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та и графическа дейност и 
за принос в развитието 
братството и 
между нашите 
народности. '

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ на
единството 
народи и

ГОДИНА XXIX * 1495 * 26крой АПРИЛ 199) ЦЕНА 5 ДИН.

ЮГОСЛАВИЯ ДНЕС Ь!1ЕМ1Яге!гВЕиюмтолм!и1нюНо 0К1ЖДАНЕ 114

Мерки за ефикасна държава 

и икономически напредък
в оЙ>н5!л1ш1ето"и:“здмвнотоЛЯдшо нл Ф"Н4НСИТЕ • рационализацииПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

СЕНОТО НА СМ
Към средата на месеца ликата в 

Правителството на Републи 
ка Сърбия представи в На 
родната скупщина проекто
програма, в която са иабе 4. Народната банка 
лязани голям брой 
и акции за постепенно пре
одоляване на острата кри- славия 40 на сто от 
за в нашата Република. За темите лихви върху креди 
правителствените мерки и тите от първичната емисия 
намерения пред народите за 1990 и 1991 година; 
представители в република 
нския парламент говориха 
д-р Драгутин Зеленович, 
председател .на Правптелст 
вото, и седем министри.
Проектопрограмата на Пра 
вителството сетне беше пре 
дставена ц пред председа
телите на всички общини в 
Сърбия, а тази седмица в 
Народната скупщина запо
чна обсъждане на предло
жените документи.

деловите банки до Правителството ., и отдели 
на есконтната на някои министерства и 

ще намалим броя 
тите

на ление с 15 на сто 
на етап.

Ще настояваме за намаля 
непла ване на администрацията в 

предприятията с 10 на сто 
в първия етап;

9. До края на 1991 годи 
на няма да се увеличават 
средствата за лични .доходи 
на работещите, които се 
отделят от бюджета на Ре 
публиката, автономните по
крайнини, град Белград и 
общините, както и от фон 
довете и самоуправителнн- 
те общности на интереси
те, над - равнището от деке 
мври миналата година;

10. До края на 1991 годи 
на няма да се върши съг
ласуване на пенсиите, по- 
-големи от 10 000 динара, с 
промените в личните дохо

равнището 
лихва на Народната банка 
на Югославия;

на зае- 
в държавното управ- 

в първия
Сърбия Ще прехвърли 
Народната банка на КДо-

мерки

п.„„™ОТО НЕ СЕ ПОСТИГНЕ ДОГОВОР ЗА
политическото бъдеще на югославия, пред
СЕДАТЕЛСТВОТО СМЯТА, ЧЕ Е РЕАЛНО ДА СЕ ОЧА 
КВА ПРЕКЪСВАНЕ НА ФУНКЦИОНИРАНЕТО 
СЪЮЗНАТА ПРАВОВА СИСТЕМА, ЦЯЛОСТНО ИКО 
НОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО-СИГУРНОСНО 
БИВАНЕ НА. ЮГОСЛАВИЯ ЕСКАЛАЦИЯ НА ШОВИ 
НИЗМА И ВЪОРЪЖЕНИ КОНФЛИКТИ — КАЗВА СЕ 
В МАТЕРИАЛА, ДОСТАВЕН НА ДЕЛЕГАТИТЕ В Съ 
ЮЗНАТА СКУПЩИНА

НА

РАЗ

Сегашното политическо-сигурносно положение в 
страната е твърде тежко и всеки облик на неговото 
по-нататъшно влошаване би водил към хаос и между- 
надионални конфликти — казва се между другото в 
материала на Председателството на СФРЮ. 
случай не биха могли да се избегнат и тежките после 
диди за гражданите в цяла Югославия. Това може да 
се преодолее ако всички отговорни субекти предприе
мат мерки, че сегашното състояние час по-скоро да се 
разреши по демократичен и мирен начин. В противен 
'случай ше бьде потребно да се предприемат всички 
мерки съгласно Конституцията на СФРю и законите, ' 
за да се осуетят трагичните последици.

Така се казва в предупреждението ма Председа
телството на СФРЮ от Информацията за актуалното

13 КРАТКОСРОЧНИ МЕРВ този ки
ди;

11. Ще бъдат приети за- 
конопредписания, с помощ
та на които до 
1991 година няма да 
допусне увеличение на лич 
ните доходи в банките, вк
лючително и в . народните 
банки, заводите за осигуре 
ние ' н други финансови ор 
ганизации. Службата по об 
ществено счетоводство, де
ловите общности и сдруже 
ния, стопанските ' камари, 
стопанските фондове и ко
оперативните съюзи.

С отделни

Поедставяйкп проекта 
на правителствената прог
рама в парламента на Сър
бия, премиерът д-р Драгу
тин Зеленович май-папред 

, „начерта“ картината ма ак 
обществено-ико

номическо положение в Ре
публиката, а след тора из
тъкна:

края на
се

туалното Д. Зеленович

политическо-сигурносно положение ма, страната, която 
на 22 април т.г. заедно с Информацията за активнос
тите в Председателството на СФРЮ, отнасящи се до 
политическата сигурност на страната, е доставена на 
делегатите в Съюзната скупщина, пред насроченото 
експозе на д-р Борисав Йович в Скупщината на 25 
април.

Понататък Председателството припомня, че па 27 
март тази година е разглеждало политическото и си- 
гурносното състояние в страната с преценката, че съ
щото драматично се с влошило през последните месе-

5. Ще увеличим пътната 
такса с 25 на сто.

6. Щс повишим цената на 
превоза на пътници в же
лезопътния транспорт, 
да се постигне паритет ' о 
цепите ма превоза па път-

— За да осуети лошите 
процеси в областта ма фп- 

П раш ггелствотонапейте,
Ше вземе следните кратко
срочни мерки:

1. Щс въведем допълните

за

предписания 
за тези институции ще 
премахне регресът за годи 
шна почивка, топлата заку 
ска и 50 на сто, от. субси
дията за превоз в градск
ия транспорт. .

Тази мярка няма да за

шит в пътния транспорт:
7. ще премахнем , регреса 

за годишни почивки, топла 
та закуска и 50 на сто 'от

лпа такса в цената па вси 
чки нафтови деривати 
2 динара па литър;

2, Ще въведем допълните
в продажбепата субсидиите за превоз 

работещите, за които 
отделят средства от бюдже 
та на Републиката, автоно 
мийте покрайнини, град Бе 
лград и общините;

8. През следващите 
месеца ще закрием всички 
институции, конто ’са при 
веденн в ‘ Програмата

се
от

наци. лпа такса 
йена па тютюна от 2 динаДоколкото в кратък срок не се постигне договор

или поне да 
постите, 11ре

се
за политическото бъдеще на Югославия 
се даде гаранция, че този договор ще се 
дседателството смята, че е реално да се очаква пре
късване на функционирането на съюзната правова си 

икономическо и политичсско-сигур-

рЦ на кутия, па всички при 
родни и жестоки алкохол
ни напитки от 5днпарз чп 
литър, на виното от 2 ди 
пара па литър н па бирата 
от 1 динар па бутилка;

3, Ще увеличим лихвата 
върху депозитите па Репуб

сегне смесените и частни 
институции от този вид. По 
този начин ще се насърча 
ва трансформацията на обтрисгема, до напълно 

носно разбиване на Югославия, относно до формира
не на повече държавни единици, пък и епклави, след 
това до ескалация па шовинизма е пряко застрашава
не на съществуванието на населението от отделни на
роди в някои краища, формиране ма нови военни фор
мации, фактическо разбиване на 10НА, въоръжени кон 
Фликти в смесените национални среди, както и до по- 
-широки конфликти между народите и рспуоликите.

Изхождайки от една такава констатация. Пред
седателството с приело заключения, в които произова- 

Съюзиия изпълнителен съвет заедно да предприе
мат всички мерки, че нарушената система па отбрана
та на страната спешно да ее'доведе в конституционни 
те рамки, а и е конкретни мерки, да се «безнечи по 
следователно прилагане на Конституция га па СФРЮ и 
законите отбиването па военната повинност, функци
онирането на юНА съгласно законите, провеждане 
Наредбата от 9 януари т.г, за разоръжаване на нелс 

Р Д военни формании и изпълняване на станови- 
Председатслствого за ръководс-

(На 3-та стр.)па

НА ВСИЧКИ ТРУДОВИ ХОРА В ЮГОСЛАВИЯ 
ИЗДАТЕЛСТВО „БРАТСТВО“

ва

честити
па

Празника на труда - Първи панталиите
пащета и решенията

”СТО По-нататък^сеЛказва,°чеРПредседателството
СФРЮ и Съюзният изпълнителен съвет са длъжни спе

на

у(На 5-та стр.)
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ПРЕТЕНЦИИ

ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗОБНОВЛЕНИЕ И

19 н лемпкрзтнзацнята от разго-— За Югославия отдав 
но не е разисквано с гол 
кова боязън и грижа за не 
йното бъдеще, но и с гол 
кова разбирателство за про 
цесите на реформата и де 
мократизацията, както п за 
трудностите пред конто са 
изправени онези конто пр 
овеждат тези реформи. 
Това в Белград заяви пред 
седателят на Съюзния пз 
пълнителен съвет Анте Ма 
рковнч след завъртането 
си от Лондон където иеот- 
давио участвува па учреди 
телното събрание на Евро
пейската банка за възобно 
вление и развитие.

виет да се разпадне понеже 
ще бъдат засегнати п пей 
иите интереси“.

Маркош 14 също така за 
яви, че неговите събеосдпм ворите През миналата седмица нашият съюзен секретар на 

външните работи Будрмир Лончар бе на двудневно пог- 
ссщснис в София когато води разговори с високи оългар 

представители. Разговорите са оценени като полезни
В рамките на официал

ното си посещение па Гър 
цня през средата на месе
ца предссдатстят на Репуб 
лика Сърбия Слободан Ми 
лошевич води 
гръцкия президент 
тантин Карамашшс 
тър-председателя 
тип Мицотакис и шефа на 
гръцката дппломацип 
допие Самарас

ски 
и успешни

На проведената 
тна конференция за печат 
Лончар и неговият бъг.ггр- 
ски колега Виктор Вьлков 
са заявили, че разговорите 
са били твърде полезни и 
успешни и че са създали 
условия за 
сътрудничество, 
тирахме че в промените в 
света, отделно 
и на балканските простран 
ства, нашите 
представляват цялостен 
свързан положителен 
цес и че ги просмувка свое 
образна 
— каза Лончар пред жур 
налистите. 
тези промени откриват но

ви перспективи за сътруд 
ничество.

съвмесразговори с 
Конс-

:, МННИС-
Коистан- За разговорите с Виктор 

министър-предсе-Вълков,
дателя Димитър Попов 
председателя на Република
та Жельо Желев нашият

иА««-
„Подкрепата, която полу 

чихме в разговорите с дър 
жавниците в Лондон е до
бър сигнал пред развръзка 
на' обстоятелствата в стра
ната, казва Маркович. Сре 
щите със световни държа 
вници каквито бяха с.вели 
кобританския министър— 
председател Джон Мейд- 
жър и президента на Фран 
ЦИдг Франсоа Митеран пот
върдиха, че те са се опре
делили да дадат подкрепа 
на програмите на реформи 
те и на демократизацията 
в Югославия. Митеран 
пример е заявил, че „Евро

по-нататъшно 
Конста- съюзен секретар каза, че 

са били твърде съдържате
лни и откровени, което не 
значи че няма разлики по 
отделни въпроси. И Лон
чар и Вълков са потвърди 
ли становищта на своите 
страни за сигурност 
държавните граници и за 
несъществуване на взаим
ни териториални претен
ции.

В твърде сърдечна атмо
сфера Милошевич и Кара 
маилис са подчертали тра 
диционното приятелство ме 
жду сръбския и гръцки па 
род. Те водиха разговори 
за обогатяване на сътруд
ничеството Между Сърбия 
и Гърция в рамките на це 
локугшите югославско гръ 
цки отношения, отделно в 
областта на икономически
те отношения.

По време на разговорите 
с домакина си министър- 
председател а Константин 
Мицотакис и шефа на гръ 
цката дипломация Самарас 
са обсъдени въпроси от вз 
аимен интерес. По-точно 
стана дума за проблемите, 
с които се среща Югосла
вия и за това какво с от 
ношението на Сърбия към 
тези проблеми, както 
за възможностите за разши 
Ряване на икономическото ла 
сътрудничество и доближа
ването й към Европейска
та общност посредством 
Гърция- Министър-предсе
дателят Мицотакис 
над, че Гърция е готова да 
даде принос в задълбочп-

I

в Европа

две страни
реформите и че са изрази 
ли готовността си да да 
дат подкрепа на 
вия като Цяло като изтък 
нали загрижието си и пре 
дупреждението че няма да 
охрабват или да даваг 
дкрепа на онези, които ис 
кат да се отделят или 
разбият Югославия. — ,.Вс 
ички са за нова. реформи
рана и демократична Юго 
славия — каза Маркович.

и
нро-

Югосла- на
междузависимост

Според негопо -ч

да
ТЕЛЕВтияЮТ0 НА ТУДЖА1АН ПРЕД УНГАРСКАТАма

Купуването иа оръжие 

-правилна постъпка
па не ще позволи Югосла

В СЕВЕРЕН ИРАК

Спасителна зона • „Не съм съгласен, чс 
и унгарската доставка на оръ 

жие на Хрватско е сьзда- 
напрежение в Югосла

вия а, напротив мисля че 
е дала принос към ---■** 
то смекчаване и за започ
ване ,на диалог между ре- 

изтък публиките“

че Хърватско за въоръжа
ване на своята полиция е 
купувало оръжие в някол
ко страни и подчертал, че 
това се потврдило като 
правилна постъпка. „Ако 
това не бяхме направили, 

унитаристични и

неино-

Някои
хегемонистическизаявил хър

ватският председател. Фра- 
ньо Туджман з интервю 
пред унгарската телевизия 
когато през миналата седми
ца направи еднодневно 
щение в Будапеща.

Отговаряйки на въпроса за 
купуването

4 Унгария Туджман

кръгове 
в Югославия би започнали 
авантура за да свалят но 
втото хърватско правителст 
во казал Туджман.

Иракската войска се оттегля към юг, а американ
ски, френски, английски и холандски войници ускорено 
изграждат лагери за бежанците

валето иа традиционно до
брите отношения.

След завърщамето си Ми
лошевич заяви, че е дово
лен от разговорите, че 
били откровени и ползотво 
рни.

посс-Големите страдания 
стотици Хиляди курди след 
бунта им против режима 
на Садцам Хюсеин са пре
кратени с мултинационал
на интервенция в северна
та част на Ирак. Иракска
та войска се оттегля кьм 
юг, а американски, френс 
ки, английски и холандски 
войници формират спасите 
лна зона за курдското на 
селение и ускорено изгра
ждат лагери за бежанците. 
Първите лагери са постро 
ени недалече от град Захо 
и тези дни в тях ще бъ
дат настанени най-малко . 
500 000

иа американската телевизион . 
на мрежа „Си—Би—ЕС“ —
„иранските военни единици 
в крайграничната зона про 
явяват висока готовност за 
сътрудничество. Те 
ат на американските 
ници да се очистят мини
раните територии“.

Американският минис
тър на отбраната е подчер 

. тал, че американските вой 
ници само временно пре
бивават в северната 
на Ирак. „Желанието 
всичко
международните 
ции, но в момента само ам
ериканската войска има които да участвуват 
възможности да спаси те- тене на водите в Пеосинс 
зи хора" _ заявил Чейни. кии залив, замърсени

САДРУДИН АГА КАН, ^с^ракск”" 
координатор на акциите на Това и 
Обединените нации за 
мощ на курдските 
ци, в интервю пред същата

• Кои са тези кръгове 
не посочил. Личи си. 

че и Туджман започнал да 
измисля врагове.

са той
на оръжие з 

казал,
помаг-

вой Япония 
заминава 
в Залива ’

СССР
СРЕЩА НА БЕЙКЪР И БЕСМЕРТНИХЯпонското правителство 

преди , няколко дни — като 
се консултирало 
ващата партия, взело „при 
нципно“

среща на Буш и ?Срб™ов ” И 33 ^стоящата
коизтоБчеГтоР сиТУране3аПредиР т^вТ т^во"“* б™3- 
Йордания, Египет Саудитска1 Арабия и г разг°воР ь 
прекъсна когато трябваше да пристигне в Израел УРН6Т°

с властву-част
ни е решение за изпра 

на миночистачи от 
състава на „Военноморски
те сили за

вда предоставим на щане
организа-

самоотбрана“.жители.
Създаването на зона на 

мир и сигурност за иракс 
ките курди ще 
все докато се осигури спо 
коен живот на този народ. 
Най-малко 200 000 войника 
ще изградят 15 лагера и 
Ще се грижат за ефикасна 
отбрана на зоната от въз
можните нападения на
иракската армия. Засега_
както е заявил

в чие

след 
на купе 

фронт.
решение фактичес 

ки подразбира първо анга
жиране на японските въо 
ръжени сили извън сооет- 

телевизионна мрежа е зая' вените си граници ог Вто 
вил, че американската ак- рата световна война Извее 
ция има „твърде ограничен тао е, че като такава 
срок". Според Ага .Кан то- предизвика жесток,, дебати 
зи срок ще бъде „около както на 
шестдесетина дни“

продължи и
ГОЛЯМО Е НЕДОВОЛСТВОТО У НАРОДА

по-
етоНсе(р^Г^3^'3’Т к°^™^Р^10*^влоТправителРтвотоНТИКРИ

Още от началото е било 
голям избор освен

бежан
и с ко

на годината.
лз ясно' че Парламентът няма

не от кризата понеже теп™™!™ за п°-Уск°рено излиза- 
широки размери Пюлам^тОЛСТВОТ° На паР°ВД получава 
бачов и министър ппепе’„з Т по^ърспл президентът Гор- чнат даТРГет%”аЯТа.ПаВЛОВ ВедИага да за"~

американс
кият министър на отбра
ната ДИК ЧЕЙНИ домашната поли

тическа сцена, така 
атските столици.

