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Правителството на Република Сърбия, 
Конституционната комисия и други компетентни органи 
получиха задължението да продължат съвместната 
работа върху конкретизацията на документите със 
съответните органи на републиките, които премат ин
ициативата за ново уреждане на отношенията в 
Югославия.

На втората извънредна Сърбия подчерта опред- 
сесия на Народната елението на авторите на 
скупщина на Република инициативата, според 
Сърбия, която се състоя което бъдещите отно- 
към края на миналата сед- шения между народите и 
мица в Белград народните републиките в югос- 
представители приеха ин- лавската общност трябва 
ициативата на най- Да се уредят с нова 
висшите представители конституция на Югосл- 
на Сърбия, Черна гора и авия, основаваща се на 
Босна и Херцеговина за равноправието на републ- 
мирно и демократично иките и народите, най- 
преодоляване на югос- широките политически и 

и социални свободи и права 
подготвения от тях доку- на гражданите, много- 
мент "Основи за уреждане партийната парламентар- 

в на система, пазарната 
икономика и свободата и 
равноправието на всички 
видове собственост. Общи 

Щ интереси съществуват в 
областта на човешките 
права и свободи, единния 
пазар и валутната сис
тема, външните работи и 
отбранта и сигурността 
на страната с единни 
въоръжени сили.

Преодоляването на 
югославската криза, каза 
по-нататък Александар 
Бакочевич, зависи преди 
всичко от добрата воля на 
югославските нраоди и 
правото им на самоопре
деление, което е демок-
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ТЕМА НА СЕДМИЦАТА СЪОИЦЕИИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА ЕФгЮ

ПАДАТ МАСКИТЕ ОД 
ЛИЦАТА НА 

ГРОБАРИТЕ НА 
ЮГОСЛАВИЯ

СТРАНАТА СЕ 

НАМИРА ПРЕД 

ОБЩА
ГРАЖДАНСКА

ВОИНА

ПРЕД ОЧИТЕ на целия свят се води драматична и кървава 
борба за Югославия. Силите, участвуващи в тази драма, все 
по-ясно се поляризират. Едни са за Югославия, като нова 
демократична федерация на народите, които кризалавскатав нея виждат
своята родина, дом и бъдеще. Други са запънали да разрушат 
Югославия, да се откъснат от нея и щастието си да потърсят 
в обятията на Европа. Трети все още се колебаят, чакат да се 
приближи краят на развръзката и тогава да нзлезнат от своето 
аморфно състояние. Разбира се, нещата са много по-сложни. 
С много исторически, икономически, политически, 
и други фактори.

на отношенията 
Югославия”

- Белградската ин-
Въорьжените стълкновения отнеха голям брой човешки животи - 

Подкрепа на усилията на ЕО и останалите международни фактори да 
се осигури ефикасно прекратяване на огъня в Югославия - До 30 сеп
тември въоръжените сили на Хърватско са извършили 263 нападения 
на единици м обекти на ЮПА 

На 1 октомври т.г. 
седателството на СФР 
страната. Заседанието е свикано от подпредседателя на Пред
седателството на СФРЮ, д-р Бранко Костич, а в работата на колек
тивното ръководство на СФРЮ не участвуваха неговият председател 
Стипе Месич и словенският представител д-р Янез Дърновшек.

В съобщението от това заседание се изтъкв' 
утврждаването на дневния ред Председателството на 
констатирало, че не са създадени условия за цялостно обс 

обстан
на положението в
представители на тази република не са дошл 
надявайки се, че Председателството на СФРЮ

етнически

В тази поляризация на силите агресивните рушители на 
Югославия все по-ясно

в Белград се състоя заседание на Пред- 
Ю, на което е обсъдено положението все очертават пред очите на целия свят. 

Една след друга падат маските на най-упоритите и лукави 
гробари на Югославия. Касае се за Туджман, Месич и Анте 
Маркович.

а, че при 
1 СФРЮ е 
ъжда

Тази хърватска тройка понастоящем и не скрива своите 
намерения. Всеки от тях по своя линия прокрава единната идея 
н цел: създаване с всички средства на нова независима 
държава Хърватско по образеца на прословувата и 
краткотрайна чудовищна НДХ на Анте Павелич.

Д-р Франъо Туджман, някогашен болшевик, Титов генерал, 
след това политически престъпник и затворник, но винаги 
националист по душа и страст, създаде националистическата 
партия ХДЗ, взе властта като президент на Хърватско, суспен
дира Конституцията на СФРЮ, анулира правата на тамошния 
сръбски народ, създаде нелегално въоръжена партийна войска, 
национална гвардия и многочислена полиция и сам промовира 
Хърватско "за най-демократичната държава в света”! Но, 
нещеш ли, това предизвика въоръжена съпротива на 
обезправения и свободолюбив сръбски народ.

В разговорите за примирие той е ”за” и подписва докумен
та в Игало на 17 септември, дори и издава наредба за 
прекратяване на огъня и деблокиране на военните казарми на 
21 септември. Пред своите заявява, че това е победа на 
ХЪрватско, а тайно дава знак да се мобилизират нови сили, да 
се краде оръжие и с още по-голяма жлъч да се продължи по 
кървавия път до пълна независимост на Хърватско. И това все 
по рецепта на своя неславен предшественик отпреди 50 години 
анте Павелич и защитника му от Берлин Адолф Хитлер!

ще на 
обзорността в стр 

рцеговина, понеже най-висшите 
и на заседанието, 
ще приеме пред

аната с отделниполитическа овка и сиг 
Босна и УР»Хе

надявайки се, че Председателс 
ложението им този въпрос да бъде обсъден на заседание в Сараево. 
Членът на Предсе 
Богич Богичевич е I 
обсъдена на заседание 
но това педложение не е прието, 
тигне 
на ко 
република.

: ООСЪД!
СФРЮ Херцеговина 

ановката в тази република да бъде 
елството на СФРЮ в Сараево, 
рието е заключение да се пос- 

ководството на Босна и Херцеговина, въз основа 
коро да бъде разгледано положението в тази

от Босна идателството на 
предложил обет 
шие на Председат 

гжето. П| ратичен принцип и 
осигурява еднаква защита 
и осъщестяване на всеки 
интерес. Това е и най- 
голямата разлика по 
отношение на сецесията и 

ициатива за мирно и едностранчивите 
демократично преодо- насилствени актове за 
ляване на югославската сметка на други югос- 
криза - подчерта Алексан- лавски 
дар Бакочевич в уводния републики. Югославската 
доклад - отразява пълното криза може да бъде 
съгласие на представ- разрешена по мирен 
ителите на Сърбия, Босна начин - с диалог. Трой- 
и Херцеговина и Черна ното предлложение е глас 
гора Югославия да се на разума, фактор, който 
запази като обща държава може да допринесе за 
на ревноправни народи и прекратяване на войната 
републики. Опазването на 
Югославия е предпостав- страдания на невинното 
ка за мирно преодоляване население,, особено на 
на сегашната криза, която сърбите, и черз диалог да 
изострят актовете на от- се изнамерят решения за 

югославската криза.
Бакочевич след това

договор с ръ 
йто час по-С1

информирано от 
а обстановка и

Председателството на СФРЮ е 
съюзни ресори, че политическата

компетентните 
сигурността в

страната са крайно тежки и драматични и че страната се намира 
пред обща гражданска война.

Прекратяване на огъня на територията на Република Хърватско 
не е постигнато, напук на решенията на Председателството на 
СФРЮ, дейността на комисията за контрол над прекратяването на 
огъня, споразумението с Европесйката общност от 1 септември, 
договора, който беше сключен на 17 септември в Игало, както и на 
други договори и наредби.

Въоръжените стълновения отнеха голям брой човешки животи 
и предизвикаха огромни материални разорения. Доколкото не 
делее разумът, нещастието ще бъде още по-голямо. Вече е очеби 
опаснотта от 
териотириите н

А.Ьакочевич
и

народи и

над- 
еща

ръжените конфликти на 
и Черна гора и създаване на

нови военни огнища, в страната и оценено е, че това може 
до още по- големи междунационални и междурепуб 
стълкновения и че Югославия се намира пред непосредс

не на въоразширява 
а Босна и Херцеговина и

да доведе
ликански 

твена воен-Стйепан Месич, хърватски националист, сега актуален 
председател на Председателството на СФРЮ, ще бъде 
нен със своите оригинални политически егзибииии. За пред
седател бе избран след много перипетии и с голям 
международен натиск. Още неизбран, той се прослави с 
изявлението че ще бъде "последен председател на Югославия”. 
Докато се избере Председателството бе в своеобразна блокада 
- без председател не можеше да функционира. В последно 
време същата история се повтаря. Сега той не иска да свика 
заседание на Председателството. Своя пост ползува 
единствено за резтуряне на Югославия, да я клевети пред 
света, а особено Армията и Сърбия. За сесията на ООН не 
приема никаква платформа на Председаселството за участие 
в разискванията. В Ню Йорк отива частно. Там обвинява 
Армията, че в боевете в Хърватско употребила бойни отрови! 
Но това не може да докаже. И изпада смешен. Преди известно 
време сам са провъзгласи за върховен комендант /а това е 
Председателството иа СФРЮ/ и "нареди” на ЮНА да се 
прибере в казармите в Хърватско.

Вече стана известнен кате човек, който напада собствената 
:и страна, нейната Армия. Нито думица не каза за злодеянията 
на хърватските устати и фашисти над сърбското население и 
юйницнте и командирите на ЮНА. Какви са моралните 
сачества иа този наш председател? 0 темпора, о морес.

и големите неволи изапом ня опасност.
След подписването на изявлението за прекратяване на огъня на 

17 септември в Игало, както е информирано Председателството, 
въоръжените формации на Република Хърватско са продължили да 
атакуват единици на ЮНА, особено в казармите и военните обекти. 
До 30 септември единиците на МУП и Сбора на националната 
гвардия са извършили 263 нападения на единици и обекти на ЮНА.

