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ВТОРО СЪБРАНИЕ НА НАЙ-ВИСШИТЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪРБИЯ, ЧЕРНА ГОРА И 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ИьрятеЦо ОСНОВА ЗА НОВА 

КОНСТИТУЦИЯ
Към Словения, Хърватско и Македония е отправен 

призив да вземат равноправно участие в обсъждането 
на тройната инициатива[ ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В ГФР тгга-

В началото на седмицата в .Югославия още съществу^г 
ьелград се състоя второ като обща държава л всеки 
съорание на най-висшите . народ който ирка да се откъси*-, 
представители на Сърбия, Черна от нея може да осъществи тоьа 
гора и Босна и Херцеговина, на . свое право до. легален и мирен 
което е обсъден документ ”Ос- начин, в рамкйте на процедура, 
нови за уреждане на отноше- утвърдена в Конституцията и 
нията в Югославия”. Както се закона, еднакво за всички и не за 
изтъкващ официалното съо- сметка на който и да билд югос-
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• ЦЕНА 10 ДИН.

| ТЕМА НА СЕДМИЦАТА НА Ж?А] ВСЕКИ НАРОД ИМА 
ПРАВОТО ДА ОСТАНЕ 

В ЮГОСЛАВИЯ
В ХЪРВАТСКО 

ВОИНА ПРОТИВ 
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На мирната конференция за Югославия, която беше 
-ита неотдавна в Хага председателят на Република Сърбия 
бодан Милошевич представи позицията на нашата 

република в процеса на мирните преговори, който започна по 
инициатива на Еврпейската общност. Тук поместваме най- 
важните становища от реч ата на Милошевич.

Сърбия се надява, заяви Слобода» Милошевич 
конференция ще установи и афирмира принципи, 
които югославската криза ще се преодолее по мирен, демок
ратичен и легален начин. Тези принципи трябва да бъдат еднакво 
валидни за всички участници, което ще бъде гаранция за тяхната 
обективност и справедливост, без които не може да се осъществи 
траен мир.

Вътрешните граници в Югославия са административни и 
нкога не са били държавни и етнически граници. Актите 
федерални единици, които в рамките на административните си 
граници едностранчиво провъзгласиха държавен суверенитет и 
установиха предимство на републиканските предписания над 
съюзните закони не може да бъдат признати. С тезисите за 
ненарушимост на вътрешните граници се прикрива нелагален 
опит за едностравчиво променяне на външните граници на 
Югославия, понеже с простото преименование на вътрешните ад-

откр
Сло

че мирната 
въз основа наНа 11 септември т.г. шефът на Кабинета на председателя на 

Председателството на СФРЮ до Съюзния сеКретарият на 
народната отбрана достави неевидентирано нареждане от 
председателя на Председателството Стйепан Месич, написано 
в Кабинета на хърватския президент Туджман в Загреб, 
той нарежда на ЮНА в срок от 48 часа да се прибере в казар
мите!

с което

УЧАСТНИЦИТЕ В 
"ТРОЙНИЯ САМИТ ’

на онезиУлтимативната и лична "наредба” на Месич предизвика 
ерупция от реагиралия. В тях се подчертава, че "наредбата” на 
Месич има за цел да дезорганизира Армията, да я неутрализира 
и открие път на хърватските фашистки формации да извършат 
геноцид над сръбския народ в Хърватско или в крайна сметка 
да се интернационализира югославският конфликт, да се 
намесят чуждестранни военни сили - "сини шлемове” - и да се 
осъществят плановете на хърватските водачи и техните 
съюзници в страната и чужбина. С други думи да се сложи край 
на Югославия.

Аргументи за една такава преценка се виждат преди всичко 
в отговора на Съюзния секретарият на народната отбрана и 
съюзния секретар генерал Велко Кадиевич на "наредбата” на 
Мегич. Посочва се, че в Споразумението за прекратяване на 
огъня е прецизно казано, че преди прибирането на ЮНА в 
казармите трябва да се извърши демобилизация и разоръжаване 
на нелегалния Сбор на националната гвардия в Хърватско. 
Посочвайки на своеволното "нареждане” и едностранчивото 
тълкуване на Споразумението за прекратяването на военните 
действия, ССНО и генерал Кадиевич отговориха на Месич, че 
"поделенията на ЮНА няма да се приберат, докато за това не 
се приеме валидно решение от Председателството на СФРЮ 
като Върховно командуване на Въоръжените сили на 
Югославия.”

Факт е, че "наредбата” издаде самият Месич, а не Пред
седателството като колективен държавен глава, което има тази 
компетенция съгласно всички валидни закони, включително и 
Конституцията на СФРЮ, която още е в сила и трябва да се 
зачита. Това бе посочено и в реагиранията на мнозинството 
членове на Председателството на СФРЮ. Така например, д-р 
Борисав Йович каза, че "това нареждане никого не задължава”,

Във второто събрание на най-висшите представител.I ча 
Сърбия, Черна гора. и Босна и Херцеговина в Белгр. д 

1: Момчило Краишник, председател на Скупщинпа 
на БиХ д-р Никола Колевич и д-р Биляна Плавшич, членове на 
Председателството на БиХ; Момир Булатович, председател на 
Председателството на Черна гора; Ристо Вукчевич, председател 
на Скупщината на Черна гора; Светозар Маравич 
Вуячич, членове на Председателството на Черна гора; 
Слободан Милошевич, председател на Република Сърбия;

на Народната скупщина нд 
бодан Глигориевич, пред 
лавия и Драгомир Ракич, 
кликите и покр&|':ю 'и— , 

Караджич присъств>1 
исване на Споразумя 

и Херцеговина

участвуваха:

и Слободанмнннетративнн граници във външни държавни граници непос
редствено се застрашава териториалният интегрнтет на страната 
Затова всяко международно признание на републиките, които 
започнаха сецеснята би представлявало признание на нелегални, 
едностранчиви и насилствени акти, които застрашават основните 
национални права на други народи и мира.

Според Конституцията, която все още е в сила, Югославия 
е държавна общност на доброволно обединени народи н техните 
републики, която федералната си форма е получила въз основа на 
правото на народите на самоопределение. Това право има еднаква 
сила за всички шест югославски народи. То включва в себе си и 
правото на народите по демократичен начин да създават 
собствени държави и вън от Югославия, а също така и правото 
им да останат в Югославия заедно с други югославски народи. 
Правото на един народ да нзлезне от Югославия 
по-силно от правото на друг народ да остане в Ю 
все още е негова държава.

Понеже сегашната Конституция на Югославия не определя 
начина, по който може да се ползува правото на самоопределение, 
е необходимо със съгласието на всички републики да се утвърдят 
еднообразни правила, въз основа на които югославските народи 
при еднаки условия може да се възползуват от това права Пол- 
зуването на правото на народите на самоопределение в ун 
утвърдени общи норми не допуска приемане на решения, с 
се нарушават еднаквите права на другм народи. В това е раз
ликата между правото на народите на самоопред 
сецеснята. В Югославия днес протагонистмте на се1 
помощта на оръжие искат да вземат онова, което не нм 
принадлежи, относно да вземат онова, което принадлежи на друг 
народ. Това е причината на въоръжените стълкновения в 
Хърватско, това е мотивът на държавния терор на хърватските 
власти над сръбското население.

Александар 
Сърбия. П| 
седател на 
подпредседател на Съвета на репуе 
Адил Зулфикарпашич и д-р Радован 
като гости и инициатори за подп 
между мюсюлманите и сърбите в Бо

' Бакочевич, председател 
рисъствуваха и д-р Сло 
1 Скупщината на Югос

вах;
НИс

сна

Ьщение участниците в събра- лавски народ. Правото на един 
нието оцениха документа като народ да излезне от Югославия 
солидна основа за изработка на не може да бъде по-силно от 
проект на нова конституция на правото на друг народ да остане 
Югославия - обща държава на в Югославия, 
равноправни народи, граждани и Участниците в събранието 
републики. Подчертано е, че са решили да представят обс- 
мнозйнството граждани и ъдения документ в скупщините 
народи, които живеят в тези на трите републики и- 
републике не виждат перспек- .
тивата си в създаване на Конституционната комисия на 
самостоятелни и независими Скупщината на Югославия и да 
национални държави и се го изпратят на Словения, 
определят за опазване на Хърватско и Македония с 
Югославия, в която равноправно призив да вземат равноправно 
ще се осъществяват интересите участие в обсъждането на 
на народите, гражданите и тех- тройната инициатива.

Авторите на Белградската 
инициатива изразяват силната 
си увереност, че опазването на 
Югославия като обща държава 
на равноправни републики и 
народи е жизнен интерес на 
мнозинството югославски 
граждани и народи. Югос
лавската криза може да се 
преодолее легално, мирно и по 
демократичен начин 
политически средства само при 

_ условие да се уважава национал- Затова поемаме венмки^ ното равноправие И суверените
5Ж5Е»» орани, Когато сал.™ с« бля» права на югославските гражд 
сдай до други въшикваг „робл«ми, нстяяски или и народи. Участниците в
намислени провокации, както и отговори на тях.
Затова е превъзходно важно силите иа бойните 
полета веднага да се оттеглат на достатъчно
Г^янИе » д. може да се гарантира истинско и ТТшОТ политическите СИ Цели С 
цялостно прекратяване на огъна. Това означава, че „ОМОЩТа На СИЛа, Да Прекратят 
всички въоръжени формации, икючително и . ;ьлКНОвенИЯТа И Да ИЗНаМИраТ
хЛшатскат^шщиоиалня гт»рдия'иН1,ОНЛеиеднага,н реШеНИЯ СЗМО С ПОМОЩТа на 

д» се оттеглят от областите, и РоЛИТИЧеСКИ И демократични 
които съществува непосредствен контакт м сегашни срСДСТВа.
или предишни вражесгаа. у часТНИЦИТС В С ьбраНИСТО

сили и нелегални единици смятат. це БсЛГр.ДСКата ИН- 
разоръженн и разформираш; резервният ,шиатива не с СДИЛСТВСНЯТа 

състав на хърватската национална гвардии ше бъде РЪКОВОДЯТ ОТ рав-иемпбмлнзнпан' ЮНА ще се В1.рне а казармите си. СОЛуЦИЯ И СС рькшцдш ш роо 
ТошГроцеГщс започне иедн.га и ще се раншна нОпраВНОТО раЗГДСЖДаНС И 
същевремено. Поздравяваме Готовността па дсмОкраТИЧНОТО решаване 3,4 
наблюдателите иа ЕО да вършат контрол пад едно нсдното съдържание, КЗКТО И За 
такова прекратяване на огъна и ще положим усилия съпъвжаиист0 на други ИН- 
да улесним Дейността нм в ралумнм условия. „циаТИВИ, УВСрСНИ, ЧС МИрЪТ В

Имаме предвид, че това е последният шанс да .Тпа||ата с цаЙ-ГОЛЯМата 
се обуздае ескалацията и да бъдат прекратени СТрапата ^
съществуващите военни стълкновения, без което не СТОЙНОСТ, КОЯТО Т| Я ” 
може да започнат съдържателни разговори за запаЗИ КаТО усЛОВИС 33 ВсЯКс 
бъдещето иа нашите народи. Щнълно сме спраПСДЛИВО И ДСМОКраТИЧНО 
съзнателни за отговорността, която носим в този ретсиие> 
съдбовен момент на нашата истории . 1

не може да бъде
гославия, която

неон с 
които

еленме и 
цесията с

защото не е издадено от Председателството на СФРЮ, а д-р 
Богич Богичевич заяви че не е консултиран за това.

На исканията на д-р Йович - няколко пъти - и на търсенето 
на членовете на Председателството от Сърбия и Черна Гора да 
се свика заседание на Председателството на държавата Месич 
си направи оглушки. Той понастоящем седи в Загреб и от там 
"командува”. Същата съдба доживя и настояването на 
председателя на Съюзния изпълнителен съвет Анте Маркович 
Да се свика съвместно заседание на Председателството и 
съюзното правителство, на което да се разгледа провеждането 
на Споразумението за прекратяването на огъня и Меморандума 
за компетенция на европейската наблюдателна мисия и в 
Хърватско. Заседанието трябваше да се състои на 17. т.м. И 
този път г-н Месич от Загреб изпрати телекс с поръката, че 
заседанието трябва да се отложи докато не бъде извършена 
реконструкция на Съюзния изпълнителен съвет /!/, докато 
ЮНА не извърши неговата "наредба” от 11 септември 
армейските части да се приберат в казармите в Хърватско..

И така, след "наредбата” на актуалния председател на Пред
седателството, ултимативно и заканително интонирана срещу 
всички военни комадири, които не я извършат, положението в 
Хърватско, а с това и в Югославия пс^чна драматично да се 
влошава.

Хърватските гвардейци, полицаи и наемници нападнаха 
казармите и складовете на ЮНА. Хърватската демокрация 
започна война срещу Армията. Води се една невиждана мръсна 
война от усташката власт и нелегалните й формации срещу 
ЮНА. Тази война с заситена с безмилостна пропаганда, в която 
ЮНА се нарича окупаторска, болшевишка, чстническа, сръоска 
и под

ните републики.

СРИ11А НА ЛОРД КАРИНГТОИ СЪС СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ, ФРАНЪО ТУДЖМАН И 
ВЕЛКО КАДИЕВИЧ В ИГАЛО

ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ВОЙНАТА снашитеспоразумеем за бъдещите отношння можду 
народи.Всички паравоенпи и нелегални единици щс 

бъдат разоръжени и разформирани, ще бъде 
демобилизиран резервният състав на хърватската 
национална гвардия и ЮНА ще се върне в казар
мите си

Председателствуващиит на Европейската мирна 
конференция за Югоалсавия лорд Карнигтън във 
вторник в Игало води преговори с председателя на 
Република Сърбия Слободан Милошевич, 
председателя на Република Хърватско д-р Франъо 
Туджман и със съюзния секретар на народната 
отбрана армейски генерал Велко Кадиевич. След 
среицгга е издадено съобщение, в което първите три 
изречения са изявление на лорд Карингтон, послед
вано от текст, който са подписали участниците в

ани

събранието призовават всички, 
които започнаха да осъщес-

разговорите.
”Само няколко дни разделят тази страна от 

гражданската война и несъблюдаемите последици. 
Поне това не е спорно.

Затова призовавам тримата лидери, които най- 
непосредствено са отговорни за сегашните трагични 
човешки загуби да излезнят пред народите на 
Югославия и народите на света и недвосмнелепо и 
без дистанции да съобщят следното:

Съществуват остри и опасни разлики между 
нас, котаго става дума за отговорността за онова, 
което се случва в Югославия, така също и за 
политическото бъдеще на страната. Обаче в едно смс 
съгласни: не съществува положително решение за 
нашите народи, което може да произтече от 
насилието и убиването и ние непременно трябва да 
разговарям* заедно, за да у твърдим можем ли да се

Всички паравоенпи 
ще бъдат

На наложената й мръсна война Армията достойно 
токо отговоря на враговете на мира и мирното разрешаване на 
кризисното положение в страната. При това тя има подкрепа 
на всички патриотически сили и честни граждани, които искаг 
мирен и спокоен живот, без война, жертви и разрушения. 
Всичко има г раници, само човешките глупости са безгранични!