пред и » ази
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Драматично предупр 

ежденне на Председа 

телството на СФРЮ
Мерки за ефикасна държава 

и икономически напредък
(От 1-ва стр.)

НОВИНИ В ЗДРАВНОТО ДЕЛО

В областта на здравната защита ще бъде утвърден 
обемът и съдържанието на правата, които се гарнтират 
с Конституцията, и на програмата на здравната защита, 
която ще се финансира от бюджета на Републиката. Ще 
бъдат въведени нови видове здравно осигурение и ще се 
утвърди обемът на правата, който ще се „покрива" със 
задължителното осигурение на работещите и на членове
те на семействата им.

Ще бъде въведено доброволно здравно осигурение 
и специфична здравна защита на работещите, която тря
бва да плащат предприятията и частните работодатели. 
Ще се създадат еднакви условия за всички видове собст
веност в здравната дейност. На частните 
ства ще бъде дадено правото 
осигурение услугите си, които оказват на здравно осигу
рени лица.

ществените в смесени и ча 
стни предприятия;(От 1-ва стр.)

нарушеноПтоеДедащСтво нГсигерносГ 33 ?ЪЗВРъщаие 
нкцийнирането й и на пЗ а система и зафу- 
вия. Съюзното правителство и 1,еритоРия на Югосла- 
ва да предприемат мешзд ' за ппДНите органи тряб- 
на съюзните закони относнп ,Л ДОПателИ0 спазване 
Конституционния съд на Югослави ВКИ Р^ше1|ия 1|а 
конституционните законпгптрп™? я в вРъзка С пе
ните в републиките как?оР^ ^Са,1,1Я- прие™ °Рга- 
нителни предпоставки за пип»»* създадат и допъл- 

Председателството * е Рзаключшго Т33и задача.

ни републики от състава на СФРЮ кагтб опредсле- 
ни обща платформа за отношен^та‘"в бъдната СЪЧ" 
славска общност, която би могла да послужТкато ос- 
нова за изготвяне на нува конституция.

си Ще Разгледа актуалните въпроси, които обременяват състоянието в страната 
дународната позиция на Югославия, а ще интепзиви- 
ра и разискванията за решаване на югославската .фи- 
за и постигане на договора за бъдещето на страната 

по-нататък в материалите се подробно говори за 
междунационалните стълкновявания „достигнали кри
тическа точка“, за все по-големите социални проблеми 
и за застрашената

12. Ще бъдат взети мер- 
за бързо намаляване на 

залежалите
на ки

„ селскостопаи-
ски стоки в републикански 
те стокове резерви. В това 
отношение вече 
твенм известни

са осъщес 
резултати, и

13. Тъй 
публика 
'сто от

като пашата Рс- 
отделя

обществения си про 
Дукт за бюджета па Феде
рацията, значи 11,2 
та от 34

12,2 на

здравни ведом- 
да наплащат от здравнотопроцеп 

милиарда долара, 
внимателно ще бъдат раз 
гледани всички задълже
ния на съюзния бюджет, 
за които Републиката 
деля средствата и ще се 
премахнат ненужните пла
щания.

юго- от- (без служащите в органите 
на вътрешните работи), та 
ка че броят на служащите 
в тези органи да бъде на
мален с 10 800 Годишният 
финансов ефект на тези ра 
ционализации трябва дабъ 
де 1.5 милиарда динара.

Рационализацията на об

ни заплати и за реализация 
на социалните програми.

РАЦИОНАЛИЗАЦИИ В ПР 
АВОСЪДИЕТО ДЪРЖАВ- 

от икономите НОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОБ 
РАЗОВАНИЕТО

и меж-
Една част 

конто ще бъдат осъществе 
ни с помощта на предло
жените мерки ще бъдат из 
ползувани за обезпечаваме 
на средства за гараитиоа-

\
Говорейки за развитието 

на обществените дейности 
и необходимите

разователнсГго дело изисква 
да бъде намален с 50 
сто броят на полувисшите 
училища, да бъдат закрити 
известно число факултети 
и отдели, строга селекция 
при записването според ме 
ждународните

система на рацнонали 
зации , в държавното упра 
вление, д-р Драгугин Зеле 
иович изтъкна, че ще бъд- 

многобройнн

сигурността. на

ОТ СЕСИЯТА НА СКУПЩИНАТА НА СФРЮ
ат закрити 
правосъдни институции (по 

, крайнинските 
опни и върховни 
съдовете на сдружения тр
уд, правозащитниците 
самоуправлението и други) 
— общо 180 органи в Ре
публиката. Ще бъдат закри 
ти и 16 затвори, 
но ще бъде намален броят

ДИНАРЪТ ПАДНА С 44 НА СТО конституци- 
съдове,

критерии. 
Студентите от други репуб 
лики ще компенсират ед
на част от разходите на слена
дването и студентския ста 
ндарт Предвижда се пре 
разпределение на средства- 

драстич- та за студентски* станда 
от в полза на добрите и 

на органите на управлени бедните студенти. Броят на 
ето. в които понастоящем средните училища ше бъде 
работят 36 000 служащи намален с 12 на сто.

СПОРЕД РЕШЕНИЕТО НА СЪЮЗНОТО ПРАВИТЕЛ
СТВО НОВИЯТ КУРС НА ДИНАРА Е 13 СПРЯМО ЕДНА 
ГЕРМАНСКА МАРКА — МАРКОВИЧ Е ЗА ПОСЛЕДОВАТЕ 
ЛНО ПРИЛАГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

политическа, по и човешка 
защото неизбежен с ико
номическият копане и со 
циалната експлозия с не
виждани размери 

из преди съюзният министър 
председател.

С цел да спре отпорите 
и застоя в процеса па про 
мените съюзното правмтел- 

същесгвува- ство предлага програма . в 
страната и света позната 

стана обективна като „11 плюс 3 точки“, ко

преду
На 19 април т.г. в Скуп

щината на Югославия пре
дседателят на Съюзния из
пълнителен съвет Анте Ма 
ркович изнесе доклад за 
актуалното икономическо 
и политическо положение 
в страната. Между друго 
то той съобщи решението 
на съюзното правителство 
за девалвация на динара с 
44 на сто, така че гсрмапс 
кара мярка сега вместо 9 
струва 13 динара. По изло
жението на Анте Марко- 
вич, делегатите на двата съ 
вета на Скупщината на 
Югославия ще водят деба
на на 24 и 26 април.

дане на многопартийни 
бори в цялата страна, с из 
ключение на равнището на 
Югославия, по мирен и де 
мократичен начин.

Сега обаче, 
щата
СФРЮ

СЛЕД РАБОТНИЧЕСКИТЕ ПРОТЕСТИ
Конституция на

От стачка
к действителността

ято програма зачита и вси 
чки политически промени, 
признава легалитст.т на из 
браната власт, скуишиии- 

про-

пречка за процеса па тран 
сфор.мацията. Въпреки, че 
Конституцията на Югосла 
вия на съюзно равнище ст
ава обективна спирачка на те и демократичните 
промените, тя с задължите ' мени, които изразяват же

ланието и волята па народната правна рамка па 
промените — подчерта Ма 
ркович.

Неприсмаието на комети 
туционните амапдмаии има 
за последица въвеждане 
на повече различни прав
ни системи в страната, ко 
ито нарушиха правпрта си 
стема и създават правна 
несигурност.

дите.
/

Нашето намерение не с 
да рушим, но да изгражда 
ме нова система и пови от 
пошеиия, без разлика на 
това ще останем ли всич
ки в същата страна шш 
ще се разотидем в повече 
части. Нито. една част па 
страната както пито стра
ната цялостно не може да 
побегне от дилемата дали

— Югославия, както вир 
очем и всички социалисти 
чески страни, се озова 
дълбока криза, която 
же да се разреши само чр 

промени, а ни 
как вито и да било

* Приемайки исканията на най-големия стачен 
„парламент" на работническата класа, правителството 
на Сърбия се определи за поправка на някои неправ- 
ДШ1И, с конто работннчеството е ощетено противопо
ложно на венчкн декларации от необходимостта за об
лекчаване но стопанството

в
мо-

ез коренни 
как с
поправки на съществуваща 

заяви Анте

Политическите 
иии — каза по-нататък Ма 
ркович — макар че в бор
бата за власт ползуваха по 
ложителпите 
на реформите, много чсс 
то в интерес па своята по
беда. безкруполозпо поддт» 
ржаха отпорите за 
Формацията па 
то. пробивайки рамките на 
договорените системи 
Изтеклите от тях политики.

оргаииза

прехода от една в друга 
система трябва да се про
вежда чрез трансформа
ция, чрез разработен про 
цес па реформираме па об 
ществото или чрез негово
то разпадане, пък върху 
развалините па същата да 
изграждаме нова.

По-нататък 
Марконич каза:

— Сега трябва възмож
но по-скоро да завършим с 
взаимните разпри, свадите 
около суверенитета, въоръ 
жаВаието, границите, ам-

Ма бмциите за „велики и мал- перална стачка след иепъл 
ки“ държави, с всичко кое ни 24 часа па енергични твъ 
то окупира пашите поли- рдения, че не могат да се
тически структури. Трябва приемат синдикалните иска
да върнем реформите и пия, правителството безсът 
тук да доказваме своите ресения прие псиЧко, кос-
становища за развитието то от него се търси, което

е па демокрацията, за плурп 'па следващия ден потвър- 
и икономически, ди и Народната скупщина 

па Република Сърбия

Наистина между стачни
те искания има н такива, 
чиято реализация изобщо 
не е под въпрос: обезпеча
ване на средства за запла
щане на заплатите за яну
ари н февруари, наистина 
минималци, или пък прие
мането на закон за социал 

Интересно е 
как правителството ще ре 
ши намаляване на данъчно 
то облагане с 10 на сто, с 
което разпределението ще 
бъде 65:35 в полза сто 
панството и как ще се осъ 
ществи намаляването в на 
дстройката, за което отдав 
па се разисква.

Работническата класа на 
Сърбия с упоритост и по
следовател пост, чрез свои 
те „представители“ — рабо 
пищите от машиностроене 
то и текстилната промийте 
пост с проведената успеш
но генералната стачка — 

премиеръг успя да прокара път към 
осъществяване н|\ своите

та система 
Маркович. завоювания

Припомняйки, че наше го 
определение 
не на изцяло

- изгражда- 
нова. цялос 

би тряб 
икономи

транс-
общество*тна система, която 

вало да обезпечи 
ческа ефикасност, свободи 
и нрава на човека, правна 
държава и политически нд 
урализъм, Маркович пбдче 

че това бяха целите,

и ро ма защита.
искания, конто целят разре 
шаването с десетилетия на 
трупани проблеми в стопаи 
ствота.

След като се влезе в ге-

ПРОГРАМА. КОЯТО ЧАЧИ- 
ТА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 
ПРОМЕНИ

рта,
върху които съюзното пра 
вителство разработи глоба 
лиа програма за промените 
па системата и всички ней Всичко това — каза 

ркович 
вместо
една система да имаме ра 
зпадаме, относно п орх \/ раз 
палилите г/а тази система 
да изграждаме нова. Цена 

промени

допринесе, че 
трансформация пани съставки.

В началото на всички про 
мени, които 
пра вителството, създадоха
условия за относително бе
зболезнен преход от едно 
партийната към многоиарт 
ийна система чрез провеж

бе започнадо
Стачката обаче показа, че 

работническата 
Сърбия вече не се задоволи 
па само на голи обещания.

класа на
та па такива 
многократна 
циалиа,

са само со лизма
п н политически*икономическа
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. V
ОС В БОСИЛЕГРАД

ПРОЕКТ ЗА НОВА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
СЪРБИЯ Амандман на проектозакона 

за териториална 

оргаинзираност
18 ОКРЪГА И БЕЛГРАД

специалистите преоблада
ва мнението териториална 
та организация ма Републи 
ка Сърбия да се уреди в 
духа но новата Коиститу 
ция. Това зиачи територи
ята да бъде едиииа и раз 

хора- делена па 19 окръга и град 
ще Белград.

Окръзите нямат елементи на териториална органи
зация те изпълняват само републикански работи. 1 рани
лите на покрайнините не се съвпада? с границите на ок
ръзите. Община Босилеград ще бъде във окръг Пчииски 
— седалище Враня, а Димитровград в окръг Лужиички, 
седалище Пирот.

' Предложението Босилеградска оОишна да бъде вклю 
п Пчииски а не к ябланишки окрь-. не смгтветсту 

иа на географйческите, икономически и стопански вражи

На последната сесия на връзки, а със Сурдулица и
Общинската скупщина в това, че и в нея живее ча-
Босилеград делегатите на ст от българската
трите съвета изразиха гол пост.
ямо педоволствие във връ И още нещо. Туристиче 
зка с проектозакона за те ският проект _ 
риториалната организира- се протяга и на Босилеград 
пост на Република Сър- ‘ ска община, затова никак 
бия Според този проект- не е благополучно решени 
закон е предложено Босиле сто, Босилеградска община 
градска община да бъде да не бъде съвместно със 
включена в Пчииски ок- Сурдулица в един 
ръг със седалище във Вра От друга страна, въпреки 
ня. Бе изтъкнато, че пред- че Вранска оощина е ико 
ложената териториална ор номически развита и съсе 
ганизираност за Босилегра- дна на Босилеградска оо- 
дска община не съотвеству щина, досега с нищо не е 
ва на географическите й, съдействувала в развитието 
икономически и стопански й. Тези и редица други фа 
връзки. Това се обосновава кти бяха повод за негоду- 
с факта, че досегашните вале на предложението, по 
връзки са главно с Леско- ради което бе взето реше- 
вац и Сурдулица — общи- ние да се предложи аман 
ни, които са участвували в дман на проектозакона за 
развитието на икономиче териториалната организи- 
ското и стопанско разви- раност на Република Сър- 
тие на Босилеградска об- бия, с който се търси Бо 
щин а и които са присъеди силеградска обищна да не 
нени към Вранския окръг. бъде в Пчииски а в Ябла 
С тези две общини Босиле нишки окръг, 
градска община и има ня 
колко съвместни обекти и

Естествено,
та не е все едно дали 
имат или няма да имат бл 
изко община,' дали община 
та им ще бъде в един или 
друг окръг, дали окръзите 
ще бъдат 
ще наследят междуобщипс 
кпте регионални общпос-

иаЗаконопроект за терито
риалната организация* на 
Република Сърбия н за ме
стното самоуправление, из 

. Готвени от Министерство
то на правдата и Републи
канския завод за управле
ние наскоро ще постъпи в 

процедура.

народ-
В по-широката общест- 

веиост иай-големи реагира 
иия предизвика предложе 
пата организация на общ 

окръзите. Когато 
окръзите тук 
всяка илюз

ия VI
елементи на 

териториална организация, 
те ще изпълняват централ
ни — републикански задъл 
жеиия. Окръзите практи
чески нямат никакви коч 
петеиции за разлика от до 
сегашните междуобщински 
регионални общности, ко 
ито с новия проект се 
премахват.

Власина, ще
нещо ново или пийте и 

се касае за 
се премахва 
пя. Защото окръзите 
ат никакви

скупщинска 
Но още в етапа на изготв
янето този законопроект 
предизвика голям интерес 
сред обществеността.

ти и т.н.
Ако се съди 

сегашните
според до- 

разговори, сред
окръг.

Елементи на териториа- 
.лната организация остават 
общините, покрайнините и 
град Белград. Начело на
окръзите няма, както тука 
—там се желае, да бъдат 
„банове“, но секретари или 
началници на окръзите с 
твърде ограничена самосто
ятелност. Окръзите са „це
нтрове на републиканското 
правителство“. Когато ста
ва дума за общините, 
вината е в това, че те ня
ма да бъдат като досега 
унифицирани. В зависимо
ст от тяхното географско, 
икономическо и друго спе
цифично положение, Репуб
ликата

М Я.

БОСИЛЕГРАД: НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗАПО
ЧНА ДА КОНТАКТИРА С БАЗАТА

но-

С Богдановци есени понеделник
Народният представител 

в Скупщината на Републи 
ка Сърбия за Босилеградс
ка и Сурдулишка община. 
МИЛУТИН БОГДАНОВИЧ 
всеки понеделник ще има 
срещи с граждани и ра
ботници на Босилеградска 
община. С това започват 
да се реализират обещани
ята му, че ще контактира 
с избирателите, които той 
даде „ по време на предиз
борната активност. От 
га страна, 
твърденията на онези, ире 
ди всичко на тези от опо
зицията и независимите ка 
ндидати, че след избира и е- 

ще забравят избирате
лите от Босилеградска об
щина. За целта е обезпе
чено съответно помещение 
в помещенията на Соцна-

(бив-листическата партия 
шите помещения на ССТН). 
Всички, които жалаят 
разговарят с народния пре 
дставител,

с отделен закон 
им пренася отделни задачи, 
обаче те ще имат и голя
ма собствена автономия.

Новата териториална ор 
ганизация в Сърби я не е 
завършена, идеите и пред 
ложенията се обсъждат, а 
широки публични разгово 
ри наскоро ще почнат.

да

да се пожалят 
или пък да дадат някое пр 
едлржение, трябва предва
рително да се обадят 
администрацията на Общи 
нския отбор на СПС 
пък до Общинската скуп
щина.

