
ьрятстШо
ф ВЕСТНИК НА БЬЛГДРГКШ

С Указ. ит_ . на президента на 
Иосип ьроз Тито от 

14 февруари 1975 
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 
братството и 
между нашите 
народности.

година из-

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ на
единството 
народи и

ГОДИНА XXIX * БРОЙ 1479/80 * 28 ДЕКЕМВРИ 1990. Г. * ЦЕНА 2 ДНП

ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ 
ТИЙНИ ИЗБОРИ В ____на първите

република Сърбия
многопар ТЪРЖЕСТВЕНю Е ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА ЮНА — 22 . ДЕКЕМВРИ

АРМИЯТА Е ПОСЛЕДНИЯТ ЗАЛОГ 

НА СВОБОДАТА Н МОРАУБЕДИТЕЛНА ПОБЕДА
НАСЛС Разстроени са или са бло 

кирани почти всички инс
титуции от съюзно значе
ние освен Югославската на 
родна армия, срещу която 
се отправят жестоки напад 
кн именно затопи, че тя е 
най-голямата бариера пред 
осъществяването 
ната
Югославия, заяви на 
жество в Крагуевац 
рал-полковник 
Спирковски,
I армейска област.

та павВт„.а,пТш ^упщина на Сърбия Социалистическа- 
ю тт^ТИ” има Сръоското движение за обнова (СПО) 
19 Демократичната общност на войводпнеките унгарци 
_ТРПаТНЧ,ШТа ПарТ,,я 7' Партията за демократична акция 3, Партията на съюза на селяните в Сърбия и Съга- 
зът из реформаторските сили в Югославия за Войводина 
й * 2 и още седем партии по 1 народен представител, а 
о народни представители са избрани като кандидати 
групи граждани

На първите многопартийни избори в Република Сър 
оия в периода след освобождението от фашизма Социали 
етическата^ партия на Сърбия отбеляза убедителна победа. 
От общо 250 представители в Народната скупщина на 
Сърбия, които бяха избрани на 9 и 23 декември, дори 194 
са на СПС. Останалите 56 места в републиканския парла 
мент са попълнени от кандидати на 13 партии и на осем 
групи граждани.

В многопартийната Народна

на ковар
цел — разбиване нана

тър- 
гене- 

Алексанцар 
комендант на

А< Спирковски връчи признание на А. Докич

коварната цел — разбиване на Югосла
вия. Ние, числящите се към* ЮНА от 
Първа армейска област, както и винаги 
досега оказваме подкрепа на демократи 
чните процеси в обществото, съзнателни, 
че те могат да бъдат резултатни единст
вено в мир и необходимата толеранция 
на всички политически субекти в стра
ната. У]ъ са приемливи ,‘ултиматумите, из 
нудването и политиката на свършен чин, 
особено раздухването на ' стълкновения и 
създаването на хаос, понеже това никак 
не допринася за преодоляването на об
ществената криза.

Затова ние никого не сплашваме ко- 
гато се застъпваме за мир и сигурност 
на всички граждани, а ония, коз^Р искат 
да застрашат мира и сигурността 
сила, ще бъдат осуетени със същите сре 
дст/а. .

Във всички 
ствено беше

единици на ЮНА търже 
_ тазгодишният 

празник на машите въоръжени сили -- 
22 декември. Пратениците

ознаменуван
скупщина Сръбското 

движение за обнова (СПО) има 19, Демократичната общ
ност на войводинските унгарци 8, Демократичната партия 
7, Партията за демократична акция (СД) от Нови Пазар 3, 
Партията на съюза на селяните в Сърбия^ и Съюзът на 
реформаторските сили в Югославия за Войводина по два
ма представители. По едно представителско място в нар 
ламента на Репсблика Сърбия попълниха седем партии: 
Лартията на гогославяните. Демократичната реформатор- 

мюсюлманите от Призрен, Народната пар- 
Сръбската демократична партия, Сдоу- 

инициатива, Пар

на съюзния се 
кретар на народната отбрана армейски 
генерал Велко Кадиевич в празничния 
ден връчиха традиционните признания на 
наи-добрите военни колективи.

Артилерийната единица от Крагуевац, 
с която командува подполковник Анджел 
ко Докич, като най-добра артилерийна 
единица в ЮНА, е удостоена с Голяма 
емблема на Въоръжените сили на ЮНА 
и с преходно знаме. На устроеното по то 
зи повод голямо тържество генерал-пол
ковник АЛЕКСАНДАР СПИРКОВСКИ, ко
мендант на Първа армейска област, меж 
ду другото подчерта:

— Разстроени са или

ска„партия на 
тия на селяните, 
жението за югославска

демократична дейност и Демократическият съюз 
на хърватите във Войводина.

Тези официални резултати на демекврийските мно
гопартийни избори в Република Сърбия бяха съобщени на 
състоялата се във вторник пресконференция на ЧАСЛАВ 
ИГНЯТОВИЧ, председател на Републиканската избнрател-

демократична
тията за

със
са блокирани 

почти всички институции от съюзно зна 
чение освен Югославската народна ар
мия, срещу която се отправят жестоки 
нападки именно затова, че тя е най-голя 
мата бариера пред осъществяването

на комисия. _ .
На територията на Съроия без териториите 

райниниите са избрани 160, във Войводина 56 и в Косове

34 наР^"'И ^С;1"а””'ГСмного11арТийнитс избори с органи:' <

йЕЬк 5Й ™ •ЖГАХГЛАХ
ни гласоподаватели^в втория тур с|юрсд избирателния
закон не е нужно в изборите да участвуват повече от по 
.опиата избиратели, изборите са успешни — заяви Ча-

УЛГЯГД.СКВЛ'Я8*- ™>..... .
в Косово (само 12,72 -Д?,?-“0'!,*3 окончателните резултати ма 

Игнятович изтъкна, след каТО Рспубликаи-
изборите ше бъдат вери | 1Р ият С1|Д ,ш Сърбияската избирателна комисия и Вт.рхошшят с д ^
разгледат -бслежкиге и с^п^шшгс^ж.пЮи^^ ^ Р

'11 или 12 януари.

Информации и репортажи от търже 
ствата в нашите общини поместваме на 
стр. 4 и 5)

на пок

на

В ЦЕНТЪР „САВА“ В БЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ ПЪРВА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СД>ЮЗА 
НА КОМУНИСТИТЕ — ДВИЖЕНИЕ ЗА ЮГОСЛАВИЯ

Югославски народи, сплотете се!
Това е основният програмен девиз на Конференци

ята * Писмо до словенския народ * Драган Атанасковскн 
от Куманово е избран за председател на Югославския от
бор, който наброява 52 члена

иженне в променените общ 
ествени условия, в конто ви 
сокнте технологии замес
тиха сърпа н чука.

Матовски отделно подчер 
та, че СК — ДЮ се отказ
ва от демократическия цен 
тралнзъм, който е заста
рея принцип.

Обосновавайки програм
ната платформа па парти
ята, Д-р МИРЯНА МАРКО- 
ВИЧ изтъкна, че югославс
ките комунисти се сплотя
ват, за да защитят страна 
та от гражданска война. 
Югославия цоже да наме
ри поход от кризата само 

уважава придобивките 
бяха извоювани от

жданн. Организацията на 
СК в ЮНА стана колектн 
вей член па СК — ДЮ. а 
същото намерение проявя
ват п Съюзът па комуинс-

13 понеделник в кои трес
кава“ в Белг- 

състоя Първа коифе 
па Съюза, па кому- 

движспис за
всъщност уч- тито в Черна гора и Соци

алистическата партия в Хъ 
рватско, чийто представите 
ли прнсъствуваха на Кон
ференцията. Досега са фор 
миранп 300 регионални, об 
щипски и местни отбори 
на СК — ДЮ: 35 в Македо 
пия, 130 в Сърбия (15 в Ко
сово и 25 във Войводина), 
60 в БиХ, 60 в Хърватско 
и 10 в Словения.

пия център 
рад се 
рекция 
пистите —
Югославия, 
редитслсп конгрес ца тази 
нова партия. В началото па 
работата си 400 делегати на 
СК — ДЮ изпратиха

стои на
ние

народ,мо до словенския 
призовавайки го да укреп
ва съществуващите и 
създава пови връзки с оста 
палите югославски народи

„А ВСИЧКИ ™™ВЛИ И СЬТВуЯИИШН* 
„БРАТСТВО-, МОСТ и_,ДРУ лдвия

КОЛЕкТвТ.7» -БРАТСТВО- В
НИШ

г да
ако 
конто
югославските народи в об 
щата им борба.

и народности в рамките на 
Югославия.

Изнасяйки отчет за фор
мирането п развитието на• 
СК — ДЮ, Милипое Тома- 
шеаич подчерта, 
партия 
ходиата
ланския патриотизъм, 
един месен п. тази партия 
са се запленили 100 000 гра

Макар че оставаха 
без своята партия, югосла- избраКонференцията 

Югославски отбор на СК— 
ДЮ от 52 члена, а за пред 
седател на отбора е избран 
ДРАГАН АТАНАСОВСКН от 

Подпредседател 
ВУКОТА ПО

векпте комунисти нс се ир 
сдадоха — изтъкна Никола 
Матевскн, председател на 
Комитета по подготовка на 
Копфсренцнцта. — Ние сме Куманово. 
продължители на комунис- на отбора е ,
тпчеекото работническо дв- ПОВИ I, старшина в Ю л

ЧЕСТИТ И чс гази 
израства от пооре-
СТОЙНОСТ югос-Новата 1991 година За

УV



1 ПО СВЕТА

БЪЛГАРИЯ-ХОДЕНЕ ПО МЪКИ 

ТЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА (14)
ВЪЗРАЖЕНИЕ

ПОВАМПИРЯВАНЕТО 

НА „ВЪРТОП“
господин Мнтеран ие само 
ис сс застъпват за ревизия 

които п да било държа 
впи граници, а за обеди пе
нието на цяла Европа, 
създаването изобщо на свят 
без националистически гр 
анпци, националистически 
омразп и война. Затова дн
ес виковете па 
те на повамнирения 
ТОП са в крещящ дисона
нс с повика па народите 
от Балканите, Европа п це 

свят за обединение, бр

пи из-КАКВИ поръчения
възмопенагелппят

Западни покрайнини , 
София от „кул- 

дружес 
от Зана-

праща
лист на

ТОДОР СПАСОВ 
ЛИТКАЛОВ

издаден в 
турно просветните 
тва на бежанците

покрайнини“, а

за

Кой е виновният?подните
случай 6 ноември 
денят, в които 
Босилеград и техните околии 
са приключени към Кралс
твото на сърби, хървати и 
словенци, както тогава 
е наричала Югославия?

В листа се изброяват за
дачите и целите на дружес 

имащи за цел
единството па

1920 г. 
Цариброд

в анархия. За демокрация пре 
кул-

главатарп- 
В ЬР- »аггъ р.«-

* отговор-

изиравспи 
изпле-

Ка кто и да, е, ние 
пред свършен факт. Остава пи да 
чем от него нужните 
което за съжаление, и 
п личния живот, често се забравя. Както 
вече стана дума в самото начало па из
ложението,
родата, н па хората, е резултат па

ПРИЧИНА и СЛЕ

сме

7УРа
пско право, 
пост, лично

достойнството на другите, 
нс и свободния, власт на народа, но не 
и бсзвластие. А по злата участ па своя- 

съдба, много нещо
на българския на 

значи безпра- 
и безси

и полезни поуки, 
в обществения, и

гражданскасс по и
достойнство, но и уважава- 

свобода, нолия
атство и мир за човечество 
от злодействата па шовппи 
зма и фашизма.

НС
мривсичко в живота, и на,датвата, 

поддържат 
българската нация“, отпра
вен е „вик за помощ“ към 
Тачър и Митеран, „да се 
застъпват за правата на на 
селението от Западните по 
крайннни“, препечатани са 
стенографски бележки, 
юстрацни и протести 
царнбродчани от преди 70 
години, описани са „подви
зите“ на някои членове на 
„ВЪРТОП“ 
ду двете войни като дивер 
санти в Югославия. Под за 
главнето „Нашите герои“, в 
листа се величаят хора кои 
то не бяха герои на Цари 
брод и царибродско, а на 
царския дворец в Соф 
който
сърчаваше дейността 
ВЪРТОП. Още тогава насе 
лението от нашите краища 
беше решително против та 
кива деяния.

Ние сме съгласни, че 
преминаването на Царибр
од и Босилеград в 
ците на Югославия 
лтат на една световна 
на, че населението 
българско, което и офнци 
ално е признато от консти 
туцията на Сърбия и Югос 
лавия;

ОТта историческа 
това съзнание липсва 
род. Правова държава нс 
вие па гражданите, но нс значи 
лис на държавата. А именно това се про 
яви в първите крачки към демокрация
та. Правовата държава трябва да разно

е спосооиа

фактора, на две сили:
ДСТВИЕ. Следствието от своя страна се 
превърта и причина, защото и самото 
то етапа причина за попи следствия. Та
ка се образува верижната реакция, коя
то поражда п поддържа единството

Днес, когато българският 
и сърбският народ се бор
ят за взаимно разбирателс
тво и братски дух в духа 
на Балканските договори, 
авторите на листа умишле 
но премълчават, че култу
рата на българите й Юго
славия не е останала па ра 
внището от преди 70 годи
ни. Тук българите имат учи 
лиша, основни и средни.,
театрални и спортни друже 
ства, списания и ^естПнци 
на български език, голямо 
число интелектуалци, ко
ито в никое отношение не 
изостава от тези в Бълга
рия. И ние с това се гор
деем. Вярно е, че по въпро 
са на обучението по бъл
гарски език, както и на 
връзките ни с матччния на 
род има непоследовател по
сти, но това е наша вина 
и в това отношение ние не 
се примиряваме, но не сме 
съгласни и никога неще въз 
приемем метода , които са 
противни на духа на разби 
рателство и братство меж
ду българския и ербеки на 
род. Убедени сме, че 
мото население 
рия "от царибродско и боси 
леградско-бежанци не е съг 
ласно с духа и методите на 
ВЪРТОП, както болшинст
вото си не е било съгласно 
и преди войната. Новото 
време изисква и налага 
ви отношения. Ние създадо 
хме Демократически съюз 
на българите в Югославия, 
но целта ни не е местене 
на границата. Ние искаме 
между България и Сърбия 
да укрепва сътрудничество
то на нови идеи и братски 
дух, никога вече да 
ва времето на ВЪРТОП.

на
ил противоречията в диалектиката на при

родата и обществото. И в природата,, и в . 
обществото,
прекъсва тази перпга. В природата 
означава откъсване от корена. И в еди
ния, и в другия случай топа винаги е ги
белно.

лага и с правова сила, която 
да защитава не само правата на гражда 

своите прва. А орган на тези
на

фатално да сепипаш е
ните, но и
нейни нрава и задължения е милицията.топа

загинали меж- ' право на 
насилие. Отнеме

На нея принадлежи законното
сила срещу незаконно :-----
ли й се това право, отнема се смисъла и 
оправдание на нейното съществуване. И 
именно това отнемане доведе до пожара 
и болшинството от разрастващите се пре 
стъпления. Друг е въпроса за евентуал
ното злоупотребление на това й право, 
което трябва драстично да се наказва.