Ст.Ст.

И жсс-
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ЗЛ ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ вГЛАВНИЯТ ОТБОР НА СПС 
РЕПУБЛИКАТАНЮ ЙОРК: СИМПОЗИУМ НА ТЕМА "САЩ И ИЗТОЧНА ЕВРОПА»

ДЕМОКРАТИЧЕН ТЕСТ НА 

МНОГОПАРТИЙНА СЪРБИЯ
НЕПРЕДВИДМИ ИЗХОДИ В 

СССР И ЮГОСЛАВИЯ
Доколкото се касае до на

борите на Косово и Мето- 
хия ще се приеме статутар- 
но решение, според което 
изборите за общинските 
скупщини биха се провели, 
когато и в цялата репу
блика. Утврърдили биха се 
и небходимите гаранции Ил 
равноправие и осуетила 
майоризацията на реша
ване. Статутарното реше
ние на Автономна покрай
нина Косово и Метохщ 
правителството би предло
жило на Скупщината, след 
консултации с поли-тичес- 
ките партии в тази покрай
нина, с което ще бъде запо
ената домашната и чуж
дестранна общественост. 
Изборите за скупщината на 
покрайнината биха се 
провели след приемането 
на статутарното решение.

ПРОТИВ ДЕЛБИТЕ 
ОТ МИНАЛОТО

Подчертано е, че е добро 
и рационално решението за 
републиканското знаме, 
герб и химн, които утвърди 
Скупщината, да се изяснят 
гражданите при излизане 
на избирателните места на 
местните избори. Казано е, 
че се подкрепят онези пред
ложения, които няма да 
имат идеологически белези 
и които ще бъдат най- 
широко приети в народа, 
изразяващи националния и 
държавен идентитет на 
Сърбия. Социалистическата 
партия ще посвети най- 
голямо внимание върху 
настаняването на огромен 
брой бежанци от Хърватско 
и създаде възможности за 
завръщането им и сигурен 
живот на техните огрнища.

Против
възобновяването на 
бите от миналото и 
стълкновенията вътре в 
сръбския народ. Обърнати 
сме към настоящето и 
бъдещето. Демокрацията не 
може да чака по-спокойни 
времена, но трябва да укреп
ва Сърбия в сегашните 
изпитания. В т*зи смисъл 
СПС ще призове всички 
политически сили в Сърбия 
да проявят повече демок
ратична отговорност и 

обш
национален интерес, а 
гражданите ще оценят кому 
ще окажат доверието, е 
заключено на заседанието на 
Главния отбор на Социалис
тическата 
Сърбия.

ята в Европейската общност 
всс още нс с достатъчно 
силна за да неутрализира 
старите антагонизми, което 
е условие за обективен под
ход към проблемите на 
Източна Европа. Оясняпа- 
йки югославската криза той 
каза, че е трудно да се на
мери точен отговор за ней
ното бъдеще. За вътрешните 

за които особено

ШВШ!
СЪД НА СЪРБИЯ.

В организация на 
американския "Съвет за 
международни отношения” 
в Ню Йрок преди няколко 
дни бе проведен симпозиум 
на тема "Съединените аме
рикански щати и Източна 
Европа”, чиято цел бе при 
участие на известни науч
ни работници, журналисти, 
дипломати и политически 
дейци от САЩ и страни от

върху модерна пропаганда. - 
дан Трифунович

Местните избори, според 
мнението на Трифунович, 
представляват демократи
чен тест на многопартийна 
Сърбия. Безспорно, каза той, 
че нашият изборен неуспех 
би засилил агресивния 
натиск на опозицията, 
разгорял съществуващите и 
открил нови извънинсти- 
туционални конфликти в 
Сърбия. Бихме имали по- 
голям вътрешен раздор и 
стълкновения. От друга 
страна, успехът на Социали
стическата партия би дал 
възможност за демокра
тична консолидация на вла
стта. Многобройни вътре
шни и външни фактори и 
интереси обективно са 
насочени срещу Сърбия и 
сръбския народ.

Хърватските власти, 
каза Трифунович, водят с 
проусташка 
война срещу сърбите на тех
ните огнища. Все повече 
идват до израз стратегичес
ките интереси на отделни 
европйски страни за бал
канските пространства и 
натиск срещу Сърбия, която 
обективно представлява 
силата, която на това се 
противопоставя. Опитват се 
да натрапят едностранчиви 
сецесионистични решения, 
при което едни биха имали 
право на самоопределение, 
а сърбите не биха имали. 
Считаме, че сърбите извън 
Сърбия имат правото да се 
борят за своите жизнени 
национални интереси и 
никой не може със сила да

трудно време, 
когато сръбският народ и 
всички граждани на Сърбия 
се намират на историческо 
кръстовище, изправени 
пред големи опасности, 
натиск и нсизвссност, из
борите за органите 
местното самоуправление 
ис могат да имат рутинен 
характер. Те трябва да бъдат 
истинска промоция на 
демокрация в Сърбия. 
Затова трябва да клоним от 
всички погрешни ходове, 
които биха открили прос
тор за нови обвинения и 
нападки срещу Сърбия.

КАМПАНИЯ 
УКРАСЯВАНЕ

Тъй като подчерта, че 
гражданите на Сърбия 
знаят за какво се 
СПС, в уводното си 
изложение д-р Богдан Три
фунович, подпредседател на 
Главния отбор каза, че раз
падането на страната, пре
късване на вътрешните 
стопански процеси, несигу
рността на чуждестранни 
влагания, спирането на 
чуждестранни кредити при 
лоша и антиразвойна поли
тика на Съюзния изпълни
телен съвет, сериозно 
доведоха под въпрос нашите 
развойни планове и готови 
проекти и затрудниха нор
малната стопанска дейност. 
Днес и на политическите 
противници, заяви Трифу
нович, е трудно да оспорят 
аргументирано, че в Сърбия 
са осъществени бързи де
мократични промени, сво
бода на словото, многопар
тиен живот, свободно 
действуване на опозицията, 
отсъствието на забрани в 
печата и издателствата. От 
Сърбия никой не бяга, 
понеже са здрави гаран
циите за национално рав
ноправие. Социалистичес
ката партия добре знае, че в 
предстоящата изборна 
кампания не може да 
украсява съществуващото 
положение и че сегашната 
епоха не търпи празния 
обещания. Като партия, ко
ято има мнозинство в Скуп- 
щтината, ще се ангажираме 
върху осъществяването на 
жизнените интереси на 
сръбския народ, на Сърбия 
и нейните граждани в 
мирна и демократична 
развръзка на югославската 
криза.

В най-

ство. Най-голямо внимание 
на участниците, особено от 
амермаканска страна, при
влече ситуацията в СССР и 
Югославия. Участниците 
считат, че това са две 
федерации, които се раз
падат, че изходите нс могат 
да се предвидят, изразена е 
боязън от всяка промяна на 
границите. Когато се касае 
за Югославия подчертано е, 
че трябва да завладее при
мирие и че в този смисъл 
трябва да се ползуват ико
номическия натиск, а до
колкото това не даде резул
тат тогава трябва да интер- 
венират и Обединените 
нации.

Д-р Балша Шпадиер със 
своето участие в разисква
нията привлече значително 
внимание. Той даде обясне- 
ня за някои ключови въп
роси на съвременния югос
лавски момент. Поздравя
вайки усилията на Европей
ската общност и опитите й 
да реши югославската криза 
той добави, че интеграци-

на
граници, 
се нтсрссуваха участни
ците, д-р Шпадиер подчерта, 
че те никога нс са установе
ни на демократичен и конс
титуционен начин, Реше
ния за тях са везмали малки 
групи партийни ръково
дители така, че ”днес ние 
нямаме единствен принцип,източна Европа да се 

анализира новонастаналата 
ситуация и да се потърси 
ролята на САЩ в това. 
Срещата трая два дни, а от 
Югославия участвуваха д-р 
Янез Дърновшек, член на 
Председателството 
СФРЮ и д-р Балша Шпа
диер, председател на Кон
ституционния съд на Сър
бия.

’ БЕЗкойто да може да се прило
жи при утвърждавенето на 
вътрешените граници 
между републиките. Затова, 
доколкото искаме демок
ратично решение за този 
деликатен въпрос трябва да 
приложим правото на 
народите на самоопреде
ление. Същевременно, 
трябва да знаем че това ще 
доведе до промени на се
гашните вътрешни граници 

републиките”

застъпва
на

политика

В разискаванията е 
констирано, че известните 
събития в СССР и страните 
на Източна Европа са от
крили редица нови процеси 
и дилеми пред които е 
изправен съвременния свят. 
Преобладаха оценки, че 
оощта ситуация е твърде 
нестабилна и че САЩ се 
намират пред излючително 
трудна задача при формули
рането на своята стратегия 
и предимствата в периода

между 
подчерта той.

ГОРБАЧОВ ТЪРСИ СССР ДА ОТТЕГЛИ СИЛИТЕ СИ ОТ
КУБА

ХАВАНА ТЪРСИ ПАРАЛЕЛНО 
ОТТЕГЛЯНЕ

Правителството на Куба счита, че решението на Москва за 
оттеглянето на съветските сили от Кирилския остров е "едностранчиво 
и безусловно”. В съобщението на кубинското правителство, което 
предава Ройтер, предприетата крачка на съветският президент Михаил 
Горбачов се тълкува като "призив за американско нападане на Куба”.

Правителството на Куба ще "приеме съветското военно оттегляне” 
доколкото едновремено Пентагон закрие своята военна база Гвантанамо 
на южната част на Куба. Правителството също така предлага да се 
подпише международен договор за паралелно оттелгяне на съветските 
и американски военни сили от Карипския остров.

Счита се че на Куба има около 11 хиляди съветски войници и 
армейски съветници

им отнеме правото на 
самоопределение. Срамно и 
пресметнато е обвинението, 
счита Трифунович, с което 
автохтоната съпротива на 
сърбите в Хърватско, да им 
се натрапва неизвестна 
съдба извън Югославия, в 
неизвестна държава Хърват
ско, пр
Сърбия за чужди територии.

Утвърдени са и задълже
нията, и задачите в пред
стоящия период Инсистира 
се върху модерна пропаган
да, от правителството се 
очаква да подтикне по- 
голямо производство и 
нови инвестиционни проек
ти и чуждестранни влага
ния, да обезпечи заплащане 
на минимални лични до
ходи и пенсиите, законите 
и установените задължения 
да се зачитат.

след студената война. 
Изтъкнато е че се засилва 
национализма и увеличават 
икономическите трудности 
в бившите социалистиче
ски страни, които желаят да 
минат на пазарно стопан-

сме
дел-

овъзгласява война на

СПОРЕД ВЕЛИКОБРИТАНСКАТА ПРЕСА както и в различните становища 
в Общността. Членките на ЕО 
все още не са уточнили 
становищата си за ролята на 

силите за бърза интервенция, 
нито е разработен механизма за 
решаване за бърза намеса. Не 
съществува ни общо съгласие 
около военното ангажиране в 
Югославия - нито една страна не 
се изясни да се намеси в зоната 
на гражданска война, без ясно 
видима печалба.

НАТО ГОТВИ ВЕОННИ 
СИЛИ ЗА ЮГОСЛАВИЯ толеранция в

Доколкото на Европйската общност е необходима военна 
подкрепа, сили на НАТО пакта за бързи интервенции най-напред 
ще се представят в Югославия, изтъква пресата в Лондон.

Преди една седмицата в 
Германия започна боеподготов- югославските републики начело 
ка на сили на НАТО пакта за със Сърбия това да направят, 
бърза интервенция - експе
диционен корпус за Югославия, 
оповестиха великобритански 
вестници предвестявайки 
възможността те за пръв път да 
се употребят и посочиха, че за 
това е неопходимо само едно ус
ловие: Европейската общност да 
потърси тази услуга от НАТО 
пакта.

несъгласието на една част от
партия на

ЗАСЕГНАТИ 
МИРОВИТЕ ПРЕГОВОРИ

СА СРЕЩА НА ТУДЖМАН, МИЛОШЕВИЧ И 
КАДИЕВИЧАгенцията АП изтъква, че 

изявлението на холандският 
министър представлява промена 
на становището на Европейската 
общност, около стълкновенията 
в Югославия. ЕО по-рано 
обвиняваше Сърбия, че с 
неприемането на мировата ин
ициатива желае да продължи 
стълкновенията. Предста
вителят за печат на холандското 
министерство Диг Иста казал, че 
сега ЕО счита, че и хърватската 
и сръбска страна са еднакво 
виновни за насилието. Той при 
това казал, че Хърватско не е 
приело редица мирови пред
ложения, които му предложил 
специалният пратеник на ЕО 
Хенри Вейнанс. Диг Иста 
предупредил Хърватско, че 
неговото становище и неговите 
най-нови въоръжени акции 
засягат хода на мировите 
преговори, които се водят в 
Хага.

АБСОЛЮТНО 
ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ОГЪНЯ НА 18 
IX В 12 ЧАСА

ВАН ДЕН 
БРУК

ОБВИНЯВА
ХЪРВАТСКО

Боеподготовката ще трае до 
20 септември и тя е последвала 
поради войната в Залива, нес
табилността в Съветския съюз и 
Югославия, предава пресата,

След заминаването на лорд Карингтон от Игало 
Слободан Милошевнч, Франъо Туджман н генерал 
Велко Кадиевмч разговаряха два часа зад затворени 
врата. След това бе издадено следното съобщение:като посочва че целта на силите 

за бърза интервенция не е спор
на. Именно, отдавно се говори, 
за какво те трябва да послужат, а 
едно число дипломати начело с 
германския министър на

"Участниците в деншното заседание в Игало с 
лорд Карингтон, председателствуващ на 
Конференцията за Югославия в Хаг, председателят 
на Република Сърбия Слободан Милошевнч, пред
седател на Република Хърватско Франъо Туджман 
и съюзният секретар на народната отбрана В 
Кадиевмч продължиха разговора 
договореното лорд Карингтон. Те 
обезпечени абсолютно п 
септември 1991 година 
веднага и в контмнунтет да бъдат продължени раз
говорите във връзка с обезпечаването на мира, така 
че от своя страна да допринесат за резрешаването на 
югославската държавно-политическа криза и за 
успеха на Конференцията за Югославия.”

аенз.
-Л' Холандският министър на 

външните работи Ван ден Брук 
преди няколко дни обвини 
Хърватско, че е предизвикало 
най-новото ескалиране на 
насилието на своята територия 
като предупредил, че ще 
прекъсне мировите преговора, 
които се водят под ръководство 
на Европйската общност.

