
С Указ на президента 
на СФРЮ Йосип Броз 
Тито от 14 февруари 1975 
година издателство "Брат
ство” е удостоено с Орден 
братство и единство със 
сребърен венец за особени 
заслуги в областта на ин
формативната и графиче
ска дейност и за принос в 
развитието на братството 
и единството между наши
те народи и народности.... ГОДИНА XXIX * 1497 « 17

1991 •^ЕНА 5 ДИН.

ЮГОСЛАВИЯ ДНЕС

МЕСИЧ НЕ Е 

ИЗБРАН-.
КУРТОАЗЕН ИЛИ РЕАЛЕН 

ОПТИМИЗЪМ?
В навечерието на редо

вните кадрови промени в 
Председателството на 
СФРЮ, които по тради
ция се извършват на 15 
май всяка година, досега
шният и "новият” пред
седател на югославското 
колективно ръководство 
д-р Борисав Йович и 
Стипе Месич дадоха 
изявления, от които тук 
поместваме по-няколко 
най-важни акценти. 

НЕРАЗУМНО Е ДА 
ВОЮВАМЕ 

- Изтеклата година 
може да се означи като пе
риод на конфликти между 
силите, които се борят за 
легална, конституционна

разформираме общата ни 
държава, когато Европа 
живее в мир и се обеди
нява.

и демократична развръзка 
на югославската криза и 
силите, които са решили 
да осъщестят сепаратис- 
тичните си цели с помо
щта на политически дик
тат, едностранчиви реше
ния и по неконституци
онен начин - заяви пред 
Танюг д-р Борисав Йович.

Единодушното реше
ние на Председателството 
на СФРЮ от 9 май, смята 
досегашният председател 
на сюзното ръководство, 
може да бъде начало на 
мирно и демократично 
преодоляване на нашата 
криза. В настоящия мо
мент е неразумно да вою
ваме или прибързано да

БЕЗ ВЪОРЪЖЕНИ 
КОНФЛИКТИ И 

ЖЕРТВИ
- Дълго време н.е се 

знаеше кой какво иска, но 
сега и това е ясно, понеже 
много неща са дешифри
рани - изтъкна в телефон
но изявление на Танюг 
"новият” председател на 
Председателството на 
СФРЮ Стипе Месич. - В 
предстоящия едногоди
шен период по нов начин 
ще уредим съвместния ни 
живот. Реализацията на 
тази задача може да бъде 
по- кратка или по-дълга, 
но това в момента не е 
най-важното. Не мисля, че 
няма да има кризи и кри
зисни огнища, но напре
жението намалява, така че 
съм уверен, че няма да 
има въоръжени конфлик
ти и жертви. Разбира се, 
политически битки ше 
има и в бъдещето.

Навлизаме в по-мирен 
период и имаме възмож
ност за мирно договаряне, 
а това само по себе си е 
положително.

В термина на редовните кадрови промени в държавния връх 
на Югославия, на 15 май, Председателството на ОхФю не избра 
представителя на Република Хърватско Стйепан Месич за пред
седател на югославското колективно ръководство в предстояли 
едногодишен мандат. Така агонията на колективния шеф на 
нашата страна достигна кулмннацята си, а политическата криза 
отново получи драматични размери и още повече се отделечн от 
мирната развързва

Епилогът на гласуването в Председателството на СФРЮ не 
е никаква изненада, защото не беше нужна голяма политическа 
грамотност за да се предвиди определението на представителите 
на югославските републики във връзка с промяната зад държав
ното кормило. След като в Скупщината на СФРЮ делегатите от 
Хърватско и Словения блокираха провъзгласяването на 
членовете на Председателството от Черна гора, Войводина н 
Косово и Метохня, беше ясно, че представителите на Сърбия и 
Черна гора няма да глсуват Месич Но същността на проблема 
не е в този "тенис на политическата маса”. Междурепубли- 
канските и междунационални спорове във връзка с бъдещото 
у стройство на Югославия се изостриха дотам, че парализираха 
не само съюзните органи, но и целокупния процес на 
договарянето за мирно разрешаване на югославската криза 
Непримиримостта на федералната и конфедералната концепция 
е толкова голяма, че сега на преден план изпъква въпросът може 
ли изобщо да се постигне договор, може ли да се намери мирно 
решение?

К.Г.
С Месич и Б Йович (архивна снимка)

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В 
СУРДУЛИЦА ПЕТАР ШКУНДРИЧ В 

ГОРНО ПОНИШАВИЕ
Д-р Петар Шкундрич между другото 

изтъкна, че конфликтите у нас трябва да 
се решават по мирен и демократичен път. 
Също така посочи, че ще е необходимо 
организациите на СПС да развият по- 
голяма активност в предстоящите из
бори за локално самоуправление.

/По-обширно за посещението на 
П.Шкундрич в Горно Понишавие на 4 
страница/.

ПРИЗИВ НА ПОМОЩ НА 

САО КРАЙНА
На 10 и 11 май генералният секретар 

на Главния отбор на Социалистическата 
партия в Сърбин д-р Петар Шкундрич 
посети Пирот, Димитровград и 
Бабушница. Па заседания на общинските 
отбори на СПС в тези общини той запоз
на присъствуващитс с икономическо- 
политическата криза в нашата страна и 
отговори па поставени въпроси.

"ПРИЗВОВАМЕ ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СУР-

аиягвк».
ЖЕНИЕ” - СЕ ИЗТЪКВА В ПРИЗИВА

Общинският отбор на 
Социалистичката партия 
на Сърбия в Сурдулица 
проведе заседание на 10 
май, от което призова вси
чки граждани, предприя
тия и организации в Сур- 
дулишка община да по
могнат Сръбска област 
Крайна. В призива на ОО 
на СПС между другога се 
казва:

братя - сърбите в Книнска 
коаина, които се намират 
в тежко политичкеско и 
икономическо положение.
Нека покажем на дело, че 
сме готови да споделим и 
добро, и зло с нашия на
род в Хърватско .

Гражданите, които ис-

“^"„ГГГаГк?.™”
7Н43Д 1926 при СДК 

Сурдулица.
"Призоваваме всички 

граждани на Сурдулишка 
°бщина да помогнат с 
ларчини дарния нашите

П. Шкундрич говори пред членовете на СПС в БабушницаК.Г.



СВЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ 

МОСКВА И ПЕКИН ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ПЕЧАТ ЗА 

ПОЛОЖЕНИЕТО В НАШАТА СТРАНАДЖИАНГ НА ПОСЕЩЕНИЕ В СССР
Генералният секретар 

на Китайската комунис
тическа партия Джианг 
Ценим от 15 до 19 май 
посети Москва като гост 
на съветския партиен и 
държавен лидер Михаил 
Горбачов. Пред посеще
нието на Москва китай
ският партиен ръководи
тел заявил, че прияте
лските отношениямежду 
двете големи социалис
тически страни имат 
значение за запазване на 
световния мири# сътру
дничество, спеццадно в 
Азиатско-тихРРКйанския 
регион.

За китайската'»реформа 
Джианг казал, че целта на 
същата е да развие произ
водителните сили, да до
принесе към общия обще
ствен прогрес и с това да 
издигне способността на 
социализма. За Китай 
реформата е и отваряне 
към света и същата трбява 
да бъде проведена пос
ледователно и решител
но, със сигурни и съотве- 
ствуващи методи.

ВЪЗДЪРЖАНО ПИСАНЕ ЗА УСПЕХА НА РЕШЕ- не е премахната опас- 
НИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ ността от интервенция на

През последните дни че послания секв^ ^шГп^дприем^ъо^0
матчтшчи^средстваИпреце- н^дежд^зГполитическо тни мерки”, 
иявагче нищо особено не решение на кризата, без Печатът в Праг пре
сее променило след засе- оглед на решението на ценява, че в Югославия 
данието на Председате- Председателството на зад външния мир и ната- 
лството на СФРЮ. Много СФРЮ, зашото решени- ТЪк продлъжава нервозата 
често се цитира изявла- ята не се зачитат. В Юго- и напрежението, защото 
нието на Франьо Тудж- славия всички са врагове "напълно е неизвестно 
манче няма да разоръжи едни на други, изтъкват дали мерките на Пред. 
всички свои формации. вестниците в Турция. седателството на СФРЮ

,,,, __ за установяване на мир в
Никоя от скарани френските вестници Хърватско ще могат да се

страни няма да предаде писаха> че хърйатският проведат”. Според тях 
оръжиего си - осведо- председател вече е П0С- главният проблем за ос- 
мявИЙг почти всички таВил под въпрос дого- ъществяването на реше-
нски вестници. За ™х п - вора> постигнат в Пред- нията на Председател- 
ложението остава ка седетелството на СФРЮ. ството е произволното
изключения че "разви- Голям публицитет полу- тълкуване и прилагане на изключения, те н чи неговото изявлание за същите от непомирител-
охр1бряващо” паРижки ”Монд” Че 0Ще ните стРаНИ-

«тьць

Оптимизъм пред посе
щението на СССР: Джианг 
Цемин
сковска фабрика, подчер
тал че създаването на 
Китайската КП преди 10 
години било най-голя- 
мото признание на Мао 
Дзе Дунг и на Денг Сяо- 
пинг, които са сложили 
основите на социализма с 
китайски характеристики, 
на реформите и отвар-

ДЕЛЕГАЦИЯ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ В СТРАЗБУРГ

ЕВРОПЕЙСКИ ЕКИП ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ
Китайският партиен 

лидер, който преди 35 янето на страната към
света

В Югославия, по вси- големите проблеми в на- 
чко личи, наскоро ще прщ, шата страна Това е пред- 
стигне една група на ”мъ- ложението на г-жа Кат- 
дреци и експерти” за да рин Лилимиер, генерален 
помогне в решаването на секретар на Европейския

съвет изнесено в разгово
рите с парламентарната 
многопарийна делегация 
на Скупщината на Сър
бия, която тези дни бе на 
посещение в европей
ските инситуции в Страз- 
бур:

години работил в една мо-
нци от областите в севе
рен Ирак отбиват да 
тръгнат в град, в който ня
кога живели 400 хиляди 
жители. Жителите на то
зи град, които са избягали 
по планинските предели 
на иракско - турската гра
ница смятат, че още не са 
сигурни в град Духак, за
щото съюзничеките сили 
са се оттеглили на диста
нция от този град, и чакат 
края на преговорите с 
иракското правителство за 
безопасно завръщане на 
избягалото население.

ПОЛОЖЕНИЕТО НА 
ИРАКСКО - ТУРСКАТА 
ГРАНИЦА

БЕЖАН
ЦИТЕ СЕ 

ВРЪЩАТ

Начело на тези делега
ция, пъва таква от Репу
блика Сърбия, бе предсе
дателят на Отбора з-- 
външна политика д-'|, 
Александар Пърля.

3 В ^е ЛбШяЙ' 
ския парламент беха и 
следните народни пред- 
сставители: Слободан Ву- 
чкович - член на Демок
ратическата партия на 
Сърбия, Йован Бабич - 
член на Сръбското движе
ние на обновата и Зоран 
Четкович - член на Социа
листическата партия на 
Сърбия.

Тези дни започена го
лямата операция на съю
зническите сили за завр
ъщане на 200 хидяди бе
жанци от планинските 
предели на ираско-тур- 
ската граница В зоната на 
мира дълга 160 и широка 
60 километра дневно се 
прехвърлят около 10 хи
ляди жители от северен 
Ирак.

Турските власти пре
ценяват, че на турско - 
ираската граница все още 
се намират около 460 жи- 
ляди бежанци, чието пре
хвърляне в "зоната на ми- 
ра” се очаква до края на 

Според вестите от Тур- този месец, 
ция, десетки хиляди бежа-

ТРШр^ГРа3бУР: Катрин Лилимиер и д-р Апексан-

ЗАГРИЖЕНОСТ НА 
ФРЕНСКОТО 

ПРАВИТЕЛСТВО
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

ОГРАНИЧАВА 
ПЪТУВАНИЯТА В 

ЮГОСЛАВИЯ

на 13 май с представите
лите на парламентите на 
14 автономни републики, 
които са в състава на най- 
голямата съветска репу
блика Руската федерация.

СССР

ГОРБАЧОВ И 
ЙЕЛЦИН 

СПАСЯВАТ 
СЪВЕТСКИЯ 

СЪЮЗ

Френското правителство е изразило 
загриженост” поради положението „ 

Югославия, подчертавайки потребата да 
се запази единството на 
съобщи ”Франс-прес”?

в
Министерството на външните 

работи на Чехословакия е препоръчило 
на гражданите да ограничат пътува- 
нията си в Югославия. Като причина за 
това е посочено "сигурностното 
положение в Югославя? В препоръката 
се прецизира да се отбягват "някои об
ласти в Хърватско, преди всичко 
източна Славония”.

страната -
МОСКВА

ГОТОВОНОСТ НА 
АЛБАНСКАТА АРМИЯУНИЩОЖЕНИ

РАКЕТИ
Светският президент 

Михаил Горбачов и лиде
рът на Русия Борис Йел- 
цин още един път потвъ
рдили, че все Повече се 
доближават единкъм друг 
в процеса на спасяването 
на СъветскиН съюз и 
Русия от разпадане, а при 
това да запазят и своите 
собствени позиции в този 
процес.

Така, в кръговете на 
чуждестранните аналити
ци на съветската сцена се 
тълкува техният разговор

Президентът на Албания Рамиз 
Алия заявил, че днес ”в Югославия 
гражданската война е на прага” и че ”в 
Албания внимателно се следи Поло
жението в Югославия”.