делни републики.
Спирайки се на основ

ните характеристики на изтъкна, че Белградската 
документа, който пред- инициатива е демок- 
ложиха представителите ратично инторниран 
на споменатите репуб- документ, който е отворен 
лики, председателят на за всички югославски 
|Народната скупщина на републики, предлагайки 

им равноправна позиция в 
НА ВЪРХОВНОТО КОМАДУВАНЕ НА процеса на договарянето 
н* ТГ>ГГ1ГТ1Л11М« и разрешаването на югос-НА ЮГОСЛАВИЯ лавската криза. Всеки

народ и всяка република 
имат възможност да кажат

При такива условия Щабът на Върховното командуване разгледа 
възможните мерки и изпрати до председателя на Република 
Хърватско, Правителството на република Хърватско и Главния 
стожер на хърватските войски предупреждение, което е 
публиковано в средствата за масова информация.

(на 2-ра стр.)

И А ЩАБА 
СИЛИ

СЪОБЩЕНИЕ
ВЪОРЪЖЕНИТЕ

ЮНА ЩЕ ДЕЙСТВУВА 

ЕНЕРГИЧНО
искат ли да участвуват в 
този процес въху пред
ложените основи.

Обяснявайки същно- 
и стта на документа "Ос

нови за уреждане на
Върховното командуване 

че за всеки нападнат иЩабът на Върховното командуване на 
Пъппъжените сили на Югославия изпрати предупреждава, 
съобщение до президента на република зает военен обект веднага ще се унищожи отношенията в Югосл- 
Хъиватско правителство на Хърватско и по един обект, от жизнено значение за авия” Бакочевич изтъкна, 
Главния стожер на хърватска войска. Република Хърватско. За всеки нападнат че това е проект за обща 
Р, ководството и въоръжените формации и завзет гарнизон ще бъдат унищожени държава, които дефинира 
на Хъвватско се казва в съобщението, важните обекти в града, в които се намира Югославия като държава 
напълно игнорират всички досега постиг- даденият гарнизон. Това същевременно е На равноправни народи, 
пати споразумелия за прекратяване на и прейуиреждание за гражданското републики и граждани и 
огъня а договорените примирия се пол- население навреме да се оттегли от тези като международно прнз-
зуват за концентриране на хърватски сили населени места. нат субект и липттимен
и провеждане на нападения срещу военни Като войнишки отговор за зав- наследник на сфик). 
обекти и единици. Вместо да се премахне, з,1Мацсто на повече казарми и други воен- Територията тм 1и1осл- 
блокадата на военните единици се засилва. ||и „бекти, след последното споразумение авия е единна, ненит 
Направени са многобройни безогледни за „рекрцтиввне на огъни, ще Превзсмсмс граници са н р - 
злодеяния над личния състав на ЮНА, а 0фа„з,шпи акции и действия иа дял от новени, а въ р 
злоупотребяват се, и по всички възможни рс„ублика Хъриатско, се казва между граници м "
начини се тормозят и преследват другото в съобщението на Щаба на договори,
семейства на военни лица. 1 ова попече не Върховното командуване на Югос- на въ 
може да се толерира, изтъква щабът на ланските въоръжени сили.

Анте Маркович, председател на съюзното нравтелство с 
години -успешно” играеше ролята на голям реформист и1 
икономист, пореди което попаднахме в голяма икономическа 
криза: пропада икономиката, разбива се югославският пазар, 
социалните напрежения нарастват...Под плаша на 
"реконструкцията” иа правителството лукаво се опита да 

армейския връх - Кадиевич и Бровет. Разбира се, да 
песни саксията на Хърватско.

Най-новият "подвиг” на Маркович напълно откри 
сънщнското му лине. По повод частичната мобилизация в 
Сърбия гой отправи прогесг в открито писмо дб Слободан 
билошевич, в което протестира и обвинява Милошсвич и 
Гърбия за войната а Хърватско. А докато в Хърватско с вагони 
(елегално се внасяше орз»жие от Унгария, Австрия и Германия 
я въоръжаване на нелегалните формации на Туджман, г-н 
баркович не каза низо една думица! Ошс една маска падна. 
)сгааа да видим колко оше такива ше паднат.

смени

Сг.Сг.



АКТУМЖГ• АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКГУАЛНО
' СВЕТЬТ И ЕВРОПА ЗА ВОЙНАТА В ЮГОСЛАВИЯ

СТРАНАТА СЕ ПОДКРЕПА НА МИРОВИТЕ РЕШЕНИЯ 
НАМИРА ПРЕД Д 

ОБЩА
ГРАЖДАНСКА 

ВОИНА

хиляди «въоръжени с лекоминалата седмица югославските изроди» _ липа. а в тпетаталоколкото не прекъснат оръжие лица, а в третата 
опция оше три до шест 
хиляди въоръжени лица, 
които да дават подкрепа 

наблюдателите. 
Според четвъртото 
изисквание на отделни 
членове на Унията в 
Югославия трябва да се 
изпратят 20 хиляди 
войници при пълно воен
но снаряжение и 10 
хиляди души, които да 
представляват подкрепа 

спречаването да се на тези сили, но които 
Всички участници са разширяват етническите изключително да бъдат 

въоръжени стълкновения говорили с отмерени стълкновения, които все сили в тампон зона 
в нашата страна като тонове. Великобритан- повече се явяват след
отправи призив за ският министър Даглас прекратяването на поепприемеме нищо 
прекъсване на войната и Херд на пример е казал, че стуДената война. което може да нанесе
даде подкрепа на ”Не можем да натрапвам РАЗНОГЛАСИЯ В ЕВ- „ пяботата на
миролюбивите ин- решения, но желаем само РОпа
ициативи, които предп- ^ помогнем”, а Р0“А „п мя.гип
риема Европейската френският министър Разискавайки за Югославия, но ма*сил- 
общност. Въз основа Хар- Дима изразил задоволство моменталната обстановка мално ще положим 
тата на ООН Съветът взе с приетата резолюция, в Югославия европе- усилия да й помогнем, 
решение ”всички страни, която "ще даде йските дванадесетима са казал председате- 
заради установяване на възможност възможно по- потърсили да продължи лствуващият Западноев-
мир и стабилност в ____ ро-пейската уния ланс
Югославия, веднага да Ш Дитрих Геншер, инак
сложат генерален и министър на външните
цялостен ембарго на работи на Германия. -
оръжие и военни Доколкото лорд Кари-
съоръжения за Югос- нгтон прецени, че
лавското правителство не Западноевропейската
вземе по-инакво реш- уния трябва да се
ение”. Резолюцията ангажира, ние ще бъдем

готови веднага да дейст
вуваме. При това не мис- 
лиме на изпращане на 
някои интервенционни 
сили, но само за мирова 
акция, която преди това 
всички в Югославия 
трябва да приемат, казал 
по-прецизно Геншер.

За прекъсване на войната през 
разисква Съветът за сигурност към ООН, а в началото 

Брюксел се проведе заседание на 
европейската дванаесторка и Западноевропейската Бейкър. 
уния Съветът за сигурност прие резолюция за По много неща, 
обстановката в Югославия, а заседанието на дванаес- целокупната инициатива 

:: деветимата практически бе извършено оез и слагането на дневен ред 
особени резултати - не е приета нито една от ВЪПроса на Югославия

пред Съвета за сигурност 
застъпи за устано- представлява новина в

на ООН.

кръвопролитието, казал
на тази в

тимата и 
някои '
четирите предложени опции.

къкРобединенитенащшв вяване на мир и за демок- практиката 
Ню ЙоЛ в единодушно ратиччо развитие, т.е. за Всъщност, започва да се 
приетата рсзодуция за подкрепа на усилията търси нова роля на 
обстановката^3Югославия които полагат Едро.,- световната организация в 

загриженост ейската общност и ООН.

(от 1-вастр.)

седателството на СФРЮ е приело същността на заключенията от 
Резолюцията №> 713 на Съвета за сигурност и Обединените нации 
от 25 септември т.г. и от своя страна също настоява за последовател- 

споразуменията за прекратяване на огъня. По този 
разрешаване на споровете 
страдания и разорения.

Председателството на СФРЮ от своя страна ще допринася за 
успеха на тези усилия и на всяко конструктивно ангажиране на 
европейската и жендународната общност, съзнателно за 
собствените си задължения и отговорност, както и за задълженията 
и отговорността на останалите релевантни фактори в страната.

Председателството на СФРЮ се съгласи да бъде подписано 
споразумение, въз основа на което наблюдателната мисия ще 
разшири дейността си и на територията на Босна и Херцеговина.

В зависимост от по-нататъшното развитие на обстановката в 
страната Председателството на СФРЮ ще вземе съответни решения 
и ще превземе конституционните и законните си функции.

Председателството на СФРЮ е констатирало, че е блокирана 
работата на почти всички съюзни органи. Работата на Скупщината 
на СФРЮ е блокирана, Съюзният изпълнителен съвет от по-дълго 

ова и функционална криза. Пред- 
е решило да подеме инициатива за

изрази 
поради все по-страшните

”Не ще да
но спазване на 
начин ще се създадат 
чрез преговори и ще се

1я за мирно 
гнат големи

услови 
е избег

за

в кадр 
СФРЮ

- ,еме се намира 
дателството на 

провеждане на разширено заседание с най-оговорните съюзни и 
републикански ръководители, на което да бъдат разгледани 
условията за осигуря 
органи, досегашнитеи досегашните резултати на мирната конференция за 
Председателството на СФРЮ ще следи внимателно резултатите на 
междунаоодната конференция за Югославия и ще насърчава 
конструктивното ангажиране на участниците в конференцията.

Във връзка със съобщението на бюрото на преседателя на 
Република Хърватско, отнасящо се до шефовете на дипломатичните 
мисии на СФРЮ от тази република Председателството на СФРЮ е 
информирано за мерките, които предприема Съюзният секретариат 
на външните работи. Председателството на СФРЮ е потвърдило 

то си становище за доверието на всеки шеф на 
■Ю, който върши функцията си в полза 

неон със съюзните закони и инструк- 
на външните работи. Този поход не е

вр
се,

ване на примирие, функционира 
инициативи за бъдещето наТОгос

ане на съюзните 
ия, както 
гославия.

лав
Ю| призива всички страни да 

се въздържат от каквито и 
да е акции, които би 
могли да увеличат 
напрежанието или да 
затрудняват, т.е. отср
очват мирното решаване 
на стълкно-венията”. По 
този начин
югославяните ще се даде 
възможност да решат за 
своята съдба, която ще 
изграждат в мир,, казва се 
в резолюцията.

"ЮГОСЛАВИЯ НЕ 
МОЖЕ ДА СЕ
ПОПРАВЯ”

на
пр наринципно
дипломатична мисия на СФР 
на страната като цяло и в ун! 
циите на Съюзния екретариат 
в разрез с разбираемите чувства на привързаност на всеки дипломат 
към националната му среда, доколкото не е злоупотребявано с това.