Холан&ския1г министър 
у И1, казва, че Хърватско е предиз-

рабози Ханс Дитрих викало най- новото ескалиране елковъншните
Геншер все потече търсят тези на насилието на <своята тери- 
сили да се изпратят в Юго- тория, а неговият представител 
славил. Диг Иста м™* че ЕО счита чс

сегча н хърватската и сръбска 
Защо те досега не се страна са еднакво отговорни за 

намериха в Югославия отговор насилието, 
трябва да се търси в

за провеждане на 
се съгласиха да се 

тяване на огъня на 18рекра 
в 12 часа. Те се договориха
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0Т ТЪРЖЕСТВЕНАТА СЕСИЯ 
^уПХЦИНА В БОСИЛЕГРАД НА ОБЩИНСКАТА

СЕСИЯ11А 0БЩИНСКАТА СКУПЩИНА в
НОВИ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ - 
УСЛОВИЕ ЗА РАЗВИТИЕ

ПОХВАЛИ И 
ЗАБЕЛЕЖКИ НА 

ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИПо повод Осми септември - 
деня на освобождението на
Босилеградска община от 
фашизма, на 6 септември т.г. в 
Босилеград, покрай деловата, се 
състоя и тържествена сесия на 
Общинската скупщина.

Доклад за участието на 
населението от Босилеградския
*рай в народноосвободителното 
движение, и за обществено- 
икономическото развитие на 
кпсилеградска община, пр< 

и, из 
щинската 
ад Спаско 

одчерта: - 
авия бе нападната и 

ез април 1941 
ата територия 

а германските, итали- 
ългарски и унгарски 

фашистически поробители. Вед- 
Щга след това, народите и 
народностите в Югославия, под 

оводство на ЮКП започват 
ъжано въста-

корен развоен подем. Обаче 
вместо това. в последно вр^е 

ме в икономическа и 
то,.. „ кРиза> а от началото на 
тази година и в гражданска 
война, която сега не е предиз 
викана от вън, а вътре от нас 
самите. Затова най-оср“ 
осъждаме всички подстрекатели 
на това състояние и търсим 
цялостно примирие и разумно 

на югославската криза, 
ше определение е Югославия 

да остане единна о всички нейни 
вътрешни и външни граници.

Спирайки се върху 
досегашното и по-нататъшно

изпащнах 
всеобща

На 6 септември тази година в 
Босилеград се състоя 
единадесета поредна сесия на 
Общинската скупщина, на която 
доминираха три въпроса: 

мацията във връзка със 
янието и проблемите в 

ласта на здравеопазването 
.състоянието и проблемите в 
•областта на трудоустрояването 
и информацията във връзка с 
реализиране на програмата в 
областта на комуналната 
дейност и ангажирането на 
средствата от местното 
самооблагане. Предмет на 
обсъждане бе и информацията 
във връзка с проводеното запис
ване на ученици в първи клас в 
Гимназията в Босилеград и още 
.няколко текущи въпроси.

факът, че между тях са деца с 
>лу

*е, а стопанск 
ективи в общ

ви
об

сше
разовани

И КОЛ'
дтвие на зат 

имат 
за отк 

отни

и по виеше 
ките и 
ината 

днените 
по-малко 

сриване на 
места. В 
чертава, че 
стоящата 

сега са приети на 
ва най-

друг 
всле 
обстоятелс РУвсеинфор

състои
тва

възможности 
нови раб

мацията се под 
чалото на на 

година до 
-'бота 32 

ога в основ 
възпитание - 
щественото 

илеград” 
ай тов;

съ
обре!

На
шаване

Босилеградска 
реклите 47 
Председателят на 
скупщина в Босилегр 
Сласков, който по, 
ДО.ГОСЛ1 
ПРРобена пр1 
родина. Нейн 
поделих; 
а)*ски, б 
ААЩИСТИ'

ез из
несе инфор 

от на
годи ни

Об Д~Р Павич Обрадович предава на употреба 
асвалтирания път Ра1

мн
лица, от то

ното образование 
7 души и 

предприятие 
- 10 души. Но 

а числото на без- 
през първ 

на годинат 
1 лица

развитие на Босилеградска 
община, председателят на 
Общинската скупщина 

се отличава с 
оен поде 

ците на

лу™»ТГс™риА празника на свободатари НА
"Босз а

подчерта, че 
постоянен разв 
не в грани

кр
работните 
полугоди 
увеличено с
по

ПОДКРЕПА НА 
СПРАВЕДЛИВАТА БОРБА 
НА СРЪБСКИЯ НАРОД В 

ХЪРВАТСКО

ОТО
а е

м, Об 
всички

възможности и желания, пор, 
което Босилеградска общин

е всред най-нераз- 
щини в републиката, 

то се отразява и върху 
ация на

1че
>59ади

а ирък
подготовка за въорт 
пие и за освобождение 

раната. Най-напред в Сърбия, 
а след това и в другите репу
блики. Към края на 1943 година 
доброволци от Босилеградския 
края отиват в партизаните, а 
през май 1944 година е фор
миран Босилеградски народ- 
ноосвободителен отряд, който в 
течението на юли и август 1944 
ликвидира всички селски 
окупационни общини 
полицейски участъци и на 

ври 1944 година освобс 
илеград.

занапр 
витите 
кое
постоянната мигр 
младите и от 
Изградените през последните 
десетина години произ
водствени цехове, които 
трябваше да бъдат двигатели на 
развойния подем в общината, 
работят с намалени капацитети, 
а някои и въобще на работят. 
Всичко това неблагоприятно се 
отразява върху сигурността на 
населението. За 
предстоящия период са 
още по- го 
ложения 
подчерта
на вече изградените пр( 
водствени цехове и откриване на 
нови, при максимално ползуване 
на всички природни ресурси и 
помощ на републиката.

ед
об

Делегатите на трите съвета 
на Общинската скупщина в 
Босилеград на проведената 
сесия на 6 септември трябваше 
да разискват и приемат и 
програмата за икономическото 
развитие на общината през 
настоящия потгодишен период 
(от 1991 до 1995 година). Об 
след разискванията няколко дис- 
кутанти, приемането на този 
документ е отсрочено за 
следващата поред 
Причината е, че 
делегати 
обстойно 
важен до 
състояние .

на Разисквайки
мацията във връзка със 
янието и актуалните 

леми в областта на 
бще във

пост инфор
състо.С0Т6селата.
пр
здр
връзка с р 
ни ведомства в 
Здравния дом и 
участвуващите в разискванията 
делегати изказаха и похвали, и 
отделни забележки. Така 
например делегатът от Долна 
Любата Доситей Игнятов се от
несе с похвални думи за 
работата на здравната станция в 
Долна Любата, както и за 
работата и отношението на 
медицинските работници в нея. 
Докато делегатите от село 
Дукат, Бранковци и Долно 
Тлъмин 
Митко
Николов, произнесоха и отделни 
забележки и оплаквания от 
работата на задравните станции и 
амбулатори в тези села. Между 

то те изнесоха забележки от 
идване на 

отници, или пък 
оп ре делиите дни,

авоеопаз в; 
або

ването и въобще във 
тата на дветедвете здрав- 

общината, 
Аптеката,На тържествената сесея на Общинската скупщина 

присъствуваха: Павич Обрадович, подпредседател на Скупщината на 
Сърбия Данило Ж.Маркович министър за просветно дело в 

публиката, делегации на братските общини в Плевля, Черна гора, 
Бач-Петровац в Войводина и община Свилайнац 

вуването на 46- водството, 
ината от ос- реализицията на готовата 

ождението на Лужница тази продукция и 
година не беше както по-рано. неплатежоспосо 
Военният пожар, който раздух- Множество 
ват ХДЗ-овските военнолюбци в ганизации са и 
Хърватско, небивалия тормоз на шестмесечието, 
обезправеното сръбско 

ление в Книнска крайна, 
точна Славония, Бараня и 

оставиха рав- 
долюбивото 

ужница. То дава 
па на справед- 
а населението в

аче,

Ре
и на сесия.8 сеп- 

оджава
Честтова застойв в не всички 

са имали възможност 
да се запознаят с този 

мент и не са в 
дадат каквато и да 

е оценка по този въпрос.

тем
Бос

го;
воб

дишннужни 
леми капиталов- 

преди всичко, както 
Спасков, за активиране 

оиз-

повишена 
б н о ст. 

ови ор- 
загуба на

Говорейки за следвоенното 
витие на страната и на 
илеградска община, Спасков 

между другото подчерта: "След 
Ината Югославия бе тръгнала 

във възобновяване и развитие. За 
изтеклия период тя израстна в 

дно развита страна и при 
чки недостатци в системата 

бяха създадени условия за по-ус-

ку 
да,раз

Бос:
труд
мали

Общият доход е 
динара или с 91,2% 
сравнение със същия период на 
миналата година, като от тази 
сума на 
сума от 1 
68,9%. Ст

но 237 425 000 
в повече в

о, Димитър Димитров, 
Николов и Кроненасе 

Из
Западен Срем 
нодушно св 
население на 
пълна подкре 
ли вата борба н 
тези краища.

- Пролятата кръв на 700 
идни синове и дъщери за 

свободата няма да забравим - 
изтъкна между другото д-р 
Миролюб Йованович, пред
седател на Общинската

ОЖИВЕНА КОМУНАЛНО - 
БИТОВА АКТИВНОСТне

босре
ВСИ'

М.Я. 0 пр
63

авови лица отпада 
664 000 динар 

опанството в общината 
ходи

а или
Средствата от местното 

самооблагание, както бе подчер
тано на сесеята на Общинската 
скупщина, дават очакваните 
резултати. С помощта на тях и 
други източници в общината са 
раздвижени няколо комунално- 
битови активности. Уреждат се 
селски махаленски пътища, 
прокарва са водопроводна и 
канализационна мрежа и пр. В 
това отношение резултатите са 
налице обаче, както бе 
тано на сесията, все още има 

ешени имуществено- 
въпроси, които забавят 
з в някои местни 

щности, или пък недос
татъчно планиране на акциите

друго 
нередовнот 
медицински ра 
ако и дойдат в

авило 
щия д

динара, като общо раз 
този шестмесечен период са с 
98,3% по-големи от същите през 
първото шестмесечие на 1990 
година

Осъществената печалба въз 
на 685 000 динара, от която 

ация са отделени 
или с 25%

в същия 
ите възлизат 
динара 

Незадоволяващо е и 
положението в обществените 
дейности.

СЕЛО СТОЛ 
УСПЕШНО

И покрай трудностите - 
празника на свободата Лужница 
постигна и успехи. Най-напред в 
това отношение е отишло село 
Стол където за празника беше 
предаден на уптреба асфалтов 
път от 10 км. За него и за другите 
комунално битови акции всяка 

мейство е вложило по 12 000

е напр
об|

раз
охе

по-големи 
6 288 000 

ходите в
работ од с

В СУРДУЛИЦА ОТБЕЛЯЗАН ДЕНЯТ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО св идват некомплетни, а най-много 
без работник от аптеката с
лекарства, с това услугата е 
непълна.Барелеф на казармата 

”Тома Иванович” УП 
сесия. Ок
ск щина на тържествената 

пълчища 
299 къщи 
кти, а ин- 

ши.

лиза 
сума за акумула 
577 000 динара 

олко

упаторските 
освен това опожариха 
и още 1679 други обе 
тернираха над 2000

Що се отнася до въпроса във 
връзка с материалните 
възможности за Здравния дом, бе 
подчертано, че и Здравният дом в 
Босилеград, и Аптеката, кадрово 
добре стоят. Отделен пробле 
оказване на бързи и качествени 
здравни услуги представлява 
неблагоприятната пътна мрежа и 
отдалечеността на отделни села 
от центъра на общината.

по- подчер-малко отк то
'биДУ

Вършеха геноцид над жени деца 
и старци. Тези страдания и опус
тошения никога не смеем да 
заб

период лани. Загуб; 
на сума от 7 031 000 неразр

правови
циитеВ присъствие на предста

вители на Южноморавски 
регион, борческата организация, 
ЮНА, делегати от Общинската 
скупщина, на тържественото 
заседание по повод 5-ти сеп
тември, Деня на освобож
дението, председателят на 
община Сурдулица Милан 
Величкович подчерта приноса на 

ата от този край в Наро 
борба, в к

вуваха над три хиляди 
а 471 дадоха животите си.

ността, намаление на произ
водство и на трудоустроените 
допринеср със загуби 
шестмесечието да завършат 

а обща
ност от 64 милиона и 818 

хиляди динара.
Между светлите точки на 

сурдулиш 
особено 
тури 
Влас]
правителство т 
приор; 
отбеляз
ните резултати, които постиг
наха цехът На "Галеника” 
"Вунизол” и "Мачкатица”, която 
тези дни пусна в производство 
новата си програма за брусни и 
рязни плочи.

м в ак
обравим.

И след войната Лужница 
даде свой принос в 
изграждането 
възобновяването на страната - 
каза между друг 
М.Йованович. И в наш 
община изникнаха нови култур
ни домове, пътища, земеделски 
кооперации...

МНОЖЕСТВО ПРОБЛЕМИ 
ПРИТИСКАТ НАШАТА 
РЕПУБЛИКА

НАЙ- Отделни местни общности и не 
обезпечават нужните средства, с 
които трябва да участвува 
местното население. Всичко 
това, подчертава Рашко 
Киролов, председат 
Координационния от 
следене

ДО>ри
ОЙ1

осем колективи н
ст и

ОТО
На сесията делегатите на 

трите съвета повторно 
раздвижиха инициативата 
лекарската комисия, която 
позволява лекуване на пациенти 
извън Здравния завод Враня за 
босилеградските пациенти да 

Босилеград, а не както 
Сурдулица.

ТРУДОУСТРОЯВАНЕТО 
ОСТЪР ПРОБЛЕМ

атакото стопанство 
изпъква развитието на 

зма, чиято прогр 
ина от република! 

ряб

ел на 
бор за 

реализирането на 
средствата от местното 
самооблагане, неблагоприятно 
се отразява върху тази дейност. 
Някои делегати отправиха и иск 

обиването на отделни 
или махаленски пътища

хор;
воб

доос-
оято

ама за 
нското 

ва да пол 
сто. 
ележител-

одителна
участ
Души,

учи
Заитетно 

ване са и
мя
заб сем___

динара- За съжаление, каза 
Величкович, и днес нашите 
братя страдат борейки се за 
своето вековно огнище и 
национален и културе 
титет на територи 
Хърватско. Сръбският 
тези тежки времена пиш 
кър 
Вел!

бъде в 
досега вГоворейки за днешното 

жение в нашата страна д-р 
ч изтъкна, че 

множество проблеми притискат 
Република Сърбия, както и 
хората от този край. Хората 
живеят тежко, неизвестността 
зарад военното положение расте 
от ден на ден. Хората са 
загрижени за своята съдба и за 
бъдещето » на своите деца, за 

бата на целокупния сръбски

при пр 
селски

-активно да се включва 
щинската професионална 

служба за тази дейност.

