тази област. Обаче това предък", ако сс
е първа такава среща меж вид, че 
ду представители на двете тнлничарското 
общини през последно вр тпе „Сърбия" от Пирот лп 
еме което може и трябва пръв път се обръща към
да бъде от полза за двете компетентните в Димитров
обшшпш. Досегашната пра градска община за рззлн- 

обаче говори пешо ка от досегашното сн нгно 
риращо отношение, когато 
се има предвид нелегално 
то навлизане във вече спо

многг ример
ти ежемесечно 
ва производството 
валията ма пазара, па за
туй и производствената пр 
ограма обхваща няколко 
десетки изделия — от спор 
тни фланелки, гащета до 
кухненски 
Възможности за преустроис 
тво в производство 
останалите колективи:

промишленост 
цех 

трябва

подлежат към 
колективи с 
отпи души заети и 
своевременно влязоха 
съставите па стопански обе 
динения — конфекция „Пьр 
ви май“, гумарска 
шлеиост „Тигър“, 
ничарс ко-ту р исти чес ка ор-
гапнзаиня „Сърбия“ от Пи 
рот", „Лисна“
(СР Словения), ИМТ 
вай. „Ангропромет“
МИН — Ниш и пр.

чс* оборотни ср-м

ма. проми
гостил

това разхо
сстссг-

ди, както и другите 
ди от материално 
во: набавката на суровини

кърпи и пр.
има преч* 

туристическо-гос 
предпрня

имат ии материали.
Онова, което е положите 

чс бабуш 
спор 

девет

от Севпипе 
Боле 

Ниш
хи-

лнО в момента е, 
мишкото стопанство, 
сд показателите за 
месечното, няма загуби, ни 
то пък залежали стоки. Те

мическата
„Лужница“, търговски { 
„Таламбас", който 
да издържи все по-настъпа 
телната конкуренция 

търговски

В Бабушница „Първи 
май“, „Тигър“, „Лисна“

цехове, докато „Цъ 
със

мм на ча 
магази-

ктика
съвсем друго. Този път ста 
ва дума за инициатива от 
пнротската страна, 
на дневен ред на срещата менатата зона на граница- 
е поставила въпроса за из та. Дали това значи, че в 
граждане на депаданс в „Сърбия“ са се осъзнали и 
Звонска баня със 180 легла решилн да вървят по капа
на територията на Димитро лен ред. Едва ли. Всичко

това много повече прили
ча на народната приказка 
за вълка в агнешка кожа

ат свои
рни връх“ сс обедини 
„Сърбия“, „Таламбас“ 
„Ангропромет“, 1 кютдавна
ИМТ също откри свой цех 
От коренните предприятия 
останаха само „Лужница*, 
„Текстилколор“,

ва се дължи преди всичко 
па сразмсрпото сьотноше 
ние между средствата за 
лични доходи и средствата 
за материални разходи. В 
редица колективи лични
те доходи са сравнително 
ниски и в тях съзнателно 
не ги покачват, защо го би 
ха предизвикали наруша
ване на разпределението, 
което пък от своя страна 
би предизвикало появата 
на загуби.

стни 
ни и др.скоято

Днес бабушнишките- пре 
са наясно: акодлриятия 

искат да поддържат лроиз 
водство и да стопанисват 
добре, все по-често да тър„Изград-

вградска община. От това 
веднага нализа налице за
що голямата и развита об
щина Пирот неочаквано ре 
шава да седне на една ма 
са с малката и неразвита 
Димитровградска община 
— заинтересована е да ра* ра, болницата... 
зрешава свой проблем. И 
понеже този път не става

пя" и др. сят такива производстве
ни програми, които ще до 
насят доход. Именно за 
т ова напоследък в развой 
ните служби на отделни 
предприятия все повече 
се говори, че тук пазарни 
«е условия все повече ше 
диктуват производствени
те програми.

Обединяването в по-голс 
мите състави има своя но 
ложителна страна: техни
ческо-технологическата ра 
зработка се върши в цен
търа, а също така и комер 
ческо-фннансовите работи 
се вършат там. Това дава 
взможност на тези колек
тиви преди всичко да се 
обърнат с лице към прои
зводството, относно изпъл 
нението на производстве
ния план по натурални по
казатели. Същевременно да 
леч повече внимание се 
отделя на качеството на 
произвежданата 

ция, както и това, че адми 
нистративният персонал е 
сравнително малък.

„елате да се договорим, но 
както ние кажем“. Не беше 
ли така и случая с „Тигьр1 
и димитровградската -гума

Тъй като по характера си 
дребни 

те имат въз
А. Т. това са предимно

предприятия — 
можност за ускорено преу
стройство и по-гъвкаво

изискванията

/
Инак като екстремно не 

развита община, Бабулгтш 
ца разчита и на помощ 
от Републиката, която за 
напред ще финансира са
мо атрактивни програми 
създаващи условия за ви 

качествена

съо
бразяване с 
на пазара. В
определени крчаки се пре
дприемат в цеха на „Ти
гър“ за изменение на прои 
зводствепата програма, за 
което се грижи развойната _ соки доходи и 
служба на „Тигър“ в Пи
рот. Сегашната продукция 
вътрешни автогумн е дое-

тази насокаБАЛКАН“ В ПЪРВИТЕ ДЕВЕТ МЕСЕЦА НА ГОДИНА
ТА

С хубави 

резултати
продук-

продукция.

Ст. Н.

В ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД

Диплома-не, резултатиРезултатите в първите де 
вет месеца на годината в 
гостилничарско - туристичес 
кото предприятие „Балкан“ 
в Димитровград са добри 
Този колектив,. който преди 
известно време доживя не
нужни сътресения полека 
но сигурно върви по въз
ходяща линия. Както нй 
уведоми директорът на „Бал 
кан“ ЙОРДАН ДИМИТРОВ 
общият доход в първите 
девет месеца на настояща
та година е достигнал су
ма от 28 078, 00 динара, или 
с 40% в повече от същия 
период миналата година. Го 
лямо увеличение обаче по- ^ 
казват производствените

се истъкне и това, че до
като в последните пет го
дини например междунг^род 
ният туристически оборот 
има общ растеж от 6% и 
в страната от 1987 година 
е в упадък, според данни 
на Народната 
Югославия, в изтеклата го
дина от туризма е осъщест 
вен прилив от 2 230 000,00 
долара, което е с 10% в по 
вече, приравнено към съ
щия период на 1989 година

от труда-да „
Пазарната икономика, на

лага коренни промени, как 
то по отношение на трудо
вата дисциплина, така и по 
отношение на промзводите 
лността на труда. С други 
думи, тя изисква максимал 

ефикасност 
ботник, без ~ 
работно място 
Онези

по-добри производствени ре 
зултати. не от едно работно място 

на друго ще има още. Цел 
та ни е всеки да бъде на 
онова работно място, къ- 
дето ефектите му от рабо 
тата ще бъдат най-високи 

подчерта ръководителят 
на трудовата единица Чо
ваАНРМИШИЧ.,ЛеГРаД РАД°

банка на

— Пазарната икономика 
не признава диплома, а ре 
зултатнте от труда. Дип
ломата е само една от ус
ловиятана от всеки ра 

оглед на кое за съответна рабо
та, но и не сигурна гаран-
?НиГМТВГ”2 Мишич подчерта чеза-

ния ЧВоИ*.ЛЕ Р ~
положение В трудовата ед 1“ Утвърдените и върху укрепването на
инида за производство нТ ритерии от 24 на ст° на- тРУДовата дисциплина. Ед-
чорапи в Босилеград която ГГ“ “ 15 на ст0- коя "" ра6отник поради
стопанисва в рамките на ™ "° отношение на свето сциплина и
общественото предприятие в фупГциТта н"6 КрИтерин
„Чордпара“ от Лесковац пъ та инС™. В 
рвите резултат и в това Ляма УпГ, °ще 
отношение са налице. Им- мивдетрагавни Т°Ва енно, няколко рабптншл «инистративни
от администрацията са пре. . изводстаени"“™* На про‘ 
разпределени на произвол, тя п» , Работни мес-
ствени работни места, ка раи това' някои сме
кто и няколко сменоводите ”°в°Дители и други отгово
ли, които по-дълго вре- ЛИЦа' КОИТО , по-дълго
ме не са изпълнявали тру вРеме пе показваха 

.довите си задължения са ветни резултати заменихме
заместени с други работни ЯлДР-га' които очаква- ^ друхи раоотни ме, по-добри резултати.