- Предприехме всички мерки да не 
бъдем изненадани, а и войската се на
мира в състояние на готовност - обяснил Алия.

Тези данц,в Съветския 
съюз е завършено унищо- 
жаванетФДа.всидки ра
кети със,среден,,н кратък 
досег. Това ^ направено 
съгласно.догрдора, своев- 
ременно; прдпйсан с аме
рикан ци-грпвъ в .Вашингтон.

ИСКАТ ИСТРИЯ ДА СЕ 
ВЪРНЕ НА ИТАЛИЯ

Италианската либерална пария,, 
членка на четирипартийната коалиция < 
на правителството на Джулио Андреоти- 
на своя конгрес гласували резолюция, с 
която търсят ревизия на Осимските спо
разумения между Италия и Югославия 
от 1975 година, относно връщане на 
Истрия и Далмация на Италия.

п
Алия товаРакетите са унищоже

ни на полигона Капусти- 
няр, в присъствието на 
Американски военни 
специалисти.

седателя на Пар^иятТзТде^о^ра^: 
чески просперитет на Македония 
Тетово Невзат Халили, който 
посети Тирана

в
тези дни
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актуално ПРЕЗ седмицата

СЪОБЩЕНИЕ НА 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СФРЮ

СЪРБИТЕ В ЕДНА 
ДЪРЖАВА

На бюлетините
>•

На З май в утринните налните и 
часове завърши двуднев
ното заседание на Пред
седателството на СФРЮ, 
на което бе разглеждана 
актуалната политическа 
обстановка в Югославия.
В съобщението между 
другото се казва:

Председателството на 
СФРЮ, изхождайки от 
своята и конституцион
ната отговорност на дру- 2. Веднага да се оси- п
гите съюзни и република- ГУРИ да бъде прекъснато иеДнага да се извърши Югославската общест-
нски органи в страната и всяко насилие и да се ^1ТоеЛН0 слеДствие от еност с голямо облек- 
от необходимостта вед- обезпечи мир. Затова вед- ГУ Е.®”* на съо_тветните чение прие съобщението 
нага да се обезпечат мир и нага трябва да се прекъсне ” Републикански На Председателството на
нормални условия за раз- с всяко движение на °ргани във вързка с въо- СФРЮ, което дойде в
решаване на югославската въоръжени формации и Р*жените стълкновения, момента, когато страната 
криза, прие конкретна въоръжени граждани в !1°®е,ш,сите жеРтви и ма' бе на ръба на гражданска- 
програма от мероприятия кризисните огниша с теРиалните разрушения и та война, 
и активности за трайно изключение на легалните 33 ТОва п°дР°®но Да се ос- 
решение на междунацио- местни органи на вътре- ведоми обществеността 
налните и междурепубли- шните работи, а между
канските конфликти, вър- областите с предимно 4. Веднага да се прек-
ху принципите на пълно сръбско население и оста- рати с нападенията срещу връзка с решенията на 
зачитане на териториал- Дните части на Хърватско ЮНА, нейния състав, Председателството на 
ната цялост на СФРЮ и в Двете направления, на обектите
републиките и легитими- всички въоръжени фор- ЮНА. За двудневното засе
^ск^^н^у^: "нач™енаИЮНА СФрКен^ч^ЮНА «™т^н.П<?ФГ^Л| 
ните и напионя 1тнитр И на Съюзния гттш, СФРЮ оценява, че ЮНА ството на СФРЮ и за

И На Правната ат «а вътрешните работи." квди.^гласнГко^с^: Кч^ЛзаседеТето
държава. 1ази мерка на ограни- цията на СФРЮ и съюз- е важно не само затова, че

За решаване на между- чение ще се прилага в ните закони и че е способ- се решаваше в най-кри- 
националните конфликти предстоящия месец от на успешно да защити тичния момент на нашето 
в Република Хърватско Деня приемането на това границите на страната и 
трябва да се създадат решение да осуети междурепубли-
условия да се осуетят въо
ръжени конфликти, утвъ
рдят спорните въпроси,

- които възникват меж- 
„ .■ационалните проб

леми и да се обезпечи диа
лог за тяхното решаване

За осъщестяване на 
това трябва да се направи 
следното:

1. Общественият ред и 
сигурност, както и нацио-

гражданските права на всички гражда- извърши демобилизация 
ни, се гарантират и обе- На запасните състави на 
зпечават съгласно консти- полиЧейските, относно 
туционноправната сис- милиДейските сили, да се 
тема на федерацията и Ре- °Рганизира събиране на 
публика Хърватско. Вси- °ръжието °т гражданите 
-спорни въпроси ще "®«ран»анего му в съо- 

бъдат решавани и с ан тветни складове, които са 
пикирането на сьотвените П0Д К0НТР°Л на компетен- 
органи на федерацията. Ти °Ргани, съгласно за-

К0НЗ-

ртшш
I ражданите на Крайна се определиха за 
присъединяване към Сърбия и за Югославия.чки

и дезинтеграцията на 
Югославия?

Д-р Милан Бабич, пре
дседател на Изпълните- 
лония съвет на САО Кра
йна, изпрати писмо од 
председателя на Репу
блика Хърватско д-р Фра- 
нъо Туджман с предложе
ние в ду» на решенията 
на Председателството на : 
СФРЮ да почнат прего
вори между САО Крайна 
и Република Хърватско По 
всички спорни въпроси.

НО, за съжаление, на 
това предложение на д-р 
Бабич Ф.Туджман на прес 
конференция отговори, че 
няма да разговара с 
"хайдути и бандити”! И 
останалите ръководтели 
на Република Хърватско в 
същия вух й тон ”тьлку- ;<:ч- 
ват” решенията на Пред
седателството, макар че и > - 
техните представители са 
глас ували за тях.

ОБЛЕКЧЕНИЕЛ 
НЕИЗВЕСТНОСТИ

Най-отговорните дър
жавници и политически 
дейци дадоха оптимис- 
тически изявления във

СФРЮ.и средствата на

развитие и нашите про
блеми, че този момент е

Югославската народна канските и междунацио- много тежък и че нашите 
армия, която съгласно налните конфликти, като граждани и цялата обще- 
своята конституционна обща въоръжена сила на ственост очакват да наме- 
роля и нарежданията на всички наши народи. рим истински решения за 
Председателството на 5. Веднага да се фор- прелом към положителен 
СФРЮ, вече е ангажирана мира паритетна група, изход- Важно е и затова, че 
в кризисните огнища, е съставена от представи- прие тагива решения, ко- 
отговорна да обезпечи тели на Република Хърва- иго дават надежда, че тези 
ефикасно провеждане на тско и от легитимните въпроси по положителен 
това решение на Пред- представители на сърб- **а'Ч?н да °ъдат решени и
седагелството на СФРкх сБ» народ в Хърватско, за ^ГсаТмети^но'

започване на разговори по нията са приети едино-
всички спорни полити
чески въпроси, за които се 
смята, че са причини за 
кризата, каквито са: кон
ституционното равно
правие на хърватския и ласие по трите основни 
сърбския народ, езикът, точки: първо, югослав- 
писмото на националните ската криза трябва да бъде 
и държавни символи, решена с мир, а не с 
правото на народите на война; второ, мира трябва 

■ самоопредпение до откъ
сване, начинът по изяс
няване на референдума и в страната в Югославската

народна армия и, трето, 
политическите решения 
трябва да бъдат демок- 

атични, което подраз- 
ира уважавне волята на 

народите и правата на са
моопределение и че тр
ябва да изхождат от факта, 
че Югославия същес
твува. Съгласието по тези 

Установяването на ми- ТрИ точка е необходимото, 
ра и сигурността ще до- и0 и достатъчно условие 
принесе за успешен край да се прекрати насилието 
на разговорите за полити- на територията на Юго- 
ческото бъдеще на Югос- славия. Ние се борим за 
лавия, което от своя стра- такова решение на югос- 
на ще допринесе за пре- лавската криза, което няма 
одоляване на междунаци- да доведе под въпрос ин- 
оналните проблеми. тересите нито на един на-

Тези решения, мерки и Р°Д- Затова съм убеден, че 
активности Председател- силите на мира, свободата 
ството на СФРЮ е приело и равноправието ще побе

дят силите на насилието

ЗАПЛИТАНИЯ В 
СКУПЩИНАТА НА 

СФРЮ

Колко е сложна югос
лавската криза и какви из
ненади могат да ни спо
летят показа и сесията на 
Съюзната скупщина от 10 
май т.г. След петочасови 
остри дуели на линията 
Сърбия и Черна Гора от 
една и Словения и Хърва
тско, от друга страна бе 
отложено провъзгласява
нето на тримата членове 
на Председателството на 
СФРЮ, което трябва да се 
учреди и избере нов пред
седател и подпредседател 
на Председателството на 
СФРЮ 15 май т.г. Касае се 
за новоизбраните членове 
д-р Бранко Костич от 
Черна гора /избран на 
мястото на Ненад Бучин/, 
Югослав Костич от Вой- 
водина и Сейдо Байра- 
мович / избран на мястото 
на Риза Сапунджиу/ от 
Косово.

С това се доведе под 
въпрос учредяването на 
Председателството на 
СФРЮ на 15 май, на което 
по установената практика 
за председател трябва да 
бъде избран делегатът от 
Хърватско Стипе Месич, а 
за подпредседател деле
гатът от Черна Гора д-р 
Бранко Костич.

3. Веднага трябва да се душно.*
СЛОБОДАН МИЛО- 

ШЕВИЧ: - Смятам, че 
решения могат да се пос
тигнат на базата на съг-

БОСИЛ ЕГРАДСКА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА

ПРОМОЦИЯ НА ДЕМОК
РАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ

да гарантират всички 
политически институцииНа 11 май в Босилеград беше организирана промо- 

ция на Демократическата партия, при участието на 150 
души, членове и симпатизианти на партията. На 
промоцията присъствуваха и взеха участие в разисква
нията Мирко Петрович, член на Изпълнителния отбор 
на Демократическата партия и народен представител в

на белградската община Вождовац.
Председателят на Инициативния отбор »'а Демок

ратическата партия в Босилград ДРа™ зи„анет0 
говори за активността на отбора върху има5?уго .Р0 че 
на партията, като заяви между ДРУ оат™ес.
понастоящем в Босилеградска община в Д Р
та партия плануват към 120 ауши.предишю ин 
телектуалци и работници. При това подчерта гои, ин 
тересованието за нея не секва

Мирко и Драшко Петрович и ^^Демократичната 
ГОва за програмните цели и задачи н Д ^,ра сс от 
партия, за пътищата към демокраци , Р с^оящето 
становището на тази партия' ка!^°а 3а излизане от 
кризисно положение и пътишат по Ялоес на СПС. 
кризата Чуха се и известни критики по адр

подобно.

6. С провеждането на 
това решение ще се оси
гури мир в страната, а с 
това и условия за връщане 
на боевата готовност на 
ЮНА на нормално рав- 
нице.

е

единодушно. (Ст.Ст)вКожилов
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НА СПС Д-Р Г1ЕТАРГЕНЕРАЛНИЯТ СЕКРЕТАР НА ГЛАВНИЯ ОТБОР 
ШКУНДРИЧ НА ПОСЕЩЕНИЕ В БАБУШНИЦАПЕТАР ШКУНДРИЧ В ДИМИТРОВГРАД

ПАРЛАМЕНТАРНА 

ДЕМОКРАЦИЯ И 

ПРАВОВА ДЪРЖАВА
ИЗОСТАНАЛИТЕ НЕ МОГАТ САМИ

Ино ангажиране на Репу- по-добрд. информативнайгь=? -'&КЙ
^па ' торизират. Той също на

помни, че занапред ще се 
обърне по-голямо внима
ние и на меджународното
сътрудничество на СПС с 

- Югославия се намира други подобни партии и 
в дълбока икономическа и движения в света 
политическа криза. Ста
наха и въоръжени кон
фликти в Хърватско, 
където сърбският народ е 
обезправен. Ние считаме, 
че кризата трябва да се 
разрешава по мирен и 
демократичен път. Но 
няма да допуснем повече 
беззащитно да страда сър
бският народ извън Ре
публика Сърбия - изтъкна 
между другото д-р Петър 
Шкундрич. Проблемите, 
пред които 
правени са много, но пра
вим усилия да ги разре
шим. И в Сърбия, както 
виждате, на сесиите на 
парламента, мнозина от 
опозиционните партии 
нарочно "разводняват” ак
циите, правят се опити да 
се прехвъш
можем да бъдем виновния 
за онова, което е правено 
през последните три- 
четири десетилетия.

Спирайки се върху 
проблемите пред които е 
изправена Бабушнишка 
община П.Шкундрич из
тъкна, че без добри пътни 
съобщения и добро ин
формиране - не може да се 
върви в крак с по-разви- 
тите. Тук демографската 
картина е наистина загри- 
жваща. Това още повече 
ни задължава да правим 
всичко за по-ускорено раз
витие и на изостаналите 
общини, към които се 
числи и Бабушница.

На втория ден от посе
щението си на Горно По- 
нишавие генералния сек
ретар на Главния отбор на 
Социалистическата пар-
_ - - Сърбия д- р Петар
Шкундрич пребивава на 
11 май в Бабушница. В 
залата на Общинската ску
пщина на разширено за
седание на Общинския 
отбор на СПС в работата 
на което взеха участие и 
народния представител за 
Димитрови)адска и Бабу
шнишка община д-р Ми- 
ле Йованович, членове на 
Главния отбор на СПС 
Кръста Костич и Мирос- 

Маркович и Димитър 
Гюров,. председател на 
Общинския отбор на СПС 

Димитровград, Шкун
дрич запозна присъству- 
ващите с актуалното об
ществено-политическо 
положение в страната и 
отговори на редица 
въпроси.