През изтеклата година е 
рит и цех на "Текстилколор” 
ело Стрелъц, а наскоро ще 

стороени и цехове в 
а, Звонци и други 

общината.

поло
М.Й откованови по

обв с 
бъ;ен идеи- 

ята на 
народ и в 

е своята 
история, каза

т по
Люберадж 
районни центрове в

Построен е и модернизир 
гионалния път от Велико 
нинци до

На тържественото заседание 
бяха връчени и традиционните 
награди и признания: барелефът 
на град Сурдулица е присъден 
на казармата "Тома Иванович" и 

Завода за лекуване на гръдни 
лести, а с петосептемврийско 
изнание и похвала са удос- 
ени тридесет души.

Т.Николова

Да кажем и това, че 
легатите на трите съвета на 
щинската скупщина приеха 
едложението на Учителския 
вет на гимназията "Иван 

Караиванов” за промена на 
името на това възпитателно- 
образователно ведомство, да не 
носи името "Иван Караиванов”, 
а само "Гимназия” м Я

Обсъждайки информацията 
! връзка със съст 
облемите в об;

ояването, делегатите 
съвета и

де;
Об

във оянието и 
ластта наре

Бо
ичкович. Присят, асфал

тирани пътища за с. Войници, 
Драгинац, Вава, Александровац и 
др. До края на годината пътища 
ще бъдат пое 

овалсник, 
рчинци.

пр
трВ доклада също бе

изтъкнато, че икономическата и 
политическата криза в стра 
остави следа и въ

панството на 
: и то 
обл

пр
съ

рудоустр 
а трите зи път 

лем от 
година става все по- 

ото на тези, които

тоз
проб
*ав

на
бо

съдната 
рху 

лишка 
ри със 
кто и

подчертаха, че този 
година 
остъ

народ. на
Чи

осни и до 
трелъц и

трЩСуду. 
се бо

сто
обц

пр
то<

При това - както посочи 
Йованович - зарад затруднените 
условия на стопанисване - сс 
чувствува упадък на произ-

р. ЧИСЛ1
търсят работа ежегодно се 
увеличава. Отделно загрижаваГотШина и че 

същите пр еми, ка Матея АНДОНОВ

гради и признания. Тази 
1ина са наградени: с емблема 
гр. Димировград - Републи- 
1ския фонд за пътища за 

юс в развитието на

на ДИМИТРОВГРАД
ОЗНАМЕНУВА НЕ ДЕНЯ НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА год 

ДИМИТРОВГРАДСКО ОТ ФАШИЗМА на ПРОЕКТОСТАТУТА НА 
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ка!
особен п 
пътната

рИ1
мрежа в Димитров- 

Ружица Алексова за 
ю второ място на олим- 
в Сеул и първо място по 

тна стрелба на европйско 
тво в Брюксел; дипломи 
1иканския фонд за води 

за развитие на водното сто
панство в общината, Слава 
Златанов за особен принос върху 
развитието на радио-телеви- 
зионната система в общ

екция при основ- 
"Моша Пияде”, с 

Троян 
Иванка 

ил Цвет- 
Истат-, 

еселин

СКРОМНО, но сдостойнство адско и 
челен

гра
спе
пиадата
спорт 
първенст 
- Републ ът за бъдещетонезначителна поправка, проектостатутт 

тво на Димитровградска община "мина” на сесия на 
ината и е даден на публично обсъждане. "Мина”, защото за 

шннетво от делегатите на скупщината, 
а те на последната сесия на скупщината, може да се каже дори не бяха 
малцинство. Че няма да дойдат делегатите от селата се подразбираше, 
тъй като върщитбат» е в разгара в някои ] 
отсъствието на тези от града в никой случай

След
ЙС'ПУ*>аздимитровградчани_ за ос

вобождението на този край и 
страната от фашизма.

В сегашната кризисна 
обстановка димитровградското 
стопанство и обществени 
дейности полагат максимални 
усилия да поддържат рс 
производство и дости 
степен на развитие. Сегашната 
политическа обстановка 
нсблагоприятствува и създава 
особени трудности на трудовите 
организации. Все пак с по 
ната степен може да бъдем до из
вестна степен доволни.

устро!
скушцС тържествена сесия на 

Общинската скупщина, вр 
на традиционните септем 
йски награди и признали 
заслужили организации и отдел
ни лица и с полагане венци пред 
паметната плоча на загиналите 

митровградчани в Марс 
вободителната война, 
година доста скромно, 
достойнство, бе ознаменуван 
Деня на освобождението на 
Димитровградско от фашизма.

Празни 
ка^ обп

пу|
бол2ъчване 

ври- 
я на

1ЯПСТО му не е нужнопр
ината и

райони на общината. Но 
не може да се оправдае. 

Както н на първото заседание на Изпълнителния съвет, когато 
пят на комисията, така и на'второто, 
кушцнната от 6 септември, изтъкнати 

неща, отнасящи се до бъдещето устройство на общи 
все пак е отправен до скупщината, тъй

аматичната се 
то училище 

похвални грамоти: 
Милошев от ''Сточар”,
Иванова от "ГИД”, Вас 
ков от "Градня", Румена 
кова от "Свобода" и В 
Пейчев от "Комуналац".

Пред възпоменателната 
плоча на загиналите в 11011-а ог

ДР
ноедовно

гната
одноос- 

тази 
но с

ди
проектостатута бе вър 
ден преди сесията на С 
исдорсчеии 
Но такъв п

проведено 
са бройни 

ната. 
като

общините все още 
щннекнят 

чаква се публ
места, конто

отправен до
]шзпоредби за бъдещето устройство на 

приегн и са непознати. А това значи, че и об 
засега не може да се конкретизира до край. О* 
обсъждане да конкретизира болшинство от I 
сетне ще бъдат съгласувани със законните раз!

роектостатут 
ши разпоредб!много зако! 

не са пниегн и статут
киното

стиг-За значението на 
сегашната стопанс 
твена и политическа 

Iас накратко говор 
елят на Общинск 
йа Васил Милев. Между 

другото той изтъкна приноса ни

ка и 
. цес- 

сталовка модореченнте
юредбн.Димитровградско късо слово 

произнесе Иован Елсиков, пред
седател на общинския СУЬНО!.

на ОС на, СЯ А В А ЗЯЛ ТА/ГОВ у н
приема септемврийско да т 
ПРИЗНАНИЕ НА ГР. щи 
ДИМИТРОВГРАД

БРАТСТВО • 20 СЕПТЕМВРИ 1991

Председателят
заслужили организации и отдел
ни липа връчи септемврийски

и предсе- 
ата скуп- А.Т.

Ст.П.
3 СТРАНИЦА



СТОПАНСТВО ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНАТАДИМИТРОВГРАДСКОТОквАРдатаж
ГРАДСКА ОШЦИ11А

ЗА

БОРБА ДА СЕ СВЪРЗВАТ 

КРАИЩАТА
МКИЛИРАД

ЮНА БЕЗ БОЯЗЪНВ КУПУВА
ЧИТЕ

ОФИЦИ
АЛНО

МЪЛЧАТ

_ тук имаше и иомиков сълза, но 
населението » У биха сълзи на тъг», но 

Ьоснлс» радска об11^Н‘С^м," сълзи на радост, а «мг сто

" мн. .. •» п.к 
нл1тгопр«*т»« поли- жесрено Ве ''Р'.‘,'житР/-Ек.* гяда
^ »М»!даптл1т «»' пицпм, КЪД«Х> » "Р““™“.“ 

1Тк1(6с” СОЛ, при*ММНН»М»«ТО „РСДССД.ТГЛ. »• ос • Бм-*"“*"* 
1 Л^мпчшних сопемлрнйск» Сп«ск« Синско» н иредстааители »» тигод«шя«тт СО ' ЮНА ■ военнн» клон от
генерална не ^ ,о,,д в домовете Врвня зя предстоящия мм 
^мГпоисъствие яя роднини, бляз- войнишки живот и задачи, го»Р«

*■ дадайЗЕ»™
™1^.о ьм и. “сешември, скупши.,. в Босилеград Стоилко 
^„^гар.тн котето И.Й-ГОЛ.М Смил 
брой мледежи - бъдопя войници

“и^ГАд-я^Н™

Колко

които то трябва да заклати/ са три пъти/сред
по-г^ГАеи, Следовятелио, дммитровгрядеко 
стопанство повече далжи, отколкото нему далжят.

Текущите сметки през шестте месела са бил 
блокирани н. 11 трудови оргзжиз.ции общо 
деня. Няй-зле е положението на "Братство” 
непрекъснато с а блокада през Цялото шестмесечие. 
А общата неплатежоспособност довежда до нередов- 
ио заплащане на лячияте доходи, които иодит 
същинска борба да свържат краищата.

Лошото състояние ис подобри и чуистаителното 
изменение и структурата на разпределението. Сега ия 
стопанството остават 72 от разпределяща Доход, 
докато обществото взема 26 иа сто. Оттук и мал. 
почти символични средства за акумулация - общо . 
784 хиляди динара, което представлява една пета от 
миналогодишната сума Най-много за акумулапиа 
е отделила "Гралня” /376 хиляди дииара/, Йъгкаи” 
/233 хиляди/ и "Комуналац” /70 хиляди динара/. I 

Да кажем още, че най-голяма част от прихода 
се осъществява с продажба на домашния пазар/78,1 
на сто, докато участието иа износа е намалено от 19,3 
на 15 процеиата. Наблюдавано поотдмио пр^одП 

са осъществили: конфекция Свобода” - 7 
"Братство” - 1 037 000 и ГИД - 51 262 000

П пепнод иа продължителна стопанска криза 
стопанските субекти /и обществени и частни/ са

ЕЕй-гляйй-двт:
димитровградските предприятия красноречиво 
показва това.

Основните данни сочит за намаляване; иа 
физическия обем иа производството и реално 
спадане ия финансовите резултати. Основните 
финансови резултати имат но-бавеи ръст от 
Плаши"“ /75,5/ понеже общия- доход е увеличен
..... . ^докато* изрвзходввнитс средства имат ускорен

1ръст /59,4/, така че бруто- печалбата е само 7,9 от 
минал01'одишния размер. За акумулация е отделяй 
едпа една нега од миналогодишната сума, а за|-убите 
са' нараснали за зри пъти /над три милиона динара/. 
Заедно с по,гласените загуби от предишните го/
/17 834 000/ тя доспива обща сума от 20 836 000 
динара!

или
551

което
Досега в Босилеградска 

община само едни квартирант 
е подал иск за купуване иа 
квартирата. Останалите квар- 
тмранти все още официално не 
се обаждат. Казват, че н те 
квартирите си ще купят, 
обаче, както ни увдеомих 
Общинския фонд за жилищно 
дело, офици 
изясняват. Пг 
може бн са все още малките 
наеми, която понестоящем се 

до 774 динара в 
големината на

а ■ ки,ков.
М.Я. ално не се

с 48,5ричина зя това

движат
зависи»
квртнрата.

КОМИСИИТЕ ЗА КРАЙГРАНИЧНО дими

СРЕЩАТА В ДРАГОМАН 
НА 22 СЕПТЕМВРИ

Инак, да припомним, че 
Общинската скупщина в 
Босилеград съгласно Закона за 

отношения в 
нската сесия

Следва да се озбележи още, че личните доходи

79,1 иа сто и участват с една четвърга в ош 
ходи.

Броят иа заетите работници а стопанството - 
взети са общо 25 предприятия (14 обществени, 
частни и три кооперативни) е намален с 4,6 на сто 
и достига общо 3427 души, относно в сравнение с 
лапи има по-малко 164 работника - колкото едио 
средно предприятие. В осемте частни предприятия 
са трудоустроени само 19 работника.

Пека посочим още, че съотношението между 
дължимите суми /дългове, които трябва да наллати 
димитровградското стопанство/ и дължащите суми

от износ 
542 000, 
динара.

жилищни 
Сърбия на ма Тезм данни потвърждават, че 

димитровградското стопанство все още не може да 
застане на здрави крака. Впрочем тази съдба рсма 

стопанство в републиката и страната, 
гиганти са

ците раз
ри*

решение, с което даде 
асне на Общинския фонд

взе
съгл
за жилищно дело да може да 
продава квартирите, конто са 
негова собственост. Според 
евиденцията фондът мма 51 

с около 262,50 
метра ползваема

осем целокупното
като при това такаиаречеяите предишни 
пред рухване. Благодарение иа обстоялеството че и 
димитровградското стопанство съчиняват предрм- 
но малки и едио по-голямо предприятие /1 ИД/, 
засега се борят е променлив успех с капризните и 
остри кризисни условия иа стопанската дейност.

Пъпната среща на населението от крайграничните общини

Зто и знака V, който може да се вземе при съответните ор- 
Ги и винаги досега на събора в Д|»^ ще бъде ор; 
ганизирана съвместна музикална програма, с участие на изтъкнати 
артисти от двете страни.

квартири
квадратни
площ. Ст.Н.

Квартирите могат да се 
купуват 
критерии 
отплащане от 20 години, а 
месечният внос се движи от 
1600 до 3000 динара.

ред утвърдените 
със срок на

спо

М.Я.А.Т.
ДИМИТРОВГРАД

ОП се намали с около 80 души. Тази

. ниците още сега не приемат и 
изтъкват, че не са виновни за 
сегашния финансов колапс. 
Четвъртата възможност се 
вижда в сменяването на 
ръководната структура.

Председателят на р 
ническият съвет подчерта- кгжнгяг(

ч™«: = ^илоЖъпрос е и дали щ= 
^ бъде приложена само една или

В какво финансово състояние си сложи катинар и да угасне? повече задно. Ако нито една от 
се намира Общественото - Работническият съвет в тези възможности не се 
предприятие "Босилеград” в предприятието обсъди приложи, последното решени
Босилеград, покрай другото положението и след като /като п*т*. п®вледи» «ЛТ1 р 
потвърждават и няколко основ- констатира, че икономическите натива/ енп^д"р™™*т° д 
ни данни и фахти. През първото трудности стават все по-тежки, а Р«'- ™^0ще никой „е ос 

угодие на тази година на възможностите на колектива за ^'^Л?о™н^?чт се, че 
1мер 270-те заети са на- избавление все по-малки, пред- °"ред??*;„, „ опани

правили загуба от 3 600 000 лож„ четири възможности за "ал“ите възможности за 
динара и заедно е минало- спасяване казва Иван Лазаров, Р“Ли7,‘ „е „а натоупедите Се 
годишния непокрит дефицит председател на Работническия на н тру

минус дори с съвет на "Босилеград”. Една от проолеми. 
милиона динара. Повече възможностите е посочва той Повече по, 

предприятието да се реор- нататъшната 
Да ганизира, т.е. неговите 

шии

КАКВО СТАВА С БОЛНИЦАТА?СИТУАЦИЯ ВТЕЖКАТА МАТЕРИАЛНА 
"БОСИЛЕГРАД” ПРОДЪЛЖАВА

Ще остане ли Димитровград без своята болница сега, когато броет на населението е 
много по-голлм отколкото по време, когато е построена? Това е въпрос, на които 
гражданите от Димитровградска о&щина търсят отговор и оправдано страхуват за съдбата 
на болницата /стационара както я наричат здравните работници/.