И не само това. Премества-

се намира.В „Балкан“ готвят щтате 
лен анализ на стопанисва
нето на всеки обект поот
делно, като се набележат 

съответни мероприятия 
за по-успешна работа зана- 

Тук преди всичко 
се мисли на премахването 
на субективни слабости ко
ито все още в някои обек
ти са спънка, за по-успешно 
стопанисване. От предстоя

леят
разноски, които са с 41% пред. 
по-големи. Тук преди всич- неди- 

неизпълнение 
трудовите задължения 

суспендиран и очак- 
ще каже по 
второстепенна

ко спадат: енергията, ня 
кои суровини и пр. вече е 

ва се, каквотекстилна 
е го 

6 ад- 
работника

Но и покрай това „Бал 
кан“ има най-голяма акуму- 

. лация в общината. Както 
посочи Димитров, тя е със 
75% по-голяма' от същия 
период на 1989 година! Го
лямо е участието в нея на

този въпрос 
та комисия. Налага

внимание да бъде 
посветено и врху все 
голямото число 
пия и пр. Без това, 

босилеградската

щия анализ се очаква да 
даде отговор- и на въпроса 
защо например реновиране 
то на „Гациното“ продъл
жи толкова много, както и 
защо началната

се по-голямо
още 

боледува- 
казватвсума за 

тази цел е няколкократно 
увеличена.

чорапа- 
ра, няма успех в пазарната 
икономика, без оглед, че 
някои „боледуват“ за досе 
гашните . си позиции в ко
лектива.

съот-разни провизии и разни ус 
луги за сметка на митни
цата и др. Заслужава да М. А. Ци, от които се очакват М. я.
Страница 6
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА 
КАТ — БОСИЛЕГРАД ОБЩНОСТ В ДУ

РСТОПАНСТВО СТАНК° РЛДМИЛОВИЧ С ПРЕДСТА ВИТЕЛИ НА СЕЛСКОТО

СТРОИ СЕ ПЪТ 

КЪМ МАХАЛА 

К0НИЧКА РЕКА

Как да са платят селско 

стопанските произведения?
ШШ-!§|Ш

Председателят иа Изпъл
нителния съв.ет на Скупщи 
пата в Сърбия д-р. Станке 
Радмилович

панство и влошените ус ю 
вия на финансиране на 
есенната сеитба и изкупу
ване па селскостопански 
произведения.

шшш
■'

води разговор 
ри тези дни с представите 
ли ма Кооперативния 
п Стопанската камара на 
Сърбия, Стопанската 
ра на Вой: 
и Метохия и

ЩСЪ'< >Г
Оценено е, че не действу

ва пазара на селскостонан 
ски произведения и затова 
се трупа склад от готови 
хранителни
конто със затруднения 
доставят

ЩШ райони. Главни причини <з 
нарушения пазар са, възли 

Щя клади както беше оценено 
от вноса на хранително вку

йбкама 
водина п КосовоХубавото 

момент за
време е удобен 
привършване на 

комунално-битови 
обаче 

никой не

им цялостно' не е завърше
на. Милев 
още

с директори 
те на по-гол см и селско 
стопански .предприятия г 

за актуалнпгг 
изплащането па

казва, че има 
недовършени работи 

и на мрежата с низко и 
високо напрежение, а маха 
ла ,;Уш1пювц1Г с пет дома 
кинства няма '.ток. 
че този електрически 
трябва да продължи 
махала

отделни
активности. До кога 
то ще продължи 
знае и не може да прогно
зира. Още

произведеният се
Републиката 
проблеми в

в потреби гемиите
Щ-

повече, че зима 
поне в планинските се- 

ла на Босилеградска общи 
често знае да изпрева-

Казва 1%та. селскостопански произведе 
мия от тазгодишната ре
колта.

крак 
към

„Гащевица“ числя
ща се към село Долна Лю- 
бата. Мрежата е размере 

обаче кога ще започне 
изграждането в местната 

общност не им е известно

на,
сови изделия по дъмпингс- 
ки цепи. За влошаването

ри. :МтВ местната общност в Ду 
кат имат опит в 
шение и

МИзнесено беше, Чче сън сее на положението допринася 
и пускането на стоки от 
стоковите резерви от съюз

това отно 
затова сега бър

зат, надпреварват се с вре 
мето, час по-скоро да при 
ключат.с пробиването 
път към махала К^ничка 
река. А как и да не, кога- 
то това им е пети път, 
се опитват и тази махала с 
около 40 
свържат с годен за движе
ние път,
2 км.

— Без път 
зани. Наистина

на, гвуват сериозни 
мия в

затрудпе
изплащането иа сел Станко Радмилович

скостопанскитс произведе 
, които до голяма сте 

пен се явявАт в резултат

на неадекватната попитика ни източници, при неиконс 
на Съюзния изпълнителен мически условия, 
съвет спрямо селското сто-

Да кажем и това, чс в 
село Дукат все още не е 
намерено трайно решение 
с помещенията иа селския 
магазин. Понастоящем съ
щия .ползува помещения в 
училищната сграда. В мес
тната
това не е Подходящо ре 
шение. Не бива в учили
щния двор заедно да се иг 
раят учениците и ние вь 
зрастните Да пием алкохол 
ни питиета — казва Кирил 
Андонов, селскостопански 
производител от Количка 
река. В местната общност 
не са доволни и от изкуп 
вателната политика на ОП 
„Босилеград“ от Босилеград 
което тук има изкупвате
лен пункт. Казват, че це
ната е по-малка от тази в 
Босилеград и другите изкуп 
вателни пунктове, където 
изкупване вършат и други 
изкупвателни предприятия.

м. я.

на мия
(Танюг)

как

домакинства да
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

в Босилеград

НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И НА ГРАЖДАНИТЕ

на дължина от общност казват, че

сме като вър 
просто е не 

вероятно, че и след четири 
десетилетия една махала и 
това честити 29 НОЕМВРИнай-големитемежду
да бъде тъй отсечена от цен 
търа на селото. Просто ка
зано, до центъра на селото 
досега неможахме

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СУБНОР
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИ 
КАЛЕН СЪВЕТ 
в Босилеград

на пионирите п младежта 
на войниците и бойците, 
на гражданите 
и трудещите се 
в общината и страната

да дой
дем с воловски кола. Ня
колко пъти досега се опит
вахме същият да го г- - 
бием, обаче без успех. Ви 
пат голямата скала на 
местността „валявица“ бе 
непобедима. Най-напред се 
опитахме ръчно, след то
ва докарвахме и механиза
ция, но все без резултат. 
Сега механизацията на гру- 
довата единица за експлоа 
тация на кварц, успя да по 
беди вековната огромна ск 
ала. И сега механизацията

пре-
Честитят

Деня на Републиката
ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ДИМИТРОВГРАД

истината?от ден на ден напредва 
към махалата. Ако времето 
ни послужи най-после ще 
успеем махалата си да свъ 
ржем с центъра на селото 

Босиле

после
Защо мимитровград 

околните крайградски 
лища снабдяващи се от ре 
тоналния водопровод все 
по-често нямат достатъчно 
вода особено през лятото 
е въпрос който се поставя 
на' много заседания, а пот 
ти редовно на дневен ред 
на Общинската скупщина 
Дали на последното заседа
ние на Общинската скуп 
щипа пред делегатите в ип 
формацията за водоснабдя
ване е казана най-после ис
тината защо Димитровград 
остава без вода? Най-веро
ятно да но све•пак стру*

ва се не цялостната исти
на. След много разисквания 
до сега на различни равни 
ща, на последното заседа 
ние ма скупщината от 16 
ноември бе отговорено на 
въпроса дали каптажа на 
Пъргопопимекото врело е 
направен по проекта или 
не. Отговора е НЕ! И точ
но в това най-вероятно ле 
жи отговора защо няма во 
да достатъчно.

Именно, както изтъкна 
ПАВЛЕ ТОДОРОВ, дирек 
тор па „Комуналац", ЕМИЛ 
СОКОЛОВ инженер в „Ко

муналац“ и ръководител на 
водопровода, както и някои 
от делегатите, които и по 
време на проектиране но 
водопровода са били дело 
гати, трябвало е в канта 
жа да се направи бунар 
дълбок 11 метра или 4 5ч 
метра в който да се поста' 
вят шест издупчени тръби 
на дълбочина от 11 метра 
Тогава е измерено мипимал 
но 55 н максимално 60 лит 
ра вода и секунда.