Комунистическата партия на Бълга
рия извърши това най-фатално престъп
ление: откъсна народа от корена му, изо 
пачавайки историята му, унищожавай 
традициите му, които са духовната спой
ка и национална същност. Така постъпи
ха комунистическите партии във всички 
социалистически страни. И затова рухна 
призрачният замък, защото се оказа над
стройка без база. Миналото е база за на
стоящето, което в последствие се превър- 
ща в база на бъдещето.

ки
ия,

поддържаше и на-
на

Също така .изобщо, а особено засега, 
за България е съдбоносен и въпросът за
ролята, същността, правата и задължени 
ята на всяка политическа партия. Ни
коя политическа партия, независимо от 
своите цели, нито от класовата принад
лежност на своето членство, дори и ко
гато е на власт, не може да се отъждест 
вява с държавата и народа. Те винаги 
стоят над нея и тя е длъжна да предно

гоани- 
е резу 

вой 
им е

Главната разлика в програмите на 
СДС и БСП е именно в този проблем. 
БСП, поучена от грешките си, застъпва 
становището за постепенен преход 
новото държавно и социално 
тво,_като от миналото се запази 
ко полезно и бавно и внимателно се 
въвеждат нови форми на обществена и 
държавна система. Защото не е истина.

към 
устройс- 

всич-
Ичита техните интереси пред своите, 

именно тук всяка партия постъпва тък
мо обратно. (Да оставим Комунистическа 
та партия, която своеволно се беше отьж 
дествила с държавата и народа, дори по 
ставяше себе си йад тях). И днешната 
беда на България е именно в това, че вся 
ка от главните партии поставя личните

и са- 
в Бълга-естествено е и но

сталгията на населението
от тези краища 
живее в България, но 
категорично 
тодите на

което днес 
ние

отричаме ме- 
шовинистичната че за изминалите четиридесет и пет го 

дини не еи повамлирясна 
ция ВЪРТОП за решаване
то на проблема. За послед 
ните 70 години много вода 
протече по Нишава и стан^ 
ха много значителни и ре 
волюционни събития на Ба 
лканите, в Европа и в це
лия свят. България и Юго
славия от царство и крале 
тво станаха социалистичес
ки страни, а сега се превър 
щат в демократически 
щества. Госпожа Тачър и

организа- ндправено нищо полезно и 
добро. Вината е, че можеше и трябва- 

повече — добро 
труд, и можеше и тр . 

ябваше да се спестят много мъки, 
то и ненужните престъпления. А опозици 
ята е за тотално скъсване и отричане на 
този период, за незабавен шоков преход 
към новото устройство. Това е същата 
фатална грешка, която извърши БКП — 
да строи социализма на „чист терен“.

но
см интереси над държавните. В тази об
ща беда, която сполетя България, 
на всички, а особено

ше да се направи много 
и то без излишен дълг е 

на политическитекак-
партии хората да си подадат ръце и дру 
жно да се впрегнат да изведат държав
ния кораб на широк и слънчев път. Ис
ка се от всеки и всеки труд и саможер
тва. А всеки, всичко и 
гата към себе си и 
зъзне. А когато 
студ, започва

не ид-
всички, теглят чер 

народът все повече 
започна да трепери 

да руши всички огради, да 
да се огрее, ма

кар че след' изгасването им настъпва 
голям и по-дълъг мраз.

об
Богдан НИКОЛОВ

*яа отКазано с политически 
рът в главното се

термини, спо- 
свежда до следното:1оЖЖното СЪТРУДНИЧЕСТВ0

(НРБ)
_____  МЕЖДУ
ОБЩИНА И ГРАД КЮСТЕНДИЛ пали огньове и временно

демократически социализъм 
листическа демокрация. Кой може 
пори, че е

или капита- по-
да ос-

по-справедливо печалбите от 
индустриалното производство работници 
те да делят между себе 

„да я приграбва собственикът, а в селско 
то стопанство кооператорите вместо фа 
рмерът? ще кажете: че това е същото 
което беше! Така е само по форма '

Инициатива за стояанско сътрудничество Всеки преход в нова епоха, 
чин на живот, в по-добър 
било личен, обществен, 
общочовешки неизбежно 
го сътресения, колебания, 
временни успехи и 
са саможертви, 
ност за да се 
Към него

в нов на
Въпреки, че традиционно

то крайгранично сътрудни 
чество между Босилеград- 
ска община (СФРЮ) и г^- 
ад Кюстендил (България) 
се провежда по-дълго

си, отколкото или по-лош, 
национален

взаимни контакти и подеха 
инициатива за такъв вид или

е свързан с мносътрудничество.
Ръководителят на тру-

единица в Босиле- препяствия, сдовата
град Радован Мишич ни уве 
доми, че колективът от Кю 
стеидил проявява 
за отделни видове 
произведения, които се про 
извеждат в бо 
трудова единица и се дора
ботват в Лесковац,

пораженияновре
ме, всички възможности в 
това отношение все > 
са използувани, отделно 
областта 
Едвам

нужни
вяра, твърдост и решител 
изкачи

не и по същество. Защото 
то държавата беше

в предишно-
още не индустриалецът и фа 

рмерът, и не само прибираше печалбата 
но и ограбваше и труда им. Също оста
ва спора за същността, формата-ш грани 
чите „а демокрацията. Неще и 4 
сега и засега на

интерес
готови

слънчевия връх. 
се е запътил и българският 

рад Изкушенията запънаха още на пър 
ите крачки, на пътя са още по-многобро 

ини, още по-тежки. Не

в
на стопанството, 

сега трудовата еди
ница на общественото пред 
приятие „Чорапара“ от Ле
сковац в Босилеград и фаб тендилската фабрика да им 
риката за производство на обезпечава съответна 
предиво „Велбъжд“ от град 
Кюстендил, възстановиха

на-
силеградската

спор: до 
демокрацията 

най-подходяща и иай- 
обществена форма 

макар и не наи-съвърщенната. Защото и 
тя има своя ахилесова .пета: леско се

а кюс- е достатъчен хри- 
призив: — Боже па 
никой не може по-

практика стиянският молитвен 
зи България! Защото 
Добре да я

се е показала като 
достойна засуро-

човекавина. опази от българскисамиянарод.м.я,
(КРАЙ)Страница 2
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дайагц^яззгаггйп® ™там,г„СТМЛДтД ниш _
§#р*иа»ТРАСЕТО ТРЪГВА ПРЕЗ 

ДЕВЕДЕСЕТ Н ТРЕТА
Предимство на 

стопанската дейност
— Вие сте досегашен' дс- 

легат за Пирот и Димитров 
град в Скупщината на Сър 
бия. Какво 
ботата на

Шш."Създава се акционерно пр-им-т- 
СЕТИНА наши -НАЙ-ГОЛЕМИ ФНРШПпЕСтТВ0 НД де- 
ДО ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАРСКАТА ГР и и,';ТЯТ 0Т НИШ 
ЕДНА ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ МАГИСТРдт?Ч,Л ЬъДЕ
чдЧГЖДЕНЦ„ П ЧАСТНИ

мислите за ра- : -мото 
по 300Дружество 

*нладн динара 
ха „п" Влог' Д°ри 13 прие
гдпппА ДЛОЖеп"ето- Касае се главно за големи колектн- 
пп, като „Югопетрол“, Гс- 
иералокспорт", „И,,екс",
‘ Т Ьор’ яшю предприя 
тпе „Ауто-путсви Сърбия", 
тг няколко банки.

и внесат 
като делегатите?

— Преди всичко 
да кажа, че 
Скупщина
жни решения и че делега- ■■ 
трте изключително добре 
работиха. Това е период на < 
т.м. обединяване на Сърбия | 
па все до многопартийните ? 
избори и

Щискам
досегашната V ;ч/.

прие твърде ва

Доколкото всичко вър
ви според плана за под готе 
вкн, това значително и 
упио начинание, 
нето на 
от Ниш до 
гарската 
жнна
84 км, ще
1993 година. - В плама 
Сърбия за 
съобщения до 2020

За да се реализират толко 
«а 0,-роммц инвестиции изо 
ощо, неооходими са обемни 
паричтщ средства. Вече 
колко

!\/
•кр

трудно е да се } 
каже кои рбшения са май- \ 
важни. Тази 
избрана легитимно 
тогава важещитс по 
титуцията на Сърбия, 
като делегат за тези 
общини между 4 
ти с мнозинството гласове.'
Когато избирателите ви гласуват доверие 
скупщинската скамейка, вие нито елин 
■увствувате като принадлежащ към някоя 

мо като представител я
дължил да търсите 
ни, каквито ма този

изгражда 
автомагистрала 1 а

югосл авс ко-бъ \ т
Срещата в Нищ 

че заинтересовани 
„Електропрнвреда
тие в

мя показа, 
за учас 
Сърбия“ 

акционерното друже 
ство има много повече По
сочен бе факта, 
частни лица, които желаят 
Да бъдат

11Скупщина екомпании от Фраи- 
11 Италия прояваяват 

интерес, по окончателни до 
говори предстоят едва, к0 
гато бъде

|
според 

Коне- ?’3' 
а аз 1 > . 
две

граница на дъл- 
от приблизително 

започне през ■ ■

известно че има й^ колкс 
точно ще струва тази съоб 
щителна артерия.

па кандида- Любиша Митичпострояване на акционери.
Божидар йоцич, п редеел 

ател на Изпълнителния 
бор па Фонда за 
па Сърбия каза, че е необ-

година
се предвижда по-богата пъ 
тна мрежа 
дори за 170 км

ЖЕЛА
и когато сте в 
момент не сеИ ЧУЖДЕНЦИТЕ 

ят ДА СЕ ВКЛЮЧАТ
ОТв Републиката 

нови пъти
ща, а този път заема при 
оритетно място. Необходи
мо е обаче да се направи 
още твърде много, за да се 
превърнат в живо дело за

пътиша __ партия, но са
на народа, който ви е избрал и за- 

решения и приемате решения 
народ и вашето съзнание

Инак чуждестранните гео 
мпанип твърде са заиитере 
совани за влагания в 
ната мрежа на Сърбия. По 
край моментално най-актуа 
лната посока Белград — Су

ходимо да се иитеизивира 
работата

и зако- 
отговарят.върху учредява 

пето па. акционерно друже 
ство и върху изработката

пъг-
Какво става с определението 

останат 60% од дохода?

пеп ен^Ге С^6г.ъРе3 декемвРи'1989 година Скупщината прие 
решение за радикално намаление на облаганията на до
хода от 40% на 31%, а на личните доходи от 29«/„ на 26%. 
По същото време са въведени ограничения в общинските 
оюджети, фондовете и обществените дейности. В течение 

годината бяха повече намалявания на данъците и об
лаганията, па според равносметката за 9 месеца на сто
панството остават 61,4% доход, докато 
било само 53,4%.

на стопанството да

на проектодокументация га.

1*■»дал
,0ЕЛ1° КЕ5ЕН4Е ТЯА5Е ПОУОС А1Л0Р11ТА ■ 
И15-Р1КО,Т-ВиОА1г5КА СРАМ1С А

на

V година по-рано е
пи(ори( _Вга„1уо -хМ|П»1уо*

— Кои са по-нататъшните намерения в тази област?

— С реформа на данъчната политика, при което по- 
голямо облагане на частния сектор, ще получи н потреб
лението. След това насърчаване изворите от приходите на 
Републиката, прекъсване на заплащане на данъци н обла
гания, когато достигнат позволения годишен размер, огра 
ничаваме на общото и съвместното потребление, връщане 
на повече заплатените лични доходи от монополните пре 
дприятия и други организации, относно осуетяване преко 
мерните им заплащания да влезат в основите при прила
гането на колективния договор, насърчаване на селското 
стопанство, обезпечаваме па средства за заплащане на га
рантираните л.д. и др. Съществува и отделен пакет мер
ки, който трябва да помогне за решаване въпроса на неп 
латежоспособпост и увеличение па стопанската активност.

— Вашето мнение около разликите в становищата 
ма 6ИВ и Изпълнителния съвет на Сърбия.

уагцапЮ II (4оИп»ка |го«а)

уогцопЮ I (Ьг4»кв Вам)

ро»!о|еС1 ри!

_ Отговорът е твърде сложен. Според, мен съюзно
то правителство има право, когато води политиката на 
курса па динара, монетната политика и свободния внос 
и износ. Изпълнителният съвет има право, когато това 
напада, но не поради това, че тя не е добра, но поради 
това, че изостават другите съпътствуващи мерки, които 
са необходими Освен облаганията за неразвитите, конто

износа за нето

ОТ НИШ КЪМ ОРИЕНТА: идейното решение на трасето
па автомагистралата

ПАРИ ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЪОБЩЕНИЯТАкоботица, чуждестранните

са .таимтсрссонапн 
свои средства да вложат в 
строителството па автомаг 
страната Ниш — Димитров 
град. Преценява се, че ра
ни мътна посока твърдо ор 
р.чо шс станс една 
-интересните п Европа 
•ра което особено те доррри 
несат промените, до които 
сс дойде 1Р страната па И. 
“чиа Европа. Предполага 
СС, чс ПО този път та 
голини ше преминават дн.
' Л от 12 ДО М хиляди ко

трябва да се заплатят, насърчаването на 
валутен ефект трябва да бъде много рю-голя.мо, поради 
курса трябва да сс обезпечи продажбата на домашна сел 
скостопаррска продукция рро низки цени, рро при задължи- 
толно регрсспрапс па тези произведения, вместо що се 
вргрся съшия, а селяните не знаят какво да нравят 
занаеше Сърбия има право, когато става дума за данъч- 
запасрис. ^ьРим”оято С{.1В не прие, поради блокадата на
другрр републики, както н в онази част на политр.ката на . 
мгм„те цпУ някои произведения, важни за Съроня. Сега

Сърбия, па н в Югославия.

проектътмислите, понеже 
е твърде скъп, а подготовки 
те практически са в самою 
си начало.

мпаппи
паМинистерският съвет 

Европейската общност то- 
Брюкссл реши чр- 
..------ ц| шестициIII м/н

Това между другото бе 
изтъкнато па неотдавнашния 

в Ниш, сви

сз Европейската
банка да одобри паопна 770 мизаем от пата политика,делови договор

инициатива на И пети 
тута за пътища — Белград 
а с участие- па представи
тели на банките, на 
лемите стопански колекти
ви от ГТоиишависто и

Институт. Основната

Югославия 
лпоиа ски (около милиард 
и 100 милиона долара). 

Решението е прието нсио 
започва 

па Свие

кан по

по-ГО»1 срсдстиСпс» пред
ме па заседанието 
та за сътрудничество

общност и 
в чнято работа 
министрите па 

ЕИО

мана
Европейската 
Югославия, 
участвуват 
външните работи 
„ югославският съюзен си - 

И'|,1 ципите работи

самия
цел на срещата е подготов
ката за формиране па акци 
оперно дружество да подго 

/изграждане, експло 
на сп

го ввпо ще рабо- Считате ли, че бъдещите представители 
тят по-добро от досегашните делегати?

ли. па
Тъкмо поради това компе 

републикански ор 
определили >н 

тази авто 
ИI (ститут ьт 

и Белград раз
на създа

гонка,
атапия и поддържане 
оменатата съобщителна ор1.

_ Генерално — ще работят, понеже добрите Рсв1е1,1,я 

поспа на всеки представител. ^У" ' „. ..„ц, на сто
соб,,а Л8& Г'^='и икономиката,

да разчита на успехи.