ЧЕТИРИ АЛТЕРНАТИВИ 
ПРОТИВ КАТИНАРА абот- 

ва, че 
от тези 

първа, а 
коя ще бъде

Според разпределение на подоони здравни обекти в Сърбия, нашият стационар не е 
предвиден, понеже на дваестина километра од нас, в Пирот, се намира съвременен 
медицински център, заяви директорът на Здравния дом в Димитровград, в чиито състав 
е и болницата, Васил Велчев. Новият закон също не предвижда стационар в Димитровград, 
тъй като тоя не е специализирана болница, което означава, че нашият стационар вече 
година и половина работи, макар че формално не съществува. Че е така говори и фактът 
от януари досега регионалната общност по здравеопазване не дава средства за услугите, 
които стационара оказва. А за това време разходите са възлезли на около 1 300 хиляди 
динара, изтъква Велчев. Стационарът иначе и занапред работи и оказва услуги на пациен
тите, но не приема пациенти, които да лежат тук. А разходите направени за храна, ток 
и вода за първите шест месеца ще комплексира общинската скупщина. Що се отнася до 
пациентите, които трябва да лежат в болницата, Велчев изтъкна, че от 15 септември най- 
вероятно ще бъде организирано посещение по домовете им. До всеки пациент ще стигне 
лекар и медицинска сестра, така че само най-тежко болните ще препращат в Пирот. Проб
лем обаче остават пациентите, които са в отдалечените от града села.

Инак, предстои организиране на отдел по физикална терапия в помещенията на бол
ницата, тъй като две сестри всеки ден да пътуват до Пирот. Медицинският център набави 
нови уреди за физикална терапия, а тези които сега ползва и които все още не са зас
тарели, ще бъдат пренесени в Димитровград. Що се отнася до слуховете, че Здравният 
дом би могъл отново да бъде самостоятелен, Велчев изтъква, че това би било 
нецелесъобразно, понеже в такъв случай за Медицинския център в Пирот би били като 
чужденци и всички услуги би трябвало да бъдат заплатени. От друга страна 
димитровградското стопанство не е в състояние да покрие разходите на пациентите за 
здравна защита.

пол
при

предприятието е в 
около 7
от тази загуба е на овцефермата 
в Радичевци, която вместо 
бъде финансов източник и под- някога 
тик за напредък, стана сериозно ранизации да се формир 
бреме за предприятието. Под действуват като общест! 
удар на конкуренция от страна предприятия. Според тази ал- положение на предпри 
на частния сектор се намери и тернатива в едно предприятие през първото полуго 
^кТ^Р-иедГпоТаио бидей^у^дгаргов^е ш -лииата^реаулт 
когато предприятието имаше тУалН0ли, ^^ ше-зависят и

тнопол в търговията в дру^°ор^а”^йимрта^„И^ спасение ще бъ 
общината, станаха твърде нерен- купуването на добитък и 
?абилни. Нерентабилно кланицата, в трето селското 
стопанисва и автосервизът. Тази стопанство и овцефермата, а 
нерентабилност главно и повлия четвъртото предприятие да се 
всичките заети от началото на организира като услужен 
тази година да започнат да център, в чийто рамки да 
получават загарантирани лични действува шлосерската и 
доходи. Да припомним, послед- металообработвателната 
ните си минимални лични работилница, сервиза и евен- 
доходи неотдавна получиха за туално хлебопекарницата, 
юни. Изхождайки от тези Според втората възможност 
обстоятелства през последно предприятието трябва да се 
време в предприятието все по- преустрои в акционерно 
често се поставя въпросът: как дружество. Третата възможност 
този най-голям стопански колек- за излизане от трудността се 
тив в общината да се избави от вижда в намаляване числото на 
трудностите, да не го сполети заетите. Според нея числото на 
фалитна процедура, т.е. как да не тукашните работници трябва да

дробности за по- 
а съдба на 

дат из-Кпредприятието ще 
вестни след десетина дни, 
когато ще бъде готов анализът

основни ор
ат и
вени за финансово-материалното 

иятието 
дие на

атите на 
този анализ 

кои крачки за 
дат предприети.

А.Т.В.Б

ОБИДИ БЕЗ ФАКТИ КАК "НАРОДНИЯТ ТРИБУН” ГОСПОДИН ПРОФЕСОР 
СЛОБОДАН ВАСИЛЕВ БИ УРЕДИЛ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА ПО 
СВОЕ НАХОЖДЕНИЕ

по- лика. За всичко това пътниците в Курт Ланге и Еберхард Ото, 
1а", споменатите места най-напред Белград 1976 г/.

перонен билет или такса Вие уважихте от тези поуки
за услуги на автогарата. Ние само първата защото очевидно* 
нямаме право на това но и да за вас е удоволствие да се 

Подсещаме Ви за изразите: имаме, вярвайте, не бихме занимавате с полемики, от които"

„1“=: 1Ш ИШ ШШ
ят_.отговор под редак- ВСИЧк0, за да изразите своето съдържания. ресторант, работа зависи съществуванието 

хи”3авиаеИппс!?хжилВедио безпокойство, че някой си играе магазин, а и билярд. Защо не? на десетина семейедва, а 
ки , ви е послужил само с парите на гражданите и , независимо от това дали Вие1

повод да продължите тяхнонхо човешко достойнство. Междувременно, професоре, признавате или не това и ком-< 
шния си текст Циркова Ще ПрИЗнаете и сами - всичко се промени и времето, профитът форта в чакалнлта Iна автогара™ 

Доказателство за това е, ^ва *произв0лно, обидно и не повече не е неморал, а личното Гдимитоовгоал Заради това
кГнСа7ве *а "с~°лн7е^ГлН„оФадКоТ: сТГуедявГЕ Ге фГрсГр?ия в Дими- а следователно е напълно до * ’ ^ Всеки човек може да различи

ебрегвай/Ги ар^ен™”баГен5е Гал*нЖици^ Доброто от лошото, хубавото от.
михме до редовния съд за обида на бъдете сигурни, е напълно все 

личната ни чест и авторитета на едно дали чакат двтобуса в обект 
® транспортното предприятие на Ниш-експрес или в рес- 

"Ниш-експрес", с чиито пари е торанта "Туп- туп”. 
и из построена автобу
се от" Ние естественсъдим, но ше Ви пр 

по същия принцип чакалния рес- 
аботи и автобусната 

Алекси

е на онези, който 
жда и знае от народ 

овори от името на народните 
сме позиции и в името на народните 

рием интереси.

Ужаваеми 
не сме ни 
намерение да се впус 
ялови полемики с Вас,, ио 
принудени отново да се объ| 
към вестник "БРАТСТВО” след 
Вашия текст в брой 1502 "Наис
тина 
арена.

професор Василев, становищ 
то пък имаме добре "ви: 

каме в
Д01
а г плащат пе нен 

на автог

лек- 
и от

голям стопански

ЗВОНЦИ
че наши 
цион 
оцен 
като 
предиЕ 
арена”.
че продължавате да 
какво е ставало в обе 
тобус 
тровг.
нарочно факта, че осведо

В рамките на комунално-битовото уреждаме на ’6ело Звонци, Вас и обществеността в 
което от ден на ден придобива все по-голямо зПаченйе с оглед на 1496, че за всичко, 
развивщия се туризъм в Звонска баня, меЬтнатй общност'е построено притежаваме 
набелязала редица! Меропрятия. Преди всичко вЪкоро време трябЪа нужни документи. При 
да започне изграждането на нов резервоар за вода за пййне, а-гърбите единствено приятно и 
на съществуващия; да бъдат изместени, защото ще се строи пътя- бт ненада, че на бърза ръка 
Звонци за Раките. ’ ь * казахте от предишната си изход-

Съшо така "Ерозия” от Ниш и Фондът за води в Република на теза, че в ресторанта се 
Сърбия*"обличат ” коритото на Блатъшница в каменна премяна. ^Р^уке^п^-г^Фа^тите 
Том трябмше да стане I  ̂иФс коиЙ 
2 « разполагате. Бпичко
си и нанея големи щети. V зу м " останало в текста по-нататък са
разреши един належащ въпрос.

ИЗМЕСТВАНЕ НА 
ВОДПРОВОДНИТЕ 

ГЪРБИ ната станц 
рад, прен лошото.”

Позволете на хората да Р*** 
берат това сами без Ваша помоиг 
Действителността създав*_ 
обстоятелствата, а не нр**®* 

енията на някого, независимо 
ва дали има пред името ^сИ " 

титлата "професор" или 
тор”.

усн
О, I

ата станц 
няма да 
ипомним, че

ия.
Ви

"писание" кагго*Вие&бихте ™ 
казали, ние бихме парафра- 
зирали част от моралните 
поръчения на Ипувер до неговия 
син. Въвеждайки го в жите- 
йското му призвание, Ипувер 

приз- казва: Избери такава работа, в 
наваме ви че при това която ти ще бъдеш щастлив, а за 
съществува една единствена р&з- Другите - полезен”. /Египет-

торант р 
станция в Ниш, 
частично в Бел 
споменаваме авт 
ции на Запад. Ес

нац, 
ад, а да не 
сните стан- 

тествено,

Благой Вас»» 
Драган Мине» 
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В УЧИЛИЩНИТЕ ИНТЕРНАТИ В БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ПОРАДИ ПОЯВА НА ХОЛЕРА В РУМЪНИЯ

ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ В 
ДИМИТРОВГРАДЗАБРАВЕНИ ОТ 

ВСИЧКИ
МЯСТО ЗА 90 УЧЕНИЦИ 

- БЕЖАНЦИ ОТ 
ХЪРВАТСКО И СЛОВЕНИЯ До световната организация по здравеопазване вече е 

заявено, че в Румъния има над 40 случаи на холера. 
Неофициално се узнава, че нещо подобно 
България.

има и в съседна
И населението в 

Ьосилеградска община, е 
трогнато за съдбата на 
сърбското население в САО 
Крайна, САО Западен Срем, 
Славония и Бараня, където 
от страна на ХДЗ-еовската 
демокрация” се върши 

терор и е готово да му ока
же всякаква помощ. За це
лта, съгласно иска на Мин
истерството за връзки със 
сърбите извън Сърбия, в 
Босилеградска община е 
формиран Оперативен 
комитет за бежанци, който 
раздвижи широка актив- 

за събиране на пари- 
други средства за 
на бежанците.

В това отношение пър- 
вече са

приеме тези ученици и 
съвместно с учениците от 
Босилеградска община да 
ги обучава.

Покрай това колектива 
на това възпитателно- 
образователно ведомство 
раздвижи инициатива за 
събиране на парични сред
ства, които ще бъдат изпра- 
тени чрез Общинската 
организация на Ч 
кръст като помощ н 
ците. Взето е решение и от 
училищният фонд, макар че 
същият е доста "тънък” да 
се отдели за тази цел*-

Акцията, както ^ойчерта 
председателят на форми
рания Оперативен комитет 
за бежанци в Босилеградска 
община, Сотир Сотиров, 
всестранно е приета и в 
повечето други колективи. 
Работниците, макар че и те 
с оглед на кризнисното 
стопанско положение, са с 
минимални заплати, при 
това същите се приемат и 
със закъснение от месец и 
повече материално лошо 
стоят изразяват загри
женост за терора над сръб
ското население в Хърват
ско и готовно.ст да им 
окажат помощ.

Цехаът не работи почти една година. Работниците от начяп,
5 годината не получават никакви принадлежности. "Забрави" г 

ректорът на предприятието в Ниш, който с решенши“ г,™ " 
че ще им се заплати 80 на сто от осъществени™

^лектива. Когато работниците разбрха, че са забравени от всички 
„млиха правото за заплатите да търсят посредством 1ъда На- 
Рроведеното преди няколко дни събрание работниците са^

разходва^а^итштн^с^^дства^Нсца инициатива за^р^гов^ри

..^мград И нботннците му.Тонто ,‘й™^

^йго^нито на земята, нито на небето”. Именно, те офицналто вс^ 
трудово отношение, но не работят, понеже п^едпрмтието 
орали известните трудности с пласмента на кондензаторите 

„рекъсна производството почти преди една година Не ползчав!? 
никакви принадлежности - откачалото на тази година - без оглед 
че и директорът на СД им бе издал решения, с които им "гаран- 
тире". че ще им се заплаща 80 на сто от осъществените заработки впредприятието.

На проведеното през миналата седмица, заседание 
присъствуваха съм 30 души (от общо 46) те потърсиха отговор на 
въпроса: докога ще трае агонията им; защо са забравени от всички

п Имайки предвид това, както и факта, че Димитровград е 
входната врата’’ от Изток, съответната служба при Здравния 

дом в Димитровград предприема мерки да осуети евен
туална поява на епидемии още повече имайки предвид 
епидемията на ентероколит от пред няколко години. Вече 
са контролирани почти всичките водопроводи на 
територията на общината - съвкупно има 42 такива обекта 
Обща констатация е, че водата в почти половината от тях не 
съответствува на предписаните норми от бактериологична 
гладна точка Това значи, че във водата в тези селски 
водпроводи или чешми най-често не се слага необходимото 
количество хлор, макар че всички (или почти всички) са 
снабдени с хлоринатори и са длъжни това да правят редов

ото

ер! 
а бвения

ежан-
на

Епидемилогичната служба при Здравния дом, когато 
констатира такива нередности осведомява санитарната . 
инспекция, която превзема определени мерки. Що се отнася 
до водата в регионалния водопровод тя е съвсем годна за 
употреба Това потвърждава бройните и чести анализи, 
които се взимат не само от извора в Пъртопопйнци но и на 
било кое място вън града А изправността на питейната вода 
е основно предусловие за осуетяване на епидемия.