Запознавайки П.Шкун- 
дрич със състоянието в 
Социалистическата пар
тия в Бабушница Зоран 
Спасич, председател на 
Общинския отбор между 
другото изтъкна, че тази 
партия в общината е най- 
числената. Тя наброява 2 
800 членове в 58 местни 
организации, от които 7 
действуват в града. Спа
сич също изнесе, че в об
щината има 1 500 селскос
топански производители 
и над 300 младежи и' 
девойки.

Говорейки за актуално
то положение в общината 
Спасич изтъкна, че мигра
цията на населението 
си е взела голям данък. 
1947 до днес броят на на
селението е намалял с 
50%. Няма добри пътни 
съобщения, слаба 
мостта на ТВ-предавани- 
ята, а вечер след 8 часа и 
радиовълните срещат 
препятствия. Без по-де-

нието на текстилците 
определено време всички 
да приемат минимални 
лични доходи. На пръв 
поглед това е някакво ре
шение, отговори Шкун
дрич, но в ниските лични 
доходи не трябва да се 
търси изход от положе
нието, а в съответна сти
мулация и в нуждата на 
всеки зает да заработи 
така, че този, който може 
повече да работи трябва и 
повече да заработи.

- От къде пари за нов 
инвестиционен цикъл, бе 
въпрос на един от присъс- 
твуващте членове на 
СПО.

- Трудности в обезпе
чаването на пари има, 
подчерта Шкундрич, но 
все пак през миналата 
година доста е постиг
нато. Един от възможните 
източници на средства е 
Фондът за недостатъчно 
развити, където Сърбия 
най-много дава, а средства 
често пъти се полузват 
противно интересите на 
Сърбия. След това чрез 
реална жилищна поли
тика, както и ангажиране 
на средства на гражд-ани- 
те чрез преструктуиране 
на обществената собстве
ност. Отделен извор на 
средства е много по-ди
намичен оборт на онова, с 
което Сърбия разполага. 
Тук преди всичко се ми
сли на пазара в Съве
тския съюз, който с мер
ките на СИВ е намален до 
крайност. Чуждестранния 
капитал също е важен 
източник на средства, но 
това подразбира най- 
напред стабилизация на 
политическите отноше
ния в страната.

След дато води разго- 
членовете на Об- КРИЗАТА ДА СЕ 

РЕШАВА ПО МИРЕН 
И ДЕМОКРАТИЧЕН 

НАЧИН

тия ввори с 
щинския одбор на Социа
листическата партия, Пе
тар Шкундруч в залата на 
Центъра за култура в Ди- 

тровград пред члено
вете на СПС, гражданите 
и всички заинтересовани 
говори за положението в 
страната и в Република 
Сърбия. Говорейки за за
дачите на СПС като па
ртия на власт, Шкундрич 
изтъкна като 
задача възстановяване на 
истинска парламентарна 
демокрация и създаване 
на правова държава 
Сърбия. Разбира се иконо
мическото възраждане на 
републиката е ключов 
въпос, който трябава да 
бъде от интерес за всички 
партии в Сърбия. "Не 
съществува нито една 
причина, ако някой пре
дложи много по-добра 
икономическа програма 
от СПС, да не я приемем”. 
Изтъквайки най - непос
редствените задачи на 
СПС, Шкундрич изтъкна, 
че не е достатъчно само 
това че СПС е партия на 
власт. Сега трябва на об
щинските избори, които 
предстоят, СПС, да спе
чели достатъчен брой ме
ста в общинските скуп- 
щини. Главна роля в тази 
насока тябва да имат об
щинските отбори на СПС.

ми

ЗА
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ В 

ОБРАЗОВАНИЕТО И 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Радко Младенович пос
тави въпрос, като конста
тира, че му се струва, че 
СПС някак си не се чув- 
стува достатъчно? Той 
попита и какво е влияни
ето на СПС върху програ
мата на Зеленович?

- Може би това впечат
ление е само на пръв по
глед защото ние се стре
мим към културен диалог, 
а средствата за масова 

формация посвещават 
повече внимание на "при
влекателните” изстъпле
ния. Ние и занапред ще 
действуме културно и с 
аргументи. А що се касае 
до програмата на Зеле
нович - тя е фактически 
програма на СПС. Но не 
трябва да губим от пред
вид в Сърбия сме изпра
вени пред големи затру
днения. Имаме само 1 000 
000 пенсионери, в много 
стопански организации 
лични доходи не се полу
чават редовно, владаее 
обща неплатежоспособ
ност...

главна
лав

в

сме из-

ин

ли вината не

Отговаряйки на въпро
си на присъствуващите, 
Шкундрич между другото 
изтъкна, че лично би бил 
най-доволен ако в Юго
славия и в Европа грани
ците би били премахнати, 
но това в момента не е 
реално.

Драган Иванов потър
си мнението на Шкунд
рич по повод предложе-

Необходима е рациона
лизация в образованието, 
особено във висшето - 
подчерта Шкундрич. Не 
може да се следва по десет 
и повече години. Също е 
необходима рациона
лизация и в здравеопаз
ването.

Владимир Виданович 
попита няма ли искани
ята на САО Крайна да 
предизвикат война?

- Голяма мъка е прити
снала САО Крайна и за
това са решили да прове
дат референдум - отго
вори Шкундрич. Крайна 
със Сърбия, защото Хър
ватско иска да излезне от 
границите на Югославия. 
Ние сме за референдум 
който да организира Ску
пщината на Югославия. 
ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ 

САМО
ПРОФИТАБИЛНИ 

ПРОГРАМИ 
Народният предста

вител Миле Йованович се 
отнесе с искане към Шку
ндрич и занапред да се во- 

в ди сметка за стопански 
япртпиии.и» съвет е подготовил и изостаналите краиша,
алетрнативно заключение: да се предложи на тъй, като Фондцът се тра- 
К^,СВ°Л.° На р<1пУблика Сърбия формиране на нформира в Банка. С из- 
™нски окръг, в който да бъдат включени общините граждането на пътя до Зв. 
Судрулица, Владичин хан, Босилеград, Църна трава и баня трябва да се ор- 
/евентуално/ Власотинце. Заключението обаче не е ганизира околовръстно 
прието от делегатите на Скупщината

е види-
П.Шкундрич също на

помни, че се обсъжда 
въпроса за създаване наА.Т.

- Нашият край - обяснява Томислав Митич, пред
седател на Изпълнителния съвет на ОС - традиционно 
се смята за природна част на Врански край в по- 
широкия смисъл на това понятие. Авторите на проекта 
на териториалната организация на Републиката не са 
се съобразили с тази традиционна, историческа 
принадлежност на Сурдулишка община към Врански 
край, както не са се съобразили и с културните и 
стопански връзки Сурдулица и Враня. Както е изве
стно, вранското стопанство построи тук няколко цеха, 
докато Лесковац не е вложил нищо в нашата община 

Вранянци оказват подкрепа на стремежа на сур- 
дуличани да минат в Пчински окръг не само поради 
традициооните връзки, но още повече заради 
бъдещето: Власинско ез-ро и околността му, поне така 
оценяват специалистите и политиците, е голям и неиз
ползуван развоен ресурс. Освен това, без Сурдулица и 
Владичин хан /ханчани също са включени в 
Ябланишки окръг, но и те искат да минат в Пчински/ 
Пчински окръг би имал повече албанци отколкото 
сърби, понеже в този окръг са включени и четири 
общини от Косово и Метохия.

И СУРДУЛИшКА ОБЩИНА НЕ Е ДОВОЛНА ОТ 
ПРЕДЛОЖЕНАТА ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗА
ЦИЯ НА СЪРБИЯ

ИСКАТ ДА МИНАТ В 

ПЧИНСКИ
След като обнародва проект на новата териториална 

организация на Републиката /18 окръга и Белград/, 
Правителството на Сърбия беше "почерпено” с 
критики от много краища. Официалните органи и 
представители на много общини явно изказаваха 
незадоволството си от предложените "граници” на от
делни окръзи, наричайки проекта на Правителството 
"кабинетно творение”, което не се съобразява с ис
торическите, културните, стопанските и други 
особености на отделни краища.

Такива критики по адрес на Правителството бяха 
отправени и открайния юг Република Сърия, който 
според проекта на териториалната организация трябва 
да бъде разделен на два окръга - Пчински и 
Ябланишки, със седалища във Враня и Лесковац.

Сурдулишка община е включена в Ябланишки 
окръг, но сурдуличани не са доволни от това решение. 
На разширена сесия на Общинската скупщина неот
давна е прието заключение, което задължава общинс
кото ръководство и народния представител да се изб- 
орят за включване на Сурдулишка община в Пчински 
окръг.

За споменатата сесия на Общинската скупщина 
Сурдулица Изпълнителният

движение.
К.Г. Матея Андонов
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ОТ 6-13 МАЙ МЕЖДУНАРОДНА СЕДМИЦА НА ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ

ЖЖй&й 88Ж0 САМООШЛГ'™ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНИ - 

3874 КРЪВОДАРИТЕЛИ ВОДОПРОВОД, КАНАЛИ
ЗАЦИЯ, ПЪТИЩА...Международната сед

мица на Червения кръст е 
ознаменувана с редица ак
тивности и е повод да се 
посочат постигнатите рез- 

на най- масовата

Г

ввакщаот ЖЖЖЙЙВД 
К™?общЖиЕЬДАТ п°”««ни от и

в

=§1В1
май-международния ден
опЛерВеНИЛ КРЪСТ. който 
организира световна 
ция за защита на

кръст от съотвената 
организация на Блъгария 
прие запален факел, който 
идва от Женева, ще 
обиколи земното кълбо и 
пак ще дойде до Женева 
Факелът представителите 
на Червения кръст от Ди
митровград от българския 
Червен кръст превзеха на 
самата гранична линия на 
8 май вечерта

ултати 
организация в Димитров
градска община

Общинската организа
ция на Червения кърст е 
организирана в 69 първи
чни организации и набро
ява 9260 членове, ко-ето е 
повече от полови-ната жи
тели на общината Най-ак-

ак- Във времето, когато 
трудно се обезбепчават 
средства за каквато и да е

проекто-техническа доку
ментация за уреждане на 
пътища от регионален 

дейност;. въведеното пари- ранг. За вйичко това през из- 
чно самоофшдне за период теклата година, според 
от петпгоЗжрихв Босиле- отчета, който бе предмет на 
градсказОбщин^ все повече обсъждане на последната 
се по(Тщ> 
насочен 
ствата б(_. 
този нач

__ _ жертвите от война под девиза ”Да 
осветлим тъмнината”. В 
рамките на тази акция ди
митровградския Червен
[тивни са членовете в ор- I

{ЙЙРКЯЖ м“: Йг,"*»»»
ницата, Здравния дом, Акцията по събиране на : >С акцията на Червения 
Горна Невля и Сенокос. Тази скъпоценна течност кръст "Солидарност на

се води през цялата годи- дел0” в Димитровград са 
От всички активности на и затова общината се помогнати 180 лица и то 

на Червения кръст без- нарежда между първите в даРи'Ш0> с Дрехи, обувки, 
спорно най-значителна е Републиката и страната. са и акциите; "Първа 
кръводаряването. През За болните от Димитров- П0МО1Ц на пътя”, "Защита 
изминалия четиригоди- гРад, независимо къде да Децата в движението’, 
щен период в акциите по се лекуват винаги е обе- „едмица на солидарност 
кърводаряване на терито- зпечна кръв и няма нужда пг,$™ТарИ ХОра И много 
рията на общината са се за събиране на съща от

, сесия г,на Общинската
че. Сред- скупщина, са изразходвани 

1,39 милиона. От това за 
щ,„дават значи- прокрране или прочистване 
чнос в разреша- На селски и махленрки

то целе-
се по

телен пр
ването на редица комунал- пътища 544416 динара, за 
но- битови проблеми в пешеходни мостчета и мос- 
общината Само през изтек- тове .-- 400181 динара, за 
лата година за разрешаване водопровод и канализация - 

видове 3134% и за други видове 
комунално-битови пробле- комулано- битови активнос- 
ми тези средства са пол
зували 16 местни общ-

на различни

ти - 61122 динара Или: през 
изтеклата година, със 

ности, а според изготвената средства от местното 
програма за работа през самообладание в местните 
настоящата година същите общности: Долно Тлъми- 
ще ползуват 30 местни но, Долна Любата, Груин- 
общности ци, Горно Тлъмино, Брес-

Рашко Кирилов, пред- ница, Караманица, Млеко- 
седател на Координаци- -минци, Дукат, Горна 
онния отбор за следене на Любата и Църнощица са 
местното самооблагане, прокарани или прочис- 
подчерта, че средствата, тени над 45 километра 
обезпечаващи се от мес- селски или махленски 
тното самооблагане, се из- пътища. В местните общ- 
разходват във основа на из- ности Бресница, Извор, 

Общ- Плоча и Горна Любата са 
инската скупщина про- изградени по един мост, в 
грама за работа, рационално Босилеград, две и Мусул- 
и целенасочено: прокарване едно пешеходно мостче, 
и почистване на селски и През изтеклата година с 
махленски пътища, прокар- помощта на средства от 
ване на водопроводна и месното самообладание в 
канализационна мрежа, Босилеград й Райчиловци 
изграждане на мостове и е изградена 1825 метра 
пешходни мостчета, асфал- водопроводна и 174 метра 
тиране и изготвяане на канализационна мрежа

Посоченото потвържда
ва, че самооблагането дава 
очакваните резултати и 
оправдава ролята си. Още 
повече, че и през настоящга 
година, според вече изгот
вената и приета от страна 
на Общинската скупщина 
програма, посредством са
мооблагането е запланувано 
да бъдат събрани 3398811 
динара Запланувано е да 
края на годината до бъдат 
прокарани или прочистени 
около 120 километра селски 
и махленски пътища и 
около 2200 метра канализа
ционна мрежа, както и 
няколко моста и пешеходни 
мостчета. Амбициозна 
програма Затова и мнозина 
от делегатите на ОС, когато 
разискваха върху нея, из
разиха съмнение в реали
зирането й. Обаче, имайки 
предвид, досегашните пос
тижения й с по-голяма ак
тивност на местните об
щности, защото в досега
шната практика неорга
низираността в местните 
общности най-много дове
жда под въпрос реализи
рането на заплануваните ак
тивности, същата може да 
бъде реализирана.