Дали поради такава водо 
дайиост на извора или по 
ради някои засега все още 
необяснени причини на вре 
лото с поставена цименто
ва каца с дълбочина от 
само 1 метър и 70 санти
метра. И нищо повече. По 
гози начин през миналата 
п тази година от врелоте 
се захваща по 16 литра в 
секунда. Със спускане на 
всмуквателната „кошница“ 
на по-гол яма дълбочина в 
капата, пололайността е уве 
лнчена па 32 литра п се 
кумда, но н топа, практика 
та показва, не е достатъч 
но, особено през лятото 
Посредством „Геозавод“ от 
Белград, който е 
пен проектант на водопро 
вода, „Комуналац“ е про 
вел изследвания в непос
редствената околност на 
каптажа. Установено е, че

по този начин се получава 
незначително количество во 
да. Затова „Геозавод“ пред 
лага да се направят сонди ~ 
на дълбочина до 25 метра 
за да се установи дали поп 
слоя от варовик има доста 
тъчно количество вода 
След това на около 30 мет 
ра от съществуващия кап 
таж би се направили сон
ди до 35 метра за да се 
установи възможно ли е кс 
паене на още един бунар 
Всичките тези работи оба
че предпочитат предвари
телно пълнене на резервоа 
рите в Димитровград за да 
се обезпечи достатъчно ко
личество вода за града, тъй 
като сондажа би замътил 
съществуващия каптаж, и 
трябва време да се избист

и регионалния път
през Дикат към Тъо 

— подчерта 7!ТГ~
град 
товипде 
ИЛ МИЛЕВ, член на Съве
та на местната общност и 
бивш делегат на ОК 
ССТН в Босилеград.

КИР-

иа

пътят финансур-Инак,
местното население 

по 100 динара, 
та от местното • самооблага
не и общинския фонд 1*г 
пътища. В местната 
ност се надяват 
йм окажат и Горската 
кция и Общественото пре
дприятие за оборот, търго
вия и селскостопанска де 
йност „Босилеград, от Бо
силеград. които притежа
ват тук свои гори и естес
твено след време щс ползу 
ват този път.

сат,
от средства

33

общ-
помощ да

се

й?;

рч.
: Със завършване работите 

иа „Ивкови воденици“ дс 
края на този месец и пус
кане на тази вода във по 
допровода, 
то на Димитровград значи 
тел но ще се подобри. Мо
же би тогава ще престанат 
и разискванията по този пс 
вод. Но надяваме се чс гра 
жданите на общината нас
коро ще узнаят отговор г 
на въпроса кой и .защо с 
позволил да не се проведат 
предвидените работи иа Пър 
топопинското врело.

За отбелязване е, че със 
на Коничка ре 

най-
свързването 
ка с добър път в това

в Босилеградс- 
180 доголямо село 

ка община с около 
макинства, 1100 жители ше 
остане без път само Ду/ш- 

около 60 дома 
В местната 

подчертават, че имат 
в плана и про 

и този махленски

водоснабдяване

на махала с 
кинства. общ
ност
запланувано 
грамата 
път, обаче с оглед на вре

ше оста

и гла

най-вероятно 
не ла идната година.
мето

нещо. В местна-И още
та общност изтъкват, че и 

в селото Панорама Димитровград А, Телектрификацията
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СРЕЩИ И РАЗГОПОРИОТ БЪЛГАРСКАВТОРА СРЕ1ЦА НА ПИСАТЕЛИТЕ 
ТА НАРОДНОСТ В БОСИЛЕГРАД Моите ученици 

моя гордост
Формиран независим клуб 

на писателите
а лиге-ние иа критериите 

рптурата. Марин Младенов 
елово

На 23 и 24 ноември т.г 
с.ьстои Вто тогава всс чувствувахте 

мое присъствие, а какво се 
случва с Вас сега, когато 
разговаряте с мен?

в Босилеград се 
рата среща па 
от българската 
в Югославия. Срещата 
проведе в приятна и дело 
ва атмосфера. Отзоваха се словото, 
немалък брой поканени чн бода!“ и се 
сатели от различни маеш тсратурно

страната. Между ДРУ п с други народи 
споменем и имена П1 простори. Но 

та на участниците в среша 
та: Марин Младенов, Иро- 

Попов, Стойне Янков

Преди тридесетина годи
ни бях преподавател в ди
митровградската 
кьдето преподавах психоло
гия, формална и диалекти- 

логика, Коиституци-

I (знесе нр!шетствез юписатели те 
народност към свободното писано тис 

рчество цитирайки Хрис
то Ботев — „Свобода на 

най-голямата сво- 
заложи за ли-
сътрудничество

и 'в ДРУ 
за тако 

без
п е шири

гимназиясс

Вие бяхте твърде
строг преподавател, но сп
раведлив и последователен 
Не се страхувах от Вас 
(въпреки че, когато 
те па час „сърцето ми сли 
заше в петите“). Па все пак

ческа 
ята па СФРЮ н история 

природата, об
ществото и човешкото мпе 
леке. Работейки и гимнази
ята, естествено бях и кла
сен

на света
на идвахгото да сътрудничество

звено
ва
стъклено 
кн мирогледи. 

Участниците
преподавател ма една 

паралелка. Тогавашните мои 
ученици днес са оформени 
хора със заиршепн школи 

нпеше

понякога и затрепервах не 
от страх на „тирания“, ре
пресии или „отмъщение“, но 

уважение към Вашата 
личност. В този стил въз
питавам своите деца.

коли
Ми ле Николов — Прнстонс 

Ванче Богоев, Зукнцн 
Стоименова, 
рова—Свиленкова, 
лав Цветковнч, Милка Хрп 
стова, Мила Басов, Рат- 
ко Стоянчов, Арсо Тодо- 

Иван Николов и дру

ма срещата 
предложенията 

се отбеле- 
поетп 

кой

подкрепиха
Зденка Тодо- съответно да 

Том ме
ки,

от— полувисшо или 
училище, станаха извеепш 
и признати специалисти, с 
най-високи професионални 
и научни степени различен 
профил, следователно по 
най-добър начин са се афп 
рмнралн и страната и све
та, като неуморими радете
ли в стопанството п об- 
111ССТИС111 ИС С) I у жб| I.

С оглед че сс касае за 
огромен брой такива хора 
за конто една ли може да 
се напише в една статия 
Тук се спираме само па 
двама мои бивши ученици 
отличници, които понасто
ящем са тврдс успешни сто 
папски специалисти, хуман
ни хора, многократни да
рители на кръв, сптузнас- 
тп („менаджсрп‘\ .бизнес
мени“), които заедно с ос 
гиналите заети работници

имената пажат
Емануил Пондпмитров. 
то е по произход от I руни

па димитровградски
ят писател Детко 
който неотдавна почина в 

на които в Ди
вее още не е

— Да, убедих се, че наи
стина сте отличен педагог 
баща, съпруг и домакин 
(Разделихме си компли
менти).

ни и Михаил ИвановПетров,ров,
ги заинтересовани за лите
ратурата босилеградскп об 
ществени, културни и иро 
светни дейци.

н предприятието 
по-рамо за следване

то, че не сте изневерили на 
себе си, иа своя светоглед 

— Да, живота наблюда 
вам като сбор - от противо 
речия, постоянна борба за 

неизвестно? 
За такива 

човек

слушам 
а иСараево, а 

мптровград 
дадено 
областта на

съответно място в 
литературата — Вие, Михаиле, сте би

ли стипендиант на фабри
ката от 1969 година, а се 
га работите в нея. Излъл 
нявали сте различни длъж 
пости. Коя от функциите 
най-много ви „лежи“?

В приятна делова атмос
фера на 23 ноември пре- 
диобед в малката зала 
Културния 
деловата част на 
рната среща. За 
ния път на 
на българите в Югославия 
докладва писателят и глав

и културата. 
Водиха се разговори 

на за по-тясна културна връз 
ка между Димитровград 

обши
съществуване, 
ти и изненади, 
предизвикателства 
трябва да бъде готов фо 
тографски да ги заснеме и 
пемхлогичеекм 
адекватно към всичко това

дом започна
лнтерату- ка ,, Босилеградска

за взаимното им свързразвои-
творчеството пане чрез нови пътища и 

друг вид 
имайки 
леградска
от иай-неразвнтите 

дейност на из да нн в Републиката. 
„Братство“ — Ми ден участниците проведо 

Присойскп \а и в литературни чете
ния в училищата и вечер
та пред гражданите То 
мислав Цветковнч деле

гат на КПЗ на Сърбия и 
па като дългогодишен сът

рудник па си. „Мост“ и 
кшггонздателската дейност 

мо- даде предложение от име
то на участниците на сре 

мал- щата. а във връзка с неб
лагоприятната материал

но-финансова ситуация на 
..започнаха ма Издателство „Братство“ да 

лщтна. така че новоприети се изпратят писма до Сек 
гналите автори имаха въ ретариата за култура, Фс 
зможност да творят при ида за култура. КПО на 
съвсем нормални усло- Сърбия и Скупщината на
вия. Вследствие на тези ос Сърбия за благовременпо
стоятелства

1111,

сътрудничество 
предвид, чс Боси 

община с една 
общи 
Този

Впрожектира производството — 
изговаря помощник-дирек 
торът на един дъх.ният и отговорен редактор 

на сп. „Мост“ и книгонзда 
телската

да сс дистанцира, относно 
определи. Това правя па 
своето работно място ч 
контактите с работниците 
и служащите, а в този сми 
съл възпитавам своите де
па,' които в себе си носчг 
„кодовете“, и те сега са тру 
долюбиви студенти.