Освен Здравния дом, в превантивните мерки се включи 
и Изпълнителният съвет, на ОС който цбсъди 
информацията на Министерството по здравеопазване и 
наложи на своите инспекции да превзимат съотвени мерки. ■ 
Освен редовен контрол на водата във водпороводите, трябва 
да се обърне особено внимание в същата редовно да се 
слага хлор, да се върши постоянна дезинфекция на тоалет
ните в обектите, където минава много народ да се проведе 
санитерен контрол над хранителните продукти и забрани 
продажба на хранителни продукти на така наречените 
”диви пазари". Особено внимание трябва да се обърне на 
лицата идващи от Румъния и България

Инак, общата епидемиологическа ситуация в общината 
' е оценена като добра но това не дава за право да се намали 

бдителността и готовността в предотвратяване на възможна 
епидемия

оше
в Ни ност 

чни и 
помощ

вите 
нали
ският съвет на основното 
училище "Георги Дими
тров” в Босилеград, разис
квайки за все по-т 
положение на ср 
население, в посочените 
места в Хърватско и Сло
вения, взе рещение своите 
интернати в Босилеград, 
Бистър и Долна Любата с 
капацитет от около 90 места 
да предостави на разполо
жение на учениците, които 
поради военното поло
жение са напуснали род
ните си домове и се от
зовали в различни частни и 
обществени помещения 
навред в Сърбия. При това, 
както подчерта новоиз
браният директор Тоше 
Александров, училищният 
колектив е готов и да

резултати 
це* Именно, учител-на което

про
има ли надежда за спасение цеха им, а наедно и за тях? 

”ГЬРСИМЕ РАЗБИРАТЕЛСТВО”
ИИ

-ру
ъб

дното
скотоНа заседанито разискваха повече души и всичките бяха револ- 

тирани от досегашното поведение на ръководните хора в 
предприятието в Ниш на най-отговорните в ОС в Босилеград и в 
Републиканския фонд за насърчаване развитието на икономически 

участвували в инициативите за 
бекта. Недоволствието им е още 

ако се има предвид, че "тези, които изградиха политичес- 
предприемат никакви начинания за 
ността им”. В това отношение особено са 

от предприятието си в Ниш, за което казват, че няма 
никакво разбиратеелтво за тях

Митко Йованов, председател на синдик 
например подчерта, че ”не можем да 
(незаинтересоваността на ръководните хора в предприятието, 
които през последно време изобщо и не искат да контактират с нас". 
Той каза, че работниците в Босилеград изобщо не са инфор 
за действителното състояние в предприятието им.

- Нашето 
ръководител

изостаналите краища, които са 
изгра 
по-го 
ката

екратява 
оволни

аждането и откриването на о
лямо
фаб ри

ане
ка сега не 
на неизвестпре

нед
Инак, според 

евиденцията в Общинската 
организация на Червения 
кръст в Босилеград, досега 
са евидентирани 6 души, 
бежанци от които едно 
семейство е потърсило, и 
помещения за настаняване.

алната организация, 
бъдем доволни от

АТ.
рмирани

предприятие вече се консолидира, заяви Дане Велинов 
на цеха. Освен нашия цех почти всички други работ- ГОЛЕМИ ЩЕТИ ОТ 

НАВОДНЕНИЕТОм.я:
ници работят и получават лични доходи, получили са и субсидии 
за годишна почивка...

Той осведоми работниците, че е имало някои инициативи цехът 
да бъде открит отново, но с други програми на ЕИ 
на други предприятия. Всички тези акции останаха 
Най- отговорните хора~в предприятието сега вече не пр 
никакви решения, подчерта Велинов.

- Учудва защо изостана разбирателство за нашите проблеми и 
солидарността от страна на предприятието, изтъкна Миле Цветков 
и добави, че "търсим да знаем само какво е 
и статус”. Ние търсим да работим, 
промишленост се отказва от нас, каза той, 
нека това стане по законите на пра 
ползуваме правата си, поне коага 
осигуровка.

СПОРНИ СА И ЗАПЛАТИТЕ
Какви са отношенията между работниците в Босилеград и 

предпиятието им в Ниш, показва и въпросът за заплатите. Тъй като 
"прекъснаха връзките” и понеже работниците в някогашния цех 
няма от какво да живеят, те потърсиха до заплатите си да дойдат 
посредством съд. Йованчов, когото работниците опълномощили да 
ги застъпва пред съда, казва: - "Директорът на предпрЕ 
издаде решения, в които покрай другото се казва, че от н 
януари до раая на юни т.г. да бъдем на платено отсъствие и в тях 
определи да получаваме 80 на сто от осъществените заплати в 
предприятието. В решенията се казва, че заминаваме на заплатен от
пуск поради моментален недостиг на работа в предлрятието и че 
това ще бъде временно. Но, че всичко това не е така, по 
и фактите: нито получихме заплати, нито пък започн 
работим.”

Работниците в цеха през юни официално са били на годишна 
почивка. Но, със сумата за предишните месеци не са се съгласили и 
са потърсили от Работническия съвет да им се заплатят, не 80 на сто 
от осъществените заплати в предприятието, но минимални лични 
Доходи, които са по-високи от "обещаните” от директора 
заплати. Тъй като не са получили нито заплати, нито отговор, те се 
отнесли към Основния съд на сдружения труд във Враня и се 
надяват че до заплати ще дойдат посредством съдеонит 
ституции. Досега делото бе гледано един път (в Босилеград), 
присъствуието на представители на "Съставни части . Оч: 

наскоро да бъде гледано
На заседанието, на което ясно проличаваше, че "а Р“6о™™итр

В КОНФЕКЦИЯТА В БОСИЛЕГРАД
Наводнението, което в средата на юли захвана една част на 

Бабушнишка община нанесе големи щети на селскостопанските кул
тури. Тези дни и общинска комисия за преценяване на щетите 
завърши с работа, като констатира, че в захванатите от поройния 
Дъжд райони селскостопанските култури са унищожени с повече от

ПРЕЗ ОКТОМВРИ НОВИ 
РЕБОТНИЦИ

или от страна 
безрезултатни.

лагат
ут
зед

средства за обучение и приемане 
на нови работници. Става дума 
за обучение на 40 нови работ
ника, които ще бъдат прието 
през октовмри, което ще създаде 
възможност производственият 
процес да се провежда в две 
смени. Засега 202-та работника 
тук работят в една смена, а 
средният личен доход възлиза 
на 4700 динара.

Неблагоприятните стопан
ски процеси се чувствуват и в 
трудовата единица Конфекция в 
Босилеград, която стопанисва в 
рамките на общественото 
предприятие "Дървена звезда” 
от Крушевац. Въпреки това, тук 
производственият процес от 
началото на годината не е 
прекъсвал, а заплануваното 
производство ритмично се 
изпълнява. Това пред всичко се 
дължи на извънредните усилия 
на предпрятието, но и на 
усилията в трудовата единица в 
Босилеград, с качествено произ
водство да запазят вече завою
ваните позиции, както на до
машния, така и на чуждестран
ния пазар.

сегашното ни положение 
но ако Електронната 
нека това ясно оповести, 

авовата държава и ние тогава ще 
то се касае за материалната ни

Както ни уведоми инж-агроном Вукадин Тодорович, пред
седател на комисията в мерата на село Сурачево са били захванати 
60 ха площ; в Извор 7,30 хектара, Бабушница 12,90 хектара, като 
зърнените култури са почти унищожени.

.тоците Сабач и р. Лужница са излезли о-^коригата и са 
Калугерево 1,5

По
хектара.

на засегнатите от лошото време площи щеСобственици 
ползват данъчни

те
облекчения.

М.Я. МА.
иятието ни 
1ачалото на СЛЕД НЕОТДАВНАШНИЯ ПОЖАР В ЦЕНТЪРА НА БОСИЛЕГРАД

СЛУЧАЙ ЗА ПОУКАдават 
ма да

твърж
аx^

шния пожар в центъра на Босилеград, когато изгоря покрива на къщата на братята Анта- 
[ Божилови и когато те претърпяха значителна материална щета би и една полезна поука 

Една от най-значителните е: противопожарната слижба към
Нотдавна! 

нас и Стефан
за това какво занапред прябва да се прави, 
станицята на милицията но не само тя, тябва веднага да се модернизираОграбрява и фактът, че в 

общото безпаричие Републи
канският фонд за развитие на 
икономически неразвитите 
общини и краища в съдействие с 
Фонда по трудоустрояване, а в 
рамките на заплануваните 
развойни планове и активности 
на "Дървена звезда” от 
Крушевац и Конфекцията от 
Босилеград, обезпечиха нужни

им
Захваща от изворчета, реки, т.е. 
там, където няма водопроводи и 
хидранти. Сотир Стоиров, пред
седател на Изпълнителния съвет 
на ОС, казва, 

се обе 
ществ 

възможно 
казва той. 
тите е да я 
Клонът за зает

В техничексообщината, 
отношение те даже са по- бедни 
и от противопажарната единица 
в милицията. Тази оценка наис
тина не може да се отнася до 

ло колекти

Пожарът, който избухна 
преди извее 
Босилеград 
благодарение на сдруж 
на едно число милиционери, 

отив-

ин-
без

време в 
потушен 
ени сили

тно
бено

аква се че сега водят акция 
зпечи цистерна, 

уват няколко
сти тя да се набави, 
Една от възможнос- 
1 обезпечи "Дунав" - 

а на

да
Съ

отново.делото каквитови.
конф
Оба

едно чие 
са Фабриката за 
цеха за чора 
число колективи в 
имат само "отгово 
противопажарна за 
вито и да е 
потушаване на по

Как тогава да се бо 
срещу евентуалните 
особено по- големите?

В станцията на милицията в 
-Босилеград казват, че и досега са 
предприемали мерки противо
пожарната единица да бъде 
възможно по- способна за евен
туално действуване. Казват, че 
ще предприемат мерки тя и

представители на пр 
опожарното поделение 

ята на милицията и на
екция и 

едно 
ината 
це за 

как- 
тва за

ше
бщ

пи.станци
други стопански колективи и 
десетина смели босилеградчани. 
Успехът им оба 
се разшири и да 
съседните къщи, а ведно и целия 
център, се дължи и на други 
обстоятелства: хидрантите бяха 
и непосредствена близост и не 
духаше вятър. Ако( итези два 
значителни фактори бяха против 

' онези, които потушаваха по:
така напечена га ЛОН /работа на ешлемс/ или от кон- под ВЪПрос е какъв щеше Д 
Гедц“омрите е чист! работ. и част от прибора ИЗХ0Д1|Т. Слея пожара такива 
/Попчета и други дреболии/ докато материала и оцепки можаха да се чуят и от

бе и^повод^ериозмсГдаЪсе°пши
"ГЕ:Гд“^5Ь:-Д0^р.пе,,п.-а. ^оГвРоГжГ„=^

~а- яее,ТрГ.пТж" :™*б а
отнася до залежали стоки, в складовете на към стацИцията на милицията в 
конвекцията ги Ъяма. Проблем е във факта, че БосилсГрад, наброяваща пет 
<~|./гг1Ш111ението между дълговете и исковете е 1.2 - дущц, разполага само с някои 
на 'сЖ «" ;*вой..о повече дължат огколкото тя ^МОЬнИ съоръжения за борба 
;п.лжни на други, и почти няма начин това 
наплати Гл.рю. В« пак е намерен начин 
които за юли са били средно около 4000 динара, да 
бъдат за август покачени с 30 на сто.

Онова което дава оптимизъм за бъдещето на

........

I ОС 
НО”рно лис 

щита без 
средр 
жари?

ра;
>ът

раховк
имущества и лица във Враня. 
Очаква се "Дунав” това да 
направи и финансова гледна 

чка - далече е по-добре да 
езпечи цистерна или да 

участвува в набавката й, от- 
колкото да изплаща 
застрахованите обекти, 
доколкото рухнат в пожари. 
Втората възможност е средства 
за целта да обезпечат всички 

едприятия и колективи в 
щината на 

предприяти' 
обаче ще 
предпри
материално полошение.

Проблемите във връзка с из
бухването и потушаването на 
пожарите обаче не ще се решат 
само с техническо модерн- 

ответните служби, 
.юнската

да не 
ахване

че пожар
Делегация. В.Б.

рнм 
пожари, то

обВ КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА” ТЕЗИ ДНИ

РАБОТА САМО ЗА ИЗНОС ожара 
а бъде

В димитровградската конфекция "Свобода” тези 
Дии има работа колкото шеиъ Макар че раб“ '
СЪПо-Га пиаа ичгппвГПЯ ЛГКНТЛ КОНСЬеКЦИО

ботят и в
сьбота, димитровградските коифекционерк са 
^ чките да дадат на други,

изтъква
"о? зчело с комунално 

е "Услуга”. ТовЦ* 
врви трудно, ъй като 
ятията са в трудно

принудени част, от поръ 
Разбира се, за техиа сметка. Както 
Директорът на конфекцията Арсен Тодо 
*пРил до октомври тази година, с 
изключения, фабриката работи само за износ. 
Изобщо около 80 иа сто от производството се изнася 
"То най-много в Съедините американски щати 
/САЩ/, където конфекцията има делови сделки със 
'«Дем фирми. След това в Съветския съюз и 
България. Началните трудности в овладяване на 
производството, отнасящи се до качеството на 
"роизяодството са преодолени и сега всичко върви, 
Д*то се казва ”по канален ред”. Обществените валут- 
щ" средства се отстъпват иа деловите партньори и 
П{> този иачии се обезпечават суровини за произ
водство. Ако ие може да се вземат готови пари, 
Дравят се комлеизациоиии сделки. Общо е познато, 

"Свобода”, преди известно време продава ще 
ет®лове и маси за къмпинг, пръскачки и други 

и виесеии от България.
Трябва да се изтъкне, че обезпечената работа е

офеси
пособ:

седаопалнопр ява. За отделяне на 
едства за 
че нямат

оспос
някои по- големи ср 
модернизиране оба 
възможности. Изход виждат в 
обединяването на противопо- 

града при ус- 
хнически повече 
>бят и да се 

срят възможности за 
не на цистерна.

в, от
1ЛКИ

ро!
ма

жарните сили в 
ловие всички те 
да се оспосо 
нзнам 
купува!

изн|ране на съ 
ват и в ОС илицсяската 

ходимо 
ойто е н 

за пожарите 
едизвиква

. и в м 
станция. Необз 
човешкият фактор, к
ГЛаВНИЯ ВИНОВНИК 3!
да се оспособи да не пр 
пожари. В това отношение 
помощ сред населението троява 
да оказват преди вси
противопожарните дей 
училищата.

каз
срещу пожара За поту 
по-големи пожари 
технически не с обзавел 
разполага с цистерна, бс 
трудно може да се замисли, чс 
ще действува успешно. Такава 
цистерна нямат и останалите 
противопожарни служби в о 
предприятията и колективите в 0

шаване на ай°тя
Не След неотдавнашния пожар 

в центъра на града Общинската 
скупщина отдели 20 хиляди 
динара и за потребите 
противопожарната служб) 
станцията на мили 

безпечи помпа, която е от 
моно значение вода да се

спа. 
з която и да не

на
а на 

ция та чко 
ци и

В.БА/Г. П\*
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За стопанската дейност на ГИД след 
годишните почиики, за нроизнодството в 
предстоящия период, пласмента и общото 
състояние в предприятието беседваме е 
помощник-генерален директор МИХАИЛ 
ИПАПОП. В изказването си М.Иванов глав
но изнася мнението на деловия колегиум, 
който редовно обсъжда положението и 
заема становища по всички въпроси, 
явяващи се в производството и пласмента. 
Личните становища и мнение на М.Иванов 
даваме под кавички.