Покрай това Богданович 
ни уведоми, че редовно ще 
прави посещения и на тру 
довите колективи и пред
приятия, като при това за 
проблемите 
вор 
къв

до

или
От приложената карта се 

виждат предложените ок
ръзи в Република Сърбия 
и техните „главни“ 
ве: Банатски окръг 
седалище в Зренянин, Бач 
ки — Нови сад, Сремски—
Сремска Митровица, Бра- 
ничевски — Пожаревац, яб -то 
ланички — Лесковац, Кол у 
барски — Валево, Косорс- 
ки — Пршцина, Метохийс- 

— Призрен, Лужнишки
— Пирот, Мачвански — Ша 
бац, Милешевски — 7

СИНДИКАТЪТ И ЗАКОНА
Рашки — Нови пазар, Сту- 
денички — Кралево, Тимо 
Ш1си — Зайчар, Топлишки
— Ниш, Шумадийски —
Крагуевац и град' Белград.

Една от най-значителни
те новини е тази, че'грани 
ците на покрайнините в 
бъдещата териториална ор 
ганизация
падат с границите на 
зите. Ново е

ДРУ
остават празниградо . 

със

води разго- 
с работниците. Та 

разговор той вече во
ди с трудещите 
новното училище 
Димитров“ в

ДИМИТРОВГРАД: ПЪРВА СРЕЩА НА НАРОДНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛ И СТОПАНСКИЯ АКТИВ

се в ос- 
,.Георги 

Босилеград.киЗапознаване 

с програмата 

на правителството

м. я,
Тито-

ЗА СГА

НЕДОВОЛНИ ОТ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
От първата 

на среща на народния 
дставител Мирошоб йо 
вич
стопански актив има полза 
дотолкова, че това 
лото на поредица подобни 
срещи на различни теми.

Тя е от полза като 
чало на нов начин 
рудничество между народ
ния представител - 
те избиратели, като 
на подобни срещи, 
то да се разисква за 
ца въпроси и налага 
представителя кои инициа-

Така
Законът

неотдавнаш- 
ире 

вано

както е предложен 
за стачка в Сър

би всъщност изобщо 
дава възможност 
ганизира 
Общинският
съвет в Димитровград с та 
кова предложение не може 
да се ' съгласи, констатира
но е на заседание на Об
щинския 9индикален съвет 

Димитровград, на което 
бе обсъдено и стопанисва
нето през миналата година 
и информацията за прила
гане на колективните до
говори. ОСС даде подкрепа 
на амандманите отправени 
от Републикански^ синдика

тиви да. раздвижи или 
кои въпроси да търси отго 
вори. Конкретно пък народ 
ния представител 
вич

няма да се съв 
окръ 

например, че 
Панчево (Войводина) тряб
ва да се причисли към гр
ад Белград, а косовските 
общини Гнилане, Косовска

лен съвет на проектозако
на за стачките. Както 
тъкнато,

ма
е изне предложеният За 

кон на своеобразен начин 
спира и колективните 
вори, тъй като 
гат да съществуват без пра 
вото на стачка.

На заседанието бе

и димитровградския Иовано- да се ор- 
стачка и затова 

синдикален
присъствуващите запо

зна, че вече 
среща с министъра за об
разование, който Димитров 
град и Бабушница ще 
сети през следващата сед
мица. Целта на 
то е да се запознае с 
жението на образованието 
в рамките ,на предложена
та вече от правителството 
реорганизация на средно
то образование.

дого 
те не мо-е нача- е договорил

Каменица и 
Пчииски 
Към

Витина към
окръг — Враня 

Рашки окръг биха 
се приобщили косовските 
(досега) общини Звечан, Зу 
бин поток и Лепосавич, а 
косовската община Подуе- 
во към Топлишки 
(Ниш).

ло- прие-
то решение за Първомайс
ки награди и 
Тази година ще бъдат при 
съдени * 13 награди на ра
ботници в общината, 
ито три емблеми, пет дип
ломи и пет благодарствени 
грамоти.

на-
на сът- посещепие 

поло признания.в
и негови 

начало 
на кои 

реди
от коокръг

на
А. Г. (Ст. Ст.)

А. Т.
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ЖГДУМЛ ЗА бъдещото устройство нл

НАЙ-НОВОТО ПРЕБРОЯВАНЕ

РАЗДРУЖАВАНЕТО „Е, ВСЕ ПАК, ГОЛЯМА По-малко 1700 души 

НЕИЗВЕСТНОСТ ЩШ~-
1 ,, 463 жители. ПрсорояБт-

пето от преди десет 
пи бележи 15 158 у,
Намалей е броят на 
кинствата — от 5283

ДИМИТРОВГРАД

ре-
-V .,а

шшш

г&таьгЗ 'ЯтШШШ ■ “
личен броят иа жителите Ш'-®**4-
па самця Димитровград _ {
от 7044 на 7273. Вероятно ' ,

В Югославия 
ческата криза. В 
виждат в отцепленне 
не е

настъпва последният етан на полнтн- 
разрешаването иа кризата пякои изход

- ОТ ЮГОСЛаВИЯ КОЙТО ПЪТ птплптл
лесен. Далече по-трудно би било след отцепленнето

Председателите па репуб 
ликите, т. е. па председатс 
летвата на републиките 
третата си среща — в Бър 
до край Крань — 
риха за бъдещото устронс 
тво на Югославия да 
изкажат югославяните 
редством референдум. Хуба 
во би било ако

Щ:в отплащането на 
те да участвуват с 

на ки проценти.
ще. бъде лесно да се изми поради това п броят 
сли и участието на репуб квартирите е увеличен 
ликите в имуществата иа 6453 на 6573. 

се федерацията и във валутни | 
резерви, Когато со ка

сае за вътрешните 
в изобщо не Ще бъде 

и лесно да се изчисли 
от републиките ■ през 
лите 45 години по-бързо се 
е развивала от останалите, 
коя и защо е стагнирапа. 

не Не рядко по-бързото раз
витие на една е обуславя 
но с по-бавно развитие 
друга. Отговор на пример 
търси и въпросът защо сне 
ргнята и храната в Сърбия 
с години са под държавен 
контрол,' колко Сърбия е 
загубила с преселването иа 
нейни стопански обекти в 
северозападните репуб. ш-

е не- ки, уж поради снгурностна 
причина.

Какво ще се изгуби с 
отцепването, Първо и пър
во. ще признаем че лозун
гът за братството и единс
твото е бил едно голямо за 
блуждение. • Това обаче не 
е основното. Основното с 
че неминуемо ще дойдат 
икономическите трудности 
и международните затруд
нения при признаване на но 
вите държавици. Без оглед 
че представителите на севе 
розападлите републики то
зи въпрос Не поставят се 
риозно сигурно е, че вся 
ка югославска република 
ще бъде принудена да .та

за плати въз основа на ..раз
делителния баланс“. Но да 
леч по-съглеждаеми са по
следиците и * от пазара, кон 
то новите държави ще за
губят.

С разделянето идва п въ
проса за човешките нрава.
Именно, как да се осги\ р- 
ят тези права и как да се 
обещетят онези които шс 
бъдат принудени да се из
селват от една в дрщч ре 

в публика. Това са сигурно 
, големи*' човешки травми, ко 

иго заедно с останалите не 
известности показват, че 
пътят до раздружаиапето 
пс* с леген, че далече по- 
трудно би било*след разде

дългоне
ло -ма л- 

Изобщо не
а? «

■

'А Ш
па ШОМГ-.се догово
от

<•'
Макър че общината 

счита за животновъден 
ай на

сенос- те 1 ;кр-
* ш$§дългове

просто
коя

изтек

половината е 
леи брод на овцете. П 
десет години па

Ш8Миама- .•дхората
страната се съгласят да жи 
веят в една държава. Под 
въпрос е обаче

реди 
територи

ята на общината с имало?
20 947

Димитровград: Миграция към града и вътрешността
Счита се, че официални

те данни няма много ‘ да 
се ' различават от неофици
алните. Обаче намаление от 
почти две хиляди на пасе 
лението е неочаквано, 
не и изненадващо. Това са

мо потвърждава данните за 
изразителната миграция не 
само от селата към града, 
която като че ли е спря
на, но и към вътрешност-

какво ще 
стане ако те споделят мие 
нията

овце, а днес има са 
10 510. Намален е и 

броят на рогатця доб 
така че днес има 4500 го-’

мо
и становищата на 

своите председатели и 
се съгласят Югославия да 
им бъде обща

итък

веда 
ми 6560.

а преди десет годи- но та.държава, 
ако потърсят да се отцеп
ят от Югославия за което 
решение се застъпват севе

иа А. Т.

БОСИЛЕГРАДрозападните, засега все още 
югославски републики.

Доколкото обаче не се 
съгласим да живеем в ед Намалява числото на 

жителите
на държава раздружаване- 
то, т. е. отцепленнето 
минуемо.. Остават обаче 
много открити въпроси. ВС 
ред които и основният.- как 
да се разделим - по мирен 
начин, без война и жерт
ви, Отговор търсят и въп 
росите за това колко фина 
нсово ще струва раздружа 
валето, каква ще бъде пол 
зата от него, какво ще се 
изгуби с отлепването...

Въпрос е какви ефекти 
ще има референдумът. Ня
кои считат че той не 
даде принос в решаването 
на кризата. Без оглед това 
думата на народа трябвала 
се чуе. И доколкото субек 
тите в референдума или ня 
кои от тях се изяснят

Според данните, наистина все още неофициални, от 
току-що проведеното преброяване на населението, жили 
щата домакинствата, селскостопанските имущества и нр. 
в Босилеградска община намалява числото на жителите. 
В сравнение с преброяването от преди десет години общи 
пата е по-малолюдна с над 2500 души.

то на населението. В града 
в 796 домакинства, коиго 
притежават 898 жилища 
живеят 2447 
1981 г. 2030 жители).

души (през

, Според данните сега сел 
скостопанските производи 

отглеж- 
хиляди говеда,

Най-новите данни от пре 4315, — които притежават
4983 жилища. В сравнение, тели в общината 
с предишното, преброяване 
не са увеличени със 
жилища. От целокупното 
число домакинства 2771. се 
числят към селскостопанс 
ките. Според сегашните ст 
атистнческн данни в Боси 
леград е увеличено число х

брояването казват, че по
настоящем в Босилеградска 
община живеят 11 600 жи 
тели, т.е. 2567 души по-мал 
ко в сравнение с преброя 
ването през 1981 година. 
Населението в общината 
живее в 3899 домакинства

ше дат 6398 
18 479 овци, 363 коня... Пре 
ди 20 години те отглеждаха 
далече
56 457 овце, 7720 
1630 коне, 5694

184

добитък:повече
говеда.1

свине.
отцепване неминуемо ше се 
постави и въпросът колко 
финансово ще струва отне 
гтването, 
ще се има предвид не са 
мо вътрешните , но и меж 
дународните норми и пра- 
Еа. А според международни 
те норми при отцеллеиие, 
за новата държави (в случ 
ая държавица) се прилагат 
международните 
които са били в сила 
пред нишата цяла държа
ва. Значи, и част от дълга 
на старата държава минава 
на новата.

Г1о едно предложение Сь 
юзният изпълнителен съвет 
би трябвало — ако се на
ложи — да изготви „разде 
лителеи баланс“, в когото

В общинската 
за преброяване жазват, че 
в 92-та формирани преброи 
телни кръга 
то е приключило предсроч
но и успешно. Засега 
още не е известно 
намалява числото на насе
лението в общината, 
това е резултат на 
наталнтет или на миграци
ята. А данните показват, че 
тази бройка рязко намаля
ваше. Преди 30 години на 
пример в общината имаше 
18 368 жители, преди 20 го 
дини 17 320, а след 
драстично започна да на
малява числото им.

преди десет години комисия

В този контекст преброяване-

все
защо

дали
низък

договори.

това

ляното, т.е, евентуално ра 
зпадаие па Югославия. Босилеград: За десет години се увеличи е над 400 души В. Б.В. Б.

да се изчислят дълговете на 
страната към чужбина, лъл 
топете който ще поемат ре 
публиките, както и дългове 
тс помежду 
Сметката изобщо 
бъде проста и лесна. В чу 

^ жбиИ а се е задължавана не 
само федерацията, по и ре 
публиките и покрайнините,

ФОРМИРАН МЕСТЕН СЪВЕТ НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТКЯБОСИЛЕГРАД

републиките, 
не ше

тс центрове. Бе издигнато 
предложението да се фор
мира Съюз па демократиче 

адож,
боти и действува в рамки
те ма Демократичната нар 

И а заседанието' бе но

сите и отговорността в ра 
ботата, уважаването на чу 
жди мнения. Всичко това 
ще бъде насочено към съз 
даване на условия за по- 
-хубав и съдържателен жи
вот на хората. Защото, ка 
кто каза подпредседателят 
Димитров с природните ре 
сурсн м с кадрите, конто 
са излезли от тоя край, с 
добра организация Босиле- 
градска община може да 
стане развита среда.

Р, Стоянчов

Иа 15 април в Босилеград бе проведено заседание 
на инициативния отбор на Демократичната партия, иа ко 

йе разисквано за досегашната работа, омасоняваието 
и ио-иатагьшиите активности на създаде-ето

с нови членове 
НИя тук

които ще раската мл
местен отбор.

седател е д-р Драган Апдо 
нов, замеси шк-и ре; ще; щте; I 
Димитър Димитров, а сек
ретар Драган Сммалинов — 
бе заключено промоцията 
па тази партия в Босиле
град да стане па 11 май.

Една от главните задачи 
занапред с да се формират стоматит юст, 
местни съвети по районии-

даже и предприятия.
числото ма предпри 

една република,-
кратко тия.

дчертапо, че докрай тряб
ва да сс спазват Програма 
та и Устава ма ДП.* т.е, да 
сс прилагат демократични 
те принципи каквито са: 
публичност в работата, си

За относително 
време в редовете па Демо 
кратичпата партия са пость 
пили към 100 души, главно 
от редовете иа младежта, 
работниците,

и известно число пен
сионери. На заседанието па 
инициативния отбор, иабро 
яващ

малко
ятията от
които се задължавали 
разширяват дейността сив 
друга република или 
райнина.

Дълговете иа Югославия 
към чужбина пс са малки 

че републики- 
възможност

, а

и ок - иитслигенци-
, ята

насоченост 
към решаването на въпро-и сигурно е 

те ще търсят пред-иет члена
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пппнзвпдствп самоупоавлвнив■«■птппанствои
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ СРЕДНОСРОЧЕИ ПЕРИОДОБЩИНАБОСИЛЕГРАДСКА СРЕДСТВАТА ОТ ФОНДА ЗА. РАЗВИТИЕ НА ЙЕ 

ДОСТАТЪЧНО РАЗВИТИТЕ КРАИЩАОЧАКВА СЕ НОВ 

РАЗВОЕН ПОДЕМ Дадени на Босилеград, 

пристигнали във
Според изготвената 01

шщпог.тчс^:--.:
раз-

страиа на
институт от Белград, 
война проектопрограма, Бо 

оощина през
Щ4Жсилеградска 

предстоящия 
период ще се развива с 
ио-ускорен темп * Във все 
общото 
нувано да се изразходват 

ард и 
* Предви

жда се увеличение на общ 
с VI па

средиосрочеп 1 —1 тш статия ВЪВ в-кНеотдавна обнародваната 
„Политика", чс Фондът за развитие на недоста- 
тъчио развитите краища на Република Съроия, 
за икономическото развитие на Босилеградска 
община през настоящата година е обезпечил сре 

и 700 хиляди динара, мно- 
голямо задоволство.

* Г.. && ■ Ъй+тЛ*'*&.ташг.развитие е запла V’ Шщ
;1 Г

300 щнад един мили 
милиона динара © *

, \7.ъ*е**ЩДг
дства от 14 милиона 
зина в общината приеха с 
Задоволството обаче бързо изчезна, защото само 
4 милиона и 200 хиляди динара, пристигнаха в 
Босилеградска община, а останалите 19 милиона 
и 500 хиляди динара са изпратени на Вранска 
община.

ествення продукт
числото на заетите е I*»сто, а

40 на сто. Природните ре
сурси главна опора в раз 
витието * Проектопрогра
мата е на публично оосъж

* ■ * *
,>ЛА>

дане. Босилеград За какви средства става дума и как е въз
можно те да пристигнат във Враня? — попитах
ме председателя на Изпълнителния съвет на Оо- 
щинската скупщина в Босилеград, СОТИР СО
ТИРОВ.