Защо?телство 
ле Николов 
Той подчерта, че ..тази сре 
ща за всички нн прелета 
влява истинско

— Затуй че там съм в 
своя професионален раз
мах, поради това, че тук се 
създава основния доход за 
всички ни.

п специалисти допринасят 
за афпрмаппята п автори 
гега на ГИД в пашата стра 
па и по-широко. Михаил 
Иванов и референта 
план и анализ Борка Ве
личкова.

Според правилата па доб 
рото поведение първо дава 
ме думата на събеседничка 
та нн Б.. Величкова.

— Доколкото сп споаГ 
ням, Вие Борка, в гимпа 
зията бяхте не само скром 
па, отличничка и дисцип
линирана ученичка, по ка
то рефлексия на това и 
председател на младежка
та организация, а успех 
показахте и на двата „фроп 
та“. Как постигнахте това?

— Това бяха години ча 
преминаване. в моминство 
Всеки период има свои пси 
хологически, физически, би 
ологйчески, физиологически 
и други процеси и харак 
теристики. Някои 
трябваше да жертвувам, да 
ги „прескоча“. Разходките 
сведох до най-малка сте
пен, а се лишавах и от дру 
ги нормални 
удоволствия и потребности 
Както виждате, тогава ме 
бяха погълнали ученето и 
работата с младите. От
там дойдоха й успехите..

— Вие продължихте тра
дицията. Именно

удоволст
вие, защото създалохме ху
дожествена литература 
родния български език. чч 
ето съществуване и основ
на стойност никой не 
же да порицае.“ Началото 
на творчеството на

за
— Както и да е, но Вие 

все пак сте директор — 
„кресло любен“.

— Вие „обиждате“, пра 
фесоре — смее се и шегу
ва Михаилчо (така го 
кат работниците) и дяволи 
то добавя: 
когато 
Вероятно 
пост най-много

штнетвената литература на 
майчин език, както каза 
Николов. ви

Какво мога
народът ме иска 

на тази длъж- 
и най-доа 

ре се проявих и доказах.днес имаме решаване на належалите'
активни ли чатериално-финансови прс

творци. Наша- бгтеми в издателството, ко
ето беше радушно прието 

На кръглата маса на ут 
ре ден се приеха предло
женията за формиране 
на Лилературен клуб на 
писателите от българската 
народност независим от 
било коя партия, както и 
да се изпрати Апел до Ре 
публиканската скупщина и 
до ОС на Босилеград и'Дн

над тридесет 
тературни 
та творческа продукция в 
областта на 
та литература 
над 50 оригинални 
ни книги с жанрова 
нообразност. Но. че

— Как вървят работите 
в предприятието: производ
ството, пласмента?художестве; га 

съчиняват 
печата

на.? 
нещо

се променя и в нашата 
среда по отношение ча ли 
тературното ни 
во е и тази среша чието 
провеждане поддържа и 

- финансово подпомогна Об 
щинското събрание иа 
Босилеградска община.“

По въпроса 
рното творчество, 
чително и жанровото 
нообразие в 
на българската 
се изказаха повечето от 
присъствуващите. Мила Ва 
сов се произнесе за поези
ята на народността, че „ле 
кална", като това свое мне 
ние подкрепи със стйхотяо 
рението си „Локалните юн 
аци". Чуха се и други мне 
ния, че напр. Димитровгрз 
дски и Босилеградски край 
са „златоносни мини“ за 
творчество и че 
без оглед на

— Никога по-добре 
споделя „вечния пътник“.

Борка Величковафази — Да. чул съм, че ГИЛ 
с сега отлично работи!

Накрая тпябва да се кг 
же. че работите вървят спо
рел нормална динамика и 
плана зач удоволствие на 
всички заети там. приклю
чихме незабравимия, вдъх
новен разговор и среща.

Докато разговаряхме 
Борка, Михаил се усмихва 
чистосърдечно. Той с та 
къв човек. Добряк. Такъв 
беше' и като ученик.

твопчест

митровград за място на 
българския език в учили
щата.

естествени

Срещата може да 
се каже че завърши дело 
во с обещаващи за реали
зиране в бъдеще на заклю 
ченията.

— Вие 
бяхте мой 
паралелка •— 
спомените си — отличник с 
примерно поведение. Как

магистър,
ученик

също 
в моя

на литерату 
вклю

проверявамраз
творчеството

народност Разговор» воли*, 
проф. д-р Слободан Василев

■ 3. т. с. и сега

ОТ ПРОГРАМАТА ЗА КРАЙ 
ГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИ 
ЧЕСТВО МЕЖДУ БОСИЛЕ

В миналия . петък група пре 
подаватели то. и всички досегашни сре 

щи между тези две учили 
ща премина във взаимен об 
меи на опити във възпита- 
телно-образователния 
цес. Според 
проведе й

уведоми, че резултатите от 
състезанията са с победа на 
едното

и ученици от 
основното училище „Геор- 

ГРАДСКА ОБЩИНА И ГРАД . ги Димитров“ от Босиле- 
КЮСТЕНДИЛ град гостуваха на колекти

ва ОЕСПУ „Кирил и Мето- 
.. — .дий“ от град Кюстендил --

Има области
■ЯЛ „ППА граничното сътрудничество
59 НОВО С П" между Босилеградска общи-

иа и Общинския народен 
< съвет —трудннчество

или другото училище 
и че показаните знания сз 
твърде задоволителни. Впро 
чем, и целта

про
договора, се 

малка на сътруднн 
да се излъчивиктори 

състезаваха 
училища

ПО математика, физика, 
мия и биология, а спортни
те отбори се състезаваха 
Футбол на малка врата и 
шахмат. ТОША АЛЕКСА1-" 

"едаг°г в училище 
„Георги Димитров“ нн

чеството е не 
победител

на, където се 
ученици от двете по всяка цена, испоезията

да се създава 
дух между учениците, да ук 
репва дружбата между 
те общини 
ват основи 
во и в

това дали е 
локална или не е локална 
е важно да има художест 
вена стойност.

състезателен
X: |

двеОсновно го 
трябва да запазим 

.творчество е
и да се създа- 
за сътрудничест 

Другите области.

на град Кюстендил 
в областта на образование 
то и възпитанието.

Инак, и

пскоето 
в нашето 
родния език, но и изостр

тази среща, как то
М. Я.'• Страница 8
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водителиМъЧВАв НИиС;^С^|™ПАНСКИТЕ ПРОИЗ ЯН УИЛСЪЙ

Каква сеитба 

такава вършитба Гените са в тебе к в мене
ЩЕ ВИ РАЗКАЖА за то на Стивън Гарет, се от-

един експеримент, който насят до прочетеното в из
оставил силно впечатление вънредния роман на Джемс 
на известен лекар-психоте- Джойс „Улис", чието дейст- 
рапевт и хипнотизер Джо вие се развива в Дъблин, 
литън. Неговият пациент, приблизително в тази епо- 
английският книгоиздател ха. Изненадващата репроду 
Майкъл О. Марк, дълго кция ма най-големи подроб 
прекарал в хипнотичен тр ности от историческия ро- 
аис, а през това време Джо ман, които мозъкът 
китън му сюгерирал как трирал. отпреди няколко де 

в миналото сетилетия,
да се предполага, че

През лятото на 1798 годи 
на, докато ,,жестокият едно 
рък“ адмирал 
борел против
битката за Нил Самуел Те
одор Колдридж заспал 
креслото у дома си в Сомъ- 
рсет. Той сънувал, 
стихове, които 
хрумвали. Дошли му на ум 
този път към 200 стихове 
без затруднения.