Председателството на СФРЮ търси от Съюзния секретариат на 
външните работи да положи усилия за опазване способността на 
югославската дипломация, особено при сегашните тежки 
обстоятелства, и ефикасно да действува в защита на суверените 
права, както и във всички области на общите, икономическите и 
други интереси на страната и 
и тяхната собственост в чужбина.

По предложение на Съюзния секретариат на външните работи 
Председателството на СФРЮ е издало указ за отзоваване на 
досегашния посланик на СФРЮ във Франция д-р Божидар Гагро - 
се казва в края на съобщението от заседанието на Председателствот 
на СФРЮ, което предаде ТАНЮГ.

Шефовете 
дванадесетте страни на 
Европейската общност в 
Брюксел не приеха 
някаква нова резолюция 
за Югославия, но в 
дипломатически кръгове 
се узнава че е договорено 
мисията на наблюд
ателите / 
лица/ в 
бройно да се увеличи, а 
нови на наблюдатели да 
се изпратят в определени 
"чувствителни среди” в 
Босна и по дьлижната на 
югославско-унгарската 
граница и това от ун
гарска страна.

на

Геншер (ляво): "Когато ни повика лорд Карингтон, ние сме
тук...”

мораториума. Деветимата 
пък на Западноевро
пейската уния заседа
нието са приключили без 
решение и разултат-както 
и предишното на 19 
спетември в Хага. На 
заседанието на Унията са 
фигурирали 
опции за постепенно 
военно включване на Ев
ропа в решаването на 
югославската 
Първата е в Югославия да 
се изпратят хиляда до три 
хиляди невъоръжени или 
само с пистолети военни

рано да се установи мир в 
Югославия”. Шефът на 

си съветската дипломацияв защита на югославските граждани В уводното
изложение югославският Панкин заявил, че кризата 
секретар по вънищните в Югославия е експлозив- 
работи Будимир Лончар на и че ”всички решения 
като подробно образложи трябва да се търсят без 
причините и процеса на употреба на военна сила”, 
кризата и войната между От рамките на такова 
другото каза: - През пое- разискване се "отклонил” 
ледните години, особено американскят държавен 
месеци в Югославия секретар, който най-остри 
толкова неща се случиха, критики отправи до 
че Югославия вече не ръководството на Сърбия 
може да се поправя, и ЮНА като казал че ги 
Югославия трябва отново счита за най-отговорен 

дефинира, фактор за разширяване на 
Оценявайки, че грижата вътрешните стълкно- 
която показва Съветът за вения. - Вее пак, правит- 
сигурност е легитимна, елството на Съро 
понеже "обективно” югос- югослависката федерална 
лавската крза засяга мира армия имат голяма от- 
и сигруността в много по говорност за суморното 
широки мащаби”, Лончар бъдеще, което очаква

аждански
гославия7о

четири

СЛЕД РЕШЕНИЕТО НА РЕПУБЛИКАНСКОТО 
ПРАВИТЕЛСТВО ЗА КОНТРОЛИРАНЕ НА ЦЕНИТЕ криза.

ХЛЯБЪТ ПОЕВТИНЯВА Инак, във вторник в 
Хага започнаха с работа 
смесените професионал
ни комиси за отношения 
между републиките, за 

права и 
икономически въпроси. 
Ново пленарно заседание

Решенията, които прие Правителство на Република 
Сърбия за контролиране пените е в сила от петък, 27 сеп
тември. Без оглед, че изрично не е казано, че неще да има 
замразяване все пак съществуващите цени на млякото и 
олиото се замразяват, а цените на хляба намаляват. Хлябът 
ще струва от 16, 20 до 18,10 динара за килограм. За месото, 
захарта, детергентите, учебниците и тетрадките цените 
трябва да се предвестяват 30 дни преждевременно. Изучава 
се възможността да се контролират цените на ПТТ услугите, 
транспорта и базичната индустрия

да се
лица, които да дават 
подкрепа и оказват защита 
на наблюдателите. Във човешкитеия и
втория етап, т.е. според 
втората опция 
Югославия трябва да се на конференцията М 
изпратят три до пет Югославия започна вчера

в

АНТЕ МАРКОВИЧ И ДРАГУТИН ЗЕЛЕНОВИЧ ПО ВЪПРОСА ЗА МОБИЛИЗИРАНЕТО

КРИВИ КРАКАТА НА - ОБВИНЕНИЯТА
Какво да се каже след "миротворството” 

на Анте Маркович, който досега нищо не 
внесяше

Председателят на Съюзния изпълнителен в писмото като се подчертава: "Оттеглете 
• Анте Маркович в понеделник отправи нареждането за мобилизацията Вие сте Решение ЮНА да върши мобилизиране до 

отворено писмо на председателя на Сърбия начело на най-многолюдната република в равнище, което й е необходимо за 
Слободан Милошевич. В писмото, което е Югославия и макар само за това Вашата от- изпълняване задачите в спречаването на 
доставено на подписваните на спорауз- говорност за бъдещето на тази страна и междунационалните стълкновеня и 
меииего и мемора!гудма в Белград, относно възможния съвместен живот е огромна. Не гражданската война. Когато се касае за 

разумението в Игало, покрай другото „аправнте ли това, отговорността за това не Република Сърбия, тя, както ти е твърде 
се казва: "Учудих се когато от средставата за можете и не ще да отминете. добре известно все още признава
масовно информиране узнах, че в Република съществуването на Югославия и на своята
Сърбия се провежда частично мобилизиране. 1 Председателят на Правителството на територия спазва законите и решенията на
Припомням Ви, казва Маркович, че според Сърбия д-р Драгутин Зеленович по случай съюзите компетентни органи..."Твоето 
член 316 на Конституцията на СФРЙ само писм°го на Маркович на председателя на реагиране не с в съгласие с функцията иред- 
ГГрсдседачЪлството на СФРЮ може да даде С1’,03,,0Т0 правителство изпрати писмо в седатсл на СИС, казва се в писмото, като се 
нареждане за общо и частично косто се продчертава: Сигурен съм, че подчертава, че "би било в съгласие с твоята 
мобилизиране...”Обърщам се към Вас понеже ^1!”!,° ЛГИ с‘ ИЗВСС1’Н0 и рВ1,Рлс ЯЯ1,0»ЧС функция да реагираш на формирането на 
оповестяването на обща мобилизация в , мобилизиране в Република Сърбия рнубликанска войска в Хърватско и

' шка Сърбия е пряко във функция на 1 ®,иа републики върши Югославската спрсчавсието на нейните граждани да отбив*! 
амека война и агресия „а една "аролиа армия и “ военната „опинос. в Юп! като и па „одебш,

?Й?,АУ изпълни«лУн съвсгЧй което ти си Р«'>-'ик„.
’и,,и на]?.. * знаете и без Ва‘п1с прсдссдателствуващ,пу>а който прие *,а кРая па писмото Зеленович казва:
. прави без >о * - отговооеи Скупщината на СФРЮ по предложение на "Ваисгину съм запрспаспш, АнтоМаркович,
гасие, понеже мозеглеге СИС: Също така би трябвало да знаеш, че с твоята нзтрайноег на тля от когото личи,
И1Тгени}Ги виновници^смсчГетс, казвага Председателството на СФРЮ е приело че за твоето ирапителство няма връщане.

съвет
предприе когато нелегално се 
оръжие в Хърватско и когато в тази 
република се формираха и формир*т 
въоръжени форамции? След всички мерки 
които предприеМаркович не може да не се 
постави въпроса: Нима на Анте Маркови 
повече пречи частичното мобилизиране 
Сърбия, чмято цел е да се спре геноцида наз 
сръбския народ в Хърватско и разтриването 
на кървопролнтисто от вече мобилизирана ^ 
повече сгодици хиляди бойовници 
паравоенните фомации, които предизвика**] 
войната, разрушаване и смърт? Известно*» я 
частична мобилизация е извършена и п н‘Р 
Гора и Босна и Херцеговина, но Маркович и 
техните председатели не изпраща ,,иС^Я 
Сигурно е, чс и счм-а се ошп ва пред светонн 
общественост да обвини Сърбил. Но и свет 
пата, и наша общественост вече не вя|-вЯ 
неговите едностранчиви акции.посоча

на спо

дори
неговите първи сътрудници » 
че нс1 опазя отговорност е неминуема.

. Ч11П-И АЧА 2 БРАТСТВО * •! ОК



ПРЕДИЗБОРНА АКТИВНОСТ НА СПС В ДИМИТРОВГРАД
се дойде до недоразумения и ек- 
цеси по време на изборите. В 
този дух е и формиране на из
борна комисия. От всички пар
тии е търсено да определи по два 
члена за същата, а настоява се 
председател и секретар на 
комисията 
извънпартийни лица. Макър че 
такива в комисията има, те не са 
поели тази задача. Предложено е 
председател на комисията да 
бъде Иван Янков, а секретар 
Миролюб Георгиев. Това е пред
ложение на общинската комисия 
за избор и наименования, а дали 
и останалите партии ще се 
съгласят с това предложение ос
тава да се види.

Очевидно е, че и едните и другите, 
разчитат на окръга, като на държавна власт, 
които ще им даде възможност за по-ускорено 
икономическо развитие. При това и едните, и 
другите не съблюдават, че стратегическите 
направления на икономическото развитие не 
ще се определят о г окръзите, а ще се държи 
сметка за икономическия 
Републиката като цяло.