А.Т.

готвена от страна на

Превзимане на факелния 
огън на границатаОбша_снимка на границата

ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД ЗА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА 
БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ

СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ТРЯБВА ДА 

. ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА
ни въпроси, а действуват 
противположно. И този 
път бе изтъкнат пробле
мът във връзка с чуй- 
ността на Радио Ниш - 
въпрос, който с години се 
изтъква, а все още не се 
разрешава.

роса за концепцията на 
средствата за масова ин
формация на българската 
народност, на заседанието 
се изтъкна, че те в осно
вата си успешно осъще
ствяват ролята и задачите 
си. Навреме и реално ин
формират трудещите се за 
всички обществени и 
стопански събития, не 
само в общините, но и по- 
широко. По този начин 
започват да напускат прак
тиката да бъдат местни и 
провинциални и започват 
да личат на средства от 
по-широк кръг. При това 
не изостанаха и отделни 
забележки. Така например 
бе изтъкнато, че отделни 
информации във вестник 
"Братство” са тенденциоз
ни и неаргументирани, 
които не допринасят за 
разрешаването на отдел-

дчертано на заседанието, 
трябва да се ангажират 

субекти
Разисквайки за ролята 

и задачите на средствата 
за масова информация на 
българската народност, 
Общинският отбор на Со
циалистическата партия 
на Сърбия в Босилеград, 
на проведенето неотдавна 
разширено заседание, ме
жду другото констатира, 
че изданията на "Брат
ство” Радио Ниш и теле
визионния журнал на бъ
лгарски език имат важна 
роля не само в инфор
мирането на българската 
народност, но и във всест
ранното развитие на об
щините, където живее 
българската народност. 
Затова неминуемо се на
лага и въпроса за тяхно 
осъвременяване, матери
ално и кадрово подсил
ване. В разрешаването на 
този проблем, както бе по-

отвсички
общините до Скупщината 
на Република Сърбия. В 
това отношение Общин
ският отбор на СПС в Бо
силеград, взе решение, 
Общинската скупщина в 
Босилеград, да отправи 
иск до Скупщината на 
Сърбия адекватно и тра
йно да се разреши матери
алното положение на 

за масова ин- 
на българската

Да кажем и това, че ре
дакторската дейност и 
програмната концепция 
на средставта за масова 
инс1юрмация тези дни ще 
бъдат предмет на разиск
вания и прбд делегатите 
на Общинската скупщина 
в Босилеград,1 Като при 
това дадат и 'по-конкретни 
предложения!и решения, 
и по въпроса <за разре
шаването на материал
ното им положение, и за 
по-нататъшната 
работа.

средствата
Йодност, а преди всичко 
на издателство Брат
ство”, което е затънало в 
голяма материална криза. 
Доведено е под въпрос до
пи и по-нататъшното из
лизане на изданията му и 
ппрлаването на Радио 
Ний?на български език. 

Когато се късае докьп-

им

М.Я. МЛ.

>7 ама нивгАтстао



^мстппанствп^™ппиизвпдство^”Ггамп*ппавяение№1
ДЕЙНОСТТА НА "АВТОТРАНСПОРТ” в 
ИЛЕГРАД

изИЗ ГУМАРСКАТА ИНДУСТРИЯ ДИМИТРОВГРАД БОС

ТРУДНОСТИ ИМА,
НО ИМА И ПЕРСПЕКТИВИ

ПРОМЕНИ В 

РАЗПИСАНИЕТО
ки При това износът се ме от Нова година насам 
реализира чрез най-изве- мито веднъж не е била 
стиите вносно-износни блокирана текущата му 
предприятия: "Хумпро”, сметка. Съотношението 
"Прогрес”, ЕТР и други, между сумата, която тър- 
тяка че е осигурено и нап- си за наплащане и дълго

вете е 2,5:1 и при малко 
по-добро обращение 
капитала ГИД би била из
ключително добре сто
панисваща фирма.

Инак качеството на 
производството може да 
съперничи на конкурет- 
ните фирми. Рекламаци
ите на ГИД-овите произ
ведения са почти сим
волични.

Всичко това обаче не 
означава, че няма пробле
ми за решаване. Преди 
всичко необходимо е осъ- 
вреняване на оборудва
нето, понеже доста е из
носено. А това ще наложи 
съкращаване броя на ра
ботниците, за да нарасне 
производителността на 
труда. Завършаването на 
информативната система - 
обработка на сведения - 
съществено ще подобри 
общата организация и 
намали броя на режийния 
персонал.

Перспектива на пред
приятието С.Тодоров ви
жда в постепенна реорга
низация към капитално-

„ ___интезивни, вместо работ-
вестно^еме поднатиска но-интензивни програми, 
нТострите проблеми и собственическо преструк- 
незаловолството на пабот тУиРане> понеже гумено- 
нште гаошоътна техническите стоки на се 
предприятието Драган ТЪРСЯТ навсякъде. 
Петрович е подал оставка Ст. Н.
и сега е много трудно да 
се намери нов ръково
дител. Никой не иска да 
стъпи със здрав крак в 
търни.

Ако все пак се намери 
някаква "терапия”, която 
ще спаси "Народна ради- 
ност” от закриване, в нея 
обезателно ще бъдат вкл
ючени и "хирургични ин
тервенции”, с помощта на 
които ще бъдат отстра
нени всички нерационал- 
ности в дейността на пре
дприятието, за да остане 
здравата тъкан. Засега е 
известно, че броят на 
работниците трябва да 
бъде намален значително 
че е необходимо и да се 
внесат коренни промени в 
производствената програ
ма Може ли да се случи 
божишкият цех да бъде 
закрит като нерентаби
лен, защото от 8 стана пона
стоящем работят само 4?

- Ние произвеждаме ху
бави килими,-които имат 
купувачяо^.хазваг Мария 
Миленоца, работничка в 
цеха - Затсад ре надяваме, 
че нашиятСВДХ ще прод
ължи да работи...

“ »■ К.Г.

НМЕСТО ДОСЕГАШНИТЕ ДВА, ЗАНАПРЕД 
РЕЙСТПГОТ БОСИЛЕГРАД КЪМ КАРАМАНИЦАакя иг ш
ЧАСТ О ^НЕРЕНТАБИЛНИТЕ МЕСТНИ ЛИНИИ4

В най-голямата дими
тровградска трудова орга
низация - Гумарската ин
дустрия Димитровград 
(ГИД), сегашната обста
новка може се окачестви 
като сложна и трудна, но 
не без добри изгледи да се 
превъзмогва. Според ду
мите на Слава Тодоров, 
генерален директор на 
предприятието, в сегаш
ния момент мощностите 
са натоварени напълно. 
От съвкупното' произво
дство, приблизително 30 
на сто се реализира чрез 
износ. Засега износът е 
двойно по-голям (финан
сово) от стойността на 
вноса за суровини и възп- 
ропзводствени материали. 
А именно този факт 
говори, че ГИД има добра 
позиция.

Инак изнася се във 
всички развити страни на 
Европа, както и в СССР, 
най-различна продукция- 
от гумена, текстилна до 
гумено- технически сто-

лащането на изнесената 
продукция. Тъй като зап
лащането о,т чужбина е 
редовно, това Дава възмо
жност за редовца набавка 
на суровини и възпро-из- 
водственИ материали и 
тук няма особени про
блеми.

От друга страна, напла-

на

щането на домашния 
пазар върви трудно, с ог
лед на наличната непла
тежоспособност на югос
лавското стопанство. Сре
дно от югославските по
требители наплащането 
на продадените стоки 
продължава 120 дни. Това 
диктува и ГИД да има 
трудности, особено в за
плащането на личните 
доходи и влияе върху 
платежоспособността на 
предприятието, въпреки

дават с малкия брой 
пътници, поради което 
тази линия е нерентабил
на, а Общинската скуп-

Основният девиз на 
позарната икономика да 
остане само онова, кое 
донася доход и да "у
сне” всичко нерентабил- шина, която неотдавна взе 
но, в автотранспортното решение да компенсира 
предприятие в Босиле- загубата на тази и другите 
град заживява. Отпреди местни линии, не е в 
десетина дни, вместо до- състояние да обезпечи 
сегашните два, рейсът от нужните за това средства 
Босилеград към Кара- Безпорно с това най- 
маница ще тръгва един много са засегнати хората 
път дневно, само в 18ч и от този район, обаче в 
30 минути. С други думи, общото безпаричие реше- 
досегашното тръгване от нието беше неизбежност. 
Босилеград в 12ч. и 30 От Първи май, настанаха 
минути, освен в петък и изменения и на пътно - 
неделя, премахнато. "Ав- съобщителния режим 
тотранспорт” в Босиле- към Любатски район. С 
град това решение оправ- оглед, че пътят през Ве

сна кобила, след зимния 
период пак е проходим, 
рейсът от Босилеград до 
Враня тръгва сутрин в 5 
часа, а до Горна Любата 
само в 14 часа.

га-

КАКВА ЩЕ БЪДЕ СЪДБАТА НА МАЛКИЯ ТЪКАЧЕН 
ЦЕХ В БОЖИЦА?

ДО ЮНИ НА ПОЧИВКА, 

А ПОСЛЕ...?
От 13 май тъкачният 

цех в Божица не работи, 
понеже работещите в него 
4 работнички са заминали 
на годишна почивка до 1 
юни Зад тази редовна по
чивка в "нередовно” време 
обаче се крие голяма 
неизвесност: ще работи 
ли този цех и след първи 
юни? Защото неговото 
бъдеще пряко зависи от 
съдбата на "Народна 
радиност” в Сурдулица, в 
чийто рамки работи, а 
съдбата на това сурду- 
лищко предприятие, ня
кога известно като твърде 
успешна "фабрика под 
хиляда покриви”, е неиз
вестна до крайни предели. 
"Народна радиност” е за
тънала в големи дългове, 
не е в състояние да прибе
ре голяма част од зара- 
ботката си, понеже бор- 
члиите й са от Словения 
и Хърватско /но дори и да 
я прибере, тя не е доста
тъчна да погаси загубите/, 
загубила е пазара в запад
ната част на страната, не 
може да разреши и много 
други проблееш; В 
чалото на годината е от
крита фалитна Процедура, 
която благодарение на 
многобройните "дупки” в 
нашите закони Все още не 
е сложила катанец на това 
предприятие. Безрезулта
тен остана и опитът на об
щинското ръководство да 
вмъкне "Народна ради
ност” в обятията на "Вла-

НА 21 МАЙ - ДЕН НА "ЛАСИЦА” В 
БАБУШНИЦА

95 НА СГО
ОТ ПРОИЗВОДСТВОТО 

- ЗА ЧУЖБИНА

Съгласно Закона за 
комунална дейност пре
возването на пътниците в 
местните пътни напра- 

. вления, какъвто е направ
лението дъм Караманица 
и Горна Любата, се числи 
кЪм дейност с отеделен 
обществен интерес и с 
оглед на факта, че превоз
ването на пъниците в тези 
пътни направления Об- 

скупщина 
доверила на "Автотран
спорт” от Бослиеград, ка
то единствен автопрево- 
зач на територята на об
щината, е дължна да ком
пенсира загубата, която се 
прави на тези линии, а тя 
за последните три месеца 
на изтеклата година 
възлиза на 384 398 динара. 
Имайки предвид това, на 
последната сесия на 06- 
щенската скупщина бе 
взето решение от сред
ствата на общинския 
бюджет да бъде компен
сирана реалната загуба на 
тези две линии.

На 21 май конфекционното предприятие 
"Ласица” в Бабушница ще празнува деня на 
създаването си. Преди 13 години, към 50 кон- 
фекционери от ”Текстилколор”'при съдействие 
на словенското предприятие "Лисца” създадоха 
цех на това предприятие. От създаването си - 
"Лисца" вървеше по възходяща линия. През из
теклите тринадесет години тя беше най- 
успешна трудова организация в общината, а и 
днес работи с голям успех. След 
разширения и модернизация на произ
водствените мощности - в предприятието днес 
работят 340 души, предимно жени.

Отпреди една година, след раздружаване с 
"Лисца” от Севнице в Словения, предприяти
ето работи под името "Ласица”, но също така с 
успех се бори с трудностите.

- Над 95 на сто от производството”Ласица” 
изнася на чуждестранните пазари - изтъкна 
директорът на предприятието Петар Йончич. 
Празника на трудовата организация ще 
чествуваме скромно и трудовно. За 10 години, 
проведени на работа в него, работниците ще 
получат скромни награди и дипломи.