Когато се събудил, запо- 
къде далеч в подсъзнание- чнал да ги записва. Към 50-

гтятт ,_СЦена с 1°’ къ?ето ие Д°стига наше -тия стих внезапно го пре-
на метамп^Ъп-^исобикнове- то „аз , се пазят много по- къснали. Когато имал

а. °] ^°3а' О бик но- вече спомени, отколкото можност
веното му американско уда ние сме в състояние да пре 
рение се превърнало в из- дположим. 
пратено ирландско. Когато Когато 
го попитали за миналото благодарение 
му, той казал „Стивън“, ка „излязъл на видело“, в иг- 
то описал живота си 
Дъблин в края на миналия 
век.

Селскостопанските
водители в Нишки 
са погълнати от 
то на I 
и някои 
чат 
ки им 
ми“,
начин да спечелят 
даватели. Поучени 
зт по-раншния 
обръщат

Нелсън се 
Наполеон в

произ 
регион 

изпълнение 
есенната сеитба, но 

партии.им

се говори по този въпрос 
и не вярва, все докато не 
«У бъде върната земята: В 
региона Няма точни сведе 
сте За какви площи се ка

В

вниманието, обещавай 
„подходящи 

като искат
че пише 

лесно мупрогрд- 
по такъв регес-

Известно е обаче, че с 
есенници трябва да бъдат 
засети към 60 000

гласопо 
обаче 

опит, те не 
на слпп^-,МНОГО внимание

да се върне 
към изтеклия си живот.

За голяма 
свидетеля на тази 
Майкъл

дава основание
ня-хектара. изненада на

Производството 
ница и в тази 
ница е все 
първо място 
семена,

на I пис- 
част на лше 

по-скъпо, 
зарад скъпите 

скъпите изкуствени 
торове и защитни средст
ва. Понеже през миналата 
есен селяните засяха собст 
вена. по-качествена пшени 
па, добивите бяха 
ни чувствително.

въз
отново да вземе 

перото, оказало се, че сти 
ховете „изчезнали“ от 
нанието му. Макар че Ко
лдридж живял още 36 го 
Дини, никога по-късно1 не 

рата навлиза „извънредния можал да си спомни въггро 
вътрешен фактор“. Той въ- 
рши например, такива ро
ли, каквато е одиграл 
при случая на Стивън Га
рет, с голяма достоверност 
показвайки нему присъщо- 

Гарет“. Същевре то ударение, мимика, лекси 
проявил и из- ка и всички други външни 

ключително, макар и обоб- качества. Някъде у нас, 
щено, познаване на дъблин дълбините, се скрива 

Р къв актьор —
ний, както този който 
дизвиква

па

съз-
Просто 

дителите 
рай 
лошите

този материал 
хипнозата,казано, 

настояват, и 
закъснението 
- климатически 

вия, да обработват 
си и да ги 
Ни. Голяма 
са им и

произво- 
пок 

поради в
усло- 

нивите 
засеят с есенни 

обаче

сните стихове.
Тази приказка е извест- 

и на на ония, които са изу
чавали английска литера
тура. Но кой е бил тайнст
веният човек, който на сън 
диктувал стиховете на Кол 
дридж?

принизе-

Били необходимипречка
раздребнените 

ти. и самият факт, 
шки регион 
ботваемата 
на не надминава 
тар, говори, че 
ка би трябвало 
мат определени

Вероятно 
няма да повторят миналото 
дишната грешка, 
на производители очакват и 
по-голяма подкрепа 
ите общински скупщпнн, 
конто след като видяха 
кви щети претърпяха селс 
костопанските произволиге 
ли зарад продължителната 
суша, обещават повече раз 
бирателство 
редица мероприятия, 
то да се подобри . развитие 

на селскостопанското 
производство в тази част 
на Република Сърбия.

четири
сеанси на хипноза, зарад то 
ва О, Мар казал и прези
мето си:

тази есен теимо 
че в Ни 

средно обра- 
площ на селяни

но мнозн
тойменно

на своедин хек 
в тази насо 
да се взе- 
мерки.

в
За щастие, не на всички 

писатели се случвало 
хийно да пишат по тайнст-

няка- 
кукла, ге- 

-• пре 
изненадващи яв-

ка- фолклорския училен 
края на миналия век. Той 
описал градските 
жни улици, тераси на кои 
то се намират 
къщи от георгианската сне 
ха. Когато се сепнал Май
къл, далечен

сти-

крайбре вен начин, както това ста
нало при Колдридж. Сред 
тях е и писателката Енид 
Блайтън, която е по-малка

Големи 
гат
на своевременно 
имоти. По такъв начин чVв 
ствително би се подобрило 
положението на селскосто 
ланските производители. 

Истина, селянинът и днес 
има доза на бязън, когато

надежди се 
в акцията за

ления, които 
когато сънуваме 
сновидения. Всеки, който е 
изучавал сновидения се е 

на въодушевлявал от това 
каква лекота *и оригинал 

нс ност извънредният
новчик у нас понякога да 
предложи отговор на проб 
лемите, които наяве не сме 
в състояние да разрешим.

пола- 
връщане 

отнетите

доживяваме 
нашиелегантнии подкрепа и

с кои
писателка от него, една от 

с най-плодовитите писателки 
за деца. Когато започна да 
пиша книга с нови лица — 
казва тя

потомец 
ирландци, но когато се ро
дил
бил в състояние да обяс
ни тези „спомени“.

то

Филаделфия,във поста-
изобщо нямам 

представа каква ще изле 
зе, как ще се развива дей
ствието, какви преживява
ния ме очакват и какво 
изобщо ще стане? Всичко

с.д.
Много добре 

Майкъл О, Мар и Джо Ки- 
тън. Нито сянка съмнение 
не може да има в тяхната 
честност, нито пък, че чу
ждото лице Стивън Гарет, 
който от Майкъл е посочен 
съвсем случайно, 
жих изследването и след ка 
то изучих още няколко впе 
чатлителни случаи, 
изследваните, 
на хипнозата, 
за своите „предишни живо 
ти“. И ето каква мисъл се 
роди у мене.* при всички 
случаи се говореше за иапг 
лно нереални спомени. Ка 
то извор на всичко това, 
което е казано се явява ед 
но дело, първо прочетено 
а сетне забравено от стра 
на на изследваните. Но тс 
сс поместило в подсъзпани 
ето им.

познавах

™ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА 
ПРИХОДИ в ПО ОБЩЕСТВЕНИ „НЕРАЗБИРАЕМА СИЛА 

ДВИЖИ МОЕТО ПЕРО"...БОСИЛЕГРАД
което зная е това, че това 
трябва да бъде например 

Какъв тогава удивителен приключенски роман, или 
гений е този, който по вен фантастичен разказ. Сядам 
чко личи, съществува у с машината на колене и 
нас? Къде се намират 
ниците на неговите възмож 
ности? В каква степен той 
представлява

Данъкоплатците ке спазват 

утвърдените срокове
Продъл-

гра- известно време затварям 
очи. Освобождавам съзна-когато 

под влияние нието си от всички второ
степенни неща и очаквам 

ли фантазията да започне да 
тясната действува и моите герои ви 

какъв ждам като малки деца.

нашето ин-
стиктивно „аз“? Можем 
ние да установим 
връзка с него и по 
начин? Аз 
„свръх-аз“.

разказпака

От утвърдения по различ 
ни проходи: върху дохода 
от занаятчийството, за здра 
вната защита, инвалидно- 
пенсионната .осигуровка, ли 
чния доход' на заетите и 
пр. на стойност от над 10,5 
милиона динара, до края 
на октомври са събрани 
6 930 950 динара, от които 
3 880 260 динара са за за
наятчийската дейност и 
3 050 386 динара от селско 
то стопанство и другите ви 
довс облагания.

нето на приноса и облага
нията през десетте месеци 
от настоящата година. Б ин 
формацията, а и в разиск 
валията бе подчертано, че 
поради различни причини 
наплащането на утвърдени 
те и приети приноси и ос 
лагания не се осъществява 
със запланувания теми — 
мнозина данъкоплатци не 
спазват утвърдените сро 
кове.

С оглед па факта, че ис 
настоящем различните да
нъкоплатци на Службата 
но обществени приходи 
д7Л1жат над 3,5 милиона ди 
нара и че тези средства 
представляват значителна 
част в общинския бюджет 
от който се финансират не 
малък брой общински ве 
домства, членовете на 
пълнителиия съвет взеха 
решение Службата по об 
ществени приходи занап
ред да засили активността 
си в това отношение. На 
лага сс да се ангажират и 
други работници, а в краен 
случай и чрез принудно но 
плащане. Естествено при 
това ще имаг и обективни 
трудности. Преди всичко 
при наплащането ма дохо
да и облаганията от за
наятчийството, защото не

ще го назова
— СЛЕДВА —

НА МИНИСТЕРСКАТА СРЕЩА ЗА ТУРИЗМА НА 
БАЛКАНИТЕ

Среща в СараевоВ спсцилизираната лите
ратура е показано как ед
на жена, майка на семейс
тво в Южен Уелс, „си спо 
мпила“ сцени от живота 
па староримски градове. 
Тс напълно съвпадат с опи 
саиията от историческия ро 
ман Луи де Вил „Живо 
дърво", излязъл пре» 1947 
голина.