ОТКАЗАЛИ ДА 

РАБОТЯТ6ш 18320 ШтИгоУвгай 
ЕдуагДа КагдеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1е1ах: 010-63-112

1
той хиляди комплетв на доставката от 8 хиляди

'^лТлоша Симулация'яъз ТсиоЧв^чсЧвого на
?СЮУн7ст'о™

ЧюложителЧата егммулвц^
и досега такава работа се е

СЛЕД РЕМОНТА - РЕДОВНО ПРОИЗ
ВОДСТВО

гаранции, че доставката ще бъде редовна 
Ето защо ГИД е принуден да внася чажди 
от Италия и Мексико. При това 
определени трудности създават и банките, 
които не откриват навреме акредитив за 
внос от чужбина, а това може да доведе до 
застои в производството. Очаква се 
общността да направи нещо в тази насока, 
особено когато се касае за таканаречените 
"активни” износители, какъвто е ГИД, 
който повече изнася, отколкото внася.

трябва да получат, 
стимулация, понеже 
стимулирала.

За срсавнителио стабилната стопанска пийте не се придържат нито кт,м законните, 
дейност на ГИД значително допринася разпоредбите на привилника на предприятието и от- 
обостоятслството, че 30 до 40 на сто от казват да работят започната работа за износ. 
годишната продукция се пласира на Според закона за трудовите отношения и според
чуждестранни пазари. Вече казахме, че правилника за дисциплината и материалната сп р- 
през седемте месеца на годината са из- „ост на работниците, тази тяхна постъпка представя 
нсссни стоки на стойност 4,3 милиона тежко нарушение на трудовите задъл

На въпроса: какви са санкциите за такава постъпка, 
М.Иванов сподели:

класичен пример, когато работ
ните към

На 2септември трудещите се от ГИД 
след колективните годишни почивки през 
август отново а по работните си места. 
Периодът на колективните годишни 
почивки е използван за основен комплек
тен ремонт на машините Твърде успешно 
е наналравен ремонтът на котларницата, 
която към 20 години не е основно ремон
тиран. Това лято е извършен ремонт на 
резервоара на нефт, докато за отоплител
ната система са били ангажирани 
специалисти - ремонтчици на Завода по 
охрана на труда от Белград и от други 
белградски специализирани фирми.

Успешно са доведени в пълно изправ
но състояние УХФ-тжнията, относно 
главната машина за изработка на профили, 
както и на двата миксера и на останалите 
ключови машини за производство на обув
ки. Особено е важно да се изтъкне, че е 
направена линията за шприцоване "паски” 
за обувки, което съществено ще повлияе 
за подобряване качеството на изработка на 
кецове и ще улесни процеса на произ
водството.

долара, а през август, въпреки колектов- 
нитс годишни почивки, една група работ
ници е работила и за иснессни стоки за 
още 200 хиляди долара, така че досега е

"За такава постъпка предвижда се парично 
наказание 1до 15 на сто от личните доходи за период от 

ви до б-ти месец па до уволняване от трудовата 
органичния, като при това трябва да се компенсира 
материалната вреда, нанесена на предприятието.

Разискванията /обсъждазгето/ около тази постъпка на 
работниците е в течение, а окончателна дума ще Дадят 
дисциплинарните органи. Както и да е, наши-ге работ- 
ници или не познават своите задължения и права, или 
ако ги знаят съзнатилено ги нарушават. Във връзка с 

ръководството е предприело конкретни мерки затова
да се сапира положението.

- Дали ше се дойде до някои конкретни 
сменявания?

"Това ще бъде работа на дисциплинарните органи 
и деловия колегиум. Аз лично считам, че ако желаем 
напред да вървим и заемем достойно място в 
обшевропейското разделение на труда, трябва коренно 

меним отношението си към труда и задълженията. 
Коренно трябва да се мени системата на ръководене, 
като се обезпечи и строго се уважава функцията на 
съкоординация С други думи, задълженията трябвала 
се изпълняват без възражение, относно без оглед дали 

определени забележки, недоволства и прочие -

да
Обща оценка е не ремонтът, покрай 

дребни забележки^ е направен качествено, 
след което фабриката започна с редовно 
производство. При това трябва да от
бележим, че работниците, които са 
вложили особено усърдие при ремон
тирането на машините, са получили и 
особени стимулации, достигащи и до 25 
на сто от средните лични доходи. Тук от
делно трябва да се изтъкне ръководителят 
на ремонтната група Георги Пейчев, твърде 
добре координирал процеса на ремонта. 
Групата на ремонтчиците е наброявала по 
десетина души а петнадесетина от тях са 
получили такъв висок процент стимул. Ос
таналите са получили от 5 до 25 на сто.

има
сподели М. Иванов.

ПОДГОТОВКИ ЗА 
ГАЗИФИКАЦИЯ

Двама работника от ГИД - Михаил Иванов и Георги Пейчев, 
са били на семинара по газификация, състоял се гьм края на 
юни на регионално равнище в Ниш. След това през юли в 
Димитровград се е състояло запознаване на стопанския актив 
на общината с плановете по газификация на Югоизточна 
Сърбия и по-специално на Нишки регион.

В рамките на това ГИД предприема опре. 
включване в програмата по газификация. За 
проект на програмната задача, въз основана на който от четири 
организации е потърсено да изработят проектна документация: 
"Енергогаз”, "Машинопроект”, "Енергопроект” и ”Гоша- 

йметал” и всичките от Белград.
Глобално 

година, за д
когато се предвижда и минаването на магистралния газопровод: 
югославско- българска граница-Димитровград-Ниш.

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ИЗВЕСТНИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

делени мерки за 
сега е направен

Началото на производствц.70 през 
вторто полугодие на годината започна на 
пълен оборот и главно се произвежда за 
известни потребители. Предимсто при 
това имат онези купувачи, които редовно

про
ез 1992> се предвижда всичко това да се направи пр 

а бъде напълно подготовен ГИД за 1993 ггодина,

заплащат взетите стоки, относно навреме 
изплащат дълговете си. Тук се предполага, 
че занапред ГИД няма да бъде в състояние 
да доставя търсените стоки на онези 
купувачи, които имат дългове.

Инак фабриката засега е снабдила 
необходмите възпроизодствени матери
али и суровини за нормална работа, и то 
благодарение на обстоятелството, че има 
твърде добър износ. Така например за 
период от седем месеца са изнесени стоки 
на чуждестранните пазари на стойност 
около 4,3 милиона долара.

Снабдяването с възпроизводствени 
материали и суровини почти е редовно и 
без особени трудности от доставчици в 
Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония 
и Словения, с която се поддържа нормал
но сътрудничество. Определени труднос
ти изникват при снабдяването с материали 
от Хърватско, поради тяхното становище 
предварително да се заплатят търсените 
материали, а самите доставчици не дават

В цеха за технически стоки

За стопанската дейност на ГИД е 
характерно да се изтъкне още, че досега 
никога не са имали толкова малко 
количество залежали стоки. Касае се за 
две-три хиляди чифта обувки, които при 
това се числят към таканаречената десор- 
тирана стиока.

Инак, поради явяващите се проблеми 
в сътрудничеството с Хърватско, все 
повече трудови организации се обръщат 
до ГИД за изработка на гумено- 
технически стоки. Деловият колегиум на 
предприятието е заел становище да се из
лезе насреща на такива организации и

реализиран износ на стойност 4,5 
милиона долара. С това годишният план 
на износа се реализира според 
запланувания ритам, според който до края 
на годината износът трябва да достигне 
сума от около 7 милиона долара. През сеп
тември 33 на сто от продукцията също ще 
бъде изнесена.

За сравнително стабилното 
положение в ГИД допринася именно 
износът, понеже наплащането на из
несените стоки е относително редовно.
Това дава възможност навреме да се 
заплащат и личните доходи, въпреки 
общата неплатежоспособност на 
предприятията и стопанството изобщо. В 
условията на общата криза, стопанската 
дейност ще може сравнително успешно да 
се реализира само в повишена отговор- ЙйШйшч • ■ »■.. ^ 
ност на всички заети в предприятието.

максимално да се отклине на потребнос
тите им. Такъв третман са получили 
заводите ”Цървена застава” от евац.

ИЗНАСЯ СЕ 30 ДО 40 НА СТО ОТ 
ПРОДУКЦИЯТА

УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ 
НА РАБОТНИЦИ

I?® решение на ГИД на осемседмично усъвършенстване 
на английски. език в Лондон се изпраща Сретен Ангелов, 
Г"ЖГЛ9Н0МИСТ- Работещ като шеф по продажбата на; 
}®м.а^.и„п и ^чуждестранни пазари. Предварително той е

гг»пш■ шп^пв ®ете на ГИД е набелязано п{> двама работника 
одишно да се изпращат на усъвършвнствуване в чужбина.

Подготвиха: 
Ст. Николов 
Ал. Ташков
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0РОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
~~19,30 - Дневник

20.30 - Сараевски притчи 
21,35 - Външна политика 
22,05 - Забавно-музикална 
22,50 - Дневник 
23,20 - Новини на английски
23.25 - Около полунощ
01.25 - Новини
01.30 - Ютел

ОТ 22 ДО 28 СЕПТЕМВРИ 1991 ГОДИНА
22,10 - Програма за културата 
23,40 - Хроника на БИТЕФ

| ПЕТЪК, 27 СЕПТЕМВРИ

НЕДЕЛЯ, 22 СЕПТЕМВРИ
1991 ГОДИНА

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 • Обеден концерт
14.25 - НОвини

• 14,30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма /реприза/
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17.30 - Домашно кино 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Игрален филм
22.20 - Сериозна музика 
22,50 - Дневник
23.20 - Новини на английски език
23.25 - Около полунощ
01.25 - Новини
01.30 - Ютел

емисияПЪРВА ПРОГРАМА 1991

Iезик7.25 - Справочник 
7*30 - Будилник 
9Д0 - Новини
9*15 - Евокси - аним. серия
9.40 - Неделен забавник
11.00 - Обеден концерт
12.00 - Знание-имане
13.00 - Филмова серия 
13,55 - Новини
14.00 - Около полунощ /реприза/
16.00 - След двехилядита
16.45 - Анимационен филм
17.25 - Пустинята на страха - американски

филм
18.50 - Костенурките нинджа - аним.
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Как се познава любовта - серия
22.25 - Четири дами - комерческа програма 
23,20 - Дневник
23.50 - Спортен преглед
00,35 - Новини на английски език 
00,40 - Около полунощ
02.40 - Новини
02.45 - Ютел

Първа програма

6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - Програма за деца
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 - Обеден концерт
14.25 - Новини
14.30 - Учебна програма (реприза)
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма (реприза)
16.25 - Журнал на български език
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
17,20 - Образователна емисия
17.50 - Програма за децата

‘ 18,20 - Три ”Н”
18.50 - Екологичен дневник 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Законът в Лос Анжелос” - серия
21.25 - Културен магазин
22.25 - Скрита камера 
22,55 - Дневник
23.25 - Новини на английски език
23.30 - "Около полунощ”
01.30 - Новини 
01,35 - ЮТЕЛ

| ВТОРА ПРОГРАМА

15,25 - ТВ справочник
15.30 - Около полунощ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.00 - Индирект - спортна емисия
20.30 - Репортаж
21.00 - Тема на деня
21.10 - Документална програма
22.10 - Домашна серия /реприза/

серия гь-

'1ВТОРА ПРОГРАМА
ВТОРНИК,

24 СЕПТЕМВРИ 1991 15,25 - ТВ справочник
15.30 - Около полунощ /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.00 - Гала-премиери
22.00 - Тема на деня 
22,10 - Научна програма

ПЪРВА ПРОГРАМА

6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
9.30 - Малки-големи - програма за децата
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 - Обеден концерт 
14,25 - НОвини
14.30 - Учебна програма /реприза/
15.30 - НОвини
15.45 - Учебна програма /реприза/
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
1730 - Образователна емисия
18.00 - Програма за децата
18.30 - Научна програма
19.00 - Копче
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - Лото
20.35 - Как се каляваше бунтовникът -

серия
21.30 - Контакт-магазин
23.00 - Дневник
23.30 - Новини на английски език
23.35 - Около полунощ
01.35 - Новини 
01,40 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА ЧЕТВЪРТЪК, 26 
СЕПТЕМВРИ 19919,50 - ТВ справочник 

9,55 - Новини
10.00 - Военна емисия
13.00 - Спортно око 
1930 - Дневник
20.00 - Свидетели на историята - докумен

тална програма
21.00 - Новини
21.15 - Забавна програма
22.15 - От нашия кореспондент 
Д15 - Хроника на БИТЕФ

Втора програма |
Първа програма

15,25 - Тв справочник
15.30 - "Около полунощ” (реприза)
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградската тв програма
19.30 - Дневник
20.00 - Сериозна музика 
20,50 - Тема на деня
21.00 - Един автор - един филм
21.30 - Игрален филм
23.00 - Концерти

6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - Програма за децата
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Обеден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма (реприза)
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма (реприза)
16.45 - Новини на албански еизик
17.00 - Дневник
17.30 - Сибир - пътепис
18.00 - Програма за децата
18.30 - Неделя в четвъртък
19.00 - Студио 5: Зона 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Политически магазин
21.35 - "Варошарийе”
22.35 - Дневник
23,05 - Новини на английски език
23.10 - "Около полунощ”
01.10 - Новини 
01,15- ЮТЕЛ

ПОНЕДЕЛНИК,
23 СЕПТЕМВРИ 1991

СЪБОТА 28 СЕПТЕМВРИ
1991

ПЪРВА ПРОГРАМА

Първа програма6Д0 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
9.30 - Отвори прозореца - програма за

децата
9.45 - Деца, пейте с нас
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
1110 - Обеден концерт 
14,25 - НОвини
14.30 - Учебна програма 
1530 - Новини
15.45 - Учебна програма
16.45 - Новини на албански език
17.00 - Дневник
1730 - Нещо повече -образователна емисия
18.00 - Отвори прозореца /реприза/
18.15 - Деца, пейте с нас 
1830 - Емисия за културата
19.00 - Студио 5: Борса
19.15 - Лека нощ деца

I7.30 - Сутринна програма
9.55 - Тв справочник
10.00 - Образователен триптих
12.00 - Новини
12,10 - Обеден концерт
13.00 - "Да питаме заедно”
14.30 - Новини
14,40 - Детски следобед
15.55 - Игри без граници
17.30 - Дневник 
17,45 - Седем тв дни
18.30 - Телеобектив 
19,15 - Лека нощ деца
19.30 - Дневник
20.30 - "Топ листа на надреалистите” 
21,20 - Игрален филм
23,05 - Дневник 
23,35 - Спортна събота

ВТОРА ПРОГРАМА

15.25 - ТВ справочник
1530 - Около полунощ /реприза/
1730 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма 
1930 - Дневник
20.00 - Забавно-музикална емисия 
21,15 - Тема на деня
21.25 - Цикъл от филми на Фасбиндер

Втора програма1
15,25 - Тв справочник
15.30 - "Около полунощ” (реприза)
17.30 - Регионите днес

48.00 - Белградска тв програма
19.30 - Дневник
20.00 - Филмоскоп
22.00 - Тема на деня

I СРЯДА 25 СЕПТЕМВРИ 1991 I

ПЪРВА ПРОГРАМА

На 28 септември 1991 година се навръшват 
ШЕСТ МЕСЕЦА 
от ненадейната смърт на

ДИВНА СТОЯНОВА
от Димитровград

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 27 септември тази година 

се навръшват
ЧЕТИРИ ГОДИНИ 
от смъртта на 

съпруга, май 
баба и снаха

РЕГИОНАЛНИТЕ ПЪТИЩА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА на нашата 
ка, сестра, Мила съпруго, майко и сестро,

Не можехме да те запазим от смъртта, но ще те? 
пазим в нашите сърца, от забравата.