щинската е

няколко

на-

М.Андонов
М.Я.
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*сяисел& с&71&
из съюзния ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СРЕЩИСЬЕТ

АКТИВНА И В 103 ГОДИНА
г-а = ее&жкж: =™рь&°
трова от махала Власинска ли може да се пресметне вълна е изпрела колко 
в село Ресен повече време бало е шатък^япрекарваше в полето; от- ° изатъкала..
колкото в двора, или при Днес тя обича да отиде
добитъка Тя е родена на в Падината и да набере
10. април 1882. година и трева за свинете, но не е
нейният паспорт за отива- кадърна вече да носи каза-
не в чужбина носи номер на,с джанки- През лятото
169 108 и до преди извесно набрала 160 кг шипки,
време тя си ходеше на Баба Евга е запазила го-
гости в България. Има две ляма воля за работа. Умее
дъщери и двама синове, да общува’с хората и в не-
повече внуци, правнуци и йния дом владее веселост
чукун-внуци. и смях. Надживяла е

На младини била про- съпруга си с 23 години,
чута жътварка, имала "зла- Младите я обичат и
тни ръце” дето се казва. уважават. Тя е жива исто-
Каквото видела, можела да рия на Краището,
направи: от вълна, памук, Нека е честит 103-ия й
коноп, а била и голям ма- рожден ден!
йстор за готовене на ”на-

10 МИЛИАРДА за
аграра

ния иДзпРълПнителаенСсъе3; ни^ист“0 Ще “ "Р°ме- 
на селскостопанското дипанР в,МаТа на сУб°и-

ГнГрГЖр1^!:^;* «
на съюзния бюджет, ко- мш/ня06 въвеждат пре- 
йто Съюзният шпълни- водство ПазаРното ПР°ИЗ- 
телен съет отправи до ‘
Скупщината на СФР Премии за мляко, овце, 
Югославия на разглеж- агн®та.соя и слънчоглед 
дане и приемане, е пред- °ъдат 20. а за угояване 
видено за премии и рег- На - 15 на сто от
реси в селското стопан- защтините цени. 
ство да се обезпечат 7 
милиарда динара, от ВЪР*У кредити в селското 
която сума 2 милиарда да стопанство и продължите 
се отделят за погасвене на лнияпроизводствен про- 
задължения от миналата цес е предложено да се

въведе регресиране и на 
Запланирано е, също даст °т лихвите върху кре

дити, вложени в първи
чно растениевъдно и жи
вотновъдно производство. 
Размерът на регреса върху 
частта на лихвите ще 
възлиза и до 30 на сто 
върху есконтните размери 
на Народната банка на 
Югославия. /Танюг/

на въз- 
мате-

Зарад високите лихви

Стоян Евтимова пп

ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАгодина

НАДПРЕВАРВАШ С ВРЕМЕТО
Наблагоприятните 

дъждовити климатически 
условия в Босилеградска 
община зле се отразиха 
върху провеждането на 
пролетната сеитба Тя се 
отдължи и едвам сега в 
Босилеград, Райчиловци,
Радичевци и други села 
приключва сеитбата на 
царевицата, а в планин
ските села сеитбата на 
ръж и други зърнени 
растения.

- Времето не ни поз
воли. Звучи неверовятно, 
обаче така е тази пролет 
едновременно орахме и 
ние в низките места и 
тези в по-високите. Обаче 
и това което изорахме 
дъждът не позволява да 
напредва. Но какво да 
правим, нашият селскос
топански живот е такъв; 
постоянно се борим и 19®5 ГОДИНА 
надпреварваме с времето - 
подчерта Митко Николов, 
млад селскостопански про
изводител от село Бранков- 
ци, а Стефан Найденов, от 
село Злидол добави:

така, от средства предназ
начени за всеобщо насър
чение на югославския 
износ - за допъланително 
насърчение на хранител- 

- вкусовата промиш
леност да бъдат отпус
нати 3

дите, но и за житата не е 
късно. Има време да се 
съвземат и ако не ги спо
лети друга беля, можем да 
очакваме добра реколта.

Инак, според оценка на 
ВАСИЛ АНАСТАСОВ, 
началник на Общинския 
щаб по сеитба към Общин
ската скупщина в Босиле
град, в общината тази 
пролет ще бъдат изорани 
и засети с различни 
видове зърнени растения 
над 1720 хектара, от това 
най-много с ечмик над 760 
ха, след това с овес - 460, с 
ръж - 150, с пшеница 
около 40 ха, с картофи око
ло 260 и с царевица около 
40 хектара. Онова което 
трябва да се отбележи, е

че изораните площи по 
отношение на претход- 
ните години сега са уве
личени, особено в селата 
Бранковци, Доганица, 
Злидол, Груинци и Пара- 
лово. Но и покрай това все 
още голямо количество 
обработваеми площи ос
тават неизползвани, или 
само една седма от обра
ботваемите площи се 
орат, а останалите?

но

милиарда динара. 
В настоящата година

С ХУБАВОТО ВРЕМЕ В ването е трябвало почти 
ДИМИТРОВГРАДСКА ояд ден. Според сведени- 
ОБЩИНА ята на съдията Новко Йо- Характерно е и това, че 

и тази пролет както и до
сега по време на сеитбата 
без оглед дали става дума 
за есенната или пролетни 
селскостопанските произ
водители остаха без ми
нерални торове и висо- 
косортни семена.

тов пожара се е разпро
странил на площ от над 
15 хектара, като при това 
напълно е унищожил 
млада борова гора с фида
нки от пет до петнадесет 
години. Неофициална 
преценка за щетата е над 
150 хиляди динара.

Освен този предизви
кани са още няколко

ПОЖАРИТЕ
ПАК

ЗАЧЕСТИХА М.Я.
ОБЩИ*НАЛОТ*1953^ДО АНД°Н Пейчев /Г.Тлъмино/, Мак-Щом времето се пооп

рави хората изл'изат по 
полето да завършват про
летните полски работи. 
Нивите и ливадите трябва 
най-напред да се очистят 
от бокулка и плевелите, 
сухата трева А тази рабо
та по селата работят най- 
често тези, които са остав- 
нали на село - старите. 
Тъкмо този факт е главна 
причина за избухване на 
редица пожари през пос
ледната седмица и около 
празника

Най-големи последици 
е имал пожара предиз
викан от Тодор Димитров 
в село Сенкос в местност
та Церак. Тодор заедно 
със сина си брал дърва. 
Някой от тях е хвърлил 
неизгасена цигара, която 
предизвикала пожар. Два
мата дървари сравнител
но късно забелязали това, 
така че тогава нишо кон
кретно не са могли да пре
дприемат. Макър че вед
нага са осведомили селото 
за случилото се и макър 
че селяните веднага пред- 
приелиимерки за гасене 
на пожара, същият е по
тушен вечерата с помо
щта на пожарникарите от 
Димитровград. За потуша-

сим Велинов /Г.Тлъмино/, Борис 
М.Митков /Г.Тлъмйно/, Петър 
Г.Цветков /Караманица/, 
Димитър Сте-фанов /Зли Дол/, 
Стойо Д.Марков /Църнощица 
/Любомир З.Давитков/ 
Църнощица/ Димитър З.Давит- 
ков /Църнощица/, Борис 
С.Караждинов /Църнощица/ 
Кирил Х.Стоянов /Църнощица/, 
Дине П.Богданов /БелутА Тодор 
С.Ангелов /Извор/, Йордан 
СПетков /Извор/, Никола Г.Су- 
шички /Бресница/, Миля 
Господинова/Бресница/, Стефан 
М.Величков /Г.Лисина/, Васил 
Й.Стоилков /Г.Любата/, Дино 
Б.Велинов / ГЛюбата / Алексан
дър Костадинов /Мусул/, Станко 
Найденов /Г.Любата/ Ванче 
Дионисисв /Д.Любата /, Милан 
А.Богданов /Д.Любата /, Тонче 
С.Станчев /Дукат/ Симеон 
П.Златанов /Дукат/, Йованчо 
С.Пешев /Дукат/, Йованчо 
С.Станойков /Дукат/, Йордан 
Джонев /Мусул/, Манол И.Ми- 
трсв /Мусул/, Владимир А.Со- 
тирор /Плоча/, Арсо СПейчсв 
/Плоча/, Александър СПейчев 
/Плоча/, Никола М.Миладинов 
Д1лоча/, Александър ДДжонев 
/Мусул/, Крум Д.Гелев /Плоча/, 
Методи Х.Гелев /Барие/, Стойне 
Д.Гелев /Барие/, Наке Х.Гелев 
/Барие/ и Асен ДГелев /Барие/.

малки пожари участници 
и предизвикатели са ста
ри и изнемощели лица, 
които запалват сухата тре
ва не съобразявайки се 
при това, че не са в състо
яние да се справят с пожа
ра Не помагат бройните 
предупреждения на про
тивопожарната служба от 
Димитровград, защото на 
старите хора най-лесно е 
да драснат кибрита и 
палят сухата трева

ОТВЗЕТА 
ЗЕМЯ НА 

139 СЕЛЯНИ
/ПРОДЪЛЖЕНИЕ/- Времето си е време. 

На нас, селскостопанските Асен А.Трайков /Г.Лисина/, 
производители, никога не днастас г.Харизанов/ ГЛисина/, 
ни уйдисва. Ако е дъжд дрС0 Р.Михайлов /Г.Лисина/, 
защо е, ако е суша защо е дСенДГелев/ Барие/, Стойне 
суша. Имало е и по-лоши д.Гслец/ Барие/, Методи Н.Гслев/ 
години. Ако пролетта бе Варисд Цаке Н.Гслев/,Барие/, 
неблагоприятна за оран, длскса и.Савов /Барие/, Алск- 
то бе извънредна за лива-

за-

А.Т.
сандър Д.Джонсв /Мусул/, 
Асен.М.Китанов/ Мусул/, Д 
ган.Х.Тасев /Мусул/, Владимир 
М.Тасев/ Мусул/, Стоянча 
Д.Джонсв /Мусул/, Йордан 
П.Зарков /Барие/,

Д1лоча/, Там ДСтоянов 
/Плоча/, Глигор М.Стоянов 
/Плоча/ Стоян Симонов /Ярс- 
шник/, Асен Иванчов /Ярсшник/, 
Васил Иванчев /Ярсшник/, Стоян 
Станко‘П /Бистър/, Гонче 
МладейМР/Назърица/, Васил 
Й.Милсв /Назърина /, Благой 
Псйясва/Допаница/, Стамен 
И.БоЛов /Доганица/, Алек
сандър Деянов /Доганица/, 
АреснМСПовкоп /Доганица/, 
Стоилкоярнков /Д.Тльмино/, 
Стоил Милков /Д.
Стоилко Анакиев /Г.Тлъмино/,

ра-В БАБУШНИШКА ОБ ЩИПА ЗАСЕГА

8 ИСКА ЗА ВРЪЩАНЕ 

НА ЗЕМЯ Васил.М.С-
Т0Я110В

Какато ни уведоми инспекторът по селско 
стопанство и члена на комисията за връщане 
на неоправдателно иззетата земя до 1945. 
голина У нас агроном Вукашин Тодорович, 
засега в комисията са постъпили само 8 искове 
за връщане на земя. Разбира се, броят им 
гигчоио ше бъде по - голям, защото тепърва се 
очаква лужничани да си поискат неоправдател
но отнетата земя.

Инак членовете на комисията тези дни ще 
бъдат на семинар, за да могат по - лесно да се 
щзравят с възложената им задача м.А. Тлъмино/, В.Б.

/Край/
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ЕМАНУИЛ ПОПДИМИТРОВ

НАШ ИНТЕРВЮ

АКТРИСАНЕУМОРИМА, ЕКСТРА ГРАНИЦА
- Коя роля е била най- 

впечатляваща и за кой 
пресъздаден образ съхран
явате най-добри спомени?

- С най-голям "апетит” 
аграх Сойка от Нушиче- 
вата комедия "Опечале
ната фамилия”, Тоничка в 
"Разрушен живот” от То- 
не Селишкар, както и 
образите в пиесите "Сват
бен път без мъж”, "Пръст 
пред носа”, "пробирачка- 
та”, "Свекърва”, "Водени
чарите” и в редица други 
пиеси, в чийто постановка 
бяха ангажирани О.Ко- 
салович, В.Маринкович, 
М.Петрович, Л.Джорд- 
жевич и много други. Зя
хме като едно семейство: 
всички бяхме сговорни и 
си помагахме един на

Името на седмодей- но успявах. Наистина дух
ната актриса Венета Пе- таме и "несполуки . Сле- 
тоова, редом с още някол- дователно, моите сгоди са 
ко имена от по-старата успехите ми на госту- 
генерация, разнесе слава- ванията в Ниш, Белград, 
та на димитровградския Алексинац... 
самодеен театър "Христо . А неприятностите? 
Ботев” навред из Репу- _ цграех като партн- 
бликата, страната, па дори ъорка на Ица Попов в пи- 
и в чужбина. Става дума за есата .-се0СКИ Лола’,’. Сце-
извънредна актриса, която нарист беше такъв, че в 
навлезе в преклонна ед13Н момент тойтрЯбва 
възраст, но все още не се стреля в мен. Въпреки 
предава. С ентусиазма си, че това бяха хал0сани па- 
чувството за отговорност они за неиШФМДтой 
и всеотдайността си^Ьлу- д^ЙСТвИтел140^^*ий, 
жи за пример на всйчк.ц беШе голяМА1 НШгрия-

владее сценат^юсо- тност но аз прбд1йййИх да 
бено при изпъляване на сякш нйщокй*,'се е
водещи >роли в пиесите, "V ь
Наистина по-старите, а случ1 • 
особено по-младите, се 
въодушевляват от нейния 
ентусиазъм, упоритост, 
жизненост и издръжли
вост.