Друг интересен пример 
от началото па нашия век 
е: дъщеря на английския 
свещеник йод хипноза по
дробно разказала за своя 
живот под името па някоя 
си Блаиш Пойнииг, любов- 
иипата Мод, грофипята Со- 
лебъри през време ма вла
дичеството на Рнчърд Вто 
ри. Оказрчо се, че повтор
но мод хим поза. като изто 
чник па нейните „спомени“ 
се явява старият историче
ски роман „Грофипята 
Мод“ от писателката Еми 

Холт. Под действие 
хипноза, иЯпъкнално нейно
то сещаме.

Майкъл О, Мар сега ечи 
та, че значителна част от 
неговите „спомени“ в име-

В края на идната седмица в гр. Сараево ше 
се проведе тридневен семинар на министрите по 
туризма във всичките пет балкански страни. 
Инак, това ще бъде 23 по ред среща, на коя го за 
пръв път ще участвува и Албания.

На срещата ще се разисква, между другото, 
за разширяване на туристическия обмен, общите 
програми за трети пазарц, след това за либерали
зацията на законните, митнически и други зако- 
иопред писа пия, за обединяване на пропагандата 
за целия полуостров, производството на общи ту
ристически филми и пр.

На проведеното неотдав 
на заседание на Изпълните 
лния съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград, ме 
жду другото се разисква и 
за информацията на Служ 
бата по обществени при/о 
ди вън връзка с ненаилаща Из

Съдейки по сведенията — взаимното сътру
дничество на този план е повече от скромно. В 
първите осем месеца на настоящата година над 
2 милиона иашн граждани са пътували туристиче
ски в съседните страни, а от Гърция, Албания, 
България и Румъния у нас са пребивавали над 
250 000 туристи.

Както беше изнесено тези дни на прескон
ференция — тези въпроси ще бъдат обсъдени на 
срещата в Сараево.

ли 110
малко число занаятчии ш» 
мат и ие водят според 
копа документация за дой 
ността си. И. С.

М. >1.
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ТА — БЯЛ КАМЪКалбум

МОМИТЕ СА „ЕРГЕНИ“, ЕРГЕНИТЕ
СА-„МОМИ"

Път за 

всички 

махали
село Зло- След двегодишна упори 

та работа най-после при
върши изграждането на пъ 
тя Драговита — Бял ка- 

дължина от окото 
Този път има 

около

Тези снимки са заснети през 1946 година атрадиции, според коит 
ес обличат и жепмци. В този край с сьществувла

в един ден на годината всички младежи. Така и тези, през юил 
и „ергените * саска носия, а пък момите в мъжка

време, млади „моми" всъщност са ергени, мък па 
7 километра, 
голямо значение за 
150 домакинства от

разпръснато в десс-
е вр»

— моми! Тодор Петров
това

село, 
тима 
зва тъкмо

махали, защото
най-големито. Съ 

този път свързва 
пътщо така

Драговита с районния 
Драговита — Поганово 
Димитровград, а има връз
ка и с пътя Скървеница — 
Борово — Димитровград.

Трябва да се отбележи, 
че средства за този път ос 

главно 30 домакчигуриха 
нства от това село, а съо- 

са оказатитоетна помощ 
и други жители — пресел
ници от това село, както и 
общинският фонд за ко- 

и пътно стоианст 
с пари, но и 

Заслу

мунално 
во не само 
ст>с своя булдозер, 
ги за този път има засяно 

МИс дригите преселници 
КА МИКОВ, който сега жи 

Жетюша и е бил навее в 
чело на акцията.В БОСИЛЕГРАД, В БИВША ЮГОСЛАВИЯ

Босилеград- 
екн край в миналото са сс 
занимавали само с домаш
на и полска (кърска) рабо 
та. Да омесят хляб, да сго 
твят ядене, да операт и по
чистят, да предат и тачат, 
да раждат и гледат деца, да 
се трудят неуморно на ни
вата, ливадата, в градина 1а 
— такъв е бил животът ча 
жените от този край дълги 
векове.

Жените от п А. Т

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

Обществената дейност 
ма босилеградскнте жени 
започва през средата на 
тридесетте години на този 
век, когато група образо
вани жени сформирали дру
жество „Коло ерпеких сес- 
тара". Дружеството е има
ло просветителска мисия и 
е оказвало помощ на бедни 
те жени и техните деца. Бо 
рбата за грамотност на :ке 
леките деца също е била 
една от целите на това дру 
жество.

На снимката, която е 
заснета през 1935 или 1936 
година са жени от друже 
ството „Коло ерпеких сееха 
ра“ с група деца в Босиле
град.

в СУРДУЛИЦА

честити

29 ноември
на своите членове 
и на всички граждани 
в Сурдулшика община, 
пожелавайки им успех в
работата и щастие в 
живота

ОБЩИЦСКАТА СКУП
ЩИНА ,
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР 
НА СУБНОР
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИ
КАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ 
МЛАДЕЖКИ 
СЪВЕТ

Сватове в 

центъра на с. 
Райчнловци

Сурдулнцав
Тази снимка е направена 

през 1931 година в село Ра 
йчиловци. В центъра на се 
лото, пред къщата на1 тога 
вашния обущар Стоимен 
Бойков, са се фотографира - 
ли сватове. Райчиловските 
къщи тогава били покрити 
с известните райчилозеки 
керемиди, край Селската 
долина е имало огромни. то 
поли, а зеленчуковите гра 
дини са били заградени с 
прошки.

честитят

29 ноември>5•ч

на шюнерите, учениците, 
младежта и войниците, на 
1 ражданите, работниците и 
оойците в общината ц 
странатач.: .шСтоян Евтимов
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'=2Ли=- ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАТЕЛНА 
ПРОМИШЛЕНОСТ»

БОР“91власина-продуктв,ПК)М1ВОЛ11О|11>0М).111О иредуп.ьь- СУ1’ДУ1ИИ\ В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ

Празника на Републиката 29 ноември
на деловите си приятели, потребители и всички граждани в 
републиката
„Бор" е младо и ново предприятие за производство на паркет, 
елементи за мебели, по-голяма част от които изнася в чужбина, 
и на други произведения от дърво. Заетите му са убедени, че с 

модернизиране на производството ще успеят да се изкачат на за
видно успешно място в дървообработвателната промишленост. 
И на вас ви пожелават нови успехи.

.ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката
ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА И УСЛУ
ЖИЛКОМУНАЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ

„Комуналац“
В ДИМИТРОВГРАД

ТО „БОСИЛЕГРАД“
В БОСИЛЕГРАД

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДА
НИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА ЧЕСТИТИ

СЯУЕМА 2УЕ2ЛА 
КК116ЕУАС

ТРУДОВА ЕДИНИЦА—БОСИЛЕГРАД
ноември

ЧЕСТИТИ на клиентите и деловите си приятели, 
на гражданите и трудещите се 
в Босилеградска община и страната

ЧЕСТИТИ

Деня на Републиката 29 ноемвриПОЛЗУВАЙТЕ УСЛУГИТЕ НА РЕОРГАНИ
ЗИРАНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ, РАБОТНИЦИ 
ТЕ В НЕЯ ПОЛАГАТ УСИЛИЯ ТЕ ДА 
БЪДАТ БЪРЗИ И КАЧЕСТВЕНИ, А ВИЕ — 
ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ!

ПОТРЕБИТЕЛИ, ползувайте двете гла
вни предимства на Вашата и пашата 
конфекция: КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪП 
НИТЕ ЦЕНИ.

с пожелания за още по-добри успехи в со
циалистическото изграждане занапред

\

РАДИА ОРГАНЮАЦША КОНФЕКЦИМ

ШяСЬхгСуттсгъ
\ дцу.-итрозгрдду САИЕОГРАНИЧЕН0М СОЛМДАРИОМ ОДГОВОРНОШПУ ООУ^[

ООУР -МЛАДОСТ ' — ПРОИЗНОДТЬА СА II. С. О.
М. ТИТА 100

Градинска РО
Строителна, ТО

Диммтро»гр«л
1Г1РАХЗЗХВН1Я1

ДИМИТРОВГРАД — НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
И ГРАЖДАНИТЕ

!