За разлика отпреди, кога 
то развойните - документи 
изготвяха съответни 
би в Общинската скупщи
на, развойната програма 
Босилеградска община 
периода 
на изготвя 
ят институт от 
Прупа специалисти 
ститута, 
ра ПЕТАР БЙЕЛИЦА през 
миналата седмица презепти

съществуващите произвол лаиувано е увеличение па 
ствеии цехове, разполага обществения продукт с 12
емите природни ресурси на сто, производителност! а
п други съществени за по- в областта на индустрията 
нататъшното развитие фа се предвижда да се увели- 
ктори. В проектопрограма- , чи с 27,4 на сто, в гостил- 
та са вградени и конкрет- ' иичарството и туризма със 
ни задачи и активности в 7,6 наето, в занаятчийство-
разрешаването на инфрас то с 7,7 на сто, в строител 
труктурата, преди всичко ството с 6,6 на сто,/ в сто- 
в модернизация и уреждане панството с 5,3 на сто, а в 
то на регионалните, между селското стопанство с 2,4 
селски и селски пътища, на сто. Същевременно до

края на 1995 година се оча 
по-ускорено ра ква увеличение на заето

стта с 40 на сто, или с 517 
нови работни места. Най- 

възмо голямо увеличение се оча
кла в областта на стопанст 
вото — 79 на сто, след то
ва в областта на индустри- 

41 на сто а в тър 
говията — 10 на сто. В об
ществените дейности през 
следващата петилетка се 
очаква увеличение на зае- 

съвкупно тсГстта с 20 на сто 
увеличение на материални- 
те условия на труда. Зап-

служ

на
Изпълнителни-
икономически

— На 19 март тази година 
ят отбор на фонда за развитие на 
неразвитите краища на Република Сърбия е взел 
решение да отпусне на Босилеградска община за 
реализация на развойни програми 14 милиона и 
700 хиляди динара. Обаче, в нашата община от 
тези средства ще се използуват само 4 милиона 
и 200 хиляди динара, и то за доизграждане на 
трудовата единица за конфекция, която стопани
сва в рамките на предприятието „Дървена зве
зда“ от Крушевац. Останалите 10 милиона и 500 
хиляди динара са предназначени за миид „Благо
дат“ и тъй като управлението на мината е във 
Враня, са пристигнали във Вранска община. С 
други думи, с тези средства ще разполага Вран
ска община, без оглед че мината се намира на 
територията на нашата община.

за
1991 — 1995, годи 

Икономически- 
Белград. 

от г!н
начело с директо,

раха проектопрограмата на 
разширено заседание в Бо 
силеград. Понастоящем пр 
оектопрограмата е на пуб
лично

едно от основните предус- 
ловия за 
звитие и в другите области 
за които в настоящите затобсъждане. По то

зи начин гражданите и тру Д°^япИЯ. С
дещите се ще имат възмо- Д “ ^ « реално
жност със свои мнения, ПГРГТ1,„ тГг^г.а~ЪДаТ °СЪ 
сюгжестии и предложения прктппппт^ямят/аИ това пр 
да дадат принос в изготвя чКЯРгГРпаи а 6 В пряка ' ята
нето на този важен разво- с развойните опре
ен документ. Според пред- щност яи републиката"3^" 
ложената проектопрогра- ва както ’„зтУкиа Б?ел*°а 
ма, Босилеградска община трябва нелида,
през предстоящия средно 
срочен период ще се раз
вива с ускорени темпове 
във всички области.' Отде « 
лно в областта на индуст-

Накрая какво да кажем, освем да повто
рим познатата констатацията, че Босилеградска 
община разполага с големи природни ресурси, от 
които полза имат други.

М. Я.
М. Я.

в ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА КОНФЕКЦИЯ В БОСИЛЕ ГРАДрията, селското стопанст
во и инфраструктурата, ха 
то при това главна опора 
ще й бъдат собствените рс 
сурси: благоприятните ус
ловия за животновъдство, 
рудните залежи, качестве.
ните гори, чистата жизне В трудовата единица за агшгя „„___
на среда, съществуващите конфекци, в Босилеград, ваУна ток „ друго Ефегш 
производствени цехове и която стопанисва в рамки друго, щрек ги
пр. Във всеобщото разви- те на фабриката за коифе п ° , Р ™ Шест часа- 
тие на общината'според пр кциЯ „Дървена звезда“ от е йез зяетфГ”””?! проц<;с 
оектопрограмата е заплану Крушевац. производствен- ,..,б^.„,?аС,ТЙ' Премахнати 
вало да бъдат изразходва- ият план се реализира ус- сипеи видове паузи, а

пешно. През миналата го "ГГ ВСИЧК° Пау3а За Г0|Ь 
от които в кина физическият обем на а закУска и паузите за 

производството цялостно е "уШ°"С Всичко тава Раб° 
реализиран. Реализирани ™ическия* сьвет имаше 
са заплануваните произво вредвид' «огато предложи 
дствени активности и пр- новото работно време, а 
ез първите три месеца от трУде“»ит® се на отделни 
настоящата делова годи- °бщи събрания радушно 

по- на. Това преди всичко се приеха предложението — 
развитие и на дължи на добрата оига- подчерта ръководителят на 

отрасли. Необ нйзация на труда съзнате босилеградската конфекция 
ходимите за развитието ср лност и дисциплина, овлад йасш? 1акев- 
едства ще бъдат обезпечава яване на 
ни както и досега: от соб 

източници, банко
ви кредити, а и по-голяма 

Републиканския 
фонд за насърчаване 
витието на
изостаналите и крайграиич 
ни общини.

шестчасово работно време
след завършването му. Мн 
озина '■ самоинициативно ос 
тават и след

и обезпечени,ни вече 
монтирани и са в експлоа 
тация, и за изграждане 
магазинни складове.

са

работното 
време да работят. Разбира 
се, всичко това им се зап 
лаща. Това благоприятно 

отразява върху изпълне 
нието на производствените 
планове.

на

Накрая Да подчертаем и 
това, че както и в повече 
то предприятия, и тук лич 
ните доходи се приемат със 
закъснение от един месец. 
Причината за това е обща 
та .неплатежоспособност на 
повечето делови партньори, 

‘ с които фабриката има де 
лови отношения, както в 
последно време и все по- 
честото блокиране на Ин
вестиционната банка. Всич
ко това, засега благоразум
но приемат работниците в 
босилеградската конфекц
ия, обаче ако това положе 
ние продължи, може да 
има и твърде отрицателни 
последици. Затова В разго 
вор с работниците се дохо 
жда до съзнание, че и 
202-та тук заети, дават под 
крепа на текстилните коле 

цикъл ктиви за организиране на 
генерална стачка. Разбира 

кризисното 
икономическо положение 
не бъде разрешено.

ни един милиард и 300 ми 
лиона динара, 
областта на индустрията и 
стопанств  ото

се

550 милио- 
' на динара, а останалите в 

другите области, най-мно 
го в областта на инфрастру 
ктурата, като една от осно 
вните предпоставки за 
ускорено 
останалите

Износът и занапред 
остава едно от главните ни 
определения- Понастоящем 
имам сделка от около 1200 
различни видове облекла, 
за Съветския съюз, а опре 
деление на всички субекти, 
както в трудовата 
ца, така и на общо 
нище във фабриката е да 
се свържек с един 
два стабилни партньори от 
чужбина, което ще донася 
по-добър доход,
Такев.

единп-
рав-

производствеииЯ ' 
процес и изнамиране на 
нови 
В това

Покрай това в 
цията Коифе к

в Босилеград се 
предприемат и редица дру 
ги мерки за премахването 
на редица субективни 
бости. Личните доходи 
на работниците зависят ец 
ииствено от трудовите им 
резултати. Поради това не 
оправданите отсъствия са 
минимални, 

работно почти и 
време вече на практика се 
потвърждава. Ефектите са 
многостранни. От 
страна дневният и месечен 
план се реализират, а от

илиствеии методи в работата, 
отношение от неот

давна и тук, както 
всички други
ници, стопанисващи в рам
ките на фабриката-за 
фекция от Крушевац,

Директорът на Писти- ведено шестчасово 
тута Петар Бйелица, обя 
сняваики набелязаните рпз 
войни задачи, и 
в проектопрограмата, 
ду другото подчерта, 
се базират върху 
ната степен на развитието,

част от и в !.В подчертасла-раз- 
икономически

трудови еди

С това обаче и трудова
та единица в Босилеград, и 
фабриката от Крушевац не 
се „задоволяват. В ход е 
нов инвестиционен 
от милион и 500 хиляди ге 
рмански марки или 13 ми- се, доколкото 
лиона и 500 хиляди дина
ра. Тези средства се израз 
ходват за обезпечаване на 
нови машини, от . които ед

кон- 
е въ 

работ
но време—от 7 до 13 часа. 

— Съкратеното а закъснения 
няма. Дори е въз

становена практика работ 
ниците на 10 минути пре
ди официалното работно 
време да бъдат зад маши

ните и остават 5

активности 
меж 

че те 
досегаш

I една

минути М. Я.
Странила 6
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МНЕНИЯ

■рудно стигат 

До селянина
Пропуски на стихиятапари

СЕЛЯЧЕСТВОТО като 
Ществен слой в периода сл 
ед социалистическата рево 
люция се разлага и се тр 
ансформира в работническа 
класа като 
пролетариат, 
други ( “
Една част от него в ьпреки 
новоиастъпюп гте общеет вс 
ни отношения и по-нататък 
остава на село да се зами 
мава със земеделие, 
хора остават 
мсймото огнище, 
да преживеят 
са живяли

об мизерия, изтерзани, от сгр 
адаиията.

Какво направи общество 
то, за да облекчи .положе-

усилия от икономическа гл 
една точка не обещават ре 
зултати. Затова мъките и 
страданията на тези загри 
жени хора са наистина го 
леми. И не се касае за ня 
какви усамотени примери. 
Това са деления, присъщи 
на много села от гоя тип, 

ня стига да имаме слух да 
ги отбележим. Нима не ви 
ждате ония жалки карти 
ни когато старец и бабич 

най-добър ка със 70—80 години
ка мъка орат с крави. Зи
ме ще ги видите как карат 
дъбова шума за овце и * 
ежедневно газят сняга и 
калта по планинските пъте 
ки. Ако тръгнете по-далече 
Ще видите и по-страшни 
картини на човешки стра 
дания. Ако с чувство пое 
слушате думите им/ ако ви 
трогнат тия превити гърбо 
ве, изпукани ръце и стра- 
далчески лица, може би 
ще размислите малко и за 
причините за тяхната тра- 

. гедия, която не е само тя
хна.

оп&оаВСКОТО селс'<° 
опанство, от всички
нски отрасли в нашата _ 
рана е най-малко отишло1 
напред В провеждането 
реформата. В аграра все 
още е неизвестно какво 
значи преструктуиране а 
решения за кризисното 
ложение само

ст-

на юни _ казва Миряиич 
съветът на гувернерите '
тт,°Д1'аТа банка "а Югос лавня вече е решил да сс 
обезпечат 7,5 милиарда дп 
нара от първичната емисия 
иначе, общият пласмент' 
от първичната 
възлиза на 17 
нара, а миналата

иието на тия хора, които 
вградиха себе си в това об 
щество, на което сега из

стопа индустриален 
или пък

слоеве, глежда не. са нужни? С'с 
вей
омопредписамия. които 
маха щастието да се пргпо 
жат на практика — 
друго. Цендрбвете за сокч 
ална работа в 
случай могат да им изпраг 
ят някоя банкнота и с то 
ва свършва тяхната грижа. 
Но за какво са им тия на

в
обществени

на някои обещаващи зак

нищо
Тезипо-

от съюзното правителство 
и оюджета, в конто не \ю 
стъпват средства. Това бе
^"ЗТЪКНаТО на заседа
нието на комисията за се

в Скуищи

верни ма се 
решем и 

гам, където 
техните пред 

ци със столетия наред;

с тежемисия ще. 
милиарда ди 
- година та 

зи сума беше 9,8 милиарда 
динара. Когато става 
за разплащането

дума 
на дълго 

вете между републиките и 
покрайнините, 
това

леко стопанство 
ната на /■ V; -' : •„ __ Югославия

Д-р СТНВО МИРяНИЧ 
съюзен секретар по селско 
стопанство, отделно 
та че есенниците на 
милиона 
добре, -а 
то се

навсякъде 
е направено освен в 

Хърватско и Словения. Ма 
забелс

жки във връзка с преснлс 
ното

подчер
1.78 кар че има много

хектара изглеждат 
в животновъдство внасяне на 

аз твърдя, че не 
но с 10°/0 в повече, 
от нашето 

Най-много 
— над 200 000 тона, 
е 15% от съвкупното 
зводство.

храна, 
е внесечувствува мек ръст

на производството, какте и 
това, че е в пълен 

. пролетната
средно, 

производство, 
е внесено месо

разгар 
сеитба на 4,1

ЗАТОВА не е реално дт 
се очакват някакви спекта 
кулярни резултати в и.зме 
пението на социалното по
ложение на тия хора. Раз
решаването на тоя проб
лем води през разрешава

ли да очакваме да развиват селското стопанство? нето на множество други,
които просто наричаме . — 

ри ако те живеят с кнпо.ие криза. А от нея и без то 
три далече от снабдителни ва няма скоро да се изба

вим.
От всички видове небре 

жност — най-тежко наказа
ние заслужава небрежност
та към човека, който се 

недвижими нуждае от помощ. За съжа
имоти, конто трябва да ление, тоя човек' никога
бъдат източник на нконо досега не успя да се избо
мическа и социална сигур- ри за своя цена в общест
пост поради високите да вото. за цена която да за
мъчни облагания ги прину чита достойнството на чов
ждават да сс напрягат ешката природа,
още повече, макар чс тези

хектара.
— Федерацията 

задължението да
и това 

пром 
(В. Г.)

е поета 
обезпечи

Комнсня за връщане 

на имотите
От тях

доверчиви и огорчени от 
новото време.

Тук всъщност се касае 
за така наречените 
ли семейства, каквито са 
болшинство на села в пла 
нинскитс предели. Техният 
брой не с толкова малък, 
по ежедневно намалява — 
законите на биологията ни 
кого не щадят.

ОТ ЧИСТО социален и 
хуманитарен аспект тези 
хора представляват тежък 
социален проблем Първо, 
те са напълно сами Техни 
те деца обикновено са ня 
къде далече .ю градовете 
и от тях нямат подкрепа. 
А когато силата ги издаде, 
притиснати от бремето 
на староспа. болестите, не 
мотията, умират ь крайна

магазини, а те трудно нре 
остаре крачват прага на родната 

къща? НаПо предложение на комисията за избор и 
при Общинската скупщина в Ди- 

Общинската скупщина на последна
тях им е нужна 

помощ, който няма кой 
да им окаже.

ТЕХНИТЕ

наименования 
. м игров град
та си сесия създаде петчленна комисия за която 
да се старае за връщане на иззетата земя на сел
скостопански производители в общината.

Комисията съчиняват: Новко Йотев, съдия, 
председател на същата (Спаска Митова- зам. нре 
дседателка, в скобите са имената на заместни
ците). Предраг Соколов, геодет (Михаил Велков-, 
Стоян Давидк.ов, селскостопански инженер (Ангел 
Васов селскостопански инженер-, Гера Радованов, 
делегат в ОС (Йордан Вацев, също делегат в ОС) 

' и Ангел Таков (Васко Алексов) — за членове.

Иван НИКОЛОВ

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

М. А.

БОСИЛЕГРАД

Изкупването на 

агнета продължава
БАНСКИ ДОЛ

До път — чрез 
залесяване

Босиле
кило

изводство и услуги 
град" агнетата до 17

тегло за! ша-

Трите изкупвателни пред 
Босилеградска Големи усилия 

фондът за пътища в Дими 
тровград и 
предприятие 
Димитровград, за да може 

от У1\0

полагагвПрИяТИЯ
община (предприятието 
оборот, производство и ус 
луги „Босилеград“ от Боси 
леград, „4 юли" от Вранска 
баня и частното предприя 

„Победа“) продължава г

грама живо 
ща по 40 динара, а 
17 кг по 36 динара за кило 
грам

за общественото
„Нишава1*- н

пад

Телетата заплаща 
от 26 до 28 динара, а ста
рите говеда от 14 до 18 ди 
нара за килограм.

Досега в . Босилеградска 
община са изкупени, око- 

Най-миого 
Босилег-

да се поправи пътм 
люша през Платнища до 
село Бански дол. Ог_. залее 
явапе па голини в „Бански 
връх“, „Дедов град“, .Дол“ 
и др. места в мерата 
Бански дол ще получат от 
Републиканския фонд по 
горско стопанство сума от 
1 260 • 000 динара, е които 
да се поправи пътя до. Бай

тие
да изкупват агнета и друг 
добитък. Разбира се, по ра 
злични 
най-гол яма

•кое го 
им-

цени, от 
полза

животновъди.

нало 6700 агнета.
Каменните останки на стените и дватаОП воденичние изкупило 

рад" — около
„4 юли“ от Вранска 

1000 и частното

ат самите
Понастоящем частното пр 

едлриятие „Победа" агнета 
та заплаща без разлика па 
тегло по 45 динара, телета 
от 28 до 30 динара, в зави 
симосг от качеството им и 
стари говеда от 16 до 20 
динара, също в зависимост 
с/г качеството на добитъка. 
Вранскобанското предпри
ятие агнетата заплаща съ 
що без оглед на теглото 
им но 40 динара, а телета
та от 26 до 28 динара, Пре 
длриятието за оборот,

4500. камъка, „тьрстеннчкн“ както ги викат, са последните сле 
ди от редицата воденици в село Долни Криводол. Няко
га, когато до селото не е имало асфалтово шосе. електри 
чсскн ток, а много повече народ и тази и останалите во 
деннцн непрекъснато са млели жито, царевица. Техните 
каменни колелета весело са пеели своята песен, а днес 
стоят неподвижни, изложени на зъба на времето, като 
своеобразни свидетели на едно минало, но за селото все 
пак може би и по-щастливо време.

Това минало време едва ли може да се върне, а но 
воденичната бука никога вече няма да потече вода ма- 

казиа „Там, където е текла вода — пак

след
това
баня около 
предприятие — около 21)1). 
Над 70 на сто от изкупе* 

агнета се изнесени ма 
чуждестранния пазар, пре
димно в Италия и Гърция.

За разлика от предходни 
те години сега животиовъ- 

ие чакат дълго време 
най-много

ски дол.
Инак този път „западна“ 

особено след прокарването 
па път до Погапово от По

ните

гаполски манастир, така че 
движението за този дял па 
Бурела сс пренесе па реш 
олалиия път Сукопо — Зло 
ици, а оттам [ю 
рот—Ди м игровград.

дите
за изплащане, 
двадесетина дена, а поияко 
га и по-малко.