На сцената
йнство, "истинска дама”, а 
извън театъра достъпна, 
дружелюбива и непос
редствена. Следователно, 
все още предава на 
младото поколение своя 
богат опит от артистични 
постижения.

- Госпожа Венета, чу
хме хубави думи за В 
Всички изтъкват, че сте 
една от най-добрите актр
иси в димитровградския 
самодеен театър. Какво 
ще кажете за това?

- Хората имат право да 
съдят и мислят. Радва ме, 
че имат хубаво мнение за 
мен. Благодаря им.

' - Кажете Ми някоя
сгода от дългогодишния 
си опит в театъра?

Не сме разделени! С еднакви надежди, 
сплотени сме
Жетварка копае оттатък - копнежи 
еднакви събуди и в нас песента.

ний в любовта и смъртта!

Светулки прелитат от нашата жетва 
и мигат над вашето село натам, 
овчари оттатък ли с огън засветят, 
привет ни опраща оскъдния плам...

На пролет и нашите ластовки сини 
отлитат натам къмто стари гнезда, 
срещате ги вие за вести петимни: 
това са крилатите наши писма!

как се

Пчелите ни даже от кошери лете 
прехвъркат натам като златни стрели, 
та медена паша да дирят в полето - 
и нищо ни вече от вас не дели.

друг, нямаше недора
зумения, пито пък завист 
или други пошли чувства.

- В коя роля доживяхте 
"провал”, според Ваше 
мнение?

- В "Боряна” от Йордан 
Йовков. Струва ми се, че 
за тази роля бях "попре- 
старяла”, както казва нашя 
народ. Играех момиче, но 
не ми се удаваше, въпреки 
че желаех да се върна в 
момичинството, но спо
ред изгледа си не личеше 
това.

е с досто-
През гробища тъмни браздата минава 
Напразно: в задушница тука гори 
кандилница глинена, дим се развява 
и вятър отвъдни гробове кади.

НАРОДНИТЕ ОБИЧАИ В НАШИТЕ КРАИЩА

ас. ГЕРГЬОВДЕН В 

ДЕРЕКУЛА- Поради какво?
- Па вече казах: не бях 

в годините на моминство, 
а именно трябваше да 
бъда игриво момиче. Беше 
ме срамота, понеже хората 
ме знаеха и препознаваха.

- Плановете за в бъде
ще? Всъшност откога за
почнахте да играете?

- Започнах от 1950 го
дина. Вече "остарях” и за
туй нямам особени пла
нове. Но ако ме извикат, 
ще приема поканата, раз
бира се, доколкото ми 
отгаваря ролята.. Никога 
не бях "за всяка роля”. Из
бирах във всяка обстанов
ка и размислях мога ли да 
отговоря на задачата. 
Емоциите са ми стабилни. 
Така се Чувствувам и в 
напредналите години.

- Още колко дълго ще 
играете в театъра?

- Ще работя токлова, 
колко здравето ми позво
лява и все докато публи
ката желае да ме види на 
сцената.

С тези думи приклю
чихме разговора В закл
ючение ще изтъкнем, че 
сме я гледали как играе и 
въодушевявахме се от 
неизчерпаемата й сила В 
това се убедихме от мно- 
гобройните бурни апло
дисменти на зрителите, 
които приветствуваха 
всеки успех на "първата 
дама” (актриса/ в дими
тровградския театър - Ве
нета Петрова

Разговора води:
Д-р Слободан Василев

- Колко роли досега сте 
изпълнили?

- Не зная точно, но ве
роятно надминават педе- 
сет...

Гергьовден е овчарски и коза реки празник, който 
достойно е посрещан преди педесетина години и в 
Звонския край, защото по това време главен поми
нък на хората е било овцевъдството и козевъдсвото. 
Тоя ден Се празнувал особено веСелб й тържествено. 
Ранно сутрин на 6 май младежи, девойки и млади 
невести отивали за цветя по склоновете на Ветрен, 
Влашка и Руй планина, а ясеновделци на "Асеново 
кале”, срещу Звонска баня. Брали най - различни 
цветя: люляк, перуника, здравац и девесил. Било 
обичай: кой набере най - голям букет девесил - 
ден ще има най - хубавата мома.

Към пладне се се събирали на някоя равнинка, 
закусвали, а след това писвала гайда и се извивало 
кръшно хоро. Хороводецът е момче с най - хубав 
букет девесил. След това набирали цвете "гергьовче” 

завръщали у дома Щом се пристигне в къщи, 
вият се венци, мълзат се овцете и козите. Мълзенето 
ставало чрез цевчица от цвете - "селим”. След това 
се окачвали венците на най - хубавата овца и коза, 
после и на най

- Колко сте доволни от 
изпълнението им?

- Играех с въодушев
ление. Театърът ми е при 
сърце. Не е лесно на сце
ната да се играе над чети- 

години. С огромна воля и ридесет години, и при то
ва предимно главни роли. 
Мога да кажа: напълно 
съм доволна!

- В театъра съм от яну
ари 1950 година, когато 
имах двадесет и'повече

тояентусиазъм още от на
чалото желаех да покажа 
какво зная и умея и глав-

ПИСМА

ИМА ПАРИ - НЯМА ПАРИ и се

съм по-стар работник с 10 
години от нея и имам три 
квалификации. Отговор 
не получих. Само се гово
ри сред нейните домашни 
приятели, че тя "има по- 
голямо образование и че 
нейният принос бил по- 
голям от моя в просветата, 
културата и образование
то.” /?!/ Инак от 1 януари 
1991 година Фондът за об
разование не признава 
увеличенията за замина
ване в пенсия. ' '

През месец септември 
подадох молба да ми се

- голямото агне и яре. За това преме 
на ръжен се изпичало агнешко. Овчарят го носел на 
рамо и пеел: овчар пече агне у година и маже го със 
сланина. Стреляло се с пушка 
Домакинята е подсирила сирене, 
домакинът кичил агнето с цветя.

Около пладне народът се събирал на свето место 
- при черквата Набодът се агнета на ръжени. Идвали 
стари и млади и се създавал пъстър събор. Преди да 
мине попът да прережа колача и да вземе плешката 
от агнето, започва един да вика по махали 
домакинства: кой колко има добитък. Така една 
махала от село Ясеновдел "Стойковци” имали 
дооитък хиляда брави. Казват - така било девет 
години - стойковчани хилядили.

След това попът минава

увеличи личният доход с 
20%, понеже заминавам в 
пенсия. По същото време 
подаде молба и секретар
ката на

или с пистолет, 
омесила колач, ачилището. Ни

що необикновено 
търси по същата основа. 
За IX и X месец получи
хме същия процент. За 
ноември месец обаче тя 
получи /взела си/ 10% за 
цяла 1990. година. Тази 
"новина” се разнесе Па'ко
лектива, като гръм от Ясно 
небе.

и тя

или

. Н Ц,
Това е само ядна от

привилегиите,'«РИТО. тя
ползува в учдяищетр. В 
нейните ръце .е съдбата на 
честните и трудолюби
вите просветни .работни
ци. Не е ли "Малко-мно- 
жко”?!

Питахме директорката 
по коя основа секретар
ката има право да си за
плати за цяла година. 
Директорката каза, че не 
знае и че това е работа на 
секретарката. Няколко пъ
ти поставях въпроса: защо 
на мен не е заплатила за 
една година назад, понеже

и реже колача, взима 
порязница, плешка от агнето и половин сиренето. 
Едва след това започвало яденето и пиенето. Когато 
се стъмва, всички се прибират да нахранят добитъка, 
а на сутринта рано се носел ръжена да се забоде 
жито, та житото да нарасне, колкото ръжена. Така се 
празнувал Гергьовден в Дерекула, а имало и за какво: 
казват, че цял Солун в Гърция се хранил с дерекул- 
ско овче и козе месо.

Йордан Миланов, 
преподавател 

Звонци
Записал: Йордан Миланов

штстао 17 ШВ 1991
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АМБИЦИОЗНИ, НО ОСЪЩЕСТВИМИ ПЛАНОВЕ
мунална дейност и уреж- °Щина през настоящата ад 14>4 м!шиона динара, в Димитровградска ствата от облаганията на
дане сторителни площи в строителство, в който помниш» Ще Се реализира обемист план по комунално-битово бруто личните догоди, от 
Димитровградска община тиране на улиците в ^Р^?ИЗГражедането на канализа«ионната мрежа, асфал- което трябва да се осъще- 
продължава с интензи- отсечката през ”Козатпн$ *“,"Ряване на пътя от Димитровград до Редейна, ствят над три милиона 
вния темп на строител- «-«парица , каиго и редица други. динара, еднодневната
ство, започнал от фор- което улипят* „„ * заработка през април и ок-
мирането на Фонда след рави дУа с^погтя»^ П0П' милион Дин./ Предвижда динара на я, томври 1,4 от компенса-
премахване едноименната бордюри част^нГ „Н,°ВИ ^ и в ход е изместването пътя Долна Невля Петя цията от Регистрация на
общинска самоуправител- асАяптипачас^ ично Да се на канализацията от ва- чинни пия ш.^пПеТа’ возила един милион ди
на общност на интереси- 31,с ®иготакм и даТа на "Строшена чеш- нарГремнстХпия^ наРа- или обЩ° 5 450 000

ма /зоо ооо/. зквШ' данара-
СИ На за°еДанието „ уПипГ”и нзстипка в настоящата година ла - Бански дол - 900 хиля- Средствата ще се обез-
таи ття1Н14аПрИЛ жпНлй^ /П0Д 06 "Рея™*»» изграждане ДИ динара. печа ти от комунално обл-
тази година, прие проек- *'п' линия/ - 400 000 дин., на канализация за атмос- ч., агане на бруто- личните
топрограма чиято реали- да ?Ти<Г*и канализация ферните води в улиците- ява^етсГи^Д0доходи - 6,1 милиона, от 
зация вече е в ход. слел то^п/13™ В0ДИ’ а ”Моша Пияде” и "Велко мостове на пътя Ж^пм ФИРМИ и комунални такси

ИЗГРАЖДАНЕ, 2Гп! Л°ДГОШИ Влахович” /над 1,7 мил. Плаганииа Ба^ки ^ - 1,2, компенсиция за по-
РЕКОНСТРУКЦЯ. ™ \^. ™Р АсФалтиРане ДинУ, "Маршал Тито”/1 270 през ’’Жш”!тГп Кяп^> лзване на градското стро-

МОДЕРНИЗАЦИЯИ ’Т'Л^^ИпДа И На Улица °°°/ и "Нишава” /870 000/ 5& химпи тнап! «™-т ително землище И ком-

-йеткгм ~~-”гвР=„“;гг™ ггвкййЕйна следните улици в грз- трябва да се направи деси- "С^йе^а” е И ХИГИЕНАТА В ГРАДА ното самооблагане трябва
П9П ,!™1е Смилевски” ня тротоар и да се нанесе 0бщ0 да се отлеля^Я5П Въз основа на потреб- Да се обезпечат през годи- 

ДИНар^’„ ^ве‘ н°ва асфалтова настилка хиляди динаоа. Зяностите и възможностите, ната 4 милиона динара 
тозар Маркович /330 000/, На същата улица /2,1 ми- в изготвяне на ппптш™ както и през миналата Също така е запланувано
Васил Левски/490 000/, лиона данара/ - от сграда- по водоснабдяването^ година, така и тази година от "Инекс” и "Генекс” за
8 март” /800 000/, "Брат- та на Общинската скуп- предвиждат зоо типяпм е направен план за разрешаването на комуна-

”1п°йг?и^СТВ0’’ /44° шина до магистралния динара, докато за участие п°ДДЪРжане на хигиената лни проблеми - приусло-
, АВНСЮ - продължение път, се предвижда компле- в изработката на ппечи в Димитровград. На базата вие споменатите субекти
/500 000/, сокака в улица ктна реконструкция на стватели за птпят.нни „ на тази пограма е под- това да приемат и и всич-

Христов Ботев” /200.000/. Площада и съобщите- фекални води е заплану писан договор между ките тези средства да се
На тези трябва да се завър- лните артерии, съгласно вано да се отделят 2 650 фонда и явното предпри- насочат към разещаване
шат землищните, изра- приетия градоустро- 000 динара В плана на ятие ”КомУналац". Про- на комуналните проблеми
ботката на настилка, изра- йствен план. Накрая се Фонда значително място грамата обхваща- почист- - биха се обезпечили още
ботката на буферен слой, предвиждат и 500 хиляди заема и изработката на ване на улиците, миене на Два милиона динара Или
поставяне на бордюри Динара за поправката на проектосметна покумен УЛИДИ и тротоари, поддъ- общо, ако всичко върви 
/освен в улица "Братство- улица "Джуро Салай”. та-ция за изработката на Ржане на крайпътните според запланувания при-
единство”/ и поставяне на СТРОИТЕЛСТВОТО НА канализация за селишта дъРвета> поддържане на лив, трябва да се обез-
асфалтова настилка. С КАНАЛИЗАЦИЯ Желюша, Белеш Лукавииа канализацията и отвод- печат общо над 14,5
други думи, тези улици в и тази Г0Дина поолъ и Гоиндол /началнафаза/ НИТе канали 33 атмосфер- милиона динара 
града окончателно трябва лжава доизгражданетоДна ' 130 000 Динара, както и за нит1В0ДИ’ п°ДДъРжане на Накрая да напомним, да бъдат асфалтирани. ~иД“’Г„т вде» «Р.бора.г, Ад-нТр? ДДК