ТЕРИТОРИАЛНО ПРЕУСТРОЙСТВО 
НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯНА ОБЩИНАТА Е НУЖНА 

СТАБИЛНА
ДЕМОКРАТИЧНА ВЛАСТ

ОКРЪГ - ДА, 

НО КЪДЕ? интерес набъдатда

С Уредба ...правителството на Репувлик» бъдещия окръжен 

южната част на Републиката, претендиращ
той да стане център на окръга. И двата града Окръгът е само междинно звено между 
изнасят аргументи и противаргументи кой Републиканското правителство и общините, 
град да стане център на окръга и къде ще Негов®та роля е по-инаква от ролята на 
бъде по-целесъобразно за това. регионалните общности. Те трябва да засилят

_ ___ държавната власт дотолкова, че тя да
Лесковчани призовават многочислеността действува по-пълноценно, като при това 

си, както и обстоятелството, че досега са били напълно се зачитат реалните икономически 
регионален център. При това в него има възможности на всяка среда. Застъпниците за 
факултети и висши училища, полувисши един ^ др окръжен център, безспорно все 
заведения, а броят на заетите е колкото броя „ще размислят по старому, скитайки, че там, 
на населението във Враня. Освен това във кьдето е властта - там са и парите. Сякаш не 
Враня ся фондовете за пенсионно н социално Са долавя новия ритъм в икономическия 
осигуряване, електро-стопанството, водното прогрес на една среда, който ще се корени 
стопанство, пътища и горско дело. Има раз- върху частния капитал /чуждеземен и 
вита промишленост: Памуковия комбинат, вътрешен/и върху способността и инициатив- 
мебелна ф-ка ”Симпо”, обувна ф-ка ”Кощана” Ността на хората от тези среди. Затова ни се 
и пр. В Лесковац има текстилна струва и несъстоятелна тази сегашна борба - 
промишленост с твърде застарела къде ще бъде окръжния център, 
технология.

„:т г»™ ■ -
предстоящите избори за локална коит Д„ВтеаР,И! на онези 33 
власт поставят извънредно трябва всички ПраВИЛН0-

болшинство в бъдещата „ЗТЬКна Гюров. Р ’
общинска скупщина. На нашата 
община днес е нужна стабилна - » 
демократична власт, която к 1ъи организатор на из- 
общинската организация на ^°Рите е Общинската скупщина 
Социалистическата партия може то и стан0ВИ1Д0 на същата е, 
да обезпечи. Това изтъкна председателят на
Димитър Гюров, председател на *‘зпълнителния съвет Велин 
Общинския отбор на СПС на Николов, че всички партии в ед- 

накви условия трябва да 
заседание на отбора, на което участвуват в изборите. Затова е 
бяха обсъдени подготовките за необходимо преди изборите да 
предстоящите избори за

е да

имат

На заседанието
Общинския отбор на СПС, на 
което присъствува и народният 
посланик Миролюб Йованович, 
прието е решение за участвуване 
на Социалистическата партия в 
локалните избори, оперативна 
програма на партията, правил
ник и срокове отнасящи се до 
изборните активности в самата 
партия. Самите избори, както е 
известно, ще се проведат на 10 
ноември тази година.

на

ъ . - се постигне договор, нещо като
общински отборници. В интерес своеобразен кодекс за поведение 
на демокрацията в общината е на участниците в изборите, 
всички партии да участвуват в който всички да зачитат за да не

АТ.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ДСБЮ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ' 
ОБЩИНСКИ ИЗБОРИ

ДА СЕ НАМЕРИ ПО-ДОБЪР 

ТЕРМИН ЗА ИЗБОРИТЕ
плакатите на кандидатитеДемократическият ността на общинските из- 

съюз на българите в бори в Босилеградско и от другите партии и на 
Димитровградско е под независимите кандидати.

въпрос преди Това явление се повтори и 
навечерието

Югославия оценява, че 
първите многопартийни, голям
свободни и тайни всичко от аспект на рав- в 
общински избори, при ус- ноправната позиция на промоцията на ДСЬЮ в 
ловие да бъдат регуларни участниците в изборите. Босилеград на 10 май т.г. 
и демократични, до Многобройни са постъ- 
значителна степен могат пките и явленията от милицията и държавната 
да разбият монопола на декемврийските пар- сигурност и ”видни” 
”ес-ка-овската” догмати- ламентарни избори и от дейци на СПС, от 

бюрократична периода преди и след тези Димитровградско 
политика и практика. За избори, които подкрепят Босилеградско се отнася 

голямото основателността на това към ДСБЮ като към 
Тук

на

Освен това лица от Лесковац - оспорван окръжен център

НЕСПОКОЙНА ПОГАНОВСКА ЕСЕН

ПРОКЛЕТ ДА Е 
ТУДЖМАН...

Неизвестност, загриженост и - тъга. Това са ос
новни настроения тези дни, когато в Поганово се 
научават новините от фронта. Управникът на 
пощата Рангел Тончев излиза насреща на всички 

дадат телефонна покана за разговор. И 
• Поганово, Бански дол, Драговита, 

от другите селища в

елеграфопощенските съобщения с Хърватско не 
ействуват. Тя съобщила на семейство Денчнч, 

Иванови следното: ”В сряда
Ично- Де

бл изки роднини на
татко убиха, в четвъртък го погребахме. Неговият 
старшина подполковник, хърватин, поискал да 
предаде на МУП-овците н "зенгнте” поделението. 
Макар и подчинен - майор Иванов оказал съпротива. 
Изкомандувал на войниците си да 
как може, а той ще гн охранява...”

съжаление
политическо значение на съмнение, 
общинските избори не приведем само няколко макар че в програмата и 
може да получи пълна примера. Списъкът на практичната дейност на 
изява под мрачната сянка ГРажданите които бяха ДСБЮ няма никакъв 
на острата политическа подписали кандидатурата повод за това, и в унисон 
криза в Югославия. на един 0т независимите с това отношение вършат 
Когато има война, кандидати на декемвр- пропагандно-психологич 
мобилизации и ийските избори в ен натиск и сплашват
страдания, няма място за Босилеградско вече на обществеността с несъс- 
демокрацията, уТРешния ден беше тоятелни доводи и произ- 
следователно и за демок- "обсъден” в тамошната волно етикетиране. При 

ратични избори. Затова МИлиция и общинското ™ки^^лп0“ия,"е „°*ера 
-- отделение за отбрана. В се говори за демок 

тогавашната предизборна ратични избори и за рав- 
кампания активисти на ноправна борба на 
СПС и служащи в програми и идеи.

ЛСБЮ иска да обърне милицията и държавната Председател на ГС на 
вниманието надаобшеРст- сигурност организирано ДСБЮ 
веността, че регулар- сваляха и късаха

ще вражеска органиазция,

се спасяват кой 
В този миг бил

убит.
Направил така, както прави налитан на параход 

при корабокрушение • последен напуска борда. 
ТОЗИ НЕ Е ЗДРАВ—

жслассщи да . 
жителите от 
Барйе, както и 
Димитровградска община, имат близки познати и 
роднини на фронта в Хърватска И разбира се, всеки 
ден ги интересува какво става там.

Отвращение и възмущение предизвикват и гав
рите с жертвите, с каквито си служат 
Туджмяловите веоннолюбцн: грозната картина по 
телевизията, на която един негов бойовник изсичал 
пръсти на избити деца като от тях направил 
огърлица, която да покаже на Туджман!?

Всяка вечер, макар и остарели, погановчани се 
събират там, кьдето има телевизори, за да гледат 
ТВ-дневника. Сетне гласно коментират видяното и 
чутото.

чеДСБЮ
организаторът тр 
намери по-добър термин 
за изборите.

смята
ябва да - Проклет да е този Туджман и неговите 

Тяхната свирепост изглежда нямавойни ци.
граници...!

И Видойко Петров от Драговита едва успял да 
тека Бил на работа шпгьде край

ДЪЛБОКА ЖАЛ ЗА МАЙОР ИВАНОВ 
С прискърбис в сърцата жителите на тази част 

на Бурела приемат всяка вест на загинал войник, за 
ранен или повреден на фронта. Дълбоко ги трогна 
нсотлапнаишата смърт на майор Тодор Иванов от 
село Власи, когото мнозина м лично познават. 
Според версията, конто научихме не от първа ръка, 
майор Иванов се държал войнишки, така както е 
учил, поезъпвайки в Ю

За геройската смърт на майор Иванов съобщила 
дъщеря му от Унгария, тъй като не могла да 

Хърватско,

се върне от Хърва
Бйеловар. Жена му хърватка, също склонила с него 
през Унгария да избягат в Сърбия. Някъде край 
границата между Хърватско и Унгария тя обаче се 
"загубила” а Видойко се завърнал сам. Общото 
желание на всички е ЮИА с енергично действие да 

коварната война, която Туджман води

Кирил Гсориев

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В ДИМИ 1 РОВГ1 АД гославската народна армия. прекрати 
против ЮДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НЕ 

ЩЕ УЧАСТВУВА В ИЗБОРИТЕ
гославня...

М.Андоновзащотонаправи това

ДИМИТРОВГРАДв изборите за локална пласт. 
В съобщението на

Що се касае до участието 
Ппи участието на на местните избори, на своето 

_ Регионалния заседание от 30 септември Главния комитет между

ангда.адй::
” Д?лит?лиоРсъбнанис на ратимесната партия, прието положение на война. Такива учредително събрание на Р жние „„ същия във и,вори не ще Съд ат
ЙЕГЖ;“ Велина план. за ре^-рии.»
са малко средите, в които от 
промоцията до създаването 
на местен комитет да е 
изтекъл само един месец, да е

МОБИЛИЗАЦИЯТА УСПЕШНА
единствен стабилизираш 

Частичната мобилизация факгор в тези тежки времена, 
единици, Разбира се, за успешно 

проведена тези дни в проведената мобилизация 
Сърбия, а с това и в свой прииос има и Отдела 
Димитровград, напълно е по народиа отбрана, 
успешна на ретиротията на 
общината.

на отделни

ИНФОРМАЦИИ Истина, не може да се 
каже, че всичко е минало без 

Както ни осведомиха в проблсми. Това е изказано 
Отдела по народна отбрана, 
от повиканите лица в 
мобилизацията, отзовали са 
се всички с изключение на 
двама-трима, които в момен
та на мобилизацията не са

неучаствуване на тази пар тия А.Ташкои

ЗА
МОБИЛИЗИРА

НИТЕ
ГРАЖДАНИ

чрез определено недово
лство от страна на 
определен брой родители. 
Това е и разбираемо като 
грижа на всеки родител към 

.. своето дете, което отива във 
били в Димитровград. Но и една необявена война, на 
те веднага след завръщането1 мнозина от родителите и не 
си в града са се обадили в само на тях непонятна и 
Отдела по народна отбрана, безсмислена. Ислоразу- 
Стопроцентов е и отзивът на меиията обаче са решавани 
заппените командири в 
същата мобилизация.

НА 8 ОКТОМВРИ В БОСИЛЕГРАД

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА

Димитровград,0 яога-го се СКУПЩИНА

”Гко^/;Гш™;'лтЮйГиср с„^тг^.р°-^
Тадич и Десимир Тошич.