кар чс народът 
ще потече".шосето Пи

В случая една ли? А. Т.М. А.м. я.про
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разказДОНЧО ЦОНЧЕВ ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ

НОВАТА УЧИТЕЛКА Невярната
съпругаТой продължаваше. Нищо не 

ше да го спре, когато познатият звук се 
яви неочаквано пад училището, увеличи 
се и приближава — Емил се изправя от 

чии в ъгъла и сто че пак отиде да

може-Едно момче от нашия клас 
самолетите. То се казваше Емил. Щом 
се чуеше бръмчене отгоре, всички, раз
бира се, вдигахме очи към небето, пов
таряхме: „Ето. го, ето го!“ — и сочехме 
с пръсти. Но този Емил, за когото става 
дума сега, изживяваше малкс^го и кратко 
събитие много различно.

зяпаше

своя
залепи нос до прозореца. На Лидия Кабреро

— Още веднъж ако направиш това 
— помпя как каза учителката по геогра 
фия, —- ще ти напиша една двойка^ 
срока и ще те изгоня от часа си изобщо!

Аз я отведох на реката; 
бях сиг урен, че е девойка, 
ала тя имала си мъж.
Бе през нощта па свети Яков 
и с дълги уговорки стана. 
Фенерите се загасиха 
и сс разпалиха щурците.

' Чак ври последната ограда 
допрях гърдите й заспали 
и се отвориха те мигом, 
подобно люлякови гранки. 
Колосаната нейна фуста 
във моите уши пращеше 
безспир като парче коприна, 
раздирана от десет ножа. 
Дърветата с върхари тъмни 
израстваха пред нас грамадни 
и лаеше отвъд реката 
с далечни псета кръгозорът. 
Щом минахме безмълвие два*Ла 
къпини, тръни и тръстики 
коравият й кок изрови 
във тинята една трапчинка.
Аз смъкнах мойта вратовръзка. 
Тя смъкна горната си дреха. 
Аз — ремъка със пистолета.
Тя — свойте четири корсета. 
Такава гладка кожа нямат 
ни охлювът, ни кринът нежен 
и не гори с подобен блясък 
дори кристалът под луната.
Под мен в уплаха като риби 
изпълзваха й се бедрата 
ту пламнали като жарави 
ту като сняг и лед студени. 
По-най-добрия друм безумно 
през тая тъмна нощ пропусках, 
седефена кобила яхнал 
без никаква юзда и стреме.
Аз като мъж не ще повторя 
това, което тя ми каза, 
защотф моят ясен разум 
ме учи предпазлив да бъда. 
Изцапани от кал и ласки, 
аз я отведох на реката.
А кремовете с дълги саби 
се биеха под злия вятър. 
Държах се както подобава 
на всеки циганин достоен. 
Дарих я на раздяла щедро 
с красива кошница от слама 
и не склоних да я залюбя, 
защото имаше си мъж, 
а каза ми че е девойка, 
кога я водех към реката.

заТой отваряше устата си и оставаше 
нагоре изумено, 

самолетът и неговото
неподвижен, загледан 
Дълго след като
бръмчене изчезнеха, Емил все така 
помръдваше от своето място и не гово
реше.

Ето как двойките, забележките в дне 
синка и бележника заедно с виковете на 
учителите по Емил станаха Напълно ес
тествено, а той самият — вечният 
мер за лош ученик.- Родителите му бяха 
извикани отново и отново, разправиите 
от училище се пренесоха и у дрма му.

той

110

при-В тази негова особеност нямаше ни
що нередно, когато събитието ставаше в 
двора на училището и по улиците. Емил 
си стоеше така, мислеше нещо задълбо 
чено, а ние си продътжавахме играта. Не 
прия.тностите започнаха по-късно, когато 
един самолет мина съвсем ниско, а пие 
правехме класно по френски.

Но нещо особено пе- 
пак зяпаше самолетите. Враждата меж- 

растеше. Двойки

сс случи

ду учителите и него 
те му се нижеха една подир друга.

Не зная докъде щеше да стигне всм 
чко това, ако не беше дошла новата 
учителка по български език и литерату-

Беше в началото на часа, всеки вни
мателно слушаше ясния носов глас 
другарката Порожанова и записваше — 
кой както може — трудните думи и фра 
зи. От тази диктовка зависеха и бележ 
ките ни за срока, та напрежението ни 
беше голямо:

пипа

Ра. Още в един от първите ни часове 
при нея бръмченето се зададе от небе
то и име започнахме да се смеем. Знаех
ме какво ще стане и до един гледахме 
към Емил. 
приключение с новата учителка и пред
варително бяхме развеселени. Емил, раз 
бира се,, стана, притича между чиновете 
и залепи нос до стъклото. Когато само-

Чакахме радостни малкото

летът отмина, върна се на чина си и се
дна.

Ние сами обяснихме иа изненадана
та учителка:

— Той гледа самолетите. Той така си
!

гледа.
Новата учителка нищо не каза -Вед

нага. Тя нищо и не беше ни питала. Сл-
ед като помълча така още малко, изре
че спокойно:

— Емиле, в моите часове ще 
на този чин до прозореца. Чу ли?

— Да, другарко Николова — 
тихо Емил.

И в часовете при нея той сядаше 
на чина до прозореца.

седиш

/ каза

&
Л.Г На третия или четвърти урок при Ни 

колова се случи това, което всички нетъ 
рпеливо очаквахме. Бръмченето се зада
де отгоре, Емил стана, отвори процореца 
и рошава му глава се завъртя към не
бето. '

Ние гледахме другарката Николова. 
Тя спря урока. Настана пълна тишина, в 
която бръмченето нарасна много по-сил
но, стъклата звъннаха и след секунди 
всичко пак утихна.

— Така — каза Николова. — Сега 
да си продължим урока.

Тогава тишината, приспивана от кра 
сивия глас на Порожанова изведцъж по 
трепера от силния звук на самолета. Той 
мина ниско, и точно над нашето учили- 

разддънчаха.

ФРЕДЕРИКО ГАРСИА ЛОРКА

ще — даже стъклата 
Емил, който седеше далеч от прозорците, 
скочи и притрча към тях. Стъпи върху 
един чин безцеремонно, долени нос 
стъклото и зяпна.

се Емил затвори прозореца и я зяпна. 
Тя продължаваше да предава — 
но нищо изобщо не е станало — 
свърши нормално.

Когато седмица по-късно Емил бе 
извикам на дъската от иея ние вторачи 
хме в него очи, тъй както той се втора- 
чваше в самолетите. Слабият ученик пе
еше урока си вдъхновено. Николова ки
маше

все ед 
часътдо

И досега не знам дали той беше вид 
ял самолета, защото всичко стана тсужо 
ва бързо — само си спомням как Поро
жанова извика:

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

■ Димитровградсрещу него. Накрая му писа за
служена шестица— Емил? Ке-с-съ-ву-фетя 

Момчето не отговори и не помръдна 
от прозореца.

— Емиле! — повтори тя, — Питам те 
какво правиш!

Емил все^едно беше от камък.
— Слизай веднага от чина! —

Месец по-късно правехме 
нея. Само Емил и още двама 
ни шестици.

класно при 
имаха пъл на всички трудещи се и граждани

ЧеститиНие скоро започнахме да го питаме 
за уроците по литература, той знаеше и 
четеше повече от всички.

изви
ка ядосната учителка. — И марш навън! 
И на класното двойка!

Той най-сетне я чу, слезе от чина и 
• полека излезе от стаята. 1-вн пай 

международния 

празник на труда

А когато бяхме в час при Николова 
и се случеше да мине самолет над учи
лище, тя спираше урока си винаги и 
казваше:Освен тази двойка по френски 

гото подигравки от всички Емил 
влече със самолетите още сто, неприятно 
сти. В час по български веднъж 
ка изтича, та даже отвори прозореца и 
се подаде навън, за да гледа в небето. 
Тогава извикаха майка 
та стая

и мио 
си иа- - Тихо, ученици. Моля момчетата, 

тихо. Емиле, самолет.
Емил

главата си спокойно и унесено 
самолета.

пак та- отваряше прозореца, подаваше 
зяпаше

му в учителска- 
— предупредили я. че ще му 

малят поведението, ако така продължа- Новата нина учителка по български 
език и литература го и изчакваше спо
койно и унесено зяпаше него.

ва.
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издателство
••братство“

__пред нови
Реднзвнкателства

Общата стопанска 
ществена криза в 
та вече

РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НИ

Погнел през пролуките ка съмнението
Днес всички

ти в Югославия неуморно 
разправят приказки за Ев
ропа, но фактически 
ят всичко възможно, 
кога да не се 
нея. Съзнателно 
нателно, те действуват в по 
лза на ония, които с а про 
тив Европа, в полза на

сецесиоиис- дно с нашата глупост. Под вираха и капитализма, и 
девиза за „европеизация“ се комунизма и вървяха иап 

, води политика на „африка ред и само напред, 
низация“ ма Балканите. Дн 
ес или утре и България ще 
стане членка на НАТО. Ико

прав- 
та ни Нашият изход — това е 

машата мисъл, нашите при 
родни богатства, 
труд и нашата култура. На 
шият изход 
ние. Ние трябва да вземем 
съдбата си в собствените 
си ръце, както правехме ви 
наги в съдбовните моменти 
на историята, и ще побе
дим, ка^то 
всички народи, които пазе 
ха достойнството си. И за 
това вече не трябва да из 
пращаме мисионери във Ба

интегрираг в 
■ или иесъз

и об-
през по-д-мп,?™3' 

предизвиква кпп-ип 
положение и в Издаде"™
ПО „Братвство“ 8 о,-
когато неплатежоепособнсстта достигна б’ 
размери, че личите 
ди не се заплащат по тпн 
месеца, а дълговете към п 
чатниците и повече'от щест 
месеца, съвсем естествено 
се налагаше въпроса-
и "поа^Т* Д3 се РПботп И правят нови разноски 
ако „яма поне някакла 
ранциет положението 
подобри. По

Й“карската народност в 
чеР^е; бЕ констатнрано,В 
вия риема"ети "а по-
инсЬгтлакс>н за обществено 
скушшнТ"0' Народната 
чттет ще Ч30ме окончателни решения за прев

на правата и за 
на основател 

•Издателство „Братство“.

комическата зависимост нашият
предизвиква и политическа 
зависимост.

Днешните „апостоли1 па 
либералния
проповядват такъв модел 
на икономика, който при 
нашите условия представя- 
ва национална катастрофа.
Не само поради това, че 
падаме в челюстите на чу
ждестранния кадетая, кои
то ни иай-малк5» няма инте 
рее да запази нашия маци шингтон, които безсрамно 
омалей, икономически, ку
лтурен и политически сувз 
ренитет, но поради това, 
че усвояваме едии застарел 
икономически модел.

период
това сме

про
екта за така наречения Не 
нтагонал, който трябуа да 
бъде бариера пред Герма- 
ния и да не допусне раз
ширяване на нейното влия 

Изток. Този про
ект е направен още преди 
седемдесет години и още 
тогава на югославските ма 
роди е предопределена ро
лята

капитализъм

такива
Дохо- земането 

- Дълженията побеждавахание ма

По въпроса за 
но-финансовото 
бе констатирано, че Репу- 
лика Сърбия от бюджета 

и от други източници и по- 
нататък ще отпуски, част 
от необходимте 
за издаване 
Братство“

матерпял-
положеппедали

па тампон-държава 
срещу германското разшир 
яване към Близки Изток и, 
големите нафтови ресурси. 
Нашите народи скъпо пла 
тиха тази стратегия. Дали 
някой пак ни

да клечат пред лихварите и 
да искат долари за някак
ви мегаломански проекти, 
опетнявайки 
то на нашия народ. Нека 
си спомним, че под- ръко
водството на Йосип Броз 
Югославия по разни начи
ни е получила около 100 
милиард;* долара и въпре
ки това е доведена до бай 
крут. Това ще рече, че ня-

да се ’ 
същото време 

И пред същите проблеми сс 
намериха и печатниците в 
конто се печатат изданията 
на „Братство“, понеже и 
те не бяха в състояние 
обезпечат хартия остана 

възпроизводс гвенп

достойнство-средства 
вестник 

и останалите из 
Дания. Необходимо е оба- 
че Издателство „Братство“ 
н общините, в 
вее българската

на

НАШИЯТ НАПРЕДЪК —
ролята на курбан заради НАШЕ ДЕЛО 
„жизнените14 му интереси?

е определил

които жи- 
народносг, 

много повече да се аигауш 
рат в решаването на този 
проблем. Така „Братство" 
трябва да извърши иеобхо 
димите рационализации, от 
една страна, а от друга, да 
разшири своята дейност и 
чрез собствен марк 
обезпечава значително*: 
големи собствени приходи.

Нашият напредък трябва 
да бъде наше дело.
Ше разберем, че именно на 
шите сьюзници ни нанесо
ха най-готеми щети? Нима 
е толкова трудно да се ра• 
бере, че зб. преодоляване 
на кризата ни трябват пре 
ди всичко ум и труд? А 
ние имаме много гениални 
умове, които . ограничени 
от тоталитарната 
са принудени да продават 
интелектуалните си способ 
пости в безценица на чуж 
денци, и имаме трудолюб- 

нарс/», който е ирину- 
безделничи.

да
ЗАЩО УСВОЯВАМЕ ЗАСГА 
РЕЛ ИКОНОМИЧЕСКИ 
МОДЕЛ?

Когалите
териали за печатене.

ма
ма такава сума долари, с 
която тя може да направи 
икономическо възраждане.Изход

ние колективът па ..Братст
во“ не беше

Изглежда, че днес най- 
опасни са опия, конто ле
ят най-много сълзи за К>о 

от разеди- 
Югославия 

има нещо много по-лошо — 
жертвите, които са падна
ли за нейната отбрана без 
изгледи да я отбранят. Всъ 
щност , акс Югославия ра 
зграждаг ония, . които са я 
градили, тогава "това с те
хно право и никой, освен 
тях, няма правото да реша 
ва за това. Но съществу
ват нндиции, че разбиване
то ма Югославия е в служ 
ба на чужди интереси. Кра 
йно е време да разберем, 
че проблемите см трябва да 
разрешаваме със собствени 
сили. Нашата страна вече 
не с независима. Отдавна 
са я стиснали лапите ма лй

от това пояоже-

ФОРМУЛА ЗА УКРИВАНЕ 
НА ПРОБЛЕМИТЕ

в състояние 
помощ славия. За.цото 

имението на
да намери сам. без 
от- Народната 
на друтите компетентни ор 
гани на Ретблика Сърбия. 
Затова на 19

етпмг
по-скупщина и

Накрая да кажем, че ня
ма полза и от просташкия 
блян. наречен Европа. Те
зи недозрели мечти на не- 
дсрасналите 
предпочитат единна Евро
па като формула за укри
ване ча сегашните пробле
ми. Много просто, нали: ше 
плезнем в Европа и ще из 
гоним бедата, отведнъж ше 
стячем богати и Vмни. Ни 
кой даже не се пита как
ва е тази Европейска общ
ност. Европа — това е по
следната сламка, за която

система.
За тазиаприл дирек

торът и главните редакт^ъ 
ри на изданията бяха при
ети от подпредседателя на 
Народната скупщина д-р Па 
вич Обрадович. където за
едно със секретаря на Сек
ретариата по информапни 
Петар Жебелян и негови
те сътрудници, бяха разгле

цел „Братство“ 
трябва да изготви отделна 
програма. С представители 
на общините, в конто жи
вее българската народност 
ще се водят отделни разго
вори по въпроса па тяхно
то ангажиране във пръзка 
с проблемите на „Братст
во“,

„европейци“

ив
ден да

Нашият изход не е в уто 
пиите на комунизма и ли
берализма, които пропаги- 
рат някакъв паразитизъм, 
достъпен само на малцина. 
Тук ще споменем само, че 
моделът на либерализма е 
изграден върху световната

дани въпросите свързани с 
превземане на правата и 
задълженията на основател 
на Издателството „Братст
во“ от Народната скупши- 
на на Сърбия и обезпеча
ване на финансови средст
ва за преодоляване на фи 
нансовите проблеми.

Посочено е същ* така, 
че демократичните проме
ни, които са станали в Ьъл 
гария, представляват осно
ва за по-нататъшно разши-

се хващат удавниците, на
вявайки се. че накой щеНахегемония на долара, 

шидт изход е в реафпр.ма- ги извлече, на гухо. Но до
като догоним Еврптта. дос
тигнахме Африка. Европа —

ряване на сътрудничеството 
в областта на информира
нето. В този сммсът 
крепя се подготовката па 
платформа.

хварския интернационал от 
рода на- Международния 

под- | валутен фонд, Световната 
банка и подобни финансо
ви асоциации, които с де

па българските сетилетия „пият 'кръвта“ па 
нашия народ. А днес, кога

цията на нашите траднкио 
нни стойности, с помошта 
па които може да се о Ьор 
ми икономически

това са огромни социални. 
културни, икономически 
политически промени. Евро 
па — това не е бягство от 
себе си, това е смело про
тивопоставяне на себе си. 
Лицемерно е да се застъп
ваме за Европа, когато ней 
ннте противници ни предо 
пределиха ролята на дина
мит, който трябва да ч ра 
зори.

модел,
съответствуващ на нашите 
условия. И ако вече имаме 
нужда от чуждестранна ико 
помпческа' помощ, защо не 
я потърсим от Япоиил или 
Корея например — страни, 
които със 
станаха икономически свръ 
хсилн?
ння са надеждата на г.ьвре 
мелото човечество. Това са 
страни, конто умело сскн-

иСлед като д-р Павич Об- 
радсвит- заяви, че Републи
ка Сърбия гарантира граж- 

и националните 
всички гражда- 

и наредиос- 
включлтелио

която ще се
предложи 
органи с желание да се да 
де възможност за безпре
пятствен проход па ин
формации и по-добра освс 
домеиост на гражданите на 
Република Сърбия и Бълга
рия, живущи в иофанични 
те територии.