На улиците пък "ЮНА” в града. След построява- 33 Регулация на р. ^ геадските гоХша За за пътиша нГре^б^ка 
Д50 000/1 "Роза Папо” /260 нето на главните колкт- Нишава през Димитров- зим^ ПиИмйш се Съобм поети*™ из
000/ще се извършат зе- ори, тази година прод- ПРВД - 550 хиляди динара предвижда подържане на граадане на пъТя С^ило-
то™™Иизра&?ка’на°м^ к п *ко в е^нГ сладни те ПЪТНО СТОПАНСТВО Улиците в града и насел- вци - Височки Одоровци -товка и израоотка на нас- краковете на следните ните места. кракът към Гуленовци
тилка, изработка на бу- улици: "Видлич” /над 1 На междуселищните . __ лъжина 0 7 км Миналата
ферен слой от пясъчно- милион динара/, ”4 юли” пътища в Димитровг- сре^ввФ°индаа сяе°тдвл0^ година от ст^на на™
чакълен материал, докато /220 000/, :Пролетерска” в^тлеГе, относно з^0р°аз бликанскЛнд за п^-
на улица Моша Пияде /Зп0° °°%27 март /300 на Фондът отеля особено хади на елект 0 ища са обезпечени сред-
/1,5 милиона динара/ тря- 000/, Разсадник И - внимание^ съвместно с поддъ е на уличните ства този участък да се
бва да се направи кана- Скоевска /410 000/, Раз- °^ди»яванеСкияР*ом за лампн- стълбове и прочие завърши. Тъй като задьле-
лизация за атмосферни ва- садник II /90 000/, квар- гепуоликанския фонд за в димитоовп>ап п0ниша- жнията не са реализи-
лежи, да се извърши реко- тал "Селище” /приблизи- пътища за изграждане и В1|еТО|И^бърдието и Ви- рвни, остава през настоя-
нструкция на градската телио 1,7 милиона дина- реконструкция на учасгь- щта година да се построи
—““ <"'• "с"“° м“"11

2,5 км, за което ще се из- че средствата, необходи- лиинтпп.т.^г. 
разходват 800 000 динара, ми за реализацията на щи^ае заинтересова и
Още през 1989 година е тази програма надвишават "
направен проект, с който приходи с 1 345 000 дина- гу кп«ТТрпипи
се предвижда пътя на тази ра, което ще рече, доко- у Трънски Олоровпи
отсечка с шиочнина 5,5 лкото не се обезпечат за- з7онска &ня мин^ша
метра, а в началото на го- плануваните средства в тешггопията на^бш
дината в по-голямата си пълния размер, ще се ината За постоояванего
част са разрешени имуще- дойде до съкращаване на този път средства об; 
ствено-правните отиошв- ,.п=,в по о,л.,нр ”р"'й™
нт' всичко запланувано шесе ФРНД 38 пътища’ Докато

Със сдружените сред- Ве Лизиоч локоаП общинския Фонд не уча-Републиканския Ре«лизира докрай. ствува във финансирането
фонд е запланувано изгра- ФИНАНСИИТЕ му, но дейно се влючва в 
ждансто и реконструкци- Реализацията на про- акцията по построяването 
ята на пътя Погановски грамата до голяма степен МУ-
манастир - Поганово на ще зависи и от заплану- 
дължина 2,8 км - 800 000 вания прилив на сред

ства на

Притурката подготвиха: 
Ст.Ннколов и А.Ташков

Канализацията
страгаща 9
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
ОТ 19 ДО 25 МАЙ 1991 ГОДИНА

I СРЯДА, 22. МАЙ 1991 19.00 - Студио 5: Телетуринг 
19,10 - Анимационен филм 
19,15 - "Лека нощ деца”
19,20 - Реклами
19,27 - Тв справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - Политически магазин 
21,05 - "Квискотека”
22.30 - Дненвник
22,50 - Новини /на английски език/
22.55 - "Около полунощ”
00,55 - Новини
01.00 - Ютел

19.00 - Студио В: Борса 
19,10 - Анимационни! филм 
19,15 - Лека нощ, деца 
19,20 - Реклами
19,30 - ТВ справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Драма
21.05 - Външна политика
21,35 - Забавно-музикалана програма
22.30 - Дневник
22,50 - Новини /на английски език/
22.55 - Около щолунощ 
00,55 - Новини
01.00 Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА

НЕДЕЛЯ, 19 МАЙ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

6.20 - Музикални слотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,05 - Избрано от КОП
14.30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - Новини
15.40 - Учебна програма /реприза/
16.40 - ТВ справочник
16,45 - Новини /на албански език/
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Анимационнен филм
17.30 - Домашно кино: Бъболсчки -

английски филм
19.00 - Анимационнен филм 
19,15 - Лека нощ, деца
19.20 - Реклами 
19,27 - Тв справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - Цикъл: новият канадски филм -

Семейни сцени 
21,35 - Сериозна музика
22.30 - Дневник
22,50 - Новини /на английски език/ 
22^5 - Около полунощ 
00,55 - Новини
01.00 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА
15.25 - ТВ справочник
15ДО - Около полунощ /реприза/
17.30 - регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Гала-премиери
22.00 - Тема на деня
22.10 - Научна програма

ВТОРА ПРОГРАМА
15.26 - ТВ справочник
1530 - "Около полунощ“ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска тв програма
19.30 - Дневник
19.55 - Тв справочник
20.00 - Гала - премиери
22.00 - Тема на деня
22.10 - научна програма

ЧЕТВЪРТЪК,
23 МАЙ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
7.55 - ТВ справочник
8.00 - Будилник
9.30 - Новини
9,35 - Трансформерси - анимационна 

серия
10.00 - Нотна мозайка - серия за деца
11.00 - След двехилядита - анучно-

популярна серия
11.45 - Детски дневник
12.00 - Знание-имане
13.00 - Дактари - филмова серия
13.45 - Анимационнен филм
13.55 - Новини
14.00 - Около полунощ /реприза/ 
16,00, Документална програма
17.00 - Игрален филм
18.45 - Костенурките нинджа -

анимационна серия 
19,15 - Лека нощ, деца 
19,20 - Реклами , ■
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - По-добър живот - серия
20.45 - Реклами
20.50 - Четири дами - комерческа

програма
21.30 - Спортен преглед 
2230-Дневник / у
22.50 - Новини /на английски език/
22.55 - Около полунощ 
00,55 - Новини : - ...
01.00 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА
9.50 - Тв справочник . . ,
9.55 • Новини .
10.00 - Разрешете нй да докладваме
13.00 - Сезам - спортна емисия
19.30 - Дневник
19.55 - Тв справочник у-/у
20.00 - Чуждестрана документална

програма ^
20,45 - Новини
21.00 - От нашия коресподенг 

-' Севиля /ИИ/
22.00 - Забавна програма

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 - Тв справочник
15.30 - "Около полунощ” /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска тв програма
19.30 - Дневник 
19,55 - Тв справочник
20.00 - Художествена вечер: ФДУ
22.00 - Тема на деня
22.10 - Нощна прграма за културата: 

Градове

.15,25 - ТВ справочник ,
15.30 - Около полунощ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник 
19,55 - ТВ справочник
20.00 - Индирект - спортна емисия
20.30 - Репортаж
21.00 - тема на деня
21,10 - Карадъоз - хумористична серия
22.00 - За Голи оток - документална

програма

•

ПЕТЪК, 24 МАЙ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
620 - Музикални спотове 
630 - Сутринна програма 
830 - Тв избрано'
930 - Драма за деца
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,05 - Избрано от КОП
1430 - Учебна програма /реприза/
1530 - Новини
15.40 - Учебна програма /реприза/ 
1625 - Журнал на български език
16.40 - Тв справочник
16.45 - Новини /на албански език/
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
1720 - Образователна емисия
17.50 - Драма за деца
18.15 - Три ”И” •'
18.45 - Екологичен дневник 
19,10 - Анимационен филм
19.15 - "Лека нощ, деца”
19,20 - Реклами
19,27 - Тв справочник 
1930 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - "Трентерови приказки” - фил

мова серия
21.00 - Емисия за културата
22.00 - Теверсенови легенди 
22,30 - Дневник
22.50 - Новини /на английски език/
22.55 - "Около полунощ”
00,55 - Новини

I ВТОРНИК, 21 МАЙ 1991 |

ПЪРВА ПРОГРАМА 
, 6,20 - Музикални спотове 

6,30 - Сутринна програма 
830 : ТВ избрано 
930 - Програма за деца
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини - 
12,05 - Избрано от КОП
1430 - Учебна програма /реприза/
1530 - Новини
15.40 - Учебна програма /реприза/
16.40 - ТВ справочник
16,45 - Новини /на албански език/

16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
1720 - Образователна програма
17.50 - Анимационнен филм
18.00 - Програма за деца /реприза/
18.30 - Наука
19.00 - Копча
19,10 - Анимационнен филм 
19,20 - Реклами 
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - Лото
20,05 - Достатъчно слава за всеки
21.00 - Теми и дилеми
22.30 - Дневник
22.50 - Новини (на английски език/
22.55 - Около полунощ 
00,55 - Новини
01.00 - Ютел

ПОНЕДЕЛНИК, 20 МАЙ
1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
9.30 - Пловоплов - програма за деца
9.45 - Скрито съкровище - серия за

деца
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.05 - Избрано от КОП
14.30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - Новини
15.40 - Учебна програма /реприза/
16.40 - Тв справочник
16.45 - Новини /на албански език/ 
16,55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Нещо повече - образователна

емисия•
17,50 - Анимационнен филм
18.00 - Пловоплов - емисия за деца

/реприза/
18,15 - Скрито съкровище - серия за 

деца /реприза/
18.30 - Емисия за културата

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - "Съществуване” - серия за деца
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,05 - Избрано от КОП
14.30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - Новини
15.40 - Учбена програма /реприза/
16.40 - Тв справочник
16,45 - Новини /на албански език/
16,55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - ”Спот - хит"
17,50 - Анимационен филм
18.00 - Съществуване” - серия за деца
18.30 - "Неделя в четвъртък”

01,00 - Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА

15,25 - ТВ справочник
15.30 - Около полунощ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
19,55 - Тв справочник е.
20.00 - Топ-спорт 
20,50 - Тема на деня
21.00 - Цикъл от филми на Йиржи

Менцъл: Кой търси златна буца
22.30 - Забавни вторник - забавно-

музикална програма

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 - Тв справичник
15.30 - "Около полунощ” /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска тв програма
19.30 - Дневник 
19,55 - Тв справочник
20.00 - "Музикум паноптикум”
20,50 - Тема на деня
21,00- Цикъл от филми на Рожър 

Корман: "Пътуване” - 
американски филм 

22,30 - Концерт
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В ПЪРВАТА ТАЗГОДИШНА АКЦЙЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В БОСИЛЕГРАДФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 

И СПОРТ 20 КРЪВОДАРИТЕЛИ - НИ МНОГО, 
НИ МАЛКО

РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

ПОБЕДИХА КАТО ГОСТИ
На 10 май тази година 

в Босилеград се проведе 
първата от заплануваните 
две акции по кръводар
яване. В акцията се отзо
ваха 25 души, а кръв да
доха 20. Нито много, нити 
малко. Много по отноше
ние на миналогодишната 
пролетна акция, когато се 
отзоваха 15 души, а малко 
по отношение на утвърде
ният план по кръводар

яване, според който е за
планувано кръв да дадат 
над 260 души. В Общин
ската организация на Чер
вения кръст в Босилеград, 
ни уведомиха, че тази ху
манна акция с голямо об
ществено значение, в Бо- 
силеградска община все 
още не е намерила мяс
тото, което й принадлежи. 
Все още тя е грижа само 
на 00 на Червения кръст, 
но не и на останалите

общински субекти, преди 
всичко на Здравния дом и 
Общинската скупщина. 
Здравният дом дори с 
някои свои постъпки осу
етява провеждането на 
акцията. Именно за про
веждането на тазгодиш
ната първа акция Здрав
ния дом в Босилеград не
обезпечи съответно поме
щение, поради което 
екипажът за транфузия на 
кръв от Сурдулица прове
де акцията в столовата на 
босилеградското основно 
училище. Наистина пос
тъпка за всяко осъждане.

Покрай многократните 
кръводарители (Винко Бо- 
гословов 30 пъти, Кру- 
ница Николова-22, Бранко 
Рангелов-21 и Прокопи 
Радованов-19 пъти) в ак
цията се отзоваха и 7 уче
ника от Гимназията. Зо
ран Такев, администра
тивен работник в ОО на 
Червения кръст в Боси
леград казва, че сред гим
назистите е имало още за
интересувани, обаче годи
ните не им позволяват да 
бъдат кръводарители. 
Това, подчерта той, е отра
жение на проведените за 
кръводаяване, сказки пре
ди провеждане на акци
ята Този вид пропагандна 
дейност в Босилеградска 
община все още малко се 
провежда и това е една и 
от главните причини, че 
акцията все още не е на 
желателно равнище.

М,Я.