__ учреди гелното 1995 година . в1.Прос който бе отсрочен на предходната сесия
събрание беше избран и мес- ^ 11роектосгаТута на община Босилеград., 
тен комитет на Демок
ратическата партия, а за пред
седател иа същата е избран
Алекса Радев.

Родителите и роднините 
конто сана гражданите, 

мобилизирани в II 
■Iус, а сега се намират на 
територията на Западен Срем, 
могат да получат информации 
за тях по телефона /025/ 742- 
973 в Дал. Информациите се 
получават 
Радулопич.

Писма се изпращат на 
следния адрес: ВП 6592, 
иостреС1'И1Щ, Оджаци.

ниши кор-

на място само с диалог и 
обяснения за необ- 

Лсичко топа е резултат на ходнмостта да се попълни 
отношението към Югос- определено число спспиали- 
лавската народна армия и зиранн военни единици в 
вярата на тукашнито състяпя на ЮИА 
население в нея като

Па
от капитан

Па /женен ред ще бъде и информация та нъв връзка с досегашна та 
активност за събиране доброволна помощ за баженците от Хърватско, 
а ше бъде формирана общинска комисия за утвърждане цената на 
обществените**квартири на територията иа Ьосилеградска община

АТ.които ще се продават.
М.Я.
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СИНДИКАТИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ВОДЯТ 
АКЦИЯ ЗА ОМАСОВЯВАИЕ ТО СИ

ПРИЕ СТАТУТ 11А ОБЩИНАТА И

НАСКОРО НОВИ КНИЖКИБЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОС
им обещае, кои активности ще развие и колко-може да заставя ин
тересите им.

„ гпапттлно бурен "обмен на аргумент“ беше 
СМ™,ю предложението за предварително изказване на 

0ТХВ1Р,И^В във връзка с кандидатите за председател па ,-ражз ян<п^ и* *Р 0т 35 изб„ратслни колегии зри са

,ю елия 8 БожИ1Щ" Го"ли дол
5» гаорулЛ’ петък въз основа на която пред-

В миналия петък на общинската
Общинската скупщината ® «пщ||на същсврсмснно
обиншатаЧ решение за из- може да бъде и председател 
биоатедните колеги, на Изпълнителния отбор на
документи гъз основа на скупщината. Известни 
Сто трябва да се изгради дилеми предизвикаха 
новата структ> ра на вла- членовете, с които се ражда 
стта. От 67 члена на новия въпросът за емблемата и 
основен общински доку- празника /деня/на Сур- 
меит най-голямо внимание дулишка община. Тъй като 
на присъствуващите в Статута е записано, чс 
делегати привлече член 40, -емблемата и празникът се , 
с който се дефинира фун- определят с решение на ОС, 
книята председател на Об- някои делегати попитаха 

дали това означава, чс

Едно число работници вече сегаСиндикалните организации в „ат че никак„а
^оГктГпонасГГм готвят ЩЩ»•» ““ГДГкоГр^н
" на онии които = «Жй и пречки 
да поел,пят в редовете на Съюза 
па синдикатите. Едно число ор
ганизации тази работа вече 
завършиха и списъците дос
тавиха на Общинския син
дикален съвет, но не е малко чис
лото на синдикалните ор- съвет изтъкват, че за членовете 
ганизации, които в тази акция на Съюза на синдикатите в 
все още не са се включили. В общината от Съюза на син- 
Общинския синдикален съвет дикатите в Сърбия ще поръчат 
подчертават, че синдикалните две хиляди членски книжки, т.е. 
организации в предприятията и почти толкова колкото има и 
колективите тази задача ще работници на територията на 
завършат тези дни, а вече към общината Те всъщност считат, 
края на октомври на че почти всички работници заед- 
зачленилите се в тази но със сегашните28 синдикални 
организация ще бъдат доставени организации в общината ще 

постъпят в редовете им. Под 
Преди това, по-точно казано въпрос е обаче колко тези 

в началото на този месец ще очаквания са реални, понеже 
започне най-сериозната и най- Съюзът на синдикатите в 
значителна акция-един вид Сърбия през последните 

Син- няколко години доста загуби от

за това какво може да направи 
тази работническа организация 
След това всеки работник ще 
вземе решение да ли да постъпи 
в редовете му или не.

В Общинския синдикален

СЕСИЯ БЕЗ КВОРУМ?
В началото на сесията председателят на ОС Милан 

чс Обществено*
щинската скупщина и на- 
чинът за неговото избира- сегашната емблема и праз- 
не. След предложението на ник (5 септември) се 
Драган Ристич и Любиша изхвърлят от "употреба и 
Станойкович в този член да получиха следния отговор: 
се вгради възможност за "Това ще каже новата 
предварително изказване на скупщина”, 
гражданите /референдум/ 
във връзка с кандидатите за критериите за броя на от- 
преседател на ОС сесията се борниците в общинските 
превърна в сравнително скупщини Сур 
бурен "обмен на мнения и община трябв; 
аргументи”. Авторите на скупщина с 25 отборника, 
предложението и делега- понеже е "населено място”, 
тите, които го подкрепиха което има до 30 000 жители, 
изтъкнаха, че референдумъ- общинската скупщина, въз 
те израз на истинска демо- основа на член 36 на 
кралия и начин да се избере Статута, ще има 35 отбор- 
авторитетна личност на ника> които ще бъдат 
най- отговорния общински избрани в същия брой из- 
пост. Определяйки се бирателни колегии. В 
против това предложение, решението за избирател- 
ръководството на ОС и пре- нихе колегии, което беше 
дставителитс на ИЗпълни- прието на сесията са 
телния съвет обясниха, че определени 13 избирателни 
такъв референдум би бил в колегии в центъра на 
унисон със Закона за общината, в град Сур- 
местното самоуправление, в 
който е записано, че 
председателят на ОС се из- берат 22 отборника. Селата 
бира от общинските отбор- с население от българската 
ници и никакво пред- народност ще имат пет 
варително изказване на места в общинския "парла- 
гражданите не може да им мент”. Трима отборници ще 
наложи кого да изберат, бъдат избрани в Клисурски 
Накрая предложението за Край /в избирателните 
референдума беше КОлегии Клисура, Драинци
отхвърлено с мнозинство и Кострошевци/, а по един 
гласове (22:9). Небеше отборник ще изберат 
прието и предложението да жителите на Божица и 
се премахне разпоредбата, топли дол.

Всличкович уведоми делегатите, 
политическия съвет и Съветът на сдружилия груд 
имат кворум, докато за кворума на Съпста на местните 
общности са необходими още трима делегати. 
Междувременно пристигнаха още трима селски 
делегати и проблемът с кворума беше примахнат. 
Обаче при гласуването на предложението за референ
дума се оказа, че в сесията участвуват само 31 от общо 
79 делагата /22 гласуваха "против”, 9 бяха ”за’ и 
нямаше въздържали се от гласуване делегати/!? След 
малка суматоха Скупщината продължи да работи като 
чс ли нс съществува проблем с кворума!?

Макар спредчс
нови членски книжки.

дулишка 
а да има

кампания за зачленяване в 
дикатите. Тогава, кахто подчер- авторитета си. При това прис
тават в Общинския синдикален тагна и конкуренция. На сцената 
съвет, всеки работник ще бъде постъпиха и независимите син- 
подробно информиран какво му дикати. Досега те в 
предлага Съюзът на син- Босилеградска община нямат 
дикатите, какво му обещава, кои членове. Това обаче не значи, че 
интереси ще му защитава. По работници не искат в тях да се 

зачленяват. И, под въпрос е за 
кой синдикат работниците ще се 
определят ако и "независимите” 
развият борба за омасовяването

малки села да съчиняват една из
бирателна колегия. Завидинци, 
ще представлява избирателна 
колегия 5, докато избирателна 
колегия 6 ще съчиняват Велико 
Бонинци и Мезграя; 7 - Ос- 
татовица, Мало Бонинци и 
Модра стена, а 8 - Богдановац и 
Щърбовац; 9 - Любераджа и 
Липово, а 10 - Радининци и Лес- 
ковац, 11- Грънчар и Брестов 
дол, а 12- Бардуй и Врело.

В Звонски рейон изб. колегия 
13 ще съчиняват Звонци и Берин 
извор, 14 е Нашушковица, а 15 - 
Ясенов дел и Вучи дел.

Ракита ще представлява из
бирателна колегия 16, а Пресека 
17 и Студена 18, докато Стрелъц 
и Масуровац ще правят обща из
бирателна колегия 19: Дучсвац, 
Ралин и Валниш 20, а 21- Стол и 
Александровац, 22 - Вава и 
Киевац, 23 - Раков дол, Радосин 
и Дървена ябука, 24 - Кам- 
белевац, Горчинци 25, Драгинац 
26 и Калуджерево 27. Извор и 
Проваленик ще съчиняват из
бирателна колегия 28, Сурачево 
29, а 30 - Радошсвац и Войници, 
31 • Горно и Долно Кърнино, 32 
- Горни и ДСтрижевац и 33 - 
Братишсвац и Ресник.

НА 7 ОКТОМВРИ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В 
БАБУШНИЦА ЩЕ ОБСЪДИ

НОВИЯ 
СТАТУТ И 

ИЗБИРАТЕЛ
НИТЕ 

КОЛЕГИИ

време на тази акция за 
омасовяване всеки работник 
трябва да разбере каква е ползата 
му ако се зачлени, какво 
получава, а какво ще загуби, си.

дулица, а останалите 
"населени места” ще из-

В.Б.

ПРЕД ВТОРАТА АКЦИЯ ПО КРЪВОДАРЯВАНЕ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Два въпроса ще бъдат в 
центъра на вниманието на 
сесията на Общинската 
скупщина в Бабушница на 7 ок
томври: проектостатута на 
общината и избирателните 
колегии за предстоящите избори 
за локални органи на власт. Ще 
бъде обсъден и отчета за 
осъществяването на програмата 
на работа на основните училища 
в Бабушнишка община през 
учебната 1990/91 година.

Предложени са следните из
бирателни колегии: три из
бирателни колегии 1 ще 
съчиняват Бабушница I, 
Бабушница II, Бабушница III и 
Бабушница IV. В предложението 
също е внесено по няколко

ЗА КРЪВОДАРИТЕЛИТЕ 

ОТДЕЛНИ
ВИДОВЕ БЕНЕФИЦИИ

К.Г.