ЧЕСТИТИ

ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАТА ЧЕСТИТИ

29 ноемврикато им пожелава нови завое-На всички трудещи се и граждани 
вания в
Произведенията на 
и изнюансирана разцветка.

Търсете произведенията на 
газилите на „Свобода" навред по страната.

социалистическото строителство.
съвремнена кройка„Свобода" се отличават със като им пожелава нови завования в изграждането на социализма

и по ма-„Свобода" в Димитровград

КОЖООБРАБОТВАЩО

ПРЕДПРИЯТИЕ

Горско стопанство — Враня СВсаШ19&«»БосилеградГОРСКАТА СЕКЦИЯ —

ЖЕЛЮШАБосилеградска община 
гражданите и работниците 

и цялата страна

в
на

на всички трудещи се п граждани

ЧЕСТИТИ ЧЕСТИТИ

Празника на Републиката 

29 ноември
29 ноември

I
като 11М ножелапа нови трудови завоевания

СТРАНИЦА 11
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01с1 18320 ОдтИгоу^гас! 
Ес1уагс1а КагДеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1е1ах: 010-63-112

ТО „АВТОТРАНСПОРТ*
Босилеград
на пътниците си, 
населението н работниците 
п общината и 
страната 

ЧЕСТИТИ
на ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ

ЧЕСТИТИ

Празника на Републиката 

29 ноември 29 НОЕМВРИ
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ

ПЪТНИЦИ, НА ДОБЪР ПЪГ С АВТОБУ-
босплеградски.ч автонре-СИТЕ НА 

ВОЗВАЧ! ГИД ПРОИЗВЕЖДА

— Лачени, дамски и детски ботуши,
— спортни кецове,
— различни видове гумено-технически 

различно предназначение
— търби и профили, намиращи широко приложение,
_ гумени фолии (различно качество) гумени нишки,
— прибори, калъпи, различна метална галантерия и друт произ

ведения

със и без метали и сстоки
М

I- Н $ К О X Е К*'8 рч>:1
. ' • • ,ч'

М,ККи\'АСМ: 'П V! \1 Ч11*! 1 >

. : .4.'■

— ООСТ „ЧОРАПАРА — ЛЕСКОВАЦ

ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ — 
БОСИЛЕГРАД

на гражданите н трудовите хора в Боснлеградска общини, Ю»» 
моравски регион и цялата страна

ЧЕСТИТИ

29 ноември
В Текстилната промишленост „Зеле Велкович“ одавна се заевн- 
детелствува с качество на изделията си, ПОЛЗУВАЙТЕ ПРЕДИ
МСТВОТО!

• N0 РЙ!»Ц2(С| * Я•Iл2ояи2(мо к т я о я я

НШНОЕЕЕНТНАМЕ

ТЕ ГКРО N ЯБ-308 • ТЕ1ЕХ 1Б7БТ • ГЕ1ЕБПАМ: ЕЕЕКТЯОУ1АВ1НД

В СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТЯТ

29 ноември 

Деня на Републиката
на всички граждани и работници в общината и цялата страна

Страница 12
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РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ШИП

ИЗПУСНАЛИ ПОБЕДА!

33 К°мунална дейност 
н пътища

ДИМИТРОВГРАД ’В

НА ВСИЧКИ 
СТРАНАТА

ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

В ОБЩИНАТА И

Деня иш Републиката „ДОЛЕВАЦ“ — ,.д. БАЛКА 
НСКИ“ 2:1 (0:1) го по-добри ох своите до- те футболисти ще 

макини от Долевац, но ка време и възможност най- 
тт . кво да се прави, когато сериозно да обсъдят класи

„„„ ^ГВаЦЛ 24 1,оемвРи 1990 пРез второто полувреме за райето си, като набелязат 
дшга. Игрището на „До почнаха да играят недопу и съответни мерки за по- 

левац , теренът 7ревист; стимо слабо. От това се успешно състезаваме в про 
времето приятно па игра. възползваха домакините и летния дял.
Зрители — къд| 200 души. чрез В. Черимович и В. То Асеп Балкански“ 

Голмайстори: Зоран Ст Дорович първо изравни- по’бои гЬч^болигти и 
ефанов в 32 минута за „А. ха, а сетне отбелягаха и по класирането си в есенния Балкански“ и Вимко Чери бедоносиия гол. ираието си в есенния
мовпч р « и ч гг _ дял на първенството в ни
рович в 76 мм,„ гДп ‘м-1 „ ТоПа беше послеДе" кръг какъв случай не могат да
картончета п, ' т”" ™ есепния дял ™ първен- бъдат доволни. Те могат
оп! Зоран Хр,,?:”.,, ' ,, Зо' ” димитР°вгРаЛски- много повече.
кански“)/1 а"°и '(,Т Л- ^

Съдия — Зоран Вуйчич 
от Сичево кра п Нчщ.

ДОЛЕВАЦ: Горан По- 
пич 6, Гооап Мрмирович 6 
Синиша Ммленкович п -'В г 
ацина Тодорович) Никола 
< 7' Любиша Цакич
"■ Мирослав Ваиджелович 
/. Деян Момчилович 6,
Боян Косталпнович 7.

АСР.Н БАЛКАНСКИ: Мчд 
ко Соколов 7, Милова» Сто 
"чов 6. Любшиа Таков 6 
^.оап Христов 6. Зоран 
Христов 7. Сяща Глцго- 
ров 6. Кобан Станков 7 Си 
ттша Димитров 6. Емил 
Петров. 7. Кръста Кръстев 
о. Зоран Стефанов 6.

имат

с пожелания за успешно развитие занапред

уг има
А ОТ

СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
в БОСИЛЕГРАД ..ИЗГРАДИЛ“

ЧЕСТИТИ ОфК Ниш
Свърлиг
Раднички
Долевац
Младост
Будучност (П)
Мралюр
Прогрес
Омладинац
Асен Балкански
Будучност(ШС)
Слобода
Новоселац
I алилулац
Рудар
Куршугнлня

15 И 1 3 28:16 23(1) 
15 10 3 2 36:13 21(1) 
15 8 3 4 37:23 17(1)
15 8 1 6 25:29 17(1)
15 7 3 5 24:18 16(2)
15 8 2 5 23:23 16
15 6 2 7 21:22 13(1)
15 6 3 6 22:23 13(1)
15 6 2 .7 27:22 13(1)
15 6 1 8 23:12
15 5 2 8 17:30 12(2)
15 4 4 5 23:22 10(2)
14 2 6 5 19:20 10(4)
15 5 1 9 12:31 10
15 4 1 10 19:36 9(1)
15 2 3 9 24:32 5(1)

Д. Ставров

29 ноември 

празника на 

Републиката
на всички свои делови приятели, потребители и 
гражданите на Боснлеградска община н страната

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ ПОСТИжЕНИя И 
УСПЕШНО БЪДЕЩЕ На 8 декември тази година се навършват

Стараем се да строши бързо, евтино и 
ко. Ползувайте поне едно от тези предимства!

две годиниФутболистите иа 
Балкански“
..донесат“ 
срещата с ..Долевац“, тъй 
като по-добър отбор, 
успяха да се наложат 
по-слабите домакини.

Резултата откри Зоран 
Стефанов още в 32 
на. мача. В този период 
митронградчанн бяха

качестве- ..Асен
не успяха да 

двете точки от от смъртта на
У ИВАН МИТОВне

над от Димитровград

Съобщаваме на роднини, близки 
гази дата ще посетим вечния му дом на димитровгоад- 
скнте гробища.

и познати, че наминута
ли

МНО От опечал ех сгге

На 6 декември 1990 годи
на се навръшва

ЕДНА ГОДИНА

от ненадейната смърт 
нашия съпруг, баща, тъст 
н дядо

ПОБЕДИТЕЛ — ВЪВ 
НИША\ ПЧЕЛАРСКА КООПЕ- 

\ РАДИЯ ЗВОНЦИ

■ НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, ГРАЖДАНИ И 
2 ТРУДЕЩИ СЕ

„А. БАЛКАНСКИ“
ДАР“ (А. РУДНИЦИ)
1:0 (0:0.

На 18 ноември в Димит
ровград, в Спортния цен
тър „Парк“ се одпгра гп-р 
вепетвеп мач между „Ас
еп Балкански“ м „Рудар“ 
(Алсксннашкп мини). С 1:С 
сс наложи отбора на до
макина. Единственият гол 
отбелхра Кръста Кръстев 
който ведно беше и сред 
най-добрите играчи па дн, 
митровградския отбор.