тентмите 
гами са сс
изграждането » 
магистрала . а
за пътища

парстар 
Будиммр Лоичар.

Заемът предимно е пред 
за изграждането 

же; /зопътии 
в Югославия и 

бла

ма
дка.

назначен
пътни иприоритетно

начинание па ниското стро 
нашата Рспуоли

И момента паинициатива
щщиопеп"0 ***“

дадоха б 
резултати.

па които

движи 
нане па 
тво.

ГдаГиР" твърде- 
го пятпи условия. Вероя 
тип част от средствата 
(гицат ползваш' и за строи

ионе-
ителство в
ка е автономагистралата 

Белград — Суботица. Кога
то бт,де завършена, профс 
еионалната, организацион
на и Финансова мощ ЩС сс 
насочи към проекта па тра 
гето Пит — Димитровград

папската 
же това е основното, може

Вече първите 
колективите ще

ти сблагоприятни
От 15 колектива,
Институтът

Разговори води: 
Предрш Димитроваптомвшетрв-пателетвото 

тт Ниш - ДимитровградДВпредложи
акционер4членове па Страница 3стапят
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22 декември в 

снимки и думи
НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

РАЗВОЙНАТА ПРОГРАМА ПРЕЗка"”™»»
Застой в развитието

Си. № 1п Гори.' фсдссддте.)
скупши

пателип пунктове 
Любптн п Горни Лиеипа ел 
сложени под

литико па икономически 
пзостапшштп община. Стана

По традиция краят па го 
косато

||о традиция 
,,а Общинската 
н Димитровград ‘>р|а и 

чнра прием :.а трупа но"
командири.

дината е момент, 
се сумират 
тнжеиията

НССпокров, 
са оборудвани

употреба- Ла 
за пот

надума за неизпълнение 
заплануваните педи н зада

н свеждат нос 
от зандаиуиани-

.V зачачн и активности нр мн и трудовите “единици за 
текущата делова .годи-, сушене на оиощия н зелен 

ОСч чждат се отчетпде чуцп, както н производство робите па 
дз «абогата през настояща то на чорапи. В тях, пора
за риоо!« и.‘тъкват нзяве- дн общо спадане па нропз

1Ч)ва отношение сл иодстиепия процес, п цент
предлагат съответ ранните предприятия в Ле

\н'пкп за по-съдържател скован, по дойде до заплйпу
.... дейност чрез следваща ването разширяване п дс.па депмос Съ»гласПо %иа .го. комплектувано па тези тру

псалнзираие. дови единици, а трудовите 
на Електронната 
от Ниш п ..Елек 
от Яйце вече пя 

месеца производство 
в застой, а

п паоще пс 
предадени
плануваната сграда

Вотсрипа|
станция в Долно 1лъмипч 
е завършена, обаче поради 
недоимък на сродства ,;1 
нейното

чоще пс се ползува.

па
11П11,|| н

03 ■>лата
Си. Мч 2

|| гази година пред
на.

дн
та година, 
ннте в 
абости и

МИТ|ЛЛ1Г|Х1ДЧП"П т,
нрилннкп СУ П1ЛЛСГО1
фолклористите „т „гнойно

НССоборудване,
1111 :>!11 оркеч.търто училищеот заплануваните 

и активности в па:*
Инак, 

задачи
войната програма през нас 
гоящата дсФова година, пай 
-много е осъществено 
ластта на комунално-битови 
то устройство и горското ДС 

Золесепи са над .400 че 
на 50 ха е нзиър 

В точе-

п Пирот.гарнизоната година.
зи, отчетът за 
то на заплануваните 
чи н активности в развои 
пата програма за 1900 годи 
на на Босилеградска общи 
на, бе предмет на обсъжда 
не. на състоялата сс вчера 
съвместна сесия на Обшин 
ската скупщина

зада сдишти 
индустрия 
тробосиа“ 
колко
пият процес е 
работниците са па принуди 
■телна почивка.

Си. 3
ВОЙНИК. В НОII ОП .11ай*добър

КоМН ПДПр-'1Шделението
Патпч е во/нвп'1*зI Нейко

ИсЛММПГ) Зорппч КОПЮ ПОло. „пример..-:значкатаголини н лучи
шепа мелиорация, 
пие на годината , комупаи 

предприятие
113 МСС

ИОНПНК ’в Боспле-
Тскет и етлглг.м А. "VВ отчета се подчертава, че 

па оГград. по-услужиот 
„Услуга" с помощта

общности и Общмис- 
пътища в пя- 

месиш общности раз

има нереализирано 
делни запланувани задачи 
и активности п при местни 

колективи. Та 
обществено 

„Боспле

Обща констатация, коя
то може да се направи г.ьз 
.основа на отчета,' е че ог 
заплануваните задачи и 
активности в развойната, пр 
ограма на Босилсградска 
община, за 1990 голина, 
най-много е реализирано в 

- областта на комунално-би
товото строителство, й най 
малко в областта на стопа вото предприятието в тече- 
нството. Дови отделни сто ние на настоящата година 
лански активности отчитат разшири плещите за обо 
застой или пък стагнират печаване на храна за овце 
в развитието си. .Особено фермата с нови 50 хектара 
когато става дума за сто- но все (/не овцефермата ис 
ланските производствени це е попълнена със запланува

иня брой овце. И обществе 
поло предприятие „Польо 
продукт* от Враня въпре 
ки че за:, чануваннте пзкуп-

Т1Н1ТС
пия фонд зате стопански 

ка например, 
то предприятие 
град“ не успя да реализира 
изграждането на трите из
купвателни пункта (в Назч 
рипа. Дукат и Рнбарци). В 
областта" г*а живоУновъдст-

гол ко
шири. преби плн

60 километра селски г
по шети

пад
махленски пътища направи 

п пастМ еняколко м<ч:та 
члкъл ;'.есетпиа километра 
селски 1гь!ища. Обаче и
тук всички активности мре , 
дн всичко, поради псалекв» 
тпото плануване, не са рса 
лнзирапи.

И в областта па общест 
дейности преди всвените

пчко поради недоимък 
средства иовечето от зап-

по
хове, чийто колективи са 
извън Босилеградска Общи 
на, а които трябваше да 
бъдат основа в развойната по

плануваните активности пс 
са реализирани.

м. я.

БОСИЛЕГРАД Още едно потвърждение за 

Сърбия н федеративна Югославия
Въпреки че за население

то от Босилеградска общи
на, което заедно с населе

нието от Сурдулищка об
щина образуваха една изби 
рателна колегия -първите 
следвоенни многопартийни 
избори за народни предста 
вители в Скупщината на 
Сърбия и председател, офн
циално завършиха още в между гласоподавателите в
първия избирателен. кръг Босилеградска община поду
отделни коментари, лични чи доверие само на 280, ог
мнения и впечатления не това в Босилеград — 131 и
престават. Коментарите са в Райчиловци — 57, което
различни, а най-много за се и очакваше, с оглед на
очакваната, но не толкова класовата структура па гла Безспорно, и тези избори 
убедителна победа. на СЛО соподавателито. В останали макар че се различаваха
БОДАН МИЛОШЕВИЧ и те избирателни места тйва по-м.иого от досегашните, С-я

число съвсем е за преиебре още едно потвърждение, че
гване, а има и такива, къде населението от Бос.гкдрад
то всичките гласували за ска община, знае да уважа
Слободан Милошевич. ва досегашните постижения

Когато пък става дума за иа ико,юмическ’ото,- -.стопа м- 
резултатите от гласоподава

сплсградска община, от об
що 7362 гласоподаватели, кс 
лкбто се отзоваха, иа - избе 
рите, броят 16 на „сините“ 
листчета 
или 88,2 на сто, а числото 
1 на „белите" листчета 5470 
или 74,3 на сто. Кандидатът 
на Сръбското- движение за 
обнова,. ВУК ДРАШКОВИЧ

пето за народим представи
тели в Скупщината па Сър 
бия победата па Мнлутчч 
Богдановпч с още по-убедп 
телна, ако се има предппл 
че между 8-те 
двама бяха от българската 
народност, а 
ма народа в Босилеградска 
община е ясен 
наш човек“, и че и - едини
ят н другия кандидати има 
ха „свои" пропагандатори 
почти във всички избира
телни места.

обкържиха 6497
кандидати

мепталптета

„това е

кандидата за народен прел 
ставител на Социалистичес 
ката партия МИЛУТИН БО 
ГДАНОВИЧ- Именно, на 39- 
-те избирателни места в Бе и културно развитие и 

че оказва пълна 
па всички започнали 
мени,

подкрепа
про- 

предприема 
правителството на републи
ка Сърбия. Оказвайки пьл- 
но доверие на кандидатите 
иа Социалистическата пар- 
тия иа Сърбия, население
то в Босилеградска община 
още веднаж

коитоОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА

ГиЖГ ИА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СУЕНОР 
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
ОБЩИНСКИЯТ МЛАДЕЖКИ СЪВЕТ 

в Сурдулица 
ЧЕСТИТЯТ

В поделението на ж. Йевтпч т- 
т,р;л, дойдоха сьссд|,те-д,ладе--н н» РЗД 
РЪЦИ за войниците • - ‘ ’ Не изостанаха н

на заставите 
пода-

. потвърди, че 
са иа единна Сърбия, за фе 
дератчпма Югославия 
по-добър живот, за мир „ 
просперитет. Всички, бел ог 
лед па произход, проблеми 
да се решават по

за

демокраНовата година и мирен начин, 
и война,

предвещават някои

тичеи 
с омраза

а не 
както 

лидери 
политически.

на пионерите, учениците, младежта и войниците, на гра
жданите, работниците и бойците в общината па отделни 

.партии.и страната

м. я.
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1^РЖЕСТВЕН01'ЧЕСТВУВАНЕГРА^СКА
°6ЩИНЛ БЕ

тържествени ДзаседаниГ -ДЕНя

ШИ НАРОДЕН ПРАЗНИК НА СЪПЕТИ^НЗАСНОЛ ПР0ВЕДЕНИ

”ов^хоПОучГ„шеМиРг1! р™Рс "аГради по^ихТш

Тазгодишният 49 
празник
народна армия в Босилегра 
дека община ..се проведе в 
изпълняването на Димитров-пореден 

Югославската
та, 40
и занапред Ще б,_ •
пос"гаС^Нро?пзВТ° б Дас
тта -а страната.3 Табил

народътна 11 Армията 
силен

редовни- 
те задачи на границата и 
тържествено. И сегашното 
чествуване потвърди, че на
родът в тази част на стра
ната е неразривно свързан 
с Армията, че са една ця 
лост и че Денят на ЮНА 
бе н остана велик празник

пое град^ Този Път войниците и 
командирите ясно 
че не ще минат 
Дв е закани 
тета па 
те Ьа

заявиха, 
каквито и 

срещу интегрм 
страната. — Опити 

разрушаване 
та родина и 
на някакви

На територията на Липи

еътру!1

впеме°Т З‘,аче,,ие “ днешно 
Ц?*’*™ нападките сре
заое.ъ-м Л Са жестоки и не- 
Те ;'! С"" “ МИВИ.ШЗОШИ1И

,ура""- Иис гражданите 
на Димитровградска оощ„- 
“а с“а признавали

1 сега признаваме същсст- 
^нио па тази единна 
и л“авска "ародиа армия 

1 Аруга не искаме“.

на наша 
за създаване 

републикански 
армии, заговарянето 

_ чните идеи на
Този ден ое тържественс ма на някои сили 

в гарнизона на командира мислят добро ,-а’
Живорад Йевтич в Боснле няма да. минат 
град и на всички гранични 
застави в тази част на гра 
паната. Прн войниците при 
стигнаха младежи, прелета 
вители на местните общно
сти, на предприятия — пат- 
ронати на заставите, Слу-ж 
бата на вътрешните рабо 
ти и представители на об 
ществено-политическня 
стопански живот в община 
та. Честитейки празника на 
армейците гостите подчерта 
ха, че ЮНА има с какво за 
се гордее. Постиженията й 
в изграждането на обгцест 

са малки. Затова и

на Югославия и на югосла 
вяннте. още шлт-на мра 

национализ-
които нс 
страната 

На пъти 
сили с ЮНА и 

МНОЗИНСТВО
срещу тези
огромното 
шите народи, 
ят да живеят 
в°р. В основите 
ната Югославия 
ни тъй

на-
които жела- 
в мир и сго- 

на ссгащ- 
са положе 

жертви, че 
НО можем да позволим тя 
Да се разкъсва, 

и унищожим себе 
те поколения, бе 
но на всички

много
Това изтъкна

ложение по повод Деня на 
ЮНА Васко Алексов на тър 
Жественого заседание па 
Съвета за народна отбрана 
в Димитровград на 
присъствуваха бройни

На заседанието бяха 
връчени награди на най-за- 
служилн. Златна значка 
Съюза 
запаса на

в уводно из
понеже ще 
си н свои-

подчерта
застави. 

По повод празника което.
А. Делчев приема Преходното знаме„ „ - пове

1ето воиници в босилеград 
екото гранично 
получиха награди 
пия. Командирът

гости.
поделение 
и призма

„ .. на поделс 
ннето Живорад йевтич н 
командирът 14а застава „Су 
шина* Стоилко Димитров 
ояха удостоени с Орден вс

павото не 
сега няма да позволим вме 
сто реформи н просперитет 
страната да се разрушава 

нейната Босилегради а ч командирите от 
Сърбия, която 

присъжда Републиканският 
комитет на 
ТОШКО МАРКОВ, 
дир па станцията па- мили
цията и Димитровград. Зла
ТИП

СРВС получии да се нарушава
териториална цялост. —На еннн заслуги със сребърнеи 
селението в оошината отви меч. За „ай-добра 'заставай 
наш е дълбоко свързано с сега бе провъзгласена (бе и.

помощ ед миналата година) заставата 
на командир 
ски. Освем войници 
лението получиха седмодне
вен отпуск, а още осем ■ по 
лучиха похвали.

коман-
По повод Деня на Юго

славската народна армия 
— 22 декември, в Босиле
град се проведе тържестве 
мо заседание на Съвета за 
народна отбрана към 05 
щписката скупщина на ко
ето, председателят на Съве
та СПАСКО СПАСКОЗ на 
заслужили работници връ
чи съответни призналия. Та 
ка например, за извънред 
ни резултати в усъвършен 
ствуваието и обучението за 
отбрана и защита и изпъл
няване на други задачи и 
активности от областта из 
всенародната отбрана и об 
щсствената самозащита: Со 
тир Сотиров, председател 
на Изпълнителния съвег на 
ОС, Випко Станоев, работ
ник в трудовата единица за 
експлоатация на кварц и 
числящ сс към тернторнал

ната отбрана, Мирослав 
Митрович, командир з грал 
ския гарнизон и Стефан 
Стефанов, работник в Об
щинския секретариат но на 
родна отбрана към Общнн 
ската скупщина и коман
дир от запаса, получиха 
значки на Народната отбра 
на, а Глигория Спасов, на 
чалннк на Общинския щаб 
за териториалната отбра
на, Стоян Захариев, коман
дир от запаса и Раде' Геор
гиев, също командир ог за 
паса, по повод 49-годшг.пи- 
ната от създаването на 
ЮНА и усърдна активност 
в териториалната отбрана 
получиха
писма, които им присъди 
комедиантът на ТО за Лес 
ковашка зона.