ПРЕД ПЪРВИТЕ МНОГОПАРТИЙНА МЕСТНИ ИЗ
БОРИ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

ПАК ЕДНОПАРТИЙНИ 

ИЗБОРИ?
колективи всред работ
ниците. Като че ли тази 
акция е само на отделни 
лица, преди всичко на 
организацията на Червения 
кръст или пък на лицата 
които работят в нея. Малко,

С години наред, акцията 
по кръводаря 
Босилеградска община не се 
провежда с желателен темп.
Числото на кръводарите
лите е малко, а планът по 
кръводаряване, който всяка 
година приема Общинската Д°ри хич не е раздвижена 
скупщина, се реализира всред населението в 
само с десетина процента, местните оощности, макар 
Причините за това са **е 8 последно време всеки 
повече. Между тях, както бе кръводарител има
подчертано на проведеното съответни бенефиции при 
през миналата седмица оказването на лекарска 
заседание на Координа- помощ. Така например, 
ционния отбор по кръво- онзи който даде тази ценна 

течност през течение на 
годината е освободен от

ване в

Общинският отбор на СПС оценява, че не съществуват 
причини, поради които изборите трябва да се отложат и преди 
няколко дни оформи изборен щаб, докато представителите на 
Сръбското движение за донова и Демократичната партия ще 
спазват решението на своите централни ръководства и няма 
да участвуват в общинските избори

М.А.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОБЩИНСКАТА 
СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАДобщинските отбори на тези 

две партии все още саДо началото на ед
номесечната кампания за 
първите многопартийни из- 
бори за общинските 
скупщини остана още една 
седмица, но в Сурдулишка 
община по всичко личи 
тези избори няма да бъдат 
многопартийни. 
Общинските отбори на 
Сръбското движение за об
нова (СПО) и демок
ратичната партия (ДС), 
както заявиха Мирослав 
Батич и Весна Стоянович, 

докрай 
решенията на централните 
ръководства на тези партии 
и няма да участвуват в из
борите за общинския парла
мент. Освен това, казват
представителите 
общинските организации 
на СПО и ДС в Сурдулица, 
"ние тук 
допълнителни причини да 
не участвуваме 
общинските избори." Една 
от тези причини е липсата 
на основни условия за 
работа. Общинската власт 
им е обещала помещения, 
но това обещание не е 
изпълнено,

СЪГЛАСНИ С 

ОБЩИНСКИЯ СТАТУТ
принудени да провеждат 
събрания в частни къщи.

За разлика 
представителите на СПО и 
ДС Общинският отбор на 
Социалистическата партия 
на 26 септември оцени, че 
не съществуват причини, 
поради които изборите 
трябва да се отложат й прие 
акционна програма за 
участие на общинските из
бори. Формиран е Акционен 
изборен щаб и са утвърдени 
срокове, в които трябва да 
се реализират активностите 
в рамките на подготовката 
за изборите.

Тъй като в Сурдулишка 
община не действуват 
други партии, освен 
споменатите, остава открит 
въпросът могат ли 
независимите кандидати 
/ако такива кандидати 
участвуват в изборната 
надпревара/ да спасят 
многопартийността на 
предстоящите общински 
избори и легитимитета на 
бъдещата общинска власт.

К.Г.

от даряване, е все още ниската 
култура на населението но 
отношение на тази благо- заплащането

партиципация, а онези 
които са многократни

на
родна и хуманна акция. 
Затова както подчерта 
председателят на Отбора 
Прокопи Радованов, инак

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в 
Босилеград, на проведеното в 
миналия петък разсирено 
заседание /п; 
членовете на

Стат
тана

Недефинирано е ос- 
алтернативата, дали 

едседателят на новата 
о да 
пъл-

5ор. По този въпрос 
можаха да намерят

ут.
ла кръводарители и от други

обезателнипр
общинска скупщина, ведн 
бъде и председател на Из 
нителния отб< 
съгласие не 
и членовете на Изпълнителния 
съвет, с констатация отговор на 
въпроса да дадът новоизбраните 
отборници на първата 
учредителна сесия.

видове 
заплащания.

Естествено тези и 
различни други удобства 
имат известни стимулатив- 
ни мерки, обаче най-голям 
стимул ще има ако акцията 
се разбери като благородна, 
хуманна и общеполезна, а 
от друга страна съвсем без 
каквито и да е последици за 
здравето на кръводарителя- 
И, ако да реализирането Й се 
заинтересуват всички суо- 
екти.

рисъству 
1 Комиси

ваха и 
ята за

статутарни въпроси/ сумираха 
резултатите от публичното 
обсъждане и дадоха съгласие на 
новия общински Статут, който 
ще бъде обсъден на поредната 
сесия на Общинската скупщина, 
когато се и очаква официално да 
бъде приет.

многократен кръводарител, 
и един от инициаторите на 
повечето солидарни и 
хуманни акции в общината, 
числото на кръводари
телите не трябва да бъде 
предмет на разискване. 
Предмет на разискване 
трябва да бъде, как 
населението да освободим 
от все още лошите предра
зсъдъци по този въпрос, а 
числото на кръводари
телите след това само по 
себе ще се увеличи. Разбира 
се, в това отношение най- 
голям принос трябва да 
дадът просветните и здрав
ни работници, които досега 
малко се ангажираха в 
акцията. Липсват и лични 
примери 
ръководни лица в своите

спазятще

На заседанието членовете на 
лнителния съвет 
орните единици

Изпъ: 
и изб

утврдиха 
и броя на 

отборниците в новата Общинска 
скупщина, която ще бъде за раз
лика от досега многопартийна. 
Тридесет и седемте местни 
общности са поделени на 25 из
борни единици, от които 9 ще 
образуват сами изборна единица, 
4 изборни единици ще образуват 
по две местни общности, а 6 по 
три местни общности, докато 
Босилеград ще бъде поделен на 
4, а Райчиловци на 2 изборни 
единици. Толкова отборника. ще 
има новата Общинска скупщина.

на Никола Савов, секретар на 
щина вОбщинската скуп 

Босилеград, сумирайки резул
татите от проведеното публично 
обсъждане, 
публичното об

имаме и подчерта, че 
съждане не е дало 

и. Са
пу|
очаквани резултат! 
няколко местни об

В МО Накрая да кажем, н акния
ше се 

на този.

щности 
сериозно са схванали задачите и 
разисквали по проектостатута. 
Останалите това не са 
направили. Онова което е интер
есно за всички е 
всичките с малки

втората тазгодишна 
по кръводаряване 
проведе в началото 
месец, а организатор 1,1 
бъде екипажът 
транефузияна кръв 
дулица.

че почти 
забележки 

предложения 
общински

ОТ СУР'така че дават съгласие на 
текст на новия на отделни

М.Я.

ОКТОМВРИ

М.Я.
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в ТРУДОВАТА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕГРАД В ОВЦЕФЕРМАТА НА "БОСИЛЕГРАД”

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАЩ 

"ОПРЕДЕЛЯ” ЗАПЛАТИТЕ
ГОТВЯТ СЕ ЗА 

ДЪЛГОТРАЙНА ЗИМАнеотдавна 
общественото предприятие 
"Чорапара” от Лесковац, в 
рамките на което стопанис
ва и трудовата единица за 
производство на чорапи в 
Босилеград е приет нов 
производствен план, от 
чиято реализация пряко 
зависят заплатите. Според 
този производствен план 
дневното производство на 
цеха за чорапи в Босилеград 
е 10000 чифта чорапи. 
Доколкото успешно се 
реализира заплануваното 
производство, в края на 
месеца пликовете със 
заплатите на работниците 
ше бъдат ”по-тежки” с 57 на 
сто. А това, имайки предвид

От в

увеличение с около 2500 
динара. Безспорно е че това 
са не малки стимули за по- 
рационално ползуване на 
машините, и работното 
време и спазване

машините и работното 
време да се използува 
рационално.

В трудовата единица в 
Босилеград производ
ственият процес от нача
лото на годината досега не 
е бил в застой. Машините 
работеха и по време на го
дишните почивки. Про
блемът в началото на годи
ната, който се беше появил 
въз връзка с недоимък на 
възпроизводствени 
материали сега е премахнат. 
Суровини редовно се 
обезпечават, а и проблемът 
с обезпечаването на нови 
машини се разрешава. 
Мишич подчерта, че 
машините ще бъдат 
лоцирани тук и ще бъде 
открита нова линия за 
производство на мини- 
чорапогащици.

В трудовата единица в 
Босилеград, както подчерта 
ръководителят й може да 
възникне сериозен проблем 
с отоплението. Босилсград- 
ският цех за чорапи взима 
отопление от предпри
ятието за оборот, услуги и 
производство "Босилеград” 
от Босилеград, обаче все 
още нямат нито дърва, нито 
въглища, които досега 
редовно се обезпечаваха от 
Босна. Сега това обезпе
чаване е затруднено.

Фермата все още не е попълнена,а главната причина 
недостатъчното количество храна, която се произвежда на 
собствени площи. Работниците в овцефермата не са доволни от 
професионалната служба в предприятието, чиито анализи показват, 
че почти над половина от загубите създават "овчарите” и казват, 
че е по-добре да се отделят като самостоятелно предприятие, от- 
колкото неоправдателно да носят етнкетата на разсипници.

Работниците в овцефермата 
на Общественото предприятие 
за производство, търговия и ус
луги "Босилеград" в Босилеград 
и онези, които са пряко 
задължени за нейното развитие в 
предприятието през тази есен 
полагат усилия възможно по- 
подготвено да посрещнат 
зимата. Значението на тази 
задача е още по-голямо, ако се 
има предвид, че зимата тук дълго 
трае и че е необходимо да се 
обезпечи достатъчно количество 
храна. Как ще минат, зависи от 
времето. Възможно е доколкото 
времето се влоши и сега овцете 
да напуснат пасищата на 
Църноок и Валози и да дойдат в 
овцефермата в Радичсвци. То 
сигурно зимата ще се "удължи” 
и ще е необходимо по-голямо 
количество храна.