„Асен Балкански“ пости 
гиа тази победа па четири 
минути преди края па ма
ча и наемал ко щеше да се 
стигне до изпълнение па ду 
31 ш, в които Димитровград 
чапм нямат много щастие. .

на

ЧЕСТИТИ

29 ноември ВАСИЛ
ДАСКАЛОВС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ В ЖИВОТА 

ЛИЧНО ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ
от Димитровград

Времето минава, но болката, тъгата н празнотата 
си остава в пашите сърца.. Никога няма да го забравим. 

В този ден ще посетим неговия гроб и ще му огда-
Л

дом почит.
Каним роднини и приятели да прнсъствуват на тъж 

шщ помен.
Онсчолсии: съпруга Пада, син Макарпя, дъщеря 

Любимка, зет Углеша, внуци: Нснад и Деян.
Здравният дом

Д. с.ДИМИТРОВГРАД
СРЕЩА МЕЖДУ „ПАРТИ. 

ЗЛИ“ (ЖЕЛЮШЛ) И „БОЛ 
ШЕВИК“ (ГАБЕР, НРБ)
I
ДОМАКИНИТЕ ПО-ДОБРИ

ТЪЖЕН ПОМЕН

На пети декември 1990 годи
на се навършава една тъжна го
дина от смъртта на нашия мил н 
незабравим съпруг, баща, гъст н 
дядо

ЧЕСТИТИ

Спортистите иа местната 
общност па село Жстоша 
и футболистите па „Парти 
заи" имаха реванш—мач 
със спортистите от „Болше 
пик“ от с. Габер (Т-ТР Бъл
гария).

Този път желюшапи бя 
ха по-добри и победиха си 
оитс гости от Габер по 
футбол с 4:2 (2:1), докато 
шахматистите играха иа 
равно 3:3.

Срещата премина в спор 
тсмепска атмосфера.

ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА
АНГЕЛ

ГЕОРГИЕВ
от Димитровград

По този повод на 24 ноември тази година ще дадем 
годишен нарасте на димитровградските гробища.

Каним близки и познати да ни придружат в това в 
11 часа.

Опечалени: Съпруга Милка, дъщеря Къретина, зет 
Иован и внук Нине.

здраве и лови трудовиза крепко

социалистическото строителство

с пожелания

победи в
д. с.

V
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забаваХ&М&То * сати Ра *
МОЛЯ БЕЗ ДОКЛЧЕНИЙсЛарикаш.у.рек екран „Минималац 

- да или не НЕ КРАДУ ВРАН, 

НО СН ЗНМАЮНсделкович, за?Топлина 
местник-секрстар за стопан
ство в Републиканския из- 

1 пълиителеп съвет, псотдав- 
изтьк-па в Димитровград 

па, че за повече Димитров 
предприятия (ако 

за всикчи) е много по-
приближава крайо 

навикнал да бидем уредан, ре- 
данако, 

бабата. Каза

налиЕ мой побратиме,градски 
не и ^
добре да изплащат загарап 

който
па годината, а съм 
ко да отидем в 
струята и да купим

бабата, иде зимата, а

общинуту и да платим 
нещо за мене и

гука кадс нас, зимата 
и калшк пудат.

тиран личен доход, 
сега се изчислява 
нова па средния личен до 
ход в Републиката, 
лен за определен 
За -огромно болшинство за
ети в Димитровград 
значи по-високи

I от сегашните „редов-

въз ос-
я па 
е много

пама- студена, от стут дърво 
Стана по-рано у торник,

процент. стави самаро на ко 
Босилефад. Върза 

сенце, а оно 
ме-

билата и лека полека стигиу в 
я у върбако до реката, стави ву 
насека де шушлак, неможе човек да намери

чисто. После се иадрънди

това 
лични до

ХОД1
ни“.

сто и сено да стави на
улиците. По едно време накъде старио пазар, 

Беме с него и Яки

Но това едва ли ще 
проведе па дело, тъй като 
топа подразбира „мипнма- 

пключвайки
Д.Т.

се
по
сретна Гогу, мой стар приятел, 
ма Бреснички заедно у 1лай" за псичкг 

и директорите!
и, босилеградскио партизан-

Позбориме малко, попитаме се за ед- 
юначко здравйе и он на една, а 

си, че да платим

ски отряд, 
по за други, за

друга страна. Първо реко 
даноко. Отидо право у пореското. Ка тамо

Помисли си, че това що ду-

НАШЕНСКИ ИСТОРИИКИ
я наМАЯ - ЧОРБА пове-

Бобан ДимитровКарикатура:1 чето млади момчета.
телевизиюту да се запослуят млади не е 

лъжа. Добре ме дочекая, един вади некакви лис- 
колко да платим. Каза им, че вие

мат по
Преди 25 години в с. Сту

дена, Бабушиишка община 
са направили сватба. Една 
мома от с. Студена се мь- 
жила за момче от с. Киеч- 
ац. Дошли сватбарите, за
почнало' да се яде и пие. 
Насъбрали се гости — ка
нени и неканени (стругаре) 
Вместо есенция в чорбата 
някоя жена или стругар 
сложил мая за сирене. 
Щом изсърбали чорбата 
докато се принасяли дру
гите яденета, между гости
те настанала тревога. За 
почнала силна революция 
по стомаха им. Едни хва 
нали гората, други овош 
ните градини. Кумицата из 
цапала гащите, събула ги 
и ги хвърлила на. плет.

Всички получили про
лив, а и невестата и мла
доженецът. Разбягали сс 
гостите,1 останало ядене
то и пиенето, а неканенн- 
те гости (стругарете) се при
мъкнали и цяла нощ яли 
пили' и се веселили.

Записал Йордан Миланов

АФОРИЗМИ тета и ми каза 
знаете. Колко е толкова, дадо порезката книшка 

тамо. Кога требаше да ми върне* Комунистът променя партията си, но убеж 
денията си никак.

* Югославия няма да се разпадне, доколко го 
се разпаднат ония, които вонят.

* Да поживея още десетина години — ще 
разбера какво се случава днес.

* щом внасяме говеждо месо, значи няма ни 
ги всичките говеда.

* Колко повече партии имаме, толкова пове
че парцали висят от нас.

* По някои въпроси не разправяйте — да си

и ми записая
каза, че неманещо от парите този младеж ми 

ситно. Погледа го помисли че може да се поди- 
той нито абър си нема. Подзве- 

той започна да си работи не-
грава с мене, но
ри се още малко, а 
що друго, а на мене не обърча внимание. Нема 

и си излезо. Оттам отидо укакво взе си калпако 
електрическото. Ка тамо наседали како на служ
ба. Само нема пред ни колач, а весници с голи- 
жени. На мене и не обърчат внимание. Кога им
каза за какво съм дошел едно момиче ли е или 
млада невеста не знам, само намерисало се, иа- 
цървило, напундушило како да е некоя була, из
вади листе и ми каза колко требе да дадем. Оно 
пак едри парите, и пак немат ситно да ми вър
нат. Какво да правим сполете ме същата беля 
како у пореското, отвугна и тука с неколко „ми
лиона“.

нямате разправии.
* Идеологиите се меняват, идеолозите оста

ват същи.
* Тук изкраднахме всичко, сега отиваме в

Европа..
* Комунистите могат да бъдат доволни: дър

жавата им умря!
* Демокрацията не е опасна, 

формацията.
опасна е ин- После отидо у магазино да купим за мене . 

.по-дебела кошуля а за баба Стания нещо за пола. 
Улезна у магазино, едно време го викая „Нама“, 
а сега како го викат незнам. Услужия ме добре. 
Това що зема умотая у бела книга, како на го
сподин, и ми казая къде да платим. И тук една 
млада невеста с дълги минджуши, цървени нок
ти и уста, седи како у егрек и чека. Дадо некол-

Иван Николов

V У

КАНДИДАТ ко стодинарки, ка и тука немат" ситни пари да 
ми върнат. Подзвери се и тука, но вече имам пра 
кса от преди затова много и не чека. Що ти ка
жат тия младите това ти е. Чекал не чекал 
вайда. Излезна си и без много да 
право към реката. Вана си кобилката и 
към дома. У дворо ме дочека баба Стания. Но 
кога ме виде по-отблизко, виде 
ложен. Сичко ву разправи 
руе. Вика че съм

нема
се развъртам 

право

дека съм неразпо- 
по ред, а рна ми ве- 

парите изпил у каваната. Нали 
казуят, че младите не краднат.' А я на нея, Е 
моя бабо Станио, младите сега не краднат 
сами зимат колко им требе 
други работи, за '

те си
за цървило, тутун и 

кои я и ти не знаеме.
Стоимен Шляпарата

ч
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