Народната 
Йован

значки на 
отбрана получиха 
Йеленков, Тодор Младенов 
и Зоран Васов.
то знаме

Армията, оказват 
ни на други и сътрудниче
ството ще продължи,

Мил е Велков
каза Преход! ю- 

тази година сме
в поде

на пример председателят на 
пред чели единицата 

пия
Делчев.

По повод 22 декември в

па запас- 
командир АлександърОС Спаско Спасков,

войниците и гостите в за
ставата „СнмпО” и подчер- В.Б.

I

ПОВОДИ И ПРИЗНАНИЯ

До орден чрез 

себеотрицания благодарствени

на СФРЮ по СЛУ* 
ма ЮНА

Председател ствот о
чай тазгодишния празник 
Живорад Йевтич, понастоящем

поделение в Босилеград за 
в досегашната му 

— Орден 
меч. При-

на
командир м. я.

на граничното

отвержения труд и задачи е
пълняването на възложените .у шид 
още по-значително ако сс има "Р)ожш| 
че резултатите са постигнати В'И}) „
политически и икономичсск У

— За отличието ме предложиха хора, 
за това пс 

вся-

22 ДЕКЕМВРИ — ДЕНЯ НА ЮНА

Преходното знаме 

в Димитровград
Живорад Йевтич

границата и па границата са твърде сне 
цифичпи и за войниците п за командири 
те. 13 работата, която започва и трае от 
едно до друго утро, не може да има иро 
пуски. Границата е нещо, което сплотя
ла.-Тук няма разделения, по която и да 
с основа", няма омрази, недоверие... 13 
опазването па последната педя и изпълня 

свещения дълг към родина.т.
ОТГОВОРП0-

с които денонощно работя и 
крия че съм щастлив. Природно с 
ко признание и доверие да 
Сегашното налага нови потвьржд 
доказателства. Като офицер па Ю»

пътищата на укреп 
бент втон съм да \родължа 

ването на Армията, като сигурен 
опазването на стабилността па сгр 
— казва йевтич.

Нашият

напето на
същсстпупа само другарство,

същинско братство и единство. 
Йевтич казва, че боеготовността п 

единство в

Денят чиа Югославската 
гародна армия па терито
рията па Димитровградска 
община бе отбелязан па 
пепчкп гранични ' застави п 
във всички поГншшкп ко
лективи. . Кай-тържествено 
обаче бе в казарми те в Ди
митровград е единицата па 
командира Шевко Башнч. В 
присъствие па бройни гос
ти от Димитровградска и 
Пмротска общини, прелета 
вители па трудови кодоктп 
ви полковник Милан Мида 
дпковнч връчи преходното 
знаме па най-добрата гра
нична единица и трета ар
мейска област 
та па Добрнвос Спмопринч.

В рамките на тази единица 
поделението па командира 
Шевко Башнч също е най* 
-добро, така че и команди
рът получи награда, а еди
ницата малко преходно зпа 
ме. От тази единица със 
значка примерен войник с 
награден войникът Вели
мир Зорнич, а похвали х\и> 
лучиха и няколко войттн 
ог поделението. Похвали по 
лучиха и Слава Тодоров и 
Шиира Тричков за сътруд
ничество между войниците 
и населението.

Тържеството продължи с 
традиционния войнишки фа 
оул н музика.

СТ И МО
през
След

1981
събеседник е роден 

1958 година в Косовска Каменица, 
завършването на академията през 
година е назначен на работа в ЬУРЛУ ' 
па. В граничното поделение в Босилеград 
дохажда през 1987 година. Изпълнявал е 
различни длъжности. Успехите в Ра0 ; 4 
та му са възнаграждавани с различни 
хвали, награди и признания. През ио. 
година му е присъден Медал за военни 
заслуги. През последните няколко годи
ли оценките за работата му са вйсоки, 
в последните две е чист отличник.

Задачата на командир на гранични 
пасти е твърде сложна и отговорна. 
г;»зи длъжност трябва да сс симхронизи 
Р.ат много, много неща. Непредвидими мо

съвсем

граничните части,
чинтсГтой с командир са па високо раи- 

факт ГОЙ особено

км други структури и. общината. — Особс 
съм доволен от сътрудничеството с 

населението край гра,шпага и с команди 
пито ма наетапите полагаме усилия 
сътрудничество пипаш да укрепна, 
болно може да се каже, че в тази част 

,.рапицата хората и попппцпте са ед- 
МО слип жив бент. Затова чест» .кадиш, 
ме’ моята“ граница е най-сигурна. I ук 
югославското аиамс, което писоко се ши 
,01 ослап б .-тестото от никого —

Йевтич.

топа
Спо-

ме може да 
каша гордо н саомупсрепо едппчца-

Л.Т.11. Божшкшмеггги няма ,или може да има 
малко. _ Животът и работата свързан с
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реагиранияСЛЕДИЗБОРНИ
ЗА ОБНОВАСРЪБСКОТО ДВИЖЕНИ!'.НАпредседателпа»11А ОБЩИИСК- кове на Социалистическата 

партия , а между тях и 
лоскорашнн нрофесиоиал- 

стлрудници и работници 
ОК на СК (Часлав Ма 

Зоран Тричков), а 
един от тях не е има 

на опози

ДИМИТЪР ПОРОВ, ПРЕДСВДАТЕЛ 
Ия ОТБОР НА СИС В ДИ МИ 1Р0В1РАД.Историческо събитие Имаше и пропуски ни

мри 
иоилов и

отношение на иро 
набори п пито

ло представител
относно независими 

Ако при то 
ва се има предвид, че 
28 избирателни пунктове ни 

пито един член

по и по 
виждане 
Именно '

за„Изминалите избори 
породен представител

община формално би 
многопартийни, 
всеки случай е все 

крачка към парламентарна* 
та демокрация. Обаче избо 
рите бяха проведени 
крилото“ ма Социалистичсс 
ката партия па Сърбия, ко 
ято е па власт, и то

мо отношение на при

на самите
Социалистическа- 

освободи
в па

че първия те завършиха така, кактон
КРЪТ ^;фаточ“ю"нСе°ДОсТойпст.
торият" на Димитровград» во, благодарение на еиммп- 
^Ройшнна като ЦЯЛО , иро зиаптите, членовете м актн 
текоха в демократична ат пистите па Общинския ог 
мпгсЬопя и според със зако бор па с-ис. 
на Твърдей“ процедура. С Преодоляването на крила 
масово о?клнкване па избо та за обитеството е тлавма 
рите нашите граждани ошо задача. Преодоляването 
веднаж проявиха високо по бюрократичните 
шшшеско съзнание и демо ш.я и икономическата « ос ч 

определение, фикасиоет, деформпщипс *в 
културния живот в морал 
но отношение, които пи до 
ведоха в общеетвепо-пкомо 
мнчсска криза, с иъзможпо 
е освобождаване па творче , 
ските сили в смисъл но 
демократизация н с много 
по-отговорно отношение в 
обществено
то осмисляне н издигане ЦН

цията, 
тс кандидати.„Оценявам, шата пс сста партия 

от много маниери, 
и начини па 
ите предходници, 
настана, па още как п нре 
дизбориите и изборните « 
тииности се почувствува ме 
тодът и начин па работа на 
Социалистическия сьюз, ко
йто до тези избори със Си 

бе носител

което
пак

методи наха
работа на сно 

от които
пъп

памаше
избирателен отбор от стра 

опозицията или незави 
понеже и?

„пол па на
симитекандидати 
бирателната 
средствено пред самото ш- - 

па изборите не ги 
прие, мито обезпечи превоз 
до избирателните пунктове 

возила Ья

комисия непо-
пспа

отноше- само
смансто па изборните зако 

съпътетвува* 
предписания

почване
пандикатитс 

всички тези активности. Из 
Порната комисия, 
дали по инерция или уми
шлено, отново намери „про 

сътрудници'

пи п другите 
щп изборникритичното си 

На изборите се изяви голя 
доверие към Слободан 

Мнлошевич, като го избра
ха за председател на Рену- 

_ бликата. С това граждани
те още веднаж потвърдиха

пс зная (понеже техните 
ха резервирани само за тс- 

„активисти“ и то за 
по превозно средст- 

проведенатажш
мото

хм ите 
всеки% феспопалии

или „активисти“, което 
мипуемо напомня на „поли 
тмческитс активи“ на СК 
или ССТН, с които са „но 

избирателните пуп 
сметка па Изби-

не- во), както и 
предизборна кампания в те - 

в стила „ако ло-и показаха колко ценят не ■'и места
бели Вук Драшкович 
СПО всички ще бъдете про 
пъдени в Бт>лгария“, тогава 

колко

иговите лични, морални, про 
фесионални, делови и поли
тически качества. Негова
та убедителна победа на из 
борите всъщност е още ед
но демократично потвържде 
ние за

икономическо крити“ 
ктопе, „за 
рателпата 
9 ХП 1990 г. да обикалят из 
биратслиите пунктове. да 
оказват професионална и 
техническа помощ на изби 
рателните отбори и от 
след приключване, на 
суването да превземат из
бирателни.*. материал“.

Тези „активисти“ са чле-

вплизацпоиното пиво на хс 
махнат в накомисия ощее съвсем ясно 

тоябва да се учим на демо 
и политическа кул

рата — да сс раз 
творческата работа, пппцпа 
тнвпте н далеч по-добра ор 
ганизацпя. СПС е опрсделс

- >• клания
Т\'ПЯ.

Покрай това, едностранни 
во приетите избирателни за 
кони, а тогава изменявани 
и допълвани за твърде къс 
период, преди започване на 
изборите, доведоха до исти 
меко объркване по отноше
ние слоновете на много пре 
дизборни и изборни работи 
които, безмалко 
под въпрос и самата репл 
ляпност на проведените из 
бори, и то предимно зьв 
вреда на независимите кан 
длдати и кандидатите на 
опозиционните партии. По
неже СПО на територията 
на общината Димитровгра 
дека наброява 70 регистри-

неговпя авторитет 
както и за доверието, кое 
то програмата и политика
та на Социалистическата па 

. ртия на Сърбия имат меж
ду гражданите.

на да създава такива усло 
вия, конто предлагат по-до тях

гла

Асен ИвановГоляма е заслугата на чле 
новете, активистите и сим 
пазиантите на СПС, Опера
тивния щаб за избори, мес
тните отбори и Общинския 
отбор на СПС в Димитров 
град, във всички организа
ции на СПС на терена, за 
добрите изборни резултати 
които председателският ка 
ндидат и кандидатите за 
народни представители на. 
СПС осъществиха в първия 
избирателен кръг на демо
кратичните многопартийни 
избори с добри изгледи за 
окончателна победа на СПС 
на изборите. Безспорна с 
подкрепата на гражданите 
на общината за съвкупни 
те резултати на СПС, Про
грамата за мир, политиче
ска стабилност, човешко и 
национално равноправие, ку 
-лтурно и икономическо ра
звитие на Сърбия. Избори

СПС - по-арганизирана довелохз

Не принадлежа нито на една партия, съюз, движе 
ние и подобно. Обаче, .пишейки репортажа за измина
лите ,<збори, в разговор с кандидатите и активистите, 
получих впечатлението, че всички са положили макси
мум, ум, сили и усилия изборите да преминат в най- 
добър ред. В това някои са били по-организирани и по- 
опитни и затова и по-успешни, а други по обективни 
или субективни причини, по-малко успешни или безус
пешни. Както и да е, като индиферентно лице, трябва 

да бъда .искрен и обективен, както бях винаги, и да 
кажа, че на изборите най-организирано настъпи Социа

листическата партия на Сърбия и затова не е чудо, 
че спечели изборите. Следователно, мека останалите 
партии преразгледат къде са направили пропуски в пре 
дизборната активност, как са се държали и какви пр\

грами са имали. Следователно, за власт не трябва ни
кога да се бори без покритие, тя идва в резултат на 
предварителните работи. Трябва да се заслужи.

Д-р Слободан Василев

рани членове, а за това дви 
жение гласуваха 1171 изби
ратели.
както партия с това сме 
твърде доволни, с оглед че 
имаме голям бпой привър
женици, без оглед че не са 
Формално наши членов -* и 
ако се вземат предвид ло- 
иште условия, 
работехме. Все пак най-мне 
го са ощетени независими
те кандидати.

Димитър Гюров

бър живот на всички гра 
ждани.
то се срещаме са тежки, нс 
възможности за тяхното ре 
шаване още не са 
звани. Вярваме, че с по-го- 
ляма ефикасност поставени 
те цели е възможно да се 
реализират.

Следователно, ние
Проблемите, с кои

изпод

пои които

МИХАИЛ ИВАНОВ, НЕЗАВИСИМ КАНДИДАТ:

ДАЛИ САМО ОПУЩЕНИЯ? ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ОТБОР НА СПС В 
БОРНАТА АКТИВНОСТ БОСИЛЕГРАД ЗА ИЗБОРИТЕ И ИЗ

Председателят на ОС в Ьа- 
бушница, лекарят Миролюб 
Иованович, който е и каи- 

С11^,

„В предизборната кампа
ния влязох неподготвен, ка 
кто и моите избиратели. Бе 
ше късо времето да се из дидат на 
пълнят всички предизборни на председателя на Изнъл- 
работи. Именно' нямах въз нителния съвет Радослав То 
можност да обиколя всич- дорович да осуети представ 
ки селища, докато в Димит янето!? Народът напразно 
ровград представянето ни чакаше пред вратата на об 
на тримата независими ка щината. Писмо с такова 
ндидати . (инж. мр- Ми |пт - съдържание веднага Форс- 
Иванов, д-р Георги Костов ки изпрати до Избирателна 
и Драгослав Манич — Фор та комисия 145. в Димитров 
ски — б.м.) напълно успя. град. По чудо това писмо 
Обаче на мен, на Костов и с изправни печати на ба 
на Форски не бе дадена въз бушнишката и димйтрбвгра 
можността да представим дската поща в Димитров- 
нашите програми в Бабуш- град пристига едва на 13 
ница, седалището на избор декември...! ? (И с думи:

тринадесети декември па те 
За какво става дума? — кущата година). А е изпра 

Председателят на Бабушни- тено на 6 декември. Чудно 
шка община д-р Миролюб някаквб пътуване 
Иованович, който бе ~

В достойна и демократична атмосферазаповядва

Първите следвоенни ми 
огопартийни избори в Бо
си леградска община се ха

на избирателната колегия 
159 (Сурдулица и Босилег
рад) Милутин Богданович 
и председателят на Общике 
кия отбор на СПС в Сурду 
лица, Градимир Стоянович. 
Характерно е и това 
на всичките 39 избирател
ни пункта цялостно 
вана законната 
и във всички, 
шото

леград, Захари Сотиров, не 
е отправена никаква забе
лежка.рактеризират с голям отзив 

на гласоподавателите, 
тойиа и 
мосфера, 
на всички' избирателни кр 
итерии, ред и мир. 
между другото бе конста
тирано иа проведеното 
ез миналата седмица раз
ширено заседание на Из
пълнителния отбор на Об 
щииския отбор иа Социа 
листическата партия на Съ 
рбия в Босилеград, на кое/ 
то покрай членовете на ИО 
на 00 на СПС

Милутин Богданович, 
че и официален - народен 
представител в бъдещата 
Скупщина на Сърбия, взи 
маики участие в работата 

заседанието, след като 
заолагодари на всички, гла
соподаватели, които са взе
ли участие в изборите, без 
оглед дали са го гласували 
или не, подчерта, че ще по 
ложи всички

ДОС
демократична ат-

ве-

пълио зачитане че
Това е спаз <■' на 

процедура 
въпреки ло 

време, високите пре 
спи ,до отделни места и 
разчистените пътища, гла' 
соподавателите отговорно
1,030ЪнпШХа В някои 'места и 
100 на сто, гражданското
си задължение. Или 

присъству- борите излязоха 89 98 
ваха и председатели иа ме сто от гласоподавалите

Общината. Потвърждение 
за тази висока оценка е и 
това, че до избирателната 
комисия, както подчерта 
председателят на Общите- 
кня отбор „а СПС в боси

пр-

ната комисия.