- Понастоящем в овцефер
мата има 2 400 овце и около 100 
аганета и за тях през една 
тукашна дълготрайна зима са 
необходими най-малко 350 тона 
сено, казва Рада Константинова, 
ветеринарен
ръководител на овцефермата.
Досега обезпечихме над 250 тона 
сено и около 50 тона слама, от 
които предприятието на свои 
площи произведе около 150 тона 
сено. Останалото количество 
набавихме от производители в

овчари и трима от управлението 
като и още няколко други, пряко 
задължени за фермата. Си 
управление, казват тук, когато и 
тези тримата начело с 
ръководителката свалят от 
камионите и. тракторите сено и 
слама и когато завишават всяка 
физическа работа, която всекид
невно се налага. Не се оплакват 
от работата, но от личните 
доходи. Сега в предприятието 
всичките 240 души получават 
минимални лични доходи, но 
както те казват и тези заплати са 
високи за едно число работници 
в предприятието. В останалите 
предприятия и стопански 
цехове, в общината които са 
изградени със средства на 
Републиканския фонд за 
насърчаване развитието на 
икономически изостаналите 
краища 
получават така наречените 
креативни добавки. Без оглед, че 
овцефермата изгради Фондът, 
който и отпуска тези добавки, 
тук такива средства не получава 
нито един. Това е още едно 
доказателство за разликата, 
която се прави и за подцененото 
животновъдство, казват в ов
цефермата.

Не само, че овцефермата 
засега работи нерентабилно, но 
се чуват слухове, често и от 
официални места, че умират 
доста овце и агнета. Не ли е това 
"резултат” за създаване на лошо 
мнение за овцефермата? - 
Изобщо не е точно, когато се 
касае за смъртността - 
категорична е Константинова. 
При агнета, например, е даже 
нормално ако съмртността е до 
10 на сто. При нас тя не достига 
ни 5%. Това са строго точни 
данни и всички други са измис
лени, разбира се със злобно 
намерение.

Критиките по адрес на ов
цефермата не са малки. Работ
ниците, с които разговаряхме 
обаче не крият че и те губят 
доверие и търпение. Наистина, 
казват, че все още вярват на 
директора, но това не е гаранция 
да не потърсят да се отделят от 
предприятието и да започнат да 
работят като самостоятелно 
предприятие. Сами, както казват, 
да водят всичките си грижи и 
сами да изчисляват сметките си.

за това е
лпо

„ на произ
водствения режим. Ръково
дителят на трудовата 
единица в Босилеград 
Радован Мишич казва, че 
новият план може да се 
осъществи ако всички, без 
оглед кой на кое работно 
място се намира, се ангажи
рат за това. Да се намалят 
отпуските по болест, 
успешно да се поддържат

обществото, от друга страна, под 
въпрос е къде е рентабилността. 
За изпокъсаните връзки в 
селското стопанство между 
другото потвърждава и това, че 
овцефермата има две хиляди 
килограма вълна, която е 
непродадена и все още няма кой 
да я купи. През тази година е 
произведено 4,5 хиляди 
килограма сирене, а на пазара е 
пласирано само около 1 000 кг. 
През тази година тук са имали 
1 500 агнета, но за около 100 все 
още не могат да намерят 
купувач, а вече пристигат и нови 
агнета...

ръководителите

гава
Според плана за 

обезпечаване на сено и 
друга захрана 
потребите на овцефер
мата е запланувано да се 
формират 200 ха площи. 
Досега са формирани 
140 ха, на които се
произвежда сено. Не 
обаче всички дават

М.Я. добиви, понеже едни от 
тях са все още новофор- 
мирани. Фермата може 
за една година цялостно 
да се попълни от 
собствени стада, но без 
производство на 
собствена храна това 
засега е - авантюра.

илекар

ОБЩИНСКИЯТ ФОНД ЗА СЪВМЕТСНИ РЕЗЕРВИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПОМОЩ НА ДВЕ СТОПАНСКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ общината и по-широко. Храна 
обезпечаваме и сега и считам, че На различни събрания в 

предприятието често се изтъква, 
че над половината от неговите 

Капацитетите на фермата все загуби се числят на овцефер
мата През първите шест месеца 
на годината предприятието

успешно ще презиму$аме.
даоказва помощ,' не само на 
пре 
дей

чийската кооперация "Гражд- 
евинар”, според приетите 
критерии за даване на тези 

едства, а основен критерий е 
бяхме дали 4 
че не ги пол- 

беше поискал

От формирането 
учредяването /към края на фев
руари/, досега Общинският 
фонд за съвместни резерви в 
Босилеград е помощувал на две 
стопански предпр 
предприятието за оборот, произ
водство и услуги "Босилеград” 
от Босилеград с 48-600 динара и 
на строителното предприятие 
"Изградня” със 17 460 динара. И 
в едното, и в другото 
предприятие, както подчерта 
председателят 
Изпълнителния отб 
Скупщината на

и още не се ползуват докрай, т.е. 
тя все още не е попълнена. Им
енно, в нея може да се отглеждат имаше дефицит с 3 600 000 
4 хиляди овце и 500 кози. - динара и повече от тях пак се 
Недостатъчното количество приписват на "овчарите". Повече 
сено, което произвеждаме на от работниците в овцефермата, 
нашите площи е главната които търсеха да не се 
причина за полупразните обори, споменават имената им, обаче не 
изтъква Константинова, вярват на тези изчисления. 
Купуването на сено, слама, Считат, че е необходимо тези, 
фураж и пр. само поскъпва които готвят анализите да не 
производството. Имайки пред- бъдат пристрастни. Наистина, 
вид от една страна това, както и казват, че е възможно да 
диспаритета на цените и стопанисват нерентабилно, но с 
недостатъчното внимание на толкова загуби просто е 
селското стопанство изобщо в невероятно. Тук сега работят 18

едприятията от стопанската 
1НОст, но и на останалите, от

ср
бр ито се и обезпечават 

делни колективи ср 
този Фонд във вид на кредити 

т и за погасване 
то и за преква- 

ояване 
тници,

едства. 
тва от

ср(
едс

ко»
Отроят на заетите,

320 динара. Те оба 
зуваха. И "Бор” 
много по-голяма сума отколкото

иятия: на
г - да ползува 

на загубите, как 
лификация и 
на незаети ил 
които останат

могат
трудоустр' 
и пък рабо 
без работа.

можехме да им присъдим, 
поради което и те не ги пол
зуваха, подчерта Стоичков.

Нека припомним че този 
фонд, в Босилеградска община 
съществува по-отдавна, обаче до 
началото на настоящата гдина, 
когато беше извършена 
реорганизация, ефектите му бяха 
съвсем назначителни. Към края 
на февруари беше учредена 
скупщина и избрани органи, а 
целта му е в трудните времена

Да кажем и това, че според 
евиденцията във Фонда 
понастоящем има свободни 63 
313 динара и че и онези две 
стопански предприятия които са 
ползували негови средства все 

срок за 
зи срок

на
>ор на 
Фо нда,

Владимир Стоичков, средствата 
ни за изплащане на 

гарантирани лични доходи.
Покрай тези две 

предприятия с искове до Фонда 
се бяха отнесли и занаяти-

рнали, а 
[есеца. То

още не са ги въ| 
върщане е три м 
дече е изминал.

са полз В.Б.

М.Я.

ЯвТДА СТАИЕ тилничарски център, който трябва да се 
строи, ангажирайки при това частния 
капитал. Маркетът на обекта дадохме в 
миналния брой, но характерно за тази част 
на града е, че трябва да бъде оформен като 
съвремен комплекс.

Голям интерес сред ирисъствуващитс 
предизвика уреждането на вадата - от "Яза” 
до "водениците” и замисъла му за премина
ване на водата в "канала” в Строшена 
чешма, както и уреждането на спортно-рек- 
реативен център. Според замислите, тук 
освен игрища за футбол, малки спортове 
/баскетбол, хандбал, волейбол/, се пред
вижда басейн за възрастни и басейн за деца, 
детски кът, игрища за тенис и зелени 
площи.

В началните разисквания се открои 
мнението, че заплануваният паркинг в 
спортния център трябва да се премахне 
оттам, а да му се намери друго място.

Първите разисквания посочиха и други 
забележки, но основното е, че с това 
отпочва публичното разискване върху 
уреждането на града, относно на Нишава 
през града. На гражданите ще бъде 
представено комплектното уреждане на 
крайбрежието на Нишана, като при това сс 
изнасят мнения, предложения, забележки.

ВСЕ ОЩЕ НИКОЙ НЕ ПРЕДСКАЗВА БЪДЕЩЕТО НА БИВШИЯ ЦЕХ ЗА ПРОЗВОДСТВО 
НА ПВЦ КОНДЕНЗАТОРИ ОТКРИТО 

ПУБЛИЧНО 
РАЗИСКВАНЕ ПО 

УРЕЖДАНЕ 
КОРИТОТО НА 

НИШАВА И 
КРАЙБРЕЖИЕТО

ЕИ Е СЪГЛАСНА ДА ДАДЕ ОБЕКТА?
Босилеград”. Все пак са 
заявили, че са съгласни да 

обекта, доколкото
Статусът и съдбата на 

50-те работници в бившия /!/ 
цех на Електронната 
промишленост за произ
водство на ПВЦ конден
затори в Босилеград са 
неизвестни и занапред. В 
този смисъл никакво ох- 
рабрение не дадоха и 
проведените неотдавна раз
говори в Ниш, в които 
участвуваха председатели 
на работниците в цеха, на 
Общинската скупщина в 
Босилеград, на
предприятието "Съставни 
части”, в рамките на което 
работеше босилеградският 
цех и представители на 
нишката система на ЕИ.

В разговорите, за чисто 
провеждане инициатива 
раздвижиха работниците в 
бившия цех, представители 

предприятието 
заявили, че ше положат 
усилия да сс изплатят мин
имални лични доходи па 
босилеградскитс работ
ници, които от началото на 
годината не получават

никакви принадлежности. 
Как и кога ще бъдат 
изплатени никой не е 
обещал, нито пък е из
вестно как работниците ще 
стигнат до заплатите за ос
таналите месеци /въпросът 
за неизплащането на 

доходи

дадат
някое друго предприятие 
предложи перспективна 
производствена програма.