64:69НШП34/ЕДЪК” Л,/ АЛЕКСИНАЦ/ . "СВОБОДА'

Баскетболистите на "Свобода” 
продължават с пролетните си успехи

отбор на
есен мач, в който победата на дит™в™ЪР И Интер' един момент не бетт.7 „„ димитРОвградчани нито“к*“ ,1пр“'дори
■кжгагг —»
Пролетер 
Напредък П 
Свобода 
ФОЦЕ-Базар 
Пирот 
Куршумлия
Младост-Весна 3 1
Студент П
Милан Топлица 3 0
Будучност

от Димитровград

В
ИЗ ЦЕНТЪРА ЗА
БАБУЩНИЦА С01ЩМ№*1 помощ в

Ш1Р01Г ■
Д.С.3 0 206:138 /+68/

0 97: 55,, /+42/
1 268:248 /+20/
1 173:159 /+14/
1 182:169 /+13/
2 208:214 /-6/
2 249:261 /-12/
2 206:145 /+63/
3 148:213 /-29/
3 172:330 /-58/

3 6

ЧРЕЗ ФИКТИВНА ДЯЛВА 

■ ДО ПОМОЩ
семейсгватаАТЕРИАЛНО обешечаване на

В междуобщинския лагат” съдебно само 
център за социална дей
ност - в отдела в Бабу- 
щница в течение на мин- 
ималата година са пос
тъпили 619 нови искове,, 
най-голяма част от които 
или 341 - се отнасят до 
осъщестивяване на право 
на материално обезпе
чаване на семейства.
Инак, общият брой на 
ползващите такива права в 
общината е 370 дущи.

Новият Закон за социа
лната защита и материал
но обезпачаване на семе
йствата е разширил кръга 
на ползвателите, така че 
право на материална по
мощ има семейство, от
носно отделно лице, чи- 
ито обши доходи на месе- На 20' ,Чай 1991 година се навършават 
ца са по-малки от равни
щето на социалната 
сигурност.

Тук се числят и незае
ти лица, които се явяват 
във Фонда за заемане на 
работа, лица които пла
щат пенсионно-инвалид
но осигуряване, а чиито 
приходи, в зависимост от 
броя на членовете на се
мейството е по-малък от 
средния личен доход осъ
ществен в стопанството в 
общината в предходния 
месец, пенсионери с 
малки доходи и др. лица.

С оглед на член 11 на 
посочения Закон не е уто
чнено кое лице се счита за 
незаето, се е стигнало до 
нови искове за осъще
ствяване на право на соци
ална помощ. Считаме, че 
законодателят е трябвало 
определено преди всичко 
спрямо незаетите лица да 
се постави. Специално 
това се отнася за квалифи
цираните лица, на които 
трябва да се обезпечи ра
бота. За помощ най-често 
се явяват лица предимно 
без квалификации, често 
пъти на над 45-годишна 
възраст, които реално 
нямат никакви шансове за 
настаняване на работа.

Има обаче и случаи ня
кои семейства да се ”раз-

3 3 6
3 2 5
3 2 5
3 2 4/-1/
3 1 4

4
3 1 3/-1/

за да
могат да получават соци
ална помощ. За беда, таки
ва случаи има главно в по- 
заможните семейства.

Поради това Общин
ската скупщина.в Бабущ- 
ница е заключила да пред
ложи изменеие на чл. 11 
на Закона за социална за
щита и материалното обе
зпечаване на семействата, * 
а с цел материална помощ 
да стигне до ония, на 
които е и най-необходима.

Любинка Ранчич,

3
3 0 3

МЕЖДУОБЩИНСКА РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - НИШ

ПОБЕДА ЗА - НАДЕЖДА
"А.БАЛКАНСКИ” - "КУРШУМЛИЯ 2:1 /СД/ 
Димитровград, 12. май 1991. година. Спортният 

център ”Парк”. Теренът тревист, зрители - 300 души. 
Времето облачно. Голмайстори: Емил Еванов в 55 минута 
и Синиша Димитров в 70 минута за ”А.Балкански” и 
Момчкло Миловановия в 61 минута за "Куршумлия”. 
Съдията Небойша Стоянович от Ниш - добър.

В дерби-средищата на почивка се отиде с равен 
отбори, намераши се в на резултат - 0:0. Във вторто 
табелката, домашният полувреме димитров- 
отбор беше по-добър, пов- градчани отбелязаха гол 
ече желаеше победата и 61 минута чрез Емил Ива- 
накрая везе двете точки, нов. Същински шок пред- 
коиГо може да бъдат от- извика, гола, който Мом- 
голямо значение в бор- чило Милованович отб- 
бата за съществувание. еляза от 35 метра дале

чина! Все пак, в 70 минута 
чрез Синиша Димитров 
А.Балкански” постигната 

победоносния гол. Д.С.

социален 
работник, Бабущница

в . Г!

• }ТЪЖЕН ПОМЕН.||-

}ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
от смъртта на нашата мила и никога 

майка, тъща и бабаЦялото първо полув
реме нима в оспорвана ,; 
борба за овладяване на 
средината на терена. На

непрежалнма

ПАВЛИНА ПОСТОЛОВА
Желюша, Димитровградско

На тоя ден ще посетим вечното й жилище, ще 
положим цветя и ще го залеем със сълзи. Каним близки 
и познати да присъствуват на помена.

Времето неумолимо тече,но никога не ще заличи 
спомена по Твоята човешка доброта, майчпнна обич и 
безпределна любов!

Опечалени:
дъщери: Грозданка и Надежда, зетьове: Йован и 

Живко, внуци, правнуци и останали многобройни род
нини

от.с.
се наложи срещу отбора 
на "Напредак” от с. Извор с 
4:2. Домашният отбор 
много бързо откри резул
тата, сетне го покачи на 
2:0 чрез твърде добре нас
троения за игра Тодо- 
рович.

И когато се очакваше 
гостите да претърпят 
катастрофа - желюшани 
застанаха, което можеше 
да ги коства много. След 
това "Партизан” отново се 
съвзе и "Напредък” не 
можеше да очаква нищо 
друго освен поражение.

ПЪРВА ОБЩИНСКА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ПИРОТ

СЕРИЯТА
ПРОДЪЛ

ЖАВА
"ПАРТИЗАН” - "НАПРЕ
ДЪК” /ИЗВОР/ 4:2/ 3:1/ 

Хубавата серия на "Па
ртизан” от село Желюша 
продължава В. неделя той

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 4 май 1991 година нена

дейно почина нашата мила 
майка свекърва и баба

ВЕРКА
ВЕЛЕВА

ФУТБОЛ - ЮНОШИ

ВИСОКА ПОБЕДА НА 

"БАЛКАНСКИ”
"ЛУЖНИЦА” - "А.БАЛКАНСКИ 2.16/1.8/Л„р* „осения кръг -ошескатд футболна

дивизия отобрът наД,итоовградчани надвисиха 

» “ поре”"”е"т?“ Ш»
юношите .н?,Едаинств0” в Дими.

отсело Лукавица на 82 
години. Погребението беше на 5 ■МПШ 
май тази година на гробищата в ИжшЖШ 
Лукавица. г,

Мила Ашйко, твоя светъл лик, пожертвованост и 
твоята любов ще ни останат вечно в спомените.

Опечалени: син Горян, снаха Радка, внук Александър 
и внучка Биляна.

В

В последния кръг 
играят срещу отбора на пирот 
тровград.

Д.с.

страници И
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сатиРа * забава

ХУМОРБОСИЛЕГРАДСКИ 

ОСИЛИ - Представяш ли си, Яро- 
, слав знае. какво ще .стане с

него през следващите три 
години!

- Врачка ли му пред
сказа това?

- Не, народният съд...
* * *

Група туристи разгле
жда старинен замък, от 
който са останали само 
стените с пробои - следи 
от среаба с оръдия. 
Момченце пита баща си.

- Татко, това ли е мяс
тото, където мама се е учи
ла да кара кола?

* * *
Съпрузи гледат филм 

по телевизията:
- Убиецът сигурно е Ал

ен Делон - казва мъжът.
- Какво говориш, ск

ъпи! Той въобще не играе 
във филма!

- Знаех си аз, че ще има 
великолепно алиби!

* * *
Съупруг чете вестник, 

а жената му бродира. 
Изведнъж тя казва:

- Престани с това ”да, 
скъпа”! От половин час не 
съм казала нищо.

* * *
Джон, пийвайки си от 

коктейла, расказва на при
ятели:

- Всичко това е много 
странно: баба ми яздеше 
кон, но се страхуваше от 
автомобилите; майка ми 
караше кола, но се стра
хуваше от самолетите; 
дъщеря ми много обича 
да лети със самолет, но се 
страхува от конете...

яш
СТАРИЯТ ЗАНАЯТ’.

ПРОКЛЕТНИЦИ

НА ГЪРБА.
•

ИЗВЕСТНИ СВЕТОВНИ ОКУЛТИСТИ ВСЕ ОЩЕ 
НЕ МОГАТ ДА УТВЪРДЯТ ИМА ЛИ ИЛИ НЯМА 
ЖИВОТ СЛЕД СМЪРТТА. НЯКОИ БОСИЛЕГРА- 
ДЧАНИ ОБАЧЕСЬС СИГУРНОСТ ТВЪРДЯТ, ЧЕ В 
БОСИЛЕГРАД НЯМА ЖИВОТ ДОРИ И ПРЕДИ 
СМЪРТТА.

•
В БОСИЛЕГРАД ЗАСЕГА ИМА ТРИ ПАРТИИ: 

СПС, ДС, ДСБЮ. ЕДИН БОСИЛЕГРАДСКИ ЦИНИК 
ВСИЧКИТЕ ТЯХ ЗАЕДНО ТАКА ГИ ОТЪЛКУВА: 
СОЦИАЛИСТИТЕ ПАК СЪНУВАТ /СЪС/ ДАНЪЦИ / 
ДА СМЪКНАТ ДЕБЕЛОТО САЛО /ОТ/ БУДАЛИТЕ В 
ЮУГОСЛАВИЯ.

Е това от нас селяците по-проклета жичка 
никаде нема Проклел ни бог, па тъгай ни 
направил и пушил по земята Каква васт да 
дойде, пръво нас че гледа да ни смъкне 
кожляците, па друго шо стигне. Че ни измис
ли нещо: я порез, я откуп, я реквизиция - ма 
що да било, нещо че ни заяде.

Па да сме некои да ламтиме я за зласт, я 
за политика, та ако, а ние завалиите от това 
нищо не разбираме. Шунтави како кокошки, 
запретале сме се у лайната и земята, претаме 
там и си кютиме. Сулогавиле сме се от 
работа, не знаеме ни празник, ни делник, 
крилйосале и въшкосале како закудравели 
прасци, све гледаме да запечалъиме, а сме 
пропаднале како мудо у сцепени гачи.

И како че запечалиме ка ни е бог извъртел 
мозако, па ни пушил. Опели сме с работа да 
забогатееме. Йок море, нече с матика и с 
лопата, но требало да се учиме я за свърджии, 
я за политичари, ели па барем топка да 
ритаме - тука е парата

А ние що? Чуваме по две щрокави телета, 
продадеме йи на ливерантите, па ако ти дадат 
коя пара, сполай ти боже. Тая година, па 
откупил само тия по-младите телци, старите 
говеда !}и нечат. Жилаво им било месото, а 
на гражданъете им изпаднале зубите, та 
немало сос що да го жвакат.

Ние със Спасена продадоме две телци, па 
прокукаме додека земаме парите. Оно па 
голема работа - десетина илядарки. Три ми 
земат за порез, една дадо на ковач да ми оп
рави плуго, комай една ми земаят ветерина
рите, куп и три-четири чувала брашно, нещо 
това - онова и оно Ьесето олъкна Са правим 
сметка - нема със що да се отелят. Требеше 
със Спасена да си купиме опинци ама нема, 
не стидза. А они па скупи пущините. Връте. 
сука па изсуши свинската кожа - че правиме 
свински опинци друго не бива.

НА БОСИЛЕГРАДСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА АРЕ
НА ЛЕВИЦАТА ТРЪГНА КЪМ ЦЕНТЪРА. ТАМ ВСЕ 
ПАК Е ПО-СИГУРНО: НЕ СЕ ЗНАЕ УТРЕ ОТКЪДЕ 
ЩЕ ДУХНЕ ВЯТЪРА.

В БОСИЛЕГРАДСКАТА ”СУШАРА” ЗА ЗЕЛЕН
ЧУК ТАЗИ ПРОЛЕТ СА ИЗКУПУВАНИ И ЗАТВА
РЯНИ АГНЕТА ЗА НЯКОИ ИЗВЕСТНИ ДИРЕКТОРИ 
НА "ЗДРАВЛЪЕ”. ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ ОТГОВОРНИТЕ С 
ОТВРАТИТЕЛНАТА ВОНЯ НА ТОРА СЕ ОПИТВАТ 
ДА ИЗГОНЯТ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ХАЛЕТА 
РАБОТНИЦИТЕ, ЗА КОИТО И БЕЗ ТОВА НЯМА 
РАБОТА.

ИЗГЛЕЖДА, ЧЕ В БОСИЛЕГРАД И ДЕМОКРА
ЦИЯТА ПОДЛЕЖИ НА ПАЗАРНИТЕ ЗАКОНИ: 
КОЛКОТО ПОВЕЧЕ Я ИМА - ЦЕНАТА Й ВСЕ 
ПОВЕЧЕ ПАДА.

1^/0  ̂“-ПЕТРОВ--------- рг--------------------------------------щЕШ&тдта_ ВИНОВЕН
■пТГОТТИТЯИ го

г-н ЧУЩЦ-МЯ/ч 
Кяляшников/

ЗЯ Янешно~ГО Т70У70- 
'~—^жевие'УНяс2 ? У Те това ти е нашио селячки късмет. Голи 

се родиме - голи че помреме. Не бидоме кадар 
да се облечеме и обуеме како човеци, а 
ранъиме и облачиме цела държава За све има 
време и згода, само за нас нема да дойде тай 
дън, па да згрееме по един котел жешка вода,, 
и един калъп домашен сапун да си остружеме: 
кирта от гръбината

, Стоимен Шляпарата 5

А
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