усилия да 
оправдае доверието. Нуж
но е, подчерта той, всички 
проблеми, както в Сурду 
лишка, така4 и в Босилегоа 
дека об
договорено да се разреша 
ват» а той като народен пр 
едставител ще бъде връз
ка между двете общини и 
Скупщината на Сърбия.

от една
и кан седмица от Бабушница- .до 

дидат за народен предста- Димитровград! 
вител на СПС за Бабушни- По-нататък във връзка с 
ца и Димитровград, ни обе това няма какво да кажа, 
ща представяне на канди- Единствено да потвърдя, че 
датите за народни предста СПС е фаворизирана. Рав- 
вителш — Михаил Иванов, ноправна борба,
Георги Костов и, Драгослав виждате, 'не е била възмож 
Манич — Форски. Но какво на. Това е било сигнал ка 
става веднага след това? кви ще бъдат изборите.

на из-

стни.
членовете на Оперативния 
щаб за изборната 
пост, новоизбраният наро
ден представител в Народ
ната скупщина на Сърбия

организации на СПС в Щина, съвместно и

актив-както

М. Я.
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СЪКРАЩАВА ПЪТЯ ОТ
БАБУШНИЦА

Републиката подложи 

Власинското Подобрение на породите 

на добитъка
плещи под 

плато
В 1990 година запланува 

туристически
Рен план, който 
бъде готов 
1991

трябва да 
До средата 

година. Наред 
подготвят

пият голям 
център на Власина напра
ви може би и най-голяма- 
та крачка, с която твърде 
много съкрати

лан, което вече излъчи пър 
вите си резултати. От Фра 
нция са внесени 120 
от които 70 са 
животновъди, а от остана
лите 50 е създадена малка 
кравеферма в рамките на 
голямата овцеферма на Вла 
сина Стойковичева. Сурду 
лишко-френската 
въдна програма обхваща и 
отглеждане на 390 алпийски 
и 110 сански кози, 15 козе
ла, 300 овце и 20 овни от 
расата „ил де франс“, кои 
то също са внесени от Фра 
нция. Френските 
ри на

па * Ветеринарната Бабушница посвещава 
на породите на до-

станцияс това 
идейно- 

решения
ще се
-архитектонските 
на първата фаза, в рамки- 
е на която ще бъдат по

строени обекти с 3000 лег 
ла (от заплануваните 7000) 
терени около езерото, про- 
давници, ресторанти, спорт 
ни и други обекти. Скупщн 
ната на Сърбия трябва да 
даде и отговор на най-пар- 
ливия въпрос във връзка с 
проектираното развитие на 
Власина: кой и как ще ф>и 
нансира реализацията 
зи голям проект?

крави 
дадени на все по-голямо внимание на подобрение 

битъка, аразстояние 
то от замисъл до конкрет
но развойно начинание. От 
сега този комплекс е 
бликанскн проект! И 
обхване много

полага грижи и за защитата му

От разговора с директо
ра на Ветеринарната стан
ция в Бабушница ВЕЛИБ- 
ОР ЦВЕТКОВИЧ 
че същата покрай 
зираието на 
защита на добитъка 
но ударение слага върху 
подобрението на

ху подобрението на породи 
стия му състав специално 
с триаж и със следене нз 
произведените екземпляри

репу
1ЦС

повече съ- животнс узнахме 
органи 

превантивна
държания: освен развити
ето на зимния и летния ту 

новата „дефини
ция4 на проекта ще бъде 
включено и опазване 
екологичното

В Бабушнишка община 
най-съвремен 

и за
ризъм, в съществуват 

ни обекти за триаж 
отглеждане на женските бр 
авчета. Съществуват 11 пу 
нкта за изкуствено осемен
яване, а наскоро ще бъдат 
открити още 3. Трябва да

глав

на породите 
му. А през последните три 
десет години в тази обласг 
са постигнати

равновесие, 
защита на прекрасната при 
родна среда, животновъдст 

производство

паргньо- 
„Власина-продукт“ 

проявяват интерес за създа 
ване на голям репродукци 
онен център на Власина.

на тс
„ Предла

га се средствата да бъдат 
от републикац- 

от съответ-

забележите-во и 
здрава

на
лни резултати. се изтъкне и това, че осе-храпа, защита отпуснати

планомерно използу- ския бюджет и
ване на големите количес- ните фондове
тва здрава питейна вода трябва да се почака пткве 
Новата територия на прое- ще кажат депутатите 
кта ще оъде много по-гол я Периода до *
ма и ще обхване Босиле- реализацията на
град, Църна трава и Власс Сурд\шишка община 
тинце. За - 
нат произволи,

и меняването на едно бравче 
струва 180 динара, като на 
по-бедните

Най-напред, през 60-те го 
дини домашното 
„бушата“ беше

от Белград„Югекспорт“ 
възнамерява наскоро да пс 
строи фабрика за пречист 
ване и продажба на здрава 
питейна

но все пак
говедо 

изместено 
от сименталката порода, а 
по-късно от друго подобие 
говедо, върху което също 
беше извършено облагоро 
дяване със сименталско го

селскостопанс
ки производители същото 
не се. наплаща.началото на 

проекта 
ще из

ползува за по-нататъшно по 
добряване на инфраструкту 
рата. В заключителен етап

вода с мощност 
6000 л в час. Водата ще се 
продава в „тетрапак“, пре
димно
пазари. До края на следва 
щата година трябва да се 
подготви техническата доку 
ментация и да се затвори 
финансовата

Също така узнахме, че 
Ветеринарната станция в 
Бабушница разполага с до

да не се допус- 
непоследо- 

и злоупотреби
на чуждестранните

вателност
статъчно кадри за реализи 
ране на задачите, които ст 
оят пред нея, а в момента 
се ваксинират кучета про 
тив беснило и кучешка те
ния.

ведо.

Днес имаме задоволител
ен пороцист състав на го
ведата в Бабушнишка 
щина, казва В. Цветкович 
но все още се работи вър

конструкция 
Изграждането на фабрика
та ще стане в твърде кра 
тък срок.

об-

К.Г. Д. Чиряч

ПРАЗНИЧНИ СРЕЩИ

Всички като 

един н ■ ■
ЙА.'- Да беседвате със старши взводния 

Шефко Башич, това значи да прекара
те приятни часове, като ви се струва, 
че с него се познавате с десетилетия. 
Този общителен и дружелюбна босненец 
дошъл в Димитровградска община през 
1979 година, е приятел на всички. Всички 
го обичат и уважават. А тук, кран юго
славско-българската граница, той просто 
казано се е сродил с хората...

И тази година, по повод Деня на 
Армията — 22 декември поделението на 
Шефко Башич беше ^провъзгласено за 
най-добро гранично поделение. А така с 
вече десет години. Питаме Башич, как 
постига това?

_ Моите войници са много добри мо
мчета. Има почти от
народности: сърби, словенци, албанци... и 
всички тук на границата смс като едно 
семейство. Покрай всекидневните си за
дължения, учим се да живеем в мир и 
сговор, по братски...

— За да се постигне това, сигурно не 
с лесно, с оглед на съществуващите днес 
разногласия?

— Това постигам чрез разговори с 
войниците. И всички проблеми п недора 
зумепня бързо премахваме.

— Вярно ли е, че за 10 години по 
войник?

Ф
Вла синелите прелести зоват...

е изграждането на пътя от 
Промая до бента на Власи 
нско езеро (с пресичане на 
досегашните завои трасето 
на пътя е съкратено с око
ло 3 км), продължава раз 
ширяването на пътя Про 
мая — Валявипа, наскоро 
трябва да бъде пусната в 
действие нова телефонна це 
нтрала...
ПИТЕЙНАТА ВОДА КАТО 
ПАЗАРИЛ СТОКА

През последните няколко 
месеца в Сурдулишка общи 

бяха подети нови илици 
начинания нспосрс 
свързани с проск 

Власина. „Власина- 
-Продукт“ установи стлруд 
ничсство с фирмите „Ком 
скс-Монтбилиар" и „Елскс- 
порт“ от френския Град 1 V

всичко, което ще се строи 
в рамките на проекта „Вла 
сина“, ше бъде под строг 
контрол на Републиката.

КОЙ И КАК ЩЕ ФИН АП 
СИРА ПРОЕКТА? • И

Официалният носител иа 
заплануваното развитие на 
Власина и околността „Ю*с 
експорт“ от Белград в съг- 

С1>с Завода зарудничество 
урбанизъм на Сърбия 
„Енергопроект“ е завършил 
подготовката за ново/ окоп 
чателно димензионираие на 
проекта, който наскоро 
се намери пред пародиите 
представители в Народната 
скупщина на Сърбия. Репуб 
ликанският парламент 
бва да вземе решение 
изработка на нов

и всички народи и

на
ативи и 
дствено 
та на

шс

Ш. Башич поема знамето — „Най-добро 
поделение“

и да пази родината дето се казва на гра 
личната й бразда.

Голям привърженик е 
спортуването. Четири години бил 
на републиканския отбор на БнХ по ат
летика,, а през 1975 година 
първо място п златен медал на митинга, 
организирай по повод „Освобождението 
на Сараево“. Привърженик е на футбол
ния отбор па ..Железничар“ от Сараево.

През 1985 година бил удостоен със 
Септемврийска награда на Димитровг
рад. През 1986 година е завоювал грамо
тата. „Най-добър граничар“. Удостоен е и 
с Медал военни заслуги, Златна значка за 
народна отбрана и редица други отличия 
и признания.

Шефко Башич дълбоко вярва, 
чки недоразумения, които

могат да се премахнат чрез разби- 
уважение и другар-

Матея АНДОНОВ

7 рЯ
за

просто

на спорта н 
член_ МЕЖДУНАРОДЕН ГП ПУ сте наказали пито един

_ Вярно е! Нали пи казвам, чо мои
метод на работа е: разговор, убеждавано. 
Този подход дава по-добри резултати. Ук
репва другарството и готовността всеки 
вескиму да помогне. А това тук, па гра
ничната Линия е необходимо.,.

На обич — Башич отвърнал с обич. 
Оженил ее с мома от напит край. Съпру 
гага му Вайка работи в димитровградс
ката поща, 4-годишния спи посещава дет 
ската градина, а имат- и и малка дъщеря. 

Откъде е дошъл този дружелюбни бо

с"С"Сщефко Башич е родей през 1959 го 
дина в Пале край гр. Сараево. След като 
свършил средно образование баща му 
искал и той да следва, както двамата му 
"по-възрастни братя, по той бил увлече , 
от войниклъка. Искал да станс граничар

СТРЕЗИМИРОВЦИ
нкт? и съюзни 

исот-
До компетентните републикански

Общинската скупщина в Сурдулица
гранично-пропусквател- 

станс междунаро-

спечелнл и

органи
давна изпрати инициатива

пункт „Стрезимировци“ да
междудържавен гранично-иропусква-

със запла-
ният
ден, вместо
телеи пункт. Инициативата е свързана

Власина и околността.
скупщина »нуваното развитие на

Междувременно Общинската
Х-енекс-кристал" от Белград 1

— „фри-шоп'' иаСурдулица и
гаПИ!стре:Гирщ.цГРгЗСиродажбс„ пункт ще 

™ ' И ‘
на бъдещия

на чс вей
съществуват

днес
ратслство, взаимно 
ство.

има
дават технически и ДРУ^и вносни 
от Сурдулица вече строи сградата 
„ фри-шоп ". __________ „

Страница 7
1990Братство * 28 декември



ТЕМИНА БОСИЛЕГРАД СКИ

Кой (ще) се грижи за паметниците 

и старините?
ИЗГОТВЯНЕТО НА СРЕДНОСРОЧНЙЯ ПЛАН'ПРИ(ДА НЕ СЕ ЗАБРАВИ,

селскасвата, в Мусул — една ча- . та се събират 
стна къща .в старинен стил. служба.
в Райчиловцн - една ста- Двете столетни бу й > ма
рннна къща в Рибарни — хала Вертевица в местни 
старата църква, в гр. Боен- та „Татарски кръст , 
леграл — църквата и една Дукат. ■ 
старинна къща, в Извор- Самотният планински бре 
църквата „Света троица", ст в местността „Латков 
хамбара (завалНата) и цър- дол , с. Горна Люба та. 
ковиата, порта, в която но Огромният великолепен 
чнало да работи първото бук' между гората и лш а- 
първоначално училище нр- дите в южната част на Г о 
ез 1833 година както и ста жка планина, притежание 
рата училищна сграда, ко- на поп Велинови в село 
ято вече пропада, щестста I ложие. 

къщи в центъра
две воденппи. • -

па
От стари времена са ое- 

много елбди: крепо 
развалини, къщи цър 

тепавици, ха
тапали 
сти и

селокви, воденици 
мбари... Те са истински ис 
тннеки исторически и кул- 

коитопаметници, 
говорят за минало

то. -Има и няколко, памет
на НОБ.

турни
много

цици от времето 
Но, в Босилеград няма му 
зей, макар че много пъти 
е ..повдиган“ този въпрос.

С нищо не може да се
небреж- 

историческите и 
културните ценности, който 
пропадат и изчезват. А длъ 
жни сме да се стараем за 

да бъдат

Самотният огромен бук 
наречена „Лиява бука“ 
махала „Прлпор", село 
ралово.

оправдае нашата 
ност към парннни 

селото и 
Нвндентиранн са и Дие 1Ш 

античния период.ходим от 
Това са „Градище“ — раз
валини на крепости пад Ьо 
силеград с черквнщето „Св 
Петър и Павел“ и еднопме 
ината крепост („Градище“) 
в Горна- Лнейна н местнос
тта „Прекоп“ Над центъра 
на селото.

Като мемориални п исто
рически обекти от Народо- 
освободнтелната борба

запазени и Големият стар дъб — 
„Дъбо"предадеш! на поколенията.

Сам се поставя въпросът: 
Какво трябва да се напра-

СТ в местността 
хала „Селище“ п село 
пковнн с диаметър от гм 

който се мисли чс 
най-старите

Б|■)Л

ви? см, за 
е едно отПърво трябва да се 

дентират, то ест да
списък на обектите

еви- 
се на- дъ

на Балв тази частрвета канския полуостров.
Исполините яворови дър 

160 см диаметър, иг

прави
и предметите, които трябва 
трайно да се защнщят и от 
хората и от природата. Вто ПО ПОВОД СТОГОДИШНИНАТА НА ГИМНАЗИЯТАвета със

Изложба на книги и 

литературна вечер
В рамките на ознаменуваме сго години от открива

не на гимназията в Димитровград на 21 декември бе от
крита изложба на книги от автори на българската народ
ност от Димитровградско. В хола на новата гимназия из
ложбата откри председателят на комитета по чествуване 
юбилея ВАСИЛ МИЛЕВ, председател на Общинската ску
пщина.