Твои: съпруг Благой; синове Драган и Деян, сестра 
Ковнлка

мила
тъща,НОВА АСФАЛТНА НАС

ТИЛКА КТ>М ЛИСИНА

I- -I1щ**3а изгоаждане на регионалните пътища в Босилеградска 
бщина, които са в твърде лошо състояние, засега няма средства. От 
10-те^километра с такСм значение еамо около 30 е. под (лоша) ас- 

фалтоваа настилка Нова асфалтна настилка към ДЛисина
Тази година само продължиха работите на пътя Рибарци - 

Л/Глъмино Миналата година пътят бе разширен от Рибарци до 
Й,анковш» а през тази към Бистър. Пътят е от особено значение за 
повечето^села вРтози район. Никой обаче засега все още не казва кога 
ще пристигне асфалтът. Главната причина е липсата на средства. За 
пзтя от Босилеград през Долна и Горна Любата през Бесна Кобила 
съдбата е ощГпТнеизюсй.а. Без оглед, че е от неизмерно значение 
за населението от десет села и без оглед чр.кората постоянно 
от Общинската скупщина този път да дойде наред “ ““Лернизиране
и асфалтиране, засега поради незначителните сред^ва от
републикански източници /а други няма/ никой го не слога 
сериозните развойни планове. I !
гп-лжинаст* б^АкмСот Босилеград^ъм^олна лисни "необкщншитс 
средства за //елата обезпечава Републиканският;,фонд за 
Имайки предвид, че миналата година нова асфалтоваг2 
сложена на участъка од Долна до Горна Лисина сега пътят от 
Босилеград до ГЛисина /на дължина от 12 км/ ще бъде далече по- 
годен за движение.

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 септември /в неделя/ 1991 година се 

навръшва
ПОЛОВИН ГОДИНА
от трагичната смърт на нашия син, брат, вуйчо и

ш1

N
внук

БОБАН ГЕОРГИЕВ. от село Гоиидол
В този ден в 12 часа ще посетим вечното му 

жилище в гондолскнте гробища, ще го залеем със 
сълзи и окитнм с цветя.

Каним близки и познати да нрнсъствуват на

ВЕРКА
СЛАВОВА

от Димитровград 
В този ден, в 11 часа ще 

посетим 
димитровградските гробища. 

Каним близки и ро; 
иятели да присъст 

.. мена.
Ог нейните най-мили

помена.
текат без Теб, Бобане!

I дълбока рана в 
\елее.

вечния й дом в Дните непон
Насилствената Ти смърт отвори 
сърцата ни, която нико|-а не ще заи 

Поклон пред светлата Ти памет!
Опечалени: баша Срегеи, майка 

Сузана, зет Маринко, племенница Юлияна и 
семейства Дубовски и Георгиеви

ос им»

днини и 
вуват в.

пр
ПО!

В.Б

7 СТРАНИЦА

КРАТСГВО • 20 СЕПТЕМВРИ 1991



ОЩЕ ЕДИН УСПЕХ НА 
ЖЕЛЮШАНИФЮИЧЕСКАКУЛТУРА

Г ”7- т.т то» -исоко „ор.жо„«. ». О.О..Р.

вади топката

ш
ш

1 участвува в отбелязването на останалите голове.

- НИШрегионална БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ

"СВОБОДА” ПЪРВЕНЕЦ 
В РЕГИОНА

ДМ, а Д.С.

НОЧНО ГАЙЛЕ< ”СВОБОДА” - НИШКИ РЕГИОН
-Пр^етер” (Житковац) - "Свобода” (Димитровград) 76:86 70‘86 /34’40/

егЬгсжгжагс-
Баскетболистите на "Свобода" от Димитровград станаха 

Чгьовении в Регионална баскетболна дивизия - Ниш. В последния къг 
те като гости победиха отбора на "Пролетср” от Житковпц край 
Алексинац. И макар че се игра при лоши условия, валеше дъжд 
димитровградчани успяха като по-добри оаскетооолни 
се наложат над домакините и крайният резултат глг 
полза на "Свобода".

ч-

Легнем си я тъка навечер, па немогу да заспим; едно ме върти 
роматизамо по зглобовите како със свръдел, друго па и тия щурини 
5уитс къга вражнат по тувлеко, па се дръстим, мешам, клънем,*пцуем, 
1а не бива, та станем у сред ноч како таласън и така си чмаем до 

сабале. Правим цигари, кашлям и си мислим какво беше, какво стана 
и какво че биде - и бог не знае. Немогу бре да се начудим каку се све 
промени - како са векове минале.

Како да не сме тай народ Нема да ми е криво да сме станале 
нещо по-ерап и по-муравет, ама сме станале ексик от свето и за 
иикаде. Кое се потурчило, кое се покръстило и извъртоглавило, ама 
та ниедно го не бива! А овам гледам 1)и нещо репелят, че идат у 
Европа. Море сга мижави пойдат. Да се ванат за глава, та у длъгомия 
да пропаднат от срамове.

ДСтавров

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА ИЗТОК
ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ НА 

ДИМИТРОВГРАДЧАНИ
"Лужнищг .- "А.Балкански” 4:1 /2:1/

Гостт^0^^ с^троПка^на^.Геров (общо^той^т^лям^/^ош^ 
преобърнаха резултата в своя полза и така остана до края 
Освен Геров в този мач хубаво игра и ДПетрович, копт 
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ксандров в 21, Тодор Петров в 31, Саша Илич в 54 и 73 
ПV^Vт^I1п•• и Деян Митов в 36 минута за "А.Балкански . л^ип 

Саша Илич, Милс Ристич и Джорджевич Витомир 
"/ и МИодраг Коцев и Славиша Златкович

на мача. 
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"Свобода” сега ще разиграва с другите първенци от рег 
за влизане в Сръбска баскетболна дивизия. Това ще стане в I 
септември в Ниш. Секому зинала ямата, та да може дунята да глътне. Човещина 

пет пари. Дошла затра по народо: те току годин у наше село 
направи сватба, ели повойница. Старците се сплувале, а 

пропило, кое се, да ми простите, прокурвало, па 1)и

Съдията - Драган Филипович от Д.Матеевац край Ниш. 
Футболиститена "А.Балкански" се

._______ туване поразени. Този път загубиха от
БОСИЛЕГРАД: МОЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ 4;1 победата на бабушничани с заслуз 

ВРАНЯ - ГРУПА СУРДУЛИЦА за което до известна степен съдействув
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ДСтавров

налага 
гат да се печелят.

Босилеград, 15 септември 1991 година Игралището Пескара в 
Босилеград. Теренът и времето подходящи за игра Зрители около 
100 души. Голмайстори, за домашния отбор: В.Чипов в 6 минута и 
З.Младенов в 70, за гостуващия отбор: И.Новакович в 83 минута. 
Съдия на срещата ССтанкович от Сурдулица.

В настоящото футболно първенство босилеградския отбор 
"Младост” успешно стартува. В първите две срещи, от които едната 
като гост, спечели три точки. В първия кръг с отбора "Синджелич 
в Левосое, като гост игра наравно, а във втория срещу едноименния 
отбор от Йелашница, като домакин извоюва победа от 2:2 полувреме 
10 Обаче въпреки победата футболистите на босилеградския отбор 
не показаха добра игра. Чувствуваше се физическа неподготвеност. 
Повечето от футболистите прибягваха към индивидуални акции, а 
по- малко се стареха за колективна игра. При това проявяваха и от
делни недостатъци от миналата година, така че победата над 
едноименния им отбор повечето се дължи на футболно щастие, а 
по- малко на осмислена и привлектелна игра.

Първият гол отбеляза ЕЧипев още в самото начало на играта -
за което можем 
и за гол, обаче 

едоточени, 
а домашния

Сите клечат там пред телевизоро и онова другото, видело ли го 
викат опустело ли, и се блъщат да видат голо дупйе. Прават сметка 
от това по-голема убавиня никаде нема Що има да гледаш - дупйе 
како дупйе! Те с тия работи расипаят челядта И това по не само по 
градищата но и оваде по селата каде е останал по некой чегшяк, па 
и он осем свето.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - ПИРОТ
ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ 

НА "ПАРТИЗАН”
м

"Темац” /Темска/ - "Партизан” /Желюша/
6:1 /2:0/

Футболисте на "Партизан” от село 
претърпяха високо поражение от 
т Темска край Пирот. Желюшани 

Играха с 9 играча и може 
ай- голямата причина за

Е у наше село Стоян Райнин довел снаа от тия с вайестите очи 
и цръвените нокти, па тела да пукне за каве пусто. Па врътеле некако 
та каве купиле, ама па немале воденица да го умелят. Арно, ама тая 
ка им даде зор, па се Райна бедерисала, па изстресла кавето у 
чутурата, па удри с ожего, па после сей преко ситото, па у чутурата, 
па у ситото, та го некако склъцала криво-лево, та снаата душа да 
остави.

Желюша ]
'Темац” от _ 
бяха некомплетни. 
би и тук се крие н 
това.

НАСМАЛКО ОТ ГОТОВО 
ВЕРЕСИЯ

в 6 минута. С това и завърши първото полувреме, з 
да кажем, че и гостите имаха няколко добри позици 
голмайсторите в последните моменти не бяха добре съср 
или биеха неточно, или пък топката бе плен на вратаря на 
отбор.

"А.Балкански” - "Фрад” (Алексинац) 2:1 (2:0) 
Димитровград, 8.09.1991 год. Спортният център 

"Парк”. Времето слънчево, теренът тревист. Зрители 100 
души. Голмайстори: Кръста Кръстев в 13 и Емил Иванов 
в 40 минута за "Балкански” и Бранко Милойкович 50 

нута за "Фрад". Жълти картончета: Л.Таков 
("А.Балкански”) и Слободан Адамович ("Фрад”). 
Съдията Миролюб Радосавлевич от Ниш - слаб.

В третия къг на Междуобщинската футболна 
дивизия, гурпа "изток” футболистите на "Асен 
Балкански” с голяма мъка успяха да се наложат над 
солидния отбор на "Фрад” от Ал 
Димитровградчани победоха в 13 минута чрез ветерана 
К.Кръстев от свободен удар. И двата отбора играха 
добре, но дълго време след това не беше отбелязан гол. 
Едва в 40 минута Е.Иванов след подаване от Кръстев 
успя да вкара топката в мрежата на Найданович 
покачи резултата на 2:0 в полза на "А.Балкански".

А Станоя Капински ми разправляше едно време оженила се там 
некоя од Ръжана у Мусул,, па си направиле сватбата по нашенски 
како що си и редно. И ка се разотишле сватоарете, кума и кумицата 
и тия по близките останале да чекаят жешка реЬия. Арно ама 
бадйевя, нищо се не показало. И се ядосале сите - сулимен да лизнат. 
СВекаро и он се ядосал, па излазнал на един чукар према Ръжана и 
се разокал како що го глас дръжи;

През второто полувреме играта за нюанс бе по-добра. Гостите 
полагаха усиля да изравнят резултата, обаче пак повтаряха слабост 
тите от първото полувреме. В 70 минута З.Младенов, който влезе на 
мястото на М.Цветков, отбеляза гол, а на седем минути пред края

топката зад 
и завърши

ми
на срещата, И.Новкович с удар от десетина метра вкара 
гърба на Гашевич и намали резултата на 2:1 с което 
срещата.

М.Я.
- Бреей ръжанчаье, бреей! Коку е ваша мома тая ноч кошуля 

накръвавила, току вие ега на 1)ур!)евден нож да накръвавите!
И тъка от три пути им наокал, па се врънал.

ексинац.
ШАХМАТ

ТУРНИР В ДИМИТРОВГРАД
В помещенията на хотел ^Балкан” в Димитровград се проведе 

бързоходен турнир по шахмат, в който участвуваха 9 шахматисти. 
След интересни и оспорвани борби, крайното класиране е следното: 
Петър Гигов 12 точки /най-добър по Бухолц/, следван от Петър Алек- 
сов, също с 12 точки; Бора Андреич с 11, Роки Стоименов с 10,5 и 
тн. Първокласиралите се получиха скромни подаръци.

Шахматното състезание успешно организаира СОФК-а 
Димитровград.

Стоимен Шляпарата
и да

Шанс да се нанесе високо поражение на гостуващния 
отбор имаше С.Крумов, който не успя да реализира 
дузпа. От този момент, до края на мача дими 
градчани като чели се отупенаха и алексинчани 
намалиха резултата, а по едно време насмалко и не из
равниха.
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ТГИ КЯЗЕЯ7П -
Традицията на кумството в Дерекула е особено богата 

За кума се казва, че "не е лукова глава". На сватбите неговата 
дума била главната. Мнозина от тях били сладкодумци и ': 
в благословиите си цветисто пожелавали най-хубави неша 
на младоженците:

"...да остареете кико Стару планину 
Влашку планину, да ви даде бог дечица, да излезну по вас 
кико пилища по квачку, куде орали - там и спали, куде 
косили - там се^либили.." И тъй нататък

Някой си Русим бил кум в Ясенов дел Понеже бил 
доста глупав, благословията му написали. Турил той 
бележката в пояса, но за нещастие тя потънала в бренев- 
реците Като видял, че няма бележката, той казал: "Кумаче, 
що куму у бревенеци - това да те стигне..."

Когато започнал пък да благославя кума, оня му 
отвърнал: "Айде, айде, ако си кум - бог не си Ако ми бог 
не е дал памет, та кум ли че?"

И кум-Русим - избягал от сватбата.
Записал: Йордан Миланов
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С Укп ю президента на СФРЮ 
Йоскп Броз Тито от 14 февруари 1975 
година издателство "Братство” е удос
тоено с Орден братство и единство със 

венец за особени заслуги в 
та иа информативната и 

графическа дейност и за принос в г ‘ 
вктето на брастството н едмнетв 
между нашите народи и народност

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ
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