то този народ е натиснат 
от тежка криза, те поемат 
ролята на негови спасите
ли, обещавайки му златни 
планини само ако си про
даде
Предписват му „лекарст
ва“ против кризата, която 
му подариха сами или зае

дамските 
гграва на 
ни и народи собствени силити в Сърбия, 
и българската народност и 
че Издателство „Братство“

обез-
Техиите ностнже-душата на дявола.

важна задача в
на националния 

иделтите г на
има 
печаването 
и културен

Венко Димитров Иван НИКОЛОВ

УБИЙСТВО КАТО ПОВОДЕДНО
стигне. На почти ияД Димитровград отминем и милицията, която, 
е известна една група млади хора, йки местата на възможни стълкно- 
които всеки ден, всяка вчер са за вения между младите (диското, на
едно н едва ли мине вечер съща- феиетата и билнярд-зали) би трдб 
та група да не предизвика в някой вадо във вечерните часове да се 
„кафпч“ побой или друг ексцес. В намери там, а не по мирните райо 
групата са деца па родители, чия- ни на града. Защото, да е имало 
то семейна обстановка не е па ни поне едиц милиционер около пло- 
по, но има и такива които, как го щада, едва ли убийството би се 
казва нашият народ, имат всичко, случило.
Може би затова някои от тях са .
дигнали ръце от своите синове п И така вместо всички — учп- 
дъщерп и са ги оставили иа ми- лнщето, семейството, милицията, ор 
дост на улицата. Групата е изпеех ганизация на младите (която като 
на и па милицията, че ли изобщо не съществува) —

заедно да се намерят в реализация 
От друга страна училищата, по па извънредно важната задача — 

причини (обективни възпитанието на младите — те са

знаеКой възпитава младите?
съвет а сетне и иа заседание 

Димитровград. Отпия
па Скупщината в 
обшия брой дели .шепти през ми
налата година 18(12 па сто) са ::: 
пълнолетни, а иай-загрижаващо е 
това, че от тях 10 са деца до И 
годишна възраст или 55 па сто.

наГчичилото се в навечерието 
РстикТн убийство в Димитровгр- 
ая в кс^то е прекъснат един млад

и самата жертва са млади Р - 
от 15 до 18 години, особено -игри

всички, най-много родители- . без разисквания 
жава вей защото свиден рсакция иа делегатите.

броя па долик допие еамо ден след това пред сгра 
от негп» дата „а скупщината (или пред Кул 

турппя ДО“) "а площада се угаси 
,пт- едни млад живот. Убиецът е зало- 

и той ще отговаря пред зако- 
|-|<> въпрос е. какво ние всички 
направили до това да не

пе-

почти не
За съжаление и на заседание 

па Изпълнителния съвет, и иа Общ 
ниската скупщина, освен предещви

минапа милицията, отчетат
н без какаато и дател и рали редица

Ш1Й субективни все едно) са етапа оставени да ги възпитава улицата, 
ли само образователни, а най-малко съмнителните филмове, 
възпитателни ведомства. Семейство които виждат само свой интерес, 
то, натиснато от финансови нроб- най-често интереса на челните хо- 
леми в условията на икономическа ра. А докатй е така по улиците на 
криза, все по-малко има време па Димитровград и занапред ще ста- 
сс занимава с депата си, разчитай- ват побои и убийства, 
ки преди всичко на улището.
Пялата тази работа не можем да

За съжа- партниге,те. С пълно право, 
с увеличение натно направени 

Това е изтъкнато
вентиите дела, 
лнолетни лица. паСеКРС'ЖрИ",станцията 

Димитровград, Да 
Изпълиител-

в отчета на 
рентите работи 
па милицията в 

на заседание

исц Вна. А. Т.сссмепаден
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ТЕМИ И АНАТЕМИПЪТНАИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ ФОНД, ЗА■
И КОМУНАЛНО-ЖИЛИЩНА ДЕЙНОСТ В БОСИЛЕ1РАД

Ог днес за утреДобри резултати със 

скромни средства
■ ■ ■

дложение на този ™ос г 
б'ьде поставен МЛАДЬН 
НАЙДЕНОВ, но Изпълните 
лният съвет — не дава см* 
ласие За това място е ко 
икурирал и ДРАГАН ИВА 
НОВ, който вече на няко 
лко сесии на Общинската 

- идва като граж 
и повдига този

оадами в ул. „Сребърна“ 
утре ден отишъл при него 

че то

наЕдин от главните рашск 
сесияващи на последната 

на Общинската скупщина 
в Димитровград делегатът 
ТОМИСЛАВ ГАКОВ засег 
па редица въпроси,, каго е 
това сериозно обърна вни
манието на присъствуващи 
те. Личеше,, че Раков доб 
ре се е подготвил, щателно 
е изучил въпросите от ди. 
свиня ред, и което иак-съ 
щсствепо, даваше уместни

и заоплаквал му се, 
зи проблем с дълги години 
не се решава. Новоизбрани 
ят председател, 
знаейки добре 
то, му обещал: — Докато 
съм аз председател — този 
въпрос идма да се ловди-

През изтеклата година Общинският фонд за пътна 
ц комунално-жнлнщна дейност в Босилеград е разпола
гал: с 1 429 207 динара, От тях за различни видове кому
нално -битови проблеми са изразходвани 1 073 425 динара

37 647, Брестиица\— 57 815, 
Караманица — 2500, Мле- 
комиици — 16 200, Дукат 
- 151 805, Гложйе — 31 125, 
Горна Любата 2050 ди
нара и за изработка на ир 
оектодокумеитация зл реги 
оналния път Горно Тлъми 
но — Жеравш ю — 58 275
динара. Над 128 хиляди ди 
нара са изразходвани за 
уреждане на няколко ули
ци в града, а около 200 хи 
ляди за прокарване на ка
нализационна и водопровод 
на мрежа, както и за уре
ждане на строителни пло 
щй в речището на Драго
вищица.

В Общинския фонд за 
пътна и комунално-жили
щна дейност в Босилеград, 
ни уведомиха, че средства
та са изразходвани съглас
но с плановете на местни
те общности и че почти ви
наги средствата са били ог 
раничаващ фактор в рабо
тата.

вероятно
положение

скупщина 
данни 
прос.

И на последната 
този остро реагира срещу 
разтакането.

Макар- и със скромни ср 
едства, Общинския фонд за 
пътна и комунално-жилищ
на дейност в Босилеград, 
(разполагал е с 1 429 207 ди 
нара), през изтеклата годи 
на е осъществил сравните
лно- добри резултати. Лрс 
ди всичко в разрешаването 
на комунално-битови про
блеми в десетина местни 
общности: разширяване,

почистване и пробиване на 
селски и махленски пъти
ща, прокарване на водовод 
на и канализационна мре 
жа в Босилеград п Райчн 
ловци, и уреждане на стро 
ителни площи и улици в 
Босилеград. За тази цел 
Фондът е изразходвал 1 073 
425 динара. Най-много за 
разширяване, почистване и 
пробиване на селски и ма 
хленски пътища, над 500 
хиляди динара, в следните 
местни общности: Долно 
Тлъмино — 66 236 динара, 
Долна Любата — 55 807, Бу 
цалево — 8500, Груинци — 
28 967, Горно Тлъмино —

въ

га! сесияМандатът 
изте-

Така и стана.
на този председател 
че, но тези след него 
щели, иещели, нямат 
къде. Кога обаче ще се ра 

ли някой м.>

предложения.
Когато се повдигна въп

роса за приемането 
йдоустройствоно 
за „Стари разсадник“ и сл 
ед обичайната 
тика да се дават откъслеч 
ни обяснения и отговори, 
Гаков между другото каза:

— Нека ведиаж завинаги 
нещата се изяснят и раз
чистят, а после да гласува 
ме. Защо 
шшие за „Стари 
пик“ една . и съща служба 
при Общинската скупщи
на дава две тълкувания. 
Това е неприемливо! В та
къв случай, аз не 
да гласувам. Не искам да 
падне анатема 
ме. Защо да нанеса няко-

беше, че 
геоде- 
Белгр*

Отговорено му 
от Републиканското 
тско управление в

очаква в скоро да 
реорганизация

па
па 1 р

решение зреши, едва 
же да отговори.

И АЛЕКСАНДЪР СОТИ
РОВ, и НИКИФОР ИВАН
ОВ и още неколцина от та 

губят тър- 
се надяват 

я градоустройствен пл 
спокойст

ад се 
се извърши 
па гази служба, и след то 

ще се види дали то 
ва мдето ще се попълва и 
как. Разискването' по 
въпрос стана 
по едно време 
че липсва кворум.

вече мрак

ва
зи улица вече 
пенис Всички този 

нажежено инови
аи Да им донесе 
вие.

се оказа,
въпросното ре- 

разсад-
■

ь
»■искам

върху ме-

му вреда,
По същи а въпрос

изказа и ГЕРА РАДОВАН- 
ОВ, делегат от село Раде- 
йна:

се
М. Я.

ДИМИТРОВГРАД
— Аз съм от село, не 

съм тук, и ето, затова пр 
ез моя плац се прокарва 
улица... Когато купих нла 
ца, за улица през моя им 
от и дума не ставаше...

И други делегати възра
зиха. че няколко пъти до 
сега се променя „разработ 
ката“ градоустройствения , 
план за „Стари разсадник“. 
Освен пояснението което 
даде ■ представител на кад 
астралната служба — деле 
гатите не бяха напълно на 
ясно, дали е намерено 
най-справедливо решение.

Последно увеличаване 

на наемите
Всички живущи в обще 

ствени квартири на терито 
рията на Димитровградска 
община от първи: април 
тази година ще плащат 
16,62 динара за м2 жилищ
на площ до края на тази 
година.

Така реши Изпълнител
ният съвет на общината, 
съгласно предложението на 
Фонда за комунална дей
ност, в чиято компетенция 
са и квартирите. Предло
жението е прието единоду 
шно, тъй като, по иск на 
синдиката, строго са спазе 
ни всички законни 
редби,

си у нас, не са изключени 
изненади.

Като отделен въпрос бе 
поставено дали сме толко 
ва богати, за да можем 
още сега да достигнем тази 
цена на наемите, ако се зн 
ае, че в по-богати среди 
не е така. Отговорът оба 
че е във факта, че цената 
на наемите трябва да об 
езпечи определени средст
ва, предписани от съответ 
ния закон. Друг е въпрос, 
че на територията на об
щината има сравнително 
малки квартири, които да 
обезпечат тези средства. От 
друга страна може би а 
момента има среди, които 
плащат по-малки наеми, 
обаче до края на година 
та те трябва увелича
ват наемите, а в Димитров 
град до края на годината 
остават на ниво от 16,62 
м2 жилищна площ.

Димитровград

Значи — до нова сесия, 
на заинтересованите лица 
не остава нищо друго, ос 
вен да се надяват.

Да добавим, че подобно 
нещо се прави и с вече 
„историческите“ гаражи на 
ул. „Марпал Тито“ в самия 
център на града, И тук из 
глежда само се търси пре 
текс гаражите да не се Оу 
тнат, вместо веднаж да 
се пристъпи към това. До 
ри и сега, когато вече гря 
бва да започне да се ст
рои участъкът на тази ул 
ица от площад „Освобожде 
ние“ да изхода на междуна 
родното шосе 
рат временни „спънки“. . 
КОГА ЩЕ СЕ ПОСТАВИ 
РЪКОВОДИТЕЛ В КАДА
СТЪРА?

Матея АНДОНОВ
ОТ „СРЕБЪРНА" — ЗЛА 
ТНА... НЕСЛАВЕН РЕКОРД

Имат ли край недоразу 
менията с улица „Сребър
на“ в Димитровград? На то 
зи въпрос едва лц някои 
може да отговори и изгле 
жда, че всекй председател 
гледа да му мине мандата, 
а тази гореща „каша“ да 
остави друг. Този въпрос е 
„открит“ — почти 30 годи
ни. Не случайно, като виц 
се разказва, че преди де
сетина години, щом бил из 
бран нов председател АЛЕ 
КСАНДЪР СОТИРОВ 
от заинтересованите

21 милиона,болни' 
трудодниразпо

свързани с увели
чаване на наемите и дости 
гане на икономическата им 
цена до края на тази го
дина. Както бе изтъкнато, 
най-вероятно може Да се, 
счита, че същата на тери 
торидта на общината с 
това увеличение е достигна 
та, но имайки предвид вен 
чки икономически

се намн-
Работещите в Република 

Сърбия миналата година са 
отбелязали един необикно
вен рекорд Преди всичко 
поради малките и нередов 
ни заплати над един мили
он работника в нашата ?е-

Навършва почти една го 
дина, откак не може да се 
намери решение за ръково 
дител в геодетската 
жба.

слу-
Още на 11 май мина публика са прекарали 

отпуск по болест
наедин

гражпроце- А. Т. средно
по 20 дни?! По този начин 
са загубени над 21 
трудодни, односно 
1,5 милиарда динара.

Това 
ло“ 10

лата година, на сесия на 
Общинската скупщина за 

длъжността милиона
околоновини от гид изпълняващ 

беше поставен ИВАН ИВА 
НОВ, като трябваше 
га този 
реши. Преди 
еме комисията за 
нования при 
скупщина беше дала

Нашм магазини досе
въпрос да се раз 

известно вр 
наиме 

Общинската

явление е „лапна- 
на сто от целокуп

ните средства, които лапи > 
са изразходвани в здравно 
то дело.

В условията на острата' 
криза и недостиг на средс 
тва в каучуковата промг^О- 
леност в Димитровград — 
ГИД, търсят начини за обе 
зпечаване на средства. Ед
ин от начините е и откри 
ване на собствени .магази 
ни. Както ни осведоми ше 
фът на комерческата служ 
ба САША ДИМИТРОВ, 
ГИД е открил три собстве 
ни магазина, а 
то на още пет магазина е 
договорено й това в най- 
скоро време ще се реали
зира. Почти всичките мага 
зини са в Сърбия, предим 
но в Косово и Метохия. 
Със съществуващите два в 
Димитровград димитровгр

адската 
десет собствени

гумара ще има 
магазина, 

се продават 
собствени ироиз 

ведения. Разбира се, 
има и допълнителен асорти 
мент от други 
тели. Така например нас 
коро в магазина в Димит
ровград
мерят и произведения 
известния комбинат за про 
извбдетво йа спортни изде 
лия „Спорт“ от Белград. То 
ва значи, че най-вероятно 
тук, освен спортни обувки 
и дрехи, ще могат 
купят и прибори за лов и 
риболов, което в момента 
в Димитровград изобщо не 
може да се купи.

произведения ще бъдат вз 
ети от комбинат 
вместо дължимите средст
ва за дадени произведения 

ще на ГИД.

„Спорт“в които ще 
предимно

пре

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ, 
в Димитровград
на всички трудещи се и граждани

Както изтъкват в гумара 
та, може би средствата, 
ществени

производи- '
осъ

чрез собствени
те магазини, няма да 4 бъд 
ат много, но по-добре не
що, отколкото нищо. 
питалавложенията в нови- 
те ^магазини са минимални, 
тъй като повече от локали 
те са собственост

трябва да се на- /на
ЧеститиКа-откриване-

Празника
тРУДа---------------------

нана част
ни лица и вече са обору 
дени за продажба на 
ва стоки.

да се
таки

Тези А. Т.
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БЕСЕДА С НЕВРОПСИХИАТРА СИМЕОН ВАСОВ

■•V м

„Докторе, луд ли съм?”И11
ВЕЙ С този въпрос мнозина 

идват при господин д-р Си
меон Басов в

„мехлем^ за раната“, изпели 
тел, който болестта „неза- 

Димнтров- етост“ не може да излеку 
град, въпреки че малцина ва. Наистина има и дейсг- 
така открито го питат Със вително болни. Да нР навли 
същото намерение 
бихме при него, тъй като 
бяхме слушали неведнъж н 
не на едно място, че е 
твърде добър
внимателен събеседник и 
човек с голямо разбирател 
ство за чуждите мъки и 
страдания.

На въпроса ни, той 
вори отрицателно, 
мнение, че здравомислещи 
те винаги изпадат в диле
ми, особено в моменти, ко- 
гато нечовечността

. в
811111

зам в причините, те обик- 
новенно еа многостранни, 
за тях може да се говори 
по-обширно, но мястото не 
му е тук. Па все пак, ка
сае се за хора, живущи в 
БЕДА или за ЖИВОТ В 
ИЗОБИЛИЕ.

се от-

В специалист,II!кгНИи т
----- Кои са повече?
— Онези — прекадено си 

тите.

отго- 
Изрази. "■

— Във връзка с-това как 
во мислите: дали е вярно, 
че парите не носят щастие, 
но смиряват нервите^* — 
питаме.

— Според мен, парите 
(незаслужено заработени) - 
могат да подлуц51г човека. 
В такива 
ря угризението на съвест
та, доколкото ч има. Същ<з 
така и неправдиниге 
сат нервите и отравя г ду
шата. И то, особено онези 
неправдини, 
ват и му нанасят хората гг 
обществото като пяло.