В рамките на тези начални изяви в ознаменуване на 
стогодишния юбилей свои стихове четоха творци от Ди
митровградско: МИЛОРАД ГЕРОВ, БИЛЯНА ЦВЕТКОВА— 
АНТОВА, ЗДЕНКА ТОДОРОВА—СВИЛЕНКОВА и СТЕ
ФАН НИКОЛОВ. За пръв път пред публиката се предста
виха и ЕЛИЗАБЕТА ГЕОРГИЕВА и МАРИЯНА СТОЯНОВА 
със свои стихове.

А. Т.

Стари селски къщи с чардаци в с. Райчиловци, си. 1977 г.

1941ро, да се знае кое учрежде 
ние по служебна длъжност 
тряоьа. да се зани-мава 
този въпрос. Трето, в сред 
носрочната програма за ра 
звигието на оосилеградска 
оОщина да се предвидят сри 
нанссви средства и конкре - тизанска гробница с памет 
тни мероприятия за защи
та на културно-исторически 
те паметници и природните 
хубости и. рари. Последни
те трябва да се евиденти- 
рат, означат със специал
ни табелки, а притежатели 
те да бъдат осведомени за 
това и да станат техни па 
зачи.

Все пак нещо

народната революция 
—1945 година евидентирани 
са обектите: възспоменател

кога не кастрени, в махала 
„Козарите“, село Бранков-

с ци.
пата плоча на някогашния 
дом на ЮНА в центъра на 
Босилеград, както и цели
ят комплекс — обща па,р-

Няколкото широколист
ни дървета, стари над 400 
години, край извора и че
шмата в махала „Кисели
ца“ — село Горно Тлъминс 
и т. н.

ник, възпоменателната чеш 
ма и горичка в местността 
„Кин — стан“ в полите 
на планина Църноок.

Природните красоти вБо 
силеградския край привли 
чат особено внимание па 
учените. В този смисъл из 
пратена е препоръка до За 
вода за защита на природ- 

е сторенс ните рари и научно изслед 
в следвоенния период за за- ване в Белград да приеме 
щита и опазване на някои решение за защита на бо- 
културни и исторически па ровата гора с особен вип 
метници в Босилеградска черен бор в село Ярешник 
община. Нишкият завод за в южните сколонове на пла 
защита на културните и ис нина Църноок, както и за 
торически паметници със самотния бор в Петковска 
своите специалисти е еви- махала в село Църнощица 
дентирал някои от тях. Под Но има още няколко гра- 
внимание са взети следните мадни стари дървета, коиго 
ооекти: трябва да се еведентират V

В село Бистър водени- защитят. Това са: 
па и тепавица, в Бранков- Огромният бор край учи 
ци , стара къща и хам- лището и църквата в мес- 
бар, в Горна Лисина — во тността „Старо село“ —Го
деница и тепавица, в Дол- лема река в с. Църнощица
1“ „ИСп"а “пст!рата цър- Огромният черен бор над ква, в Долна Любата — цър църквата в Долна Любата 

■квата и два стари хамба- както и старата бука също 
ри, в Горна Любата - цър в Д. Любата, където хора.

В Босилеградска / община 
природата като „художник 
е създала интересни приро 
дни красоти в релефа. То
ва са „Бели брегове" край 
Буцалевска ре1$а, 
та чутовна скала 
камък“ в село Жеравиио 
ровините наречени „Дявол
ски брегове“ в село Ресен 
мощният и пенлив планин
ски извор „Шопур“ в поли 
те на планинския масив В а 
лози в Долна Любата.

Местното население пази 
посочените обекти, които са 
свързани с много интерес
ни легенди или предания. Те 
са част от- неговото мина
ло и неговия живот. Бреме 
и ние, днешните поколения 
да обърнем внимание на те 
зи старини и хубести по 
един съвременно организи
ран начин.

Участниците в литературната вечерогромна
„Висок

Стоян ЕВТИМОВ
Е. Георгиев и М. Стоянова
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кл‘община’ В КУЛТУРНИя живот на сурдулиш Награден темат по повод деня на югославската армия — гг деке

Зорът „ражда“ 

инициативи
ЮНА - гарант на мира и стабн 

лността иа родината
Във „финиша на годината в народната библиотека 

„Бора Станкович' беше открит културен клуб Аркадия'' 
активизираха се старите сурдулишки самодейци” беше ор 
ганнзнрана изложба на местен художник и на ’ снимки и 
документи от Родния фонд, открито е подведомствено от 
деление на музикалното училище от Враня...

. армия даде огромен прии- НО В МОЕТО сърце ня- 
ос в обновяването, изгра- ма недоумение. Това нека 
ждането и социалистическо знае и оня младеж от Пе. 
то развитие на страната, троварадин (който е мор- 
израс.тна в могъща и моде як на Вие), и младият ки
рна армия, Армия на мира тарист от Любляна) дал кл
Когато днес глед?|1 грани- етва на. югославско-гръцка 

, чаря край белия граничен та граница) и станал гра- - 
камък, часовоя на ракетен иичар и голобрадият ужи- 
кораб, пилота от иадзвуч- чании, който се пече на 
ния самолет; чувствувам сплитското слънце... Те за 
свободата, чувствувамбезг щищават свободата. И ня 
рижката си младост, чув ма да позволят Да се поа' 
ствувам поточето как шур- торят ужасите от послец-
ти, чувам песента иа вол пата война. Няма да цопус-
литс птици. И докато слу ?тат да има иова Козара,
шам туптенето ма сърцето Неретва-, ясеновац...
опГГТ МИ ми"ават ТЕ ЗНАЯТ цената на сее
бойни от Игман децата“ бодата и ще я пазят' Тя е 
от Козара, ранените на Сс н®що свещено и всички гр 
тйеска; учениците от Крагк *бва да Я пазим и тачим, 
свац,. голобради бойци от Всички' които обичаме на
Восут, бомбохвъргачи от шаТа СТраНа' В6ДНО С М 
Неретва... безжизнени дете дежите' даващи клетва' ще
ки тела от Ясеновац ' защищаваме родината, ще

‘ отбраняваме свободата, пр
тези жертви, вси идо§ивките от Н0Б' бРат‘

ЧК„ тези животи, мнозина остаТ °' 'от които за съжаление зависимостта*

НАЧАЛОТО НА ДЕКЕМВ 
РИ. Голобради младежи от 
цялата ми родина на поеге 
вето, казармите, иа кораби 
те и аерогарите, дават кле 
тва, че ще защищават сво 
бодата, независимостта, ко
нституционното устройство 
и териториална цялост 
Социалистическа федерати 
в‘1а„ република Югославия.
I хан-вълпуващ
всеки войник е тържестве
ната клетва, изпълнена

старейшини, 
най-близки, другари... Кап- 

в из-
радост, вдига се 

тост ма всичко, което отли 
чава тържеството, 
се става войник на 
та Югославска армия, 
растнала на бойното поле 
преди 49 години.

Под жестокия натиск иа
острата финансова 1 ------
културната дейност в Сур- 
дулпшка община бързо па 

. дна на дъното на обществе 
ния живот. В унисон с об 
щия стремеж да се облек-

„Аркадия“. Тук 
стоя самостоятелна 
ба иа

ни в со съ
криза излож-

сурдулишкия худож 
нпк Мирослав Литрич, сл
ед дълги

на

години тук изме- момент за
подбранасоха програма 

старите сурдулишки само
дейци, конто решнха да сс 
активизират отново. В по
мещенията на библиотека
та беше организирана VI и.» 
ложба на стари фотографии 
и документи от Родния фс 
НД на общината. Холът 
Народния 
превърнат
и ..сборен пункт“ на култу 
рийте дейци. В народната 
библиотека работи полве
домствено отделение на 
Музикалното училище от 
Враня. Всяка сряда и пе
тък около 50 момичета н 
момчета се учат^ да свират 
на пиано и акордеон поп 
ръководството на трима пр 
еподаватели по музикално 
изкуство от Враня. В след 
вашата година в програма
та на школата ще бъдат вк

счи положението на стопан честитки отството културният динар
беше преполовен, телевизи
ята и частните 
бове отнеха публиката 
киното, , миграцията 
ли интелектуалния потеаци 
ал на

не и по някоя сълза 
лив навидео-к лу

па 4
на ма- когато

славнана-
културата н кхъггур- 

ната самодейност, 
то (политическо) време уби 
ентусиазма, 

модел

университет е 
във видео-клуб

! 1 <
СЛОЖНО

досегашният 
ча културната дей

ност изпадна от релсите на 
съвременнния живот. В пс 
следствие на интензивното 
влияние ча тези ..кризис
ни“ фактори касата за кул
турата, вместо с пари бе 
ше пълна с финансова су
ша и проблеми. Така се ст 
игна дотам, че издаването 
на няколко десетици к**пги

СТУДЕН зимен„ декемв
римски ден в малкото бос
ненско градче Рудо. Леген 
дарният

Всички
вожд на Народо- 

освободителната борба в 
Югославия Тито застанал 
пред бойците от Първа про 
летарска бригада. Миг за 
историята. От партизански 
отряди и групи, от голобра 
ди бомбохвъргачи се създа 
ваше Народоосвободител- 
ната . войска.

твъ
ЩЕ ЗАЩИЩАВАМЕ 

мите и идеите на нашия съ
рде рано изгаснали, пред- 
ставлят неизчерпаема ‘ си
ла, вдъхновение за днешни 
те поколения на нашата Ар отбрана 
мия.

ду-

юзен секретар за народна 
генерал Велко 

Кадиевич, който ясно и не 
двусмислено изнесе с как
ви политиканти и политиче 
ски гецаефтари имаме рабо 
та и че няма да позволим 
да застрашават територпал 

кога т атацял ' ;г па !Г;, , ппвил 
Защото тази Югославия 
не са създали те, а народа 
който в основите на тази 
Югославия е вградил жи
вотите на най-свидните си 
синове и дъщери. Затуй

на прочит, прожектирането 
на филми в празна за за и 
нередовното приемане на 
бедни заплатички” бяха ед

И ДНЕС, когато някои 
пус

кат отровни стрели към на 
щата Армия и всичко свя
то в нашата страна, 
то обществената и икономи 
ческата криза разтърсва ст 
раната, напада се и Арнй 
ята. А именно тя е вгради 

себе си в нашата свобо 
да, която е пиемоит иа на
шето съдружие 
во; тя пречи на враговете 
иа нашата хубава родина.

злобници в странаталючени и други инегрумеп 
ти. Създаден е и тамбераш 
ки оркестър. В библиотека 
та се провеждат п курсове

Войска, която през Ужи 
цс, Иг.ман, Неретва, Коза
ра, Сутйеска, Дървар, Белг 
рад, Сремския фронт, Заг
реб. Триест разнесе славата 
на машите бойни, която ос 
вободи страната с цената 
на милион и седемстотин 
свидни синове и 
па нашите народи и наро
дности.

ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕ- 
ТО до днес Югославската

инствените празнини на кг 
в та чи о<> по английски език.лтурния

шина.

ладъщери
за рождения ден на наша
та Армия —- 22 декември 
обещаваме на нашия съю
зен секретар, че сме гото- 

всички до един — 
да защитаваме всичко — 
което е наше, 
ско. защото всички сме ед
на Апмия 
народна.

и единст-

вн

югославян
Е БОСИЛЕГРАД В КРАЯ НА НАСТОЯЩАТА ГОДИНА

югославска иНе заплащат комунални 

услуга
Сузана АДАМОВ

ОБШИНСКАТА
СКУПЩИНА

От Явното предприятие „Услуга“ поръчват на „заб
равящите“ ИМ сс длъжници, да сп заплатят сметките за 
водата и боклука. Заканват се, че доколкото това пе на
правят най-късно до 15 януари, щс ги дадат на съд

Народната библиотека в Сурдулица
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ И 
МЛАДИТЕ СОЦИАЛИСТИ

Културният живот на Су 
беше обогатен и сострияИзправени пред

по-нататъшната 
малоброй

рдулица 
„внесени“ съдържания. I ук 
гостува известният 
Тихомир Арсич е иопулир- 

„Така го- 
С1.СЮЯ се

В „Услуга“ подчертават, 
че гражданите по тези Две 
основи (водата и боклука)' 
понастоящем им дължат 
към 50 хиляди динара. До
макинствата на улица „Ма 
ршпл Тито“ па пример им 
дължат към 6 хиляди дина 
ра, а тези па „Георги Ди
митров“ дори 12 
динара. Всред длъжниците

въпрос за 
си егзистенция,

работещи в Народ- 
университет в Сурдузи

Изтича краят па година- 
число боенле 

райчп 
п ред-

артист та, по голямо 
градчапн и част от 
ловчани и една част 
прпягпя н организации 
още пе са си 
сметките с предприятието 
за услужна дейност „Усчу 
га". Най-много дължат за

ните
ния
ца през последните дна
три месеца на годината иа 
правиха съществено откл 
оиение лт досегашния курс 
Вместо да сс

пата моподрама 
пореше Броз", 
и вечер на сротска 
с участието на Любивос 
Ръшумонич, Добрина Ьрич 
и Таня П а ви ш и ч, детският 

Белград

все
сми 1ИПизми ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКА 

ЛЕН СЪВЕТ,
ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗА 
ЦИЯ НА СЪЮЗА НА БОЙ 

се ЦИТЕ

поезия

оплакват на
общински хилядикомпетентни ге 

фактори от лош до си (ма 
термално-' 
вайки се, че ще срещнат 
разби пател с г во и 
помощ, ге се опитаха 
проникнат ь изискванията 
на ново го време и да вне
сат предприемачески 
в подхода си към нробле 
мите, с които се борят Ма 
вето на народната библио
тека „Бора Станкович“, ко 
ето досега б'-.ле неизиолгу 
вано иомен',ение е превър
нато в уютен културен кът 
в който сега се помества

\ чзизразходваната вода п 
боклука, който изхвърля пр 
едпрпятието. Едип от длъж 
пицпте като оправдание зе 
псизмпрепнте сметки прпве 
ждат, че нередовно , полу 
чаваг

театър „Пуж“ °т 
изпълни
Цар Троим има 

уши“. В рамките па сътру 
д| 1Ичестното между Сурду
лица и Перник (НРБ) пред 
сурдулишките любители па 
народни песни и хора се 
представиха 
ансамбъла 
дост"'.

представлението
кози има хора, конто сметките 

не са сп измнршш пякод- 
ко месеца. Всред тях 
намират и лица, които им
ат високи заплати н конте 

еемей-

положение, пачи

лирич--.»
да на всички трудещи се и 

граждани в Димитровград
заплати и че не мог- 

да си заплатят
изтъкнат че е ви

хубаво са уредили 
пия си живот, казват тук 

сега пс искат да по 
имената им. Преди- 

останалите за

еме гк иатдул на те, други 
сока цената 
гражданите 
бичсскн 
1,10 динара, а предпрпяти 

заведенията по 2,40

членовете
„Граовска но запа водата — 

един метър ку 
заплашат

мла
сочват 
риятията и 
ведения дължат много

ЧЕСТИТЯТ
вода ш>-В Народния упиасрситс! 

в Сурдулица изтъкват, че 
финансовите ефекти па по 
пите начинания са скром- 

но-важеи от тях с

вече.
Доколкото до 15 януари 

длъжниците пе помирят -дь 
лговете сч ще сс принудим 
да ги дадсм на съд, поръч- 

„Услуга“. В ч този 
случай разноските еа спгу 
рио ио-големн.

я та и Новата година_ трети че сметач
ен изхвърлят ч 
отношение „Ус-

динара 
ц(сто сами 
че п топа 
лета“ не мм е извършили 

(Това, че „сами гс 
пъп от града- ::: 

ппжда по дворовете.

пи, но 
фактът, че в
почна турната дейност.

новоот критият к у.Чтуре г I
клуб „Аркадия". Занапред 
'Iши клуб трябва да б1 де 
родно място да културните 
събития и инициативи, кос 
то потвърдиха 
манифестации,

Сурдулица ,м 
па кул

пат отуслуга. 
1ПСЯТ Ч"Ссъживяване 1131

го се
до складовете п иредирия- 

рската...) Б. Б.
■шита,К. Г.и първите 

организира
Стратща 9
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Мнр, сговор, разбирателство Нашата
единствена
Югославия

• • •

ТАЛКА ИВАНЧОВА, Ра' 
богпичка в Конфок.Н.я*-» п 
Босилеград: , Имам м >пе ' 
желания и мечш. П| А 
нспчко желание ми е да 
бъде година па разбмрател 
стно- и мир. Да има хляб 

па и па федеративни прип аа всички и всички леца ла 
ципи. „Дървена звезда“, чп прекарват щастливо детс!- 
нто съм привърженик, да вото си. Снабдяване,го 
станс победител в светела здравеопазването 
ннето аа Купата ча съроие по-добри, а 11ре/гирия1исю 
Леките шампиони. ми да бъде успешно, прои

зводственият пропее цялос 
тно да се реализира, а ли 
чните пи доходи да се уве-

Към край на годината всеки гражданин сумира по- 
отнващата и изразява желания за 

Естествено^ различни хора — раз 
желанията нм. Обаче ако бихме се опитали да

стнженнята си през 
настъпващата година, 
лични са н
намерим общия нм знаменнтел, той е: мнр, сговор н 
абнрателство.

СНЕЖАНА ХРИСТОВА, 
безработна девойка от.село 
Райчнловци: — Преди вси 
чко, като незаета, основ
но и първо желание мп е 
през настъпващата година 
да се създават по-добрп ус 
ловня за трудоустрояване 
на всички безработни, раз 
бира се и за мен. Да бъде 
мнр, да има разбирателство 
н съгласие, да бъде година

и
да бъдат

МИШЕ: Велимир ФИЛИПОВИЧ

Не само клеролационалиститс заради интересите 
на Ватикан са се опитвали да раздробят Югославия. Наи- 
голямата опасност за „първа“ Югославия “ "^лът пери
од, все до Сплмтската коиферешгия па гогавашнага гОК !, 
е идвала от Комиитери, който е защитавал тогавашните 

СССР. Този комунистически интернационал е 
Кралство Югославия е създадено не „по

към обедине-

М11ЛЕ ТОНЧЕВ, водач в„Дв 
тотраненорт“ в Босилеград: 
всеки трезвен ЧОПОК. 11ьк .

.ги шават.

жела-и па мен, основнона здраве и щастие. дамис е идната годим
.премине в мнр, разбирате 
лство и чц-хубаа живот.

интереси на 
преценил, чс
полята па югославските народи, 
мие“, а „отгоре» — йод диктата па 
сили и затуй това ----- ---------  -------

Като дългогодишен водач, 
желая лонвгге пътища в об

стремящи
империалистическите 

изкуствено творение („тъмница на наро 
дите“, както го наричали) трябва да сс разбие.

идущата го-шината, през

ш
Като най-годяма причина за тази подмол/га дейност 

е взета оценка на Комиитери, че сръбската буржоазия, в 
някои документи и „сръбският народ“, е 
всички югославски народи. В това отношение най-ради- 

оисики е приел VI конгрес ма Комиитери, който 
е призовал югославските комунисти да интеизивират бор
бата на хърватския, словенския, македонския и шиптар- 
ския народ против всликосръбската хегемония и за соб
ствена самостоятелност и отцепление от Югославия.

7’ •.
експлоатирала

калии

Тези опенки на Ко.минтерн са прилагани последова
телно от иай-голям брой югославски комунисти с честни 
изключения (например Сима Маркович).

По-късио Ю^П е извършила ревизия на това ста
новище към единната държава с известното „Сплитско ре 
шепне» — „Трябва да, защитим Югославия“, но рециди
вите на старата политика дълго време са .действували» в 
главите на много комунисти. При някои от тях дори и до 
1974 година, което показва и приетата през тази година 
Конституция, въз основа на която на републиките е приз
нат суверенитет и това практически е началото на раз
кола в Югославия.

Д ИМ ИТР И НА НИКОЛИ
ВД, служаща в Общинска
та скупщина п секретар па 
Общинския синдикален съИВАН СТАМЕНОВ,

работен младеж оти Преди всичко жепет:
Имам пове 

че пожелания. Едно от тях
ърнощнца: лая да се преодолее неза

видното положение па сто 
панството,, трудовите колск 
тпвп да застанат на здрави 
крака, повече да се зачита 
производственият труд. а 
личните доходи да бъдат 
отражение на съответния 
труд. Снабдяването да бъ
де по-добро, да бъде мир, 
по-малко социални случаи 
за децата повече бомбони 
и шоколад. Колективните 
договори да заживеят и пр

дина да бъдат поправенп и 
асфалтирани, така че пьту 
ват по-удобно. Предприяти
ето ми да застане на здра 
ви крака, Югославия да ос

е, съвместно 
подарък, Дядо Мраз да ми 
донесе работа. Но не само 
на мен, но и на всички, 
които вече няколко

новогодишен

годи дане такава, какоато е се 
га, а косовекнят проблем 
един път за винаги да бъ- КОМБИНАЦИИТЕ НА ЧъРЧИЛ

За момент ще се върнем в периода преди края на 
Втората световна война, когато на Югославия се е зака- 
нила„нова голяма опасност, този път от 
пазарлъци“.

де разрешен.

„съюзническите

М. Я Известно е, че след априлския слом Югославия е би 
ла разделена между окупаюрскнте сили. Всяка от тях е 
получила по една част, а от най-голямата част на бивша
та Хърватска бановпна е създадена Независима държава 
Хърватско като „израз 
хърватския народ да има самостоятелна държава“, какгр 
казва историкът Туджман.

Разбира се, това разкъсване на страната и Павели- 
чевото творение не са признати ннто от съюзниците, 
от народоосвободнтелното движение. На 
тогава единодушно е решено югославските народи сами 
да решат след Втората световна война в каква държава 
искат да живеят. От това време (1944 г.) обаче е интере
сно Чърчиловото предложение на Сталин бъдеща Югос
лавия да бъде разделена между западните и източните 
съюзници според принципа 50:50. Тук трябва да се споме 
не и твърдението на Айзенхауер, че Чърчил бил напълно 
погълнат от бъдещата съдба на Балканите след войната“ 
и предлагал да се създаде Дунавска федерация от всички 
католически страни в Средна Европа, включително и го 
леми части от Югославия. Идеите и желанията на Чърчил 
обаче никога не се сбъднаха. у

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИ на историческите стре.межи на
НА

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА 
ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ

нито 
повече местани чакат и се надяват. Ид

ващата година да бъде го
дина на мир и съгласие и 
Югославия да остане един

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СУБНОР

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКА 
ЛЕН СЪВЕТ

ЕПИДЕМИЯ НА ЖЪЛТЕНИЦА В НРБ

Мерки за защита в 

Димитровград в Б о с и л е г р а д

Изследването на корените на идеята за обща дър- 
ми и а л ото X“а 8 Я Т Г6 НарОАИ ни воДи Далече в

та земя, Долни кран. Западните страни,'РУсора,еТСола ^"п^- 
дрииието . Наскоро обаче няколковековното робство 
южноюгославяиските народи под турците 
ците, венецианците, Наполеон и под 
разпръснало илюзиите на нашите

на пионерите и младежта 
на войниците и бойците 
на гражданите 
и трудещите се 
в общината и страната

Димитровградският 
вен дом тези дни лредпри- 
ема определени акции за 

. осуетяване

здра та служба при
дом в Димитровград 
правила призив до всички

епидемия на жълтеница,“ ко ществшГо хранТне^ ^ °6’

на°България°ЯВИЛа Е ^ “ * '^Дирия-
Именно ня 11 по тия, граничните органи и

тази година Нот. съответнитр ЖИ' За пРеД"Р™мане на 
републикански органи Зд на хигаената“ °Т областта 
равният дом е осведомен, че ~ '
в съседна България се 
явила в по-широки размери 
епидемия тга вирусен хепа
тит „А“. Във връзка това съ 
ответните републикански 
органи са препоръчали при 
лагане на съответни 
за осуетяване на 
ята. Зачитайки

Здравния
е от-

гостил- на
австро-унгар- 

кого ли още не, о
те’народи. СЪЗДЯДаТ еДинна дъРжаваР на южнославянска’

понеже ста 
е ва дума за жълтеница —ед 
е на от така наречените бо

лести на

ЧЕСТИТЯТ
Едвам през времето на романтизма в Евгюпч 

умните и наи-смели представители на нашите народи зч- 
почват да мислят за югославството и общата н оодшг. 
Прилагателното „югославския в днешния смисъл на та
зи дума пръв е употребил Бартоломей Копитар 
вредно собствено „Югославия“
1о59 година

Новата ДО1„мръсните ръце“. 
С оглед на това в учили 

щата4 от предучилищна до 
образование, 

учениците е обърнато 
мание да се старят 
от обикновено 
чна хигиена.

средното на а сътце-
в една поема „а Тод^р &Г Йо“2и° 

“а ™™У™нович е пьрвнят „юго-славец“
Яков Игнятович е първият „гагославянин“.

впи- 
повече 

за своята ли
мерки 

епидеми- 
това, хиги

енично - епидемиологическа
година а романсиерът

А.Т
(СЛЕДВА)Страница 10
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ГОСТИЛНИЧАРСКО-ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

В ваякан
Угоститсл>ско туристичко предузеИс са п.о. — Димитровград

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ

ЧЕСТИТИ

Новата 1991 г.
„БАЛКАН" ви кани да посетите обектите му на граничния пункт 
„Градина", ксвйи хотел в града както и заведенията му в спортния 
център „Парк", _ на железопътната гара в Димитровград и Пога- 
новски манастир.

ПОСЕТЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА НА „БАЛКАН“!

Здравен дом
В ДИМИТРОВГРАД

ЧЕСТИТИ

1991 г
с пожелания за крепко здраве и нови трудови победи в социали

стическото строителство

Фондът за комунална дейност и пътища
в ДИМИТРОВГРАД

:• \5. '\|Ч '.;Х:1.Е5КОТЕК5 Р.Ч«.1»! /ГчЧ. ! 1 >К< М.'ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТАКЛ ВСИЧКИ в.о.

— ООСТ „Ч ДРАПАРА* — ЛЕСКОВАЦ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ 

— БОСИЛЕГРАД

ЧЕСТ И Т II

1991 г Ббснлеградска община, Южно-пг. гражданите и трудовите хора в 
моравски регион и цялата страна

Ч Е С Т II Т Я Т
занапредс пожелания за успешно развитие Новата 1991 г

1Г* |Р/Й1АНЬ^ Димитро«гр«д
|Г1РА\Л1Н1^1

ГраУ)«винска РО
Строителна, ТО БОСИ-ТРУДОВА ЕДИНИЦА — 

ЛЕГРАД
ТРУДЕЩИТЕ СЕРАБОТНИЦИ, НАИА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ 

И ГРАЖДАНИТЕ, Ч Е С Г И Т И

1991 гЧ Е С Т И Т И

СКУЕИЛ У.УЕУ.ПА 
ККЧбЕУАСНовата година ПОТРЕБИТЕЛИ, нолауипПте-двете птици предимства ™

конфекции: КАЧЕСТВОТО И ДОСТЪПНИ!Ь ЦЕНИ
социализма

„ уреждането па
като им пожелала нови запопаинн

Страница IV
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урО „СЪРБИЯ '

А-^щЖ-
*№• “и,‘^дви««'СА

се и граждани

^   ГАДИЛ ОРГЛВШАИШЛ КОИФЯКЦШЛ

ЩзОгсг&тп*
“ «^ГаКЯЯЕГ

‘ ДИМИТРОВГРАД — М. ТОТА 1»

Пи всички спои гости, трудещиЧ Е е Т И Т И

С 'Г И Т ИНовата 1991 г Ч Е

Новата годинапожелппа подобри ре*Нп всички граждани и трудещи» като им 
зултатн а бъдеще

клиенти алкохолниспоите гости и
заведения и

„ЦЪРНИ ВРЪХ' предлага 
п безалкохолни 
Зпонска баня. Искате ли да 
заиедейната па „Църни връх"!

на Бабушиипа и 
посететесвоите

бъдете културно обслужени
напитки п

На всички граждани и трудещи сс от Бабушнншка община
■*.г .3? РО 11МЕХ „СТОЧАР”ЧЕСТИТ И

ДИМИТРОВГРАД

е обществените предприятия „Нишава" и 
„Тьргокоои" и кооперация „Кооперант' 

па непчки трудещи се и граждани

Ч Е С Т И Т И

1991 г
е пожелания за успехи в живота и труда 
„ТЕКСТШ1КОЛОР“ печата всички видове тъкани.
Произвежда лека конфекции, кърпи, спортна конфекция п друш 
видове конфекция

е пожелания за още по-добри успехи занапред 
„II и ш а в а“ организира селскостопанското 

ществспия сектор
„Кооперант“ организира производството и изкупуването 

частния сектор на селскостопанското производство 
„Търгокооп“ снабдява населението с всички видове промиш- 

лсни стоки и хранителни произведения

производство на сб- |

в55 СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ 
в БОСИЛЕГРАДИЗГРАДНЯ99

ЧЕСТИТИ

на всички свои делови приятели, потребители и гражданите па 
Босилеградска община и страната

ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ II УСПЕШНО 
БЪДЕЩЕ

ЧЕСТИТ II

Новата година
„ЦИЛЕ“ произвежда съвременни мебели

КОЖООБРАБОТВАЩО
ПРЕДПРИЯТИЕ

по достъпни цени
ПОСЕТЕТЕ МАГАЗИНИТЕ НА „ЦИЛЕ в Димитровград 

гнте градове в страната!
II ПО Дру-

Ж Е Л ю Ш А

на всички трудещи и граждани

Горско стопанство 

— Враня —

ЧЕСТИТИ

зк „БУДУЧН0С1"НОВАТА ГОДИНА
бабушница

като им пожелава нови трудови завоевания

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ — Бо
силеградОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО И УСЛУЖНО

ОП „БОСИЛЕГРАД“ ЧЕСТИТИ
на гражданите и работници 

Босилеградска обшина 
и цялата страна

В БОСИЛЕГРАД ■гс в

Новата
година

ЧЕСТИТИ

Ч Е С Т И Т И

1991 година 1991
година

на клиентите и деловите си приятели, - 
на гражданите и трудещите се 

Босилеградска община
НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ 
И ТРУДЕЩИ СЕ 
НАТА И СТРАНАТА

в и страната
В ОБЩИ

Страница 12

Братство * 28 декември 1990



[Шизичевка култура ШпФ|(Р ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ 
НА СЪРБИЯ

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА 
СУБНОР

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН 
СЪВЕТ
в БАБУШНИЦА
на пионирите и младежта 
на войниците и бойците, 
на гражданите и трудещите се 
н общината и страната

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФР ЮГОСЛАВИЯ БОРИСАВ ЙОВИЧ ПРИЕ НАЙ-УС 
ПЕШНИТЕ СПОРТИСТИ В 1990 ГОДИНА

ИЗДИГАТ ПРЕСТИЖА 

НА ЮГОСЛАВИЯ
ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ 
ЗВОНЦИ

НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, ГРАЖДА
НИ И ТРУДЕЩИ СЕ

ЧЕСТИТИ

Честитайкн на спортисти
те за постигнатите резулта
ти, д-р Борисав Йович ме- 
жду другото изтъкна и сле
дното:

На 20 декември в Пала
тата на Федерацията пред
седателят на Председателст 
вото на СФР Югославия 
д-р Борисав Йович устрои 
прием за ' най-успешните сп 
ортистн в страната в 1990 
година. На приема присъст 
вуваха стрелци, тенисисти, 
борци, гимнастици, щангис
ти, баскетболисти, хандба 
листи, футболисти, атлети- 
ци, гпфвенци по въздухо
плаване, гребане, карате, 
шахмат... Присъствуваха и 
селектори и съюзни напита 
ни, председатели и генера
лни секретари на^ спортни 
съюзи, спортни дейци в ме 
ждународни спортни феде 
рашш, някогашни асове 
спортни журналисти. Отсъ 
ствуваха само представите 
ли на националния състав 
по водна топка, понеже за 
минаха на световното първе 
нство в австралийския град 
Перт.