СЛЕД МОДЕРНИЗИРАНЕ Нд вземе
връх в живота им и им на 
трапва неправдоподобни 
мерила за поведение,

се опитахме да му 
внушим, че при него идват 
..хаварисани“ хора, че пред 
неговата ординация има до 
ста млади хора, той споде-

Ж.П. — СЪОБЩЕНИЯТА ДО 1998 ГОДИШ

ОТ ДИМИТРОВГРАД ДО БЕЛГРАД 

ЗА ДВА ЧАСА!
Когато

моменти лроговали:
Вече е 

стои 
железопътните

— .Мнозина са травмати- 
зирани от безработицата, с 
години не могат да се тру
доустроят. . я някой по
стоянно им дава льжеобе- 
щгния.

— В кост насока са ваши 
те съвети? * *

— Преди всичко — разго 
варям. Вдъхвам им кураж, 
опитваме се да ги релакси
раме. Още при амнезията 
виждам за каква личност 
се касае. След определяне 
на диагнозата, определям 
терапията и лекарствата. 
Куративно следя ..болните“. 
Вижте, тези досиета са ку 
мулативни и всичко тук е 
записано. Аз съм един вид

известнр, че пред 
„европеизнране“. на 

съобщения 
в нашата страна. С изграж 
дането на така наречената 
„бърза ж.п. —

ва само за два часа! Как 
то на шега заяви един 
членовете на 
ната международна 
сист тук
по-бързо отколкото със са 
молет, защото, той трябва 
да кацва на летища... а вл 
акът ще има съвсем малки

кредит} се отпуска при 
твърде изгодни условия и 
ще се отплаща след 5 го
дини. Внедрител на нашия 
дял на тези капиталовложе 
ниа Ще бъде ЖТО—Белг
рад.

— Какви други придобие 
ки донася изграждането 
на „бързата ж.п.—линия?

— Първо — ще се пъту 
ва бързо, и комфортно, за 
2 часа, както вече казах; 
сетне енергия е родно пр 
оизводство 
чително ще се подобри и 
опазването на човешката 
среда.

къ-»от
неотдавнаш 

коми
които създа-ще се пътува

линия*- ко
ято от Суботица през Белг 
рад и Ниш продължава за 

" Димитровград.
Какви

I

— Докторе, както в нача 
лото намекнах, неправдини 
те към меноолекчения ще до 

несе подобрението на 
лезопътните съобщения 
населението

престои...
— При такива скорости 

гарантира ли се сигурност 
в движението?

— Напълно. Сигурността 
по „бърза 

бъде
Локомотивите

са ме напрази- 
„удрен“. Някои казват, 

че и вие неьропспхиатри- 
те носят белези на ..удре- 
ни“. Къде е испшата?

жс- лина
от Димитрови 

радска община. По тези въ 
проси беседвахме с шефа 
на жл. — гарата в Димит 
ровград КИРИЛ СПАСОВ.

— Усилено се работи ьъ 
рху реализирането на иде 
ята за изграждане на ,.бър 
за жл.—линия“ през Репу
блика Сърбия. Тя „приети 
га“ от Виена и Бу дапеща 
през Белград и Нигп до 
Димитровград. До 1994 го 
дина трябва да се завър
ши участъка от Суботица 
до Белград, до 1996 ст Бел
град до Ниш, а сетне ще 
продължи до Димитровгр
ад. В 1998 година трябва 
да бъде завършена дотук.

— Кз" ще се пътува с 
влак тогава?

— Много приятно! Пързо 
и първо от Димитровград 
до Белград в 1998 година 
вместо за 6 — ще се пъту-

на движението ток а зна
та ж.п.—линия“ ще 
сто на сто. 
ще бъдат оборудени 
ектронни 
тори. Чрез фотоклетки ще 
се алармира и най-малка 

Ако например 
задреме — чр

— Беспорно такова мне
ние и заключение се 
въз основа на - нашите 
такти с пациентите. Но то
ва е нашата професия, Рие 
не мислим така, без оглед 
на другите какво мислят 
за нас. Впрочем всяка про 
фесия си и.ма и добри, и 
лоши страни,

прие
кои-с ел

уреди и комп-о- Матея АНДОНОВ

опасност.

ТО „Автотранспорт"машинистът 
ез специални уреди ще бь 
де алармиран... 
шинистът по телефон 
може да се осведоми

Сетне ма
ще

По-нататък в беседата с 
д-р Симеон Васоз 
се уверихме, 
познания на човешката ду 

са твърде широки, че 
притежава изтънчен усет за 
създаване 
доверие с 
че всяка дума е отмерена 
и тежи на мястото си.

Босилеград 
на пътниците си, 
населението и работниците 
в общината и 
страната 
ЧЕСТИТИ

за
евентуални опасности 
реме.

— Кой финансира този 
„подем на столетието“?

— Сума от 80о/0 е меж- 
дбнароден заем чрез орга
низацията 
води от г. Варлав. а 20'>/о 
ще трябва да обезпечи Ре
публика Сърбия.

Инак,

наз напълно 
че неговите

ша

на мостове на 
пациентите иУИЦ, която се 1-ви май

д-р Слобода 1 Василевмеждународния т

страстен наблюдател лежителни резултати а всеки мач зичесКа култура, където всеки иде 
биваше истински празник за града, намери себе си. Затуй УЧИЛИЩЕ- 

Питам се: какво ни пречи днес ТО трябва да бъде мястото на те- 
това пак да знаем? . зи изяви, а главните инициатори и

сме имали повече, отколкото има- Вярно- е, че условията за раз- носители на всички активности да 
ме днес. Но с тъга си спомняме, питието па физическата култура и бъдат преподавателите по физичес- 
че преди около четири десетилетия спорта в града ие са ма завидно ра ка култура в основното и средното 
всички знаехме кой ни е пай-б ьр- виище, по ако нашето заключение училище. Те трябва да поемат тази 
зият човек в града, кой е пай-из- и неоспорим факт е, чс и при та- твърде отговорна задача, преди вей 
дръжливият и иай-бръз на дълги кипа условия постигаме още как за чко да научат младите да обичат 
бягапия, понеже постоянно се про- белсжитслии резултати в атлетика- спорта и свободното си време по- 

(МЕМ8 8АМА Ж КОЯРОКЕ 8АМ0) ьеждаха кросове, кой е пай-енлпм- та— относно в бягапия на сфеднп вече и с удоволствие да прекарват 
На 19 април т.г присъствувах ят, кой най-далече тласка гюлле. разстояния, длъжен е някой, койю на спортните терени, а не‘в мрач-

хвърля копие или диск, кой е най- затова е отговорен, да види, сьО- ните и задимени кафенета и-'„ка-
с помощта на фичи“.

бил и като 
на активните спортисти.

Непопулярно е да се връщаме 
към миналото, в което сигурно не

МНЕНИЯ

Здрав дух в 

здраво тяло
Която мена една среща-разговор,

въодушеви. На нея нямаше гюл и ти -добрият в овчарски
печи Трогнат бях от вдьхно че това само един се опитваше
, - — популярният Франк, но неговото цме ито ще бъдат гаранция за но-иата- нашия град имаме

се знаеше (както що Пера от Сми- тъшно развитие на този спорт и специалисти и същевременно голе- 
бивши ловци най-далече тласкаше гюлле), постигаме па още по-добри резул- ми ентузмасти( какъвто е например

тати другарят Васил Вацев), а всички са
Отново не бих се съгласил, че живо заинтересовани за развитието

скок, въпреки людава м създаде
ентусиазстн съответните услрвня, ко Когато знаем, че в момента вчески

вените изказвания, които са и по
вод за статията.

Именно, бяха поканени
спортисти и любители па спорта, че само той можеше да прескочиШШШ ШШШШ штшт тштт
пие ошю заоранено дл ее Знаехме кой е най-добрият ко спектър спортни дисциплини и чрез вено ни води в здрав живот.
м ‘Е “ "м°=-и отно- лоездач, най-добрият боксьор и ша спортна организираност да се прив Да не забравим и топа, че в 

Вярно е, че иремешиа * хматнсх' И кой с иай-добрият илу- лича младежта , понеже това е и тези кризисни времена и критични
тенията между хората ее про „опеже тогава Нишава ие бе- йай-добрият начин за възпитание. С моменти, югославският спорт ни до
ха, с което пшцко1л ее опра Ше замърсена,. Знаехме и това: кой оглед па задължителното школува- стапя най-големнте радости и осве-
шк>!° ",Р°иГ V човека иай-цепиото зиме. е най-добрият скиор... А да не, е което почти цялата пи мла- жопне. Па защо да не го развива- 
истина е че у човека ,шиц ^ ^ говоря за волейбол, а особено деж е обхваната, то е разсадник на ме (според възможностите) и в на- 

може ш се изяви в някоя за футбола и баскетбола, когато Ди широка лепеза спортове и основна шия град. 
спортиш дасциш1Ш(а, па макар това митровград постигаше твърде забс- клетка за развитието па масова фп

изключителни

Впспл Каменов
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МАЛКА. АНКЕТА ПРЕД ПРАЗНИКА НА ТРУДА

ОТ ЗАПЛАТАТА НЯМА ЖИВОТ
тпте н жизненият стандарт, който е под нсяко -Рла

ли може Д« сс

Пред Празника на труда — Първи май мнозина 
от попитаните не се съгласиха да гдворят за вестника.
Питаха, дали на шега, или йе: „Още ли се празнува

ТОЗГергьовНден*и',Дали3порадиНпрекале11оТоИприсъстине лио равнище, са теми, за кешто «два
к мълчи. Затова въпросът може да се формулира

свързвате двата края на месеца с вашата
на така:

заплата?\ на политика по телевизията (ежедневните телевизион
ни предавания на заседанията на Парламента) нлн пс как

рабо 'шаваме от много мрща. Пс 
стим на всичко. Още пове
че , чс от тази моя скром
на заплата трябва да отде
лим и за квартира, вода, 
ток... Не рядко сме прииу 
дени и да взимаме на за- 

общо см. С други думи — 
ко се живее...

МИТЕ МИТЕ13, работник 
в цеха за производство па 
кондензатори;
положение се намира три
членното ми семейство, мо 
же да се заключи от фак
та, че аз вече за четири ме 
сеци не съм взел пито ед
ин динар. Съпругата ми ра 
боти в цеха за сушене па 
овощия и зеленчук, но и 
там положението не е мно

ВАСИЛ АНАЧКОВ, 
тник в общественото пред
приятие „Бор“: — 
сме със заплата, аз и съп
ругата. Обаче и едното и 
другото лредприятие 
„климави" крака, 
те им са малки — 
около 5 до 6 хиляди дина
ра. Покрай това заплатите 
взимаме със закъснения от 
месец, или два. При такава 
обстановка едвам свързва
ме първия с последния ден 
ма месеца. Затова от време 
па време „дупките“ в се
мейния бюджет попълнява- 

карто ме с допълнителна работа.
Досега някак . си кърпехме, 
а как ще бъде занапред, не 
зная. Наистина квартира
не плащам, но 5 души със • го по-добро. И те вече два 
нашата скромна заплата месеца не работят. Наисти

на със закъснение от един 
или два месеца, но все пак 
досега взима заплата и от 
гях главно се издържаваме. 
Да ч не е помощта от роди
телите ми, трудно бихме 
могли да егзистираме. От 
повече започнати акции се

— Без село нищо ме ста
ва — па същия въпрос от- 

НЕДЕЛЧА БАСОВ, 
зает в „Нишава“. 2—2,5 хи
ляди динара едва ди стигат 
за храна и ' ток, вода. Ако 
към всичко добавим, чс и 
тези от малки по-малки 
лични доходи се мзпла- 

в щат нередовно и с голямо 
закъснение поради вече из
вестното положение в сел
ското стопанство, тогава . е 
ясно, че от стандарт няма 
нищо. Но пак краищата

ПЕТЪР МАНЧЕВ, теле
фонист в конфекции „Сво
бода“ в Димитровград: ,.С товаря Двама
две хиляди и двеста дина
ра едва ли могат. да. сс 
свържат двата края само 
на една половина от месе 
ца. Какво жизнено равни
ще могат да ми обезпечат 
тези пари? Затова ние 
кЪнфекцията и дадохме пъ
лна подкрепа на стачката 
на текстилците. Н,о и ми
нималните заплати не ре
шават много. Да не е допъ 
лнителната дейност, едва ли 
може да се говори за ня
какъв жизнен стандарт.

— Със съпругата не по
лучаваме ни пет хиляди ди 
нара, добавя пазачът Й0- 
ВАНЧА ДИМИТРОВ, който 
слуша нашия разговор. 
Живея само от заплатата, 
а за квартира давам по 20 
марки. Наистина не е мно
го, но и квартирата е са
мо една стаичка без баня, 
без ншцо. Лък и няма от
къде да попълвам семей
ния бюджет за нещо по- 
-добро. Дано след стачката 
и споразумение на текстил 
ните работници с правител

сапа
Заплати

теж-

В какво

се свързват — селото да с 
живо, защото оттам е най- В. Аначков-голямата помощ 
фи, лук, фасул, мляко, си 
рене... теленце, прасенце.

Ясно е от отговорите на 
само трима, че едва ли има ' 

— човек или семейство, кое-
трудио могат да живеят. 
Още повече, че и инфлаци 
ята отново взима размах 

ЛЮБИНКА ЙОКИЧ, про- 
общественото 
„Босилеград“:

то да живее само от запла 
та. Всеки с нещо попълва, 
празнината от 35 на сто до 
републиканското средно ми 
во на заплатите. Затова и давачка в 
вълненията сред заетите в предприятие 
общината са сравнително — Работя само аз. Заплата 
малки. Но това не значи, та ми е твърде скромна,
че така винаги ще бъде, за За февруари взех всичко 
щото старите умират,, а пи 2800 динара. За четири ду

ши това е малко, колко и

отказахме, дори и от по- 
-нататъшното изграждане 
на къщата, която започнахвите сами не раждат

да се пести. Затова се ли-ството, нещо се измени. ме поеди няколко година. 
ЗЛАТАН АНДОНОВ, 3. Андоновпен-

. сионер от село Райчиловци: 
— Трудно е. Обаче, свиде
тел съм и на по-трудни го
дини.
2500 динара, а издържавам 
семейство от два члена. С 
големи себеотрицания няк
ак си изкарваме. Мене ме 
загрижават 
политическите проблеми От 
кризисното положение мо-

. жем да се извлечем само с 
по-голяма работа и иконо
мии във всички области. 
Времето за някакъв раз
кош, или луксоз трябва да 
забравим.

Имам пенсия ’ от

много повече

Й. Димитров М. Я. Л. Йокич

2.9 1 и 2 ( II О 21ЕКТЯйРР1УП10НО РПЕОЦ2ЕЙГ 5 П ■ I 1 I
Фондът за комунална 

дейност и пътищаШСНОЕЬЕНТН АКЕ
Т.чгом аьма о теI.ах ютод е теноялц Е1Е«1В|тд,|х,

В ДИМИТРОВГРАД

НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТАВ, СУРДУЛИЦА

ЧЕСТИТЯТ ЧЕСТИТИ

I

на всички граждани и работници в общината и
цялата страна първи май

ПРАЗНИКА НА ТРУДА С пожелания за успешно развитие занапред
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РО 1МЕХ „СТОЧАР» 1 вая каяДИМИТРОВГРАД
°т™™еСТВеНИТе предпРиЯТИя „Нишава" и
н! вей"00"" " К°°П^адия „Кооперан“ 
на всички трудещи се н

Угоститехьско туристичко предузеЬе са п.о. — Димитровград
и граждани

ЙА' ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДАНИ 
ЧЕСТИТИ

ЧЕСТИТИ

1-ви май Първи майС поежлани
а в а“

я за още по-добри успехи занапред 
организира селскостопанското 

Ществения сектор 
п е р а и т‘‘

„Н и ш
производство на об-

»К о о „БАЛКАН" ви кани да посетите обектите му на граничния пункт 
„Градина", новия хотел в града както и заведенията му в спортния 
център „Парк", на железопътната гара в Димитровград и Пога- 
новски манастир.
ПОСЕТЕТЕ ЗАВЕДЕНИЯТА НА „БАЛКАН“!

частни организира производството
частнид сектор на селскостопанското 

п1 ъ Р г о к о о п"
и изкупуването в

прнизводство
снабдява населението 

хранителни произведения
с всички видове промишлени стоки и

ОБЩИНСКАТА СКУП
ЩИНА 

в Бос ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА БЪЛГАРИТЕ В 
ЮГОСЛАВИЯ

ОБЩИНСКАТА СКУП
ЩИНА

в Сурдулица
и л е г р а д

честити честити честити

Празника на труда 1-ви май
на пионерите, 
младежта и войниците, на 
гражданите, работниците и 
бойците в общината и 
страната

на всички трудолюбиви хора, пожелавайки 
делови успехи и лично щастие.
ДСБю се обръща

им на пионерите, учениците, 
младежта и войниците, на 
гражданите, работниците и 
бойците в общината и 
страната

към членовете си, симпатизи- 
антите и доброжелателните хора с молба да по
могнат дейността му с парични дорения на джи- 
ро-сметка 62500-620-16-80701-158 Нишка банка, Ниш.