Честитят1991 година Новата 1991 година
V— Онова което по този 

повод искам отделно да из 
тъкна е факта, че и през 
1990 година, освен за меда 
ли и личен песртиж, като 
лъвове се борехте и за опа 
зване на авторитета на на
шата страна, по-упорито. и 
по-честно от мнозина дру
ги, които в своята профе 
сия би трябвало да правят
Показахте, че гордо носи 
те националния трибагре
ник и че фланелката с на- 

и ционалния герб представля
ва чест за всеки спортист. 
И по този начин високо из 
дигнахте престижа и осъще 
ствихте афирмация на Юго 
славия в света.

Фондът за пътища, комунална дейност и уреждане на строителните 
в Димитровградска община, въз основа на чл. 13 на Решението за използване на 

за изграждане, на жилища за работници в ония оРга 
не разполагат с необходимите средства,

площи

средствата за солидарност 
низации на сдружения труд, които 
публикува /

КОНКУРС
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СОЛИДАРНИТЕ ЖИЛИЩА

2. Осъществени средства върху рабо
тник, за жилищно строителство в рамки 
те на трудовата организация (като се из 
кшочат средствата за солидарно жилищно 
строителство) по заключителния баланс 
за 1989 година. - _ _

3. Осъществен личен доход по раоот- 
ник в предприятието — организацията 
по заключителния баланс за 1989 година.

4. Осъществения чист личен доход за 
работник в предприятието — организаци

по заключителния баланс за 1Уь;

Фондът за пътища, комунална дей
ност и уреждане на строителни площи в 
Димитровградска община разполага 
то продължител на Самоуправителната 
общност на интересите за жилищна дей 

Димитровградска община с 
6 (шест) жилища в делово-жилищната, сг 
рада, ламела 3 в жилищния блок „ЧЕШ- 
АЛ“ на улица Маршал Тито № 6 в Дн- 

които са изградени със сред 
солидарно жилищно строител

но настоя-

ка-

ност в

митровград, 
ствата за < 
ство ижоито се разпределят ята — 

година.
5. Осъществения доход за раоотник в

по за
щия конкурс.

предприятието — организацията 
ключителния баланс за 1989 година. _ 

Конкурсът е открит 15 дни от пуоли 
куването му във вестник „Братство .

Заявления с непълна документация:
заявления няма да се

със заявлеУчастиициите в конкурса
и следните документи иШахмат

нието прилагат 
данни:Първенството на Димитровград

ршиа разрешаване на жили 
щни въпроси на работниците на органи- както и непълни
зациите, като обезателно се представи об .взи^тв^тре^иД;______ __________ ^___
щия брой на работници, бпоят на работ^арутрпитр.тппт ПЛОЩИ В ДИМИТРО 
ниди^щ'КПД1-П1 и———------- ВГРАДСКА ОБЩИНА

се игра по системата всеки 
с всеки.

След интересни 
ващи срещи в течение

хч_/‘ ^.швеката 
«ародяа армия в Димитро
вград се проведе поотдел- 
г^-^ър-венство по' шахмат.
при участието нЗ^десйт*»^

и вълну-
на

-мап-рстоър че
Петър Гигов, които се 

класира на първо място със 
7,5 точки, следван от Слобо 
дан Миланов с 6. копкото 
набра и Роки Стоименов 
(последният имаше по-слаб 
резултат според Бергер).

ше
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ, 

КАТО КРЪВОДАРИТЕЛИДИМИТРОВГРАДНИШ
ПИОНЕРСКО ПЪРВЕНСТ
ВО ПО ШАХМАТ пъсеБЪРЗО Пак

най-добри* Джунич и Петрович пър
венци

Мерошина, 17.12.1990.
В Мерошина недалеч от 

гр. Ниш в помещенията на 
основното училище „Ястре 
бачки партизани" се прове 
де пионерско шахматно пър 
венство в Нишки регион. 
Най-високо се класираха за 

Миляна Джунич

На четвърто, място се кла 
Васил Стоименов (мпа

отровата. Що се отнася лс 
работата на последните, по- 
добре е да се каже, че те 
са разнасяли но не и пос
тавяли отровата 
то е трябвало Имало, е н 
случаи на едно. място да ос 
тавят за „цял комшилък“. 
Имайки предвид, че повече 
то от гражданите по къщи 
те имат домашни животни, 
че отровата е оставяна без 
съответно 
по е защо акцията не е ус 
пяла ч защо се 
повтаряне па същата. Бър- 
зо-кусо, казва 
погоцорка.

В Димитровград преди 
известно време (седмица— 
две) за пръв път след дос
та дълго време, е проведе
на дсратизация — организи 
рамо унищожаване на миш 
кн и иълхове. Акцията пр
оведе Заводът за защита 

здравето от Пирот нос 
една спсциализи 

организация

сира
дши) с 5,5 на пето място 
Зоран Миланов с 5. следван 
от Бора Маиич с 4,5 точки;

Младен

И тази година кръвода
рителите в Димитровградс
ка община завършват с 
успех. Както ни уведоми се 
кретарят на Общинския от'" 
бор на Червения кръст 4 
Симеон Костов, от януари 
до декември настоящата то 
дЬна е имало 650 добровоп 
ни кръводарители.

До края на годината, ка
кто изтъкна Костов, ще 
бъдат проведени акции по 
кръводаряване в най-голе- 
мнте предприятия като 
„ГИД—Димитровград“, „Св
обода“ , „Градня“, така че 
се очаква броят им да на 
дмине 1000 души.

там къде
седмо място зае 
Алсксов с 4 точки и т.н. 

Организаторът па първеп 
СОФК-а Димитров-ството

град връчи на шахматисти
те скромни награди.

пионерки 
от Пирот и за пионери Дра 
ган Петрович от Ниш.

Сред пионерите предста
вителят на основното учи
лище „Моша Пияде" от Ди 
митровград Роки Стоименов 
се класира на второ място 

по-малко 
лг пъпвокласирапия Драган 

* Петрович.

па
рсдством 
рана за това 
Разисквайки па 21 дскемг 

този въпрос Изпълни
паЗа отбелязване е, че

участвуваха 
Очакваше ссУ гго-

указание, то яспървенството 
малцина. ~

ри по
телили съвет констатира, че 
проведената акция с успя 
ла само ноловичиато. Имен 

с акцията са обхвана-

предлага-голям отзив.
Постигнат с договор през 

януари идната година да 
бъде организиран 
дов турнир.

народнатас половин точка по,
ти само 50 па сто от дома
кинствата. Голямо 
домакинства пс са се съг
ласили с провеждане 
акцията и пс са позволили 
тя да се проведе в техни
те домове. Дали причина 
за това е високага цепл -- 
около 70 динара — или не 
що друго, конкретен отго
вор няма. Все пак от рози 
екваиията на членовете па 
Из1 гьлI штелния съвет, 
що така и па представите- 

па- Заведа за запи па па 
здравето от Пирот излиза, 
чс (пе)успеха па акцията е 
поради факта, чс същата с 
подготвена на бърза ръка, 
гражданите мо сд п.т съот 
ветеи начин осведомени, 

ДОрИ ИЗОбЩО. ОТ Д1}

бързохо
число

Д С. А мишките и занапред во 
дят- хорото...

Д.с
нп

А. Т. М. А.г
СЪОБЩЕНИЕ ДИМИТРОВГРАД

Самоубийство в мазетоКаним всички наши абонати ч др. лица, кон 
то ни дължат да внесат дължимите суми до кРая 
на текущата 1990 година на следната джиро-смст 
ка; ИРО „БРАТСТВО'' 62500—603—9529 — СДК 
Ниш, като се посочи за кое от Изданията на

Тръгвайки да вземе нещо от мазето Деян 
Божков от Димитровград, улица Маршал Тито 
№ 24 не малко бил изненадан когато в мазето 
намерил обесен човек. Веднага обадил на мили
цията. Установено е че става дума за Богдан Цве 
гапов, роден през 1958 година, работник в гума- 
рата живущ в същата сграда. Съдията н лекарят, 
дошли веднага на мястото и констатирали, че става 
дума за самоубийство. Причините за сега още 
се съобщват. Неофициално става дума за загуба 
на значителна сума в казиното па границата.

А. Т.

а е.

ля

„Братство“ се внася сумата. -
нашите изда-Инак годишните абонаменти за

в. „Братство" — 100,00 динарания са следните: 
списане „Мост" 60,00 и списане „Другарче" —
50,00 динара.

Четете и разпространявайте изданията на
' „Братство“.

ненякои
уга страна енмз слип сини 
тареп нпенек юр м такова 
акция в никой случай не 
може сам да „покрие:" оки 
ннтс конто

II И IIIИРО „Братство" —
„■а поставяли
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ
Торп, терп и — до]де време да комунисти 

иърдпу у чабар. Л ]п доби' гол см у иагриду и - 
кшнЬо. Млоство: три 'шьадс! Накупите ми купу. 
Само и' прерипу]ем. Ис могу да и' читам, алп

Има сваквкве кгьиНе: приче,
СВИРИШ МРА, 

СВИРИШ 

М СТРУВАТ“
им

прегледа’ корице. 
поеме... Маркс, Тита, Кордегь, КуртовиИ... Дебели, 
убави. Кво да им работим? Да и' поклащам Ко
му? На иуравелшщи!

Тури' под мишку Титу и Кордсл»а, па Д1Д 
у Комитет. Тамо беше и пре'седпик. Кад виде 
кво сам им довел, ои поче да помрчщОе и да 
наколи:

ка- По повод 40-годишиииата на осво
бождението на Димитровград, но вече 
установена традиция, трябваше да се 
озпаменува с тържествено събрание та 
зи годишнина, а и Осми септември —

Подготов-
— Што си ци домел ти|’а?
— Чека], пре’седииче1 Па, ти си се у ши 

клел, због ши' си ме нападал...
4ок1 Нече ои пи да чу,)е. Каже:
— 1а пише песъм комуиис'.
— У, бре]I Од када то]?
— Од када смо сс прекьретшш.
4а се прекърсти* и отидо' си.

■ Ете, побратиме, каква чудила има: до ]учер
су ...... . плату иримали, у ши' су сс клели, због
ши' МС глобили, а съг од ши’ бега]у к’о од чуму. 
Пл.у]у ко]с су лизали! Да Бог сачува!

Него, побратиме, молим те, научи мс какви 
да работим със Титу и Кордсл.а. Нсчс ни у кубе 
да горе. Само сс соплитам од ши’. Закасал сам 
к’о ппко] мсп. Голсмс су мо]с куЬс. На гручЬе.

Деня па освобождението.
бяха направени в Центъра закитс

култура. Навлязоха гости от града, еъ 
ссдни/с общини, региона, Републиката 
Места .заемат и бойни от градската бо 
рческа организация. Деловият президи 
ум, съставен от председателите на 
обществено-политическите организа
ции, заема местата си на трибуната 
Хорът на Мишо Киров е готов. В за
лата тишина.

„Градските отци" нещо шепнешкрм 
коментират. Между бойците са и два 
ма „нежелателни“ по тяхно .мнение 
О тправя сс негодуваме до директора на 
културния център да ги „махне“. Л 
същото нрави и някой от „по-важни 
те". Цинизъм, който нямаше мярка!

Най-сетне тържеството започна. 
Културната програма протичаше успе 
шно. Новоформираният тамбурашки 
оркестър засвири. Песни с революцп 
онен характер народни мелодии... Пу 
бликата отвръща с аплодисменти. Го
стите честитят на

ГРУЧЬЕ
Е, моз' побратиме! Ни коз нез‘е у свозе село 

бил поп, па не мога* ни за.
Док си друЬн гледаше сво^у работу, за 

се ма]ал по селсЬе работе: прнредбе, седпнце, 
клубови, музещ, кн>иЬе.!. Алп, надал ,сам се да ме 
тоз зедън дън да ми се призна.

Дозде време да се „у наше село тражп би 
ров. 1а си помисли': Е, тоз зе за мене! .1а имам 
добар глас.

сам

Отидо' у Месну канцелар1цу. Каза’ им за- 
што сам дошъл. Опи ме погледаше к’о да сам, 
неДЗЗ боже, дошъл од отца свет. Пре’седник ми 
рече:

Дежураи Крииац

Г— Ич немоз да се надаш!
— Што, бре?
— Е, па неси члан Партизе!
Добро, чу се учланим. Поднесо’ молбу. Л 

Вузада, главни партизаш у наше село, погледа ме 
к’о да сам му утепал башту:

— Не може!

организатора за 
успешното представление. Така обаче 
не мислели „общинските ръководите
ли“. На утре ден се получава строго 
упрекване, че отговорните в центъра 
по време на тържеството уж направи 
ли „диверсия“.

А ето каква била тя: .между изпъл
нителите бил един' затварян, " поради 
ИБ, а на другия бащата .дежал“ тю 
същата вина, та те 
селяват

СЪОБЩЕНИЕ

— рече и погледа ме сьс мо- СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК 
„БРАТСТВО“ ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА

дри очи. .
— Што, бре? 11 ЯНУАРИ

не .могли да уве 
„прогресивните сили и 

пистите“ в Димитровград.
„Музиката е доб|ЯГ*- че музиката все 
стрЧдват“! К.Т.

— Е, па чули смо да си оговарал Титу и комуПартщу. РНДАКи^ллл
Надробц он з*ош нешто. Да з’е тоз истина, з'а 

ШГрйЛ у апсу
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