ой КОМУНАЛНА ТРУДОВА ОРГАНИЗАЦИЯ 
„КОМУНАЛАЦ 

В ДИМИТРОВГРАД

18320 Оклигоуктай 
Ейуагйа КагйеЦа 1 
Те1ех: 16840 
ТеМах: 010-63-112

НА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ И ГРАЖДА 
НИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТАНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИ

Международния празник на труда Ч Е С Т И ТИ

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ Първи майГИД ПРОИЗВЕЖДА
— Лачени, дамски и детски ботуши,
— спортни кецове,
— различни видове гумено-технически стоки със и без метали и с 

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

изведения___________________________

с пожелания за още по-добри успехи в 
социалистическото изграждаме 
занапред

и други нро-

■ . ' ’ 1||
1и И в 1С СЗ Т В К $ /)>К1!/|\\о гд| т л ,ч ■ гчк*>\ чм ич-„!1М чш Т1Р/у/&.НЬАУ

ПРАЛ1Н1911
ГраГ)«винсха РО
Строителна^ ТО

Димитровград

Iр
НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ 
И ГРАЖДАНИТЕ

ЙгД*1

— ООСТ „ЧАРЛПАРА" — ЛЕСКОВАЦ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ 

— БОСИЛЕГРАД
ЧЕСТИТИ

на гражданите и трудовите хора в Боснлсградска община, Южно* 
моривски регион н цялата страна

Празника на труда ЧЕСТИТЯТ

1-ви иайкато им пожелава нови завоювания в изграждането На социализма
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ЧЕСТИТИ

АГРОКОМБИНАТ „НИШ" РО, „АНГРОПРОМЕТ" НИШ ИЛ всички
ГРАЖДАНИ

'МаламВас 11
Първи майШуЩЕЩАооур

11
по-успешно сътрудничество и успехи 

ППП Победа" се занимава с търговия на едро и дребно, 
изкупване на добитък и всички видове горски плодове, а в съдеи- 
ствГс кооператорите си и „Агрое,сспорт“ от Долевап и с произ- 
водство на месо.

ППП „Победа" в своите магазини в 
Горна, и Долна Лисина, предлага на- 
промишлени стоки и хранителни произведения

с пожелания за още
ГОСТИЛНИЧДРСТВО „ЦЪРНИ ВРЪХ"
На венчкн свон потребители, делови приятели, 
граждани и трудещи се

ЧЕСТИТ II Райчиловци, Добри дол, 
клиентите си всички видове 

по подходящи ценич 1- ви май\

„ИЗГРАДИЛ“
СТРОИТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ
В БОСИЛЕГРАД

„ТАЛАМБАС" снабдява населението с осич- 
ки видове промишлени, хранително» вкусови 
и селскостопански стоки.

;
ЧЕСТИТИ

Празника на труда
свои делови приятели, потребители и гражданите нана всички 

Босилеградска община и страната
ПОЖЕЛАВАЙКИ ИМ НОВИ ПОСТИЖЕНИЯ И УСПЕШНО

I БЪДЕЩЕ
На венчкн граждани и трудещи се от Бабушнишка община

ЧЕСТИТИ
V •

Международния празник на труда
ПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВОНЦИ

с пожелания за успехи в живота и труда 
„ТЕКСТИЛКОЛОР“ печата всички видове тъкани.
Произвежда лека конфекция, кърпи, спортна конфекция и други 
видове конфекция НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ, ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕ 

ЧЕСТИТИ

1-ви май
РАДИА ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕКЦША

Шз СЬхт&хутгг С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРЕУСПЯВАНЕ В ЖИВОТА 
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕ

СА НЕОГРАНИЧЕНО,М СОЛ И ДАР 
ООУР „МЛАДОСТ" — ПНОМОДГОВОРПОШПУ ООУР д 

РОШВОДН.Д сл и. с. о.
Димитровград — м. тиха :со ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

в Босилеград

Честити
ЧЕСТИТИ

Празника на труда 1- ви май' 9‘
На всички граждани и трудещи, като им пожелава по-добри ре
зултати в бъдеще на пионерите и младежта 

на войниците и 
на гражданите 
и трудещите се 
в общината и страната

бойците,

ОБОРОТНО-ПРОИЗВОДСТВЕНО И УСЛУЖНО 
ОП „БОСИЛЕГРАД"

В БОСИЛЕГРАД

\
ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 

с Сурдулица 
Честити »ЧЕСТИТИ

Първи май1-ви май
на пионерите, учениците, 
младежта и войниците, на 
гражданите, работниците и 
бойците в общината и 
страната

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

ОБЩИНСКИЯТ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ 
Бабушница

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

Ч е с.т и ти

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
в Бабушница

в. \ ГОРСКАТА СЕКЦИЯ 
Г. о с и л еград-

на всички трудещи се и граждани
на гражданите и работници 
те вЧестити Босилеградска община 

и цялцта странапV.

Празника на труда ■<

Че с т и т и

Първи май Празника на•V труда
Страница 14
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ВрнРЕ^ТоГ МаЧа Червена
ТЪЖЕН ПОМЕН

ЗВЕЗДА" В БАРИ НА 29 МАЙ ЩЕ 
ПРЕМЕРЯТ СИЛИ Ц ЗВЕ 

ЗДА — ОЛИМПИК

„БАЙЕ На шести май 1991 годи 
на се навършиха 40 тъжни 
дни от смъртта на

В твърде драматичен и 
неизвестен до последния се 
кунд. мач Цървена Дивна

Стоянова
звезда

успя да се класира във фи 
палето. Във втория полуфи 
налей мач в Белград е Ба 
иерн тя 
и тъй като в

от Димитровград.игра наравно 2:2
първия

Мюнхен победи с .2:1 
се срещне във фина пето па 
29 май с френския Олям- 
пик.

Ц. звезда поведе 
Синиша Михайлович в 28 
минута. Второто полувреме 
обаче „Байерн" нъпво успя 

-аш- Да изравни, а сегле л да 
С постигне идентичен резул-

тат както звезда в Мюи- 
хей 2:1, Настъпиха драма 
тични моменти, в които 
Цървена звездг" иг?а пове 
че щастие. В последните се 
кунди на

в
Иа този ден в 11 часа 

ще посетим вечния й дом 
на димитровградските гро
бища.

— ще

чрез

Мила съпруго и майко, нека нашата болка и съл
зите, коиТо ежедневно роним за теб не безпокоят вечния 
ти мир.

По този случай изказваме голяма благодарност на 
колектива и трудещите се от предприятието „Свобода", 
на заетите в органа на управление при Общинската скуп 
щипа в Димитровград, които ни оказаха финансова по
мощ и със своето присъствие облекчиха нашата болка в 
тъжното шествие до вечния й дом.

Опечалени: съпруг Благой и синове Драган и Деян.

.пача когато ус
пя да изравни резултата.
™_еД. Т°ва на белградска

% „Маракана", настъпи нео
писуема радост, кочгб про 
дължи до 'Ори.

\'7\,

Голяма борба в реванша

ЗАПОЧНАХА На 11 май 1991 година 
се навършват

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

Заслужена победа на „Свобода“ ДЕВЕТ ТЪЖНИ ГОДИНИ

РСН от преждевременната смърт 
на милата ни и незабравима..М. ТОПЛИЦА“

ПИЕ) — „СВОБОДА“ 76:82 
(39:40) -

М. ТОПЛИЦА: И Джорд 
жевич, Б. Коцич Д. йо- 
нович, Б. Ракичевич, 3. Ми 
ленкович, Д, Ранджелович, 
П. Коцич, Н. Игиятович, Д 
Ранджелович.

СВОБОДА: 3. Геров, с. 
Станкович, Н. Д;Ажнч, Д. 
Петрович, В. Сотиров, 
Ранчев^С. Крумов. В 
ов, Ж. Стоилков.Д, Сотир
ов, й. Алексов, С. Тошев

В първия 
„Свобода

(ПРОКУ риа в тази дивизия от Сръ 
бска дивизия .

Победата на „Свобода“ е 
напълно заслужена и 
та. Димитровградските бас
кетболисти напълно 
раха прокупчанн. Сред най- 
добрнте в отбора иа

Зорица
Пецева

Вече една -седмица в спо 
РтниЯ Център „Парк“ в Дп 
митровград се 
Работническите

чис-
провеисдат 

спортни 
игри Играят се мачове по 
футбол на

падпг-

от Димитровград„Сво
бода“ бяха Д. Петрович и 
Д. Сотиров.

Във втория кръг на Юго 
купата „Свобода“ загуби в 
Димитровград от отбора иа 
„Пирот“ с 81:79

малка врата и 
вече няколко отбора си за 
воюваха високо място. Ср
ед тях са: ..Свобода“, ГИД 
I, П„ „Циле“, „Сточар ,

М.
Мат-

в послед
ните секунди на срещата, 

отборът Димитровградчани
в деха по едно време с \2 

разлика, но след като от 
играта излезе Геров, 
те успяха да извоюват 
нимална победа.

Наскоро трябва да започ 
нат състезанията 
налите спортни дисципли - 
ни.

кръги в оста дори во Съобщаваме на роднини, близки и познати, че в 
този ден, в 11 часа ще посетим вечния й дом на димит
ровградските гробища.

Опечелеии: майка Цена, баща Георги, сестра Тодорка, 
братя: Тодор и Златко и множество роднини, близки и 
познати ,

на гостува
Прокупие и оттам се завь 
рна като победител 

над отбора
„М. Топлица“, който се въ

на- гостм
«ми-ложи се на

Д С. Д. С.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГРУ 
ПА „ЮГ" ТЪЖЕН ПОМЕН

На 8 май 1991 година се 
навършават 
от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща, тъст п Дядо

Порой от голове край 
Драговищица

ТЪЖЕН ПОМЕНшесг месеца

На шести април тази го 
дина с непонятна н незабеле 
жнма постъпка прекъснат е 

Щ в цъфтяща младост живота 
Ц на нашия син, брат, вуйчо и 
Ц внук

■§
.ЧЕЛИК“ (СУРДУЛИЦА) : .БУРИМИ" (ПРЕШЕВО) 13:0
(4:0)

Босилеград, 21 април 1991 година. Игрището „Псска 
2 и Л. Йович1, Г. Ива/гчов

ра" край Драговищица. Теренът и времето, подходящи за 
игра. Зрители около 30 души. Съдия на срещата С. Стан
кович от Сурдулица. Голмайстори: С. Трифунович* — 3, 
М. Байрамович — 2, Г, Ишятович — 2, II. Михайлов —

3 гола.

Бобан
Георгиев

>3
В третия кръг на пролет 

пия полусезон от настоя
щото футболно първенст
во в МФД—Враня /руна 
„Юг“ футболния отбор 
„Челик“ от Сурдулица, сре 
щу отбора „Бурими“ 
Прешево, бе домакин 
игрището „ 
силеград. В 
рде с/тортменска игра ви
сока победа извоюваха фу 
тболиститс от Сурдулица. 
Резултатът 13:0, полувреме 
4:0, най-добре отразява си 
лите и възможностите ма 
двата отбора.

Футболистите на „Челик** 
още от първия съдийски си 
шал силно започнаха да 
атакуват на гола па съпер 
пика. Започнаха да се ред 
ят една след друга атака. 
Имаха превес па терена и 
след
тът вече 
ва превесът па футболисти 
те от Сурдулица бс * още

1/о-гол ям. До края на пър
вото полувреме те отбеля 
заха още 3 гола.

И през второто полувре 
ме физоломията и ритъма 
па играта //е се промени. 
„Челик“ постоянно атакува 
/не, а футболистите па 
„Бурими“ надиграни във 
всички елементи па футбо 
лпата игра, се отбрливаха. 
Обаче и това правеха тнър 
де неорганизирано. До края 
па играта сурдули/пките фу 
тболисти отболяваха още 
9 гола. Крайният резултат 
бе и реален от онова, кое 
то видяхме па игрището.

В тази среща „Челик“ иг
ра в следния състав: М. 
Илич, С, Стамеикоиич, И. 
Величков. Г. Ивапчов, С. 
Радойчич, Г. Иваиович, М. 
Байрамович, С, Трифуио- 
вич, Г, Игнятович, Л. Йо 
вич. и И. Михайлов.

М. Я.

■' 4
от село Гоиндол

от
па

Псскара“ в Бо-
I! лиши: само 18 години, години конто са начало на 

зрял живот, години, конто трябваше да бъдат път 
откриване красотите на живота. За съжаление като пъл
нолетен прекара само един месец. *

Остави този наш свят, който може би не го разбра- 
нанълно н нс го прие в прегръдки. Остави нн нас вечно 
да тъжим. ,

В дните па най-голяма болка и скръб искаме;/ да 
изкажем благодарност на всички онези, които нн пода
доха ръка на утеха н съболезнование, отделно на него
вите другарки п другари.

коректна и твъ КРУМсоколов към

от село Било

По този повод на 4 май 
гази година п десет часа 
ще посетим гроба му на 
Димитровградските гроби
ща и ще се поклоним пред 
паметта му. Каним близки 
и познати да ни придру
жат.

Опечалени: съпруга, сино
ве, дъщеря, зет, снахи и 
внуци.

Опсчалс/Ш: баща Сретеп, [цайка .‘Розалия, сестра 
Сузапа, зет Марнико, племеница Юлиана и семейства 
Дубовскн н Георгиев.7—8 минути резулта- 

беше 1:0. След то
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* СаТи Ра * забава

Нови адетие
Има стара дума: „Ка се градско чедо покои- 

дири и т*ька и тъка, ама 
ри — пи печено, ни варено“. Та искам да 
жсм дека и ние селяците почнаме да се прави 
ме чиновници, ама оно ич ни не прилега.

се селско поконди-ка
ви ка-

При нас си беше такъв адето: дойде ли
жена че до-

ти
човек дома, че наточиш по чашка,

за мезенце, пивнеме, подумаме си, 
че тури манджг 

у паница, що е дал господ, па искуса ли я» че 
му притури до дека се човеко не наяде, сам да се 
мане и да му фстане. Додека не остане, нема 
да стигне.

Арно ама това го изнамерия съга за многу 
некултурно, речиго простачко.

Една пролет идоме ние с Банете Пърлюшки 
та копаме некакъв канал на едни теквия смете- 
няци. ни селян>е, ни граждагье. Имаше още 
кои три-четири дечища, таквия спадала, а Баие 
ели си е улав, па почнат да го закачат. Иде сме- 
ягье и подбъзикуван>е цел дън.

Завършиме работа и домакиньете ни викаят 
на вечера и да си оправиме сметката кой защо 
е работил. Ка да улезнеме вътре, оно одаята по- 
стеляна. а ние кой с чизмурини, кой с опинчор- 
ляЦЙ, и а побутна Банете, реко: Тука че требе 
да се собуваме“. „А леле мамо
— ама и пантолоните ли“? Ония дечища попад
нал от смешки. А Бане ги пцуе како магаршца.

Улезнаме вътре, а оно подредено по градски
— не е како при нас. Пущиле телевизор, вража - 
ят там некакви животинки, а Бане, ели не виду- 
вал таквия далавери, само се пръщи како марок 
у сланина.

Сипая, ни по чашка па де да ни турат да по- 
вечераме и почнал да приносат едно-друго. Ту- 
риа пред секого по една празна чиния, нож, ви 
лица, лажица, и по една книжка. Бане веднага 
прецепи книжката и почна да си мота цигара от 
некой цигански яваш, а он смърди како навоще 
ка запалиш. Грънето с манджата насред на 
сата у него, па сек да си тури току коку му се 
яде, та да не остане у чиниите да се расипуе.

песе нещо 
па ако е гладен човеко, жена

нс-

Босилеградски
осилиАФОРИЗМИ

* Влаковете за Европа отдавна заминаха, 
жда, че ние ще пътуваме с танкове.

* Строи се Нови Ясеновац — търсят се майстори и

Изгле-
# Един духовит босилеградча 

нин „изнамери“ много ори
гинален начин босилеградча-

ни час по-скоро да стигнат 
в Европа. Предлага им да 
си сложат по една лютива 
чушка в задника, 

ф Изпълнителният отбор
СПС в Босилеград води „бо 
рба за млади членове“. Ако 
се има предвид напредна
лата възраст на „есиеесов- 
ците“ от строга медицин
ска гледна точка тази „бо
рба“ сигурно няма да даде 
плодове.

Ш В Общинската скупщина в 
Босилеград е голямо число 
то на чиновниците. Не са 
чиновниците мдого — мал
ко са работниците.

# Републиканският фонд за 
поддържане и изграждане 
на регионални пътища

отделил съвсем малко пари за 
пътищата в Босилеградска 
община. Май ще трябва ма 
родният представител Ми- 
лутин Богданович да си 
плюе на дланите.

материал. — уплаши се он
* Ето ви демокрация — едни бият по слабостите, 

други по главите.

на

!IIII II111М
* Вътрешният неприятел си е вътре, не е по улиците.
* Пиши както говориш, но мисли му как ще го 

- протълкуват.

ма-

А Бане сирома. севте му да го тъка дочекуя! 
па му се ич не арексуе. А и мене ми противнс 
Турам у чинията, а ми се тресат руце и све 
стра коку че остане у гърнето — да не рече не 
кой коджа сам изел. Бане, ем му се яде, 
у телевизоро му .се 'гледа,’ па ядне малку и се 
обръне назад да види цещо, А

* Край на комедията — заседанието свърши.
* Никой не смее да ви бие—как това смешно звучи!,

здрав дух.

е
Мч.

* Сега вече не важи: в здраво тяло — 
Ако имате здрав дух, рискувате бъбрезите.

ем па

ония дечища го 
пазат, и обръне ли се назад, кришом му доту- 
рат манджа у чинията. Он куса. Па почас пак. 
И само го канят.

Иван Николов И. Н.

м-петров--------т:-------------------------------т шт/аш/шю ЛОЗУНГ —Де, деда Бане, де. Де — 
джата, да не остане, че се сръдат.

И Бане

да си изкусаш ман-

яДе. Яде. яде, а оно си паницата све 
пуна стои, а онц само окаят по него. ,

-Х97Чи,
&ЕР0— 

9ГШ0"/ ^

— Де, деда Бане Де кусни 
остае...

ълтглягигРЕъЯ-
още малко да не

Яде Бане, яде, па по един ма отказа и се ра-сръди.

<5У пипи МаМа Им дц' ■ • бем на тия градсйи па- 
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