Работниците 
босилеградския цех 
доволни от "усилията, 
които полага ЕИ за 
решаването на проблема. 11с 
са доволни, че в решаването 

мините в цеха се разглежда на проблема не се включва 
поел Основния съда на републиканският фонд за 
сдружения труд Враня - насърчаване развитието на 
Босилеград/. икономически изостанал^-

Една от новините от Раа- обскт,
говорите с изявлението на Подчертават че ак0 фондът 
представители на ^ с изградил политическа
авни части СП°Р®2 * ч;1 фабрика, сега трябва да бъде
работниците в ьоеилшр / иа "поправителен” и да бъде 
трябва да сс въздържат ош с„ субскг, т.е. арбитър в
месен ДО мссс1>у "°л°"ас решаването на проблема, 
до когато грябва да С1ане ,[сдо1|ОЛС|||Исто е още по- 
известна съдбата на работ- [ ш|ЯМ0 ак0 сс Има предвид, 
циците в цеха. между и число предприятия
ременно предприятието, а гат програми, но
ведно и пялата система на Р > какх0 подчертават
ГироСпГмЯиГ “"Гп ТС, не ги разглежда. ,,,,

В
нс са

отличните 
началото на годината до 
края на юни понастоящем 

инициатива на работно Па 26 септември т.г. в Димитровград по 
почин на Фонда за пътища, жилища и 
комунални дейности, група архитекти от 
Завода по урбанизъм на град Скопие 
представиха пред обществени и 
заинтересовани лица, идейния проект за 
уреждане коритото на река Нишава и 
крайбрежието ни от "ГИД” до местността 
"Язът".

Уреждането на тази част на града би 
станало етапно: в първия етап от "Яза” до 
"Двумостисто”, втория - "Двумостисто с 
острова и третия - градския парк /сиортно- 
рекреативен център” до "I ИД”.

Архитектите от Скопие твърде подроб
но изложиха своите замисли за уреждането 

Нишава и крайбрежието му. Между най-

Фондът през настоящите дни, заедно със 
Завода но урбанизъм на град Скопие ше 
подготви, проекта за представяне пред 
гражданите.

сана

Ст.Н.
на
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НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

11А111Б ИНТЕРВЮ

САМОДЕЙНОСТТА НА КРЪСТОВИЩЕ
МОГАТ ЛИ ДА СЕ ВЪЗОБНОВЯТ САМОДЕЙНИТЕ ОБЛИЦИ НА ИЗЯВА/ 

ението се е прогнило»
ТЯЗИ ^скциГвТ/лтурния *обадени от бремето на

РпъкМе ‘настъпил културния център и че или пък е нает трябвз да се ползват за
период »алР«асиг ост ^инянсиряие ня КОнкрет- 
сред самодеЯцйГ у културни и самодейни
въпрос, °1™°Р"а*°ЙТн° активности. При това трябва да се намери а бва дя се търсят и
ивсроченатасрш Р кдНкрет„и изяви, ако вече 
говор на самодейците се финансира някои 

Мненията са дейност. Тъкмо затова
различни. На последното ползващите средствата 
заседание на Съвета на ^и тря в ало да
Общинския фонд по кул- КОНКрстизират своите 
тура главно се откриха плаиове_
две насоки: усилия да се очевидно е, че 
възобнови сал/оде#яос7та шното положение в
с вече доказаните форми сегашното^ ^ едосга
на изява I™3™?’*™™ % трудно. Някои дейности музика! и ^гажиране на РУ риид цеитър> п0
полупрофесионални силятя ня обективни 
групи, предлагайки 0дстоятелСтва, заглъ- 
качествени културни хнаха. КИното не работи, 
програми. Някои членове тея ът живурка, музи- 
на съвета са на мнение, че я дейност е сведена
трябва да се поддържа изяви
съществуването на някои юбилеи и манифестации, 
секции /понеже тук се оттуХ е необходимостта 
чувствува пулса на града/ се прсят нови форми
и че ако е необходимо 
трябва да се ангажират 
професионалисти като 
кореографи, музикални 
специалисти и пр.

Съветът на Фонда 
обаче е на становище, че 
най-голяма

ЛЕКАР, КОМУТО ХОРАТА 

БЕЗРЕЗЕРВНО ВЯРВАТ
** и методическа гледна точка. Бях

въодушевен. Може би Нямам 
право, но струва ми се, че този 
начин на твоето усъвършсн- 
ствуванс си поизоставил. Лко е 
това вярно, на какво се дължи?

- Сярно е, че понамалих ин
тензитета на научните си 
изследвания и занимания е 
науката, но не съм ги изоставил. 
Работя и публикувам и по- 
нататък. В момента с колегите 
всрифицирамс, относно изслед
ваме сигурността на отделни 
препарати /лекарства/ на 
фабрики. И топа е научно
изследователска работа, нали? 
Тук се ангажирам максимално и 
отделни лекарства проверяваме 
и при мои пациенти. Ис' 
експериментираме изпяло, но 
проверяваме е воля и желание на 
пациентите да бъде по-добре. Па 
това поле имам завидни резул
тати. Не експериментираме 
изцяло, но проверяваме с воля и 
желание на пациентите да бъде 
по-добре. На това поле имам 
завидни резултати. Моментално 
публикувах някои съзнания, а 
други ще оформя наскоро. 
Надявам се, че това ще бъде 

. скромен принос към, науката и 
Л медицината изобщо. Следовател- 
I но аз, и занапред работя, и то с 
I настървение на научен план, 
" който пряко е свързан с болес

тите на определени категории 
пациенти. Надявам се, че нас
коро ще публикувам резултатите 
във вид на малка книжка. Интер- 

1 ес съществува. Ето наскоро 
нашят труд ще се публикува с 
"Алкалоид" от Скопие.

- Какво би препоръчал на 
твоите по-млади и неопитни 
колеги? *

наСъветът 
Общинския фонд по кул
тура в Димитровград в 
един продължителен 

засилен

една 
център

заплатите на заетите в

ПРИМАРИУС ДОКТОР НИКОЛА ЦВЕТКОВ

с д-р Никола Цветков се поз- нсг0 разказват и преразказват с 
навамс над четиридесет години. много похвални думи. Освен 
Запознахме се през педссстте това] ^ущам оценки на твоите 
години на студиите Бяха това пацИенти за теб. Всичките те 
непосредствените следвоенни хвалят „ изтъкват: извънреден 
години, пълни с предиз- СПсциалист, човек, който държи 
викателства и неизвестност!! - д0 дуМата си, характерен, с 
трудни години на възобновяване ОТКрито лице и сърце...Какво 
на разрушената страна. Епоха на мислиш за себе си? 
непосилен труд, когато. много Нсщо ^ щ тт
неща липсват Покупки се ^ ^ ще до6авя. ак0 таи
студентските столове драната мислят пациентите, тогава това е 
нТеГоГо лоша Като ударник Гно^ам*
от младежките трудови акции "Рскля а«; чс 
имах някои привилегии, така че популярност, 
животът все пак бе поносим.
Припомняме си тези дни с д-р където си работил и къдсто 
Никола Цветков и се работиш, но и в страната и 
съгласяваме: студентските дни чужбина. Това са верни 
се запомнят с трайните спомени сведения, събрани от пациенти, 
по бедата, но и по голямото с които и аз разполагам. Но 
другарство и взаимна солидар- ~ _
ност.

Тоя път в дома на семейство 
Цветкови в Димитровград, дом 
подреден с вкус и чувство за 
рационалност. Заслугата е и на 
съпругата Наета, прекрасна 
домакиня и при това отлична 
възпитателка на работното си 
място. Разговорът неусетно 
преминава от личните 
преживелици към професията на 
д-р Колъо.

- Зная, че след следването 
замина на работа в 
Димитровград. Какво беше 
началото?

период проявява 
интерес към заглъхналата 
самодейна активност в 
Културния център и 

7 7 инициативираздвижва
върху проблемите на 
самодейността 
ангажира по-широк хрьг 
заинтересовани лица. В 
този смисъл е и 
насрочена среща-раз- 
говор на всички 
самодейци от града за 
края на този месец

Няколко факти сочат 
незавидното положение 

самодейността: 
липсват преди всичко 
средства, а и позатихнал е 
интересът за самодейни 

Безспорно, 
сегашното незавидно 
положение 
обществените дейности, 

това число и на кул-

дя

на
- Не само, че си популярен,

изяви.
по поводна

в
тур ата, отрицателно се 
отразява върху култур
ната самодейност, по 
която
Димитровград бе извес
тен в цялата Република, 
па и по-широко.

Дали наистина полож-

и начини.
За тях обаче по- 

обстойно и по-конкретно 
се разисква на 

предстоящата среща-раз
говор на самодейците в 

от Димитровград

миналотов ще

част Ст.Н

НА МИНИСТЪРА НА ПРОСВЕТАТА Д-Р ДАНИЛО МАРКОВИЧ С ДИРЕК-СРЕЩА
ТОРИТЕ НА ГИМНАЗИИТЕ В СЪРБИЯ

ДА СЕ ВЪРНЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА 

ГИМНАЗИИТЕ-Да, тук започнах първо като ВЪПреки популярността си и 
лекар в Здравния дом, а набързо уважението, ти все пак замина от 
и като директор на този дом и Димитровградска община. Защо?

^Г.Г.
достатъчно опит, имаше I"™ и с ,яло съм тук Аз 
вси^о^ривикнещ0 към'средата]-айгя гладят
йлаголапение нГнашГп Раб«тя. Следователно, те не са 
традиция1 мирен народ, който ГдГкГте““ на
улесняваш^ рХтГГмЛ не?ъУзнател’нитеД измислящи 
даваше възможност по- мними грешки, с които желаха 
задълбочено да се занимвам ем- сУеН6"0Щр°*"щ®хор^к0“т0

неаргументирано ме нападаха, 
отдумваха и извергаваха. Не 
можах да издържа нечестнос- 
тите им, своеволието и 
омаловажаване, за което не съм 
им дал никакви поводи. Сигурно 
се касае за завист, и ревнивост

постараят Министерството белег/, който трябва 
на просветата, но и всички преподавателите сами да 
преподаватели, и всички изградят. Трябва да 
заети в нея, все до прие- направим да се знае и кой 
лужника и помощник- коя гимназия е завършил, и 
директора. Това няма да с това ще знаем и какво 
бъде
краткотрайна работа и Министърът на прос- 
всичко зависи от нас колко ветата Маркович присъ- 
Щ® съумеем да успеем в това ствуващите също запозна с 
начинание. Ликът на сред
ношколския преподавател и узнали в изработката на 
преподавател в гимназията заКона 
е изчезнал, па затуй е необ
ходимо да го възстановим, 

необ-

Министърът на прос
ветата на Сърбия проф. д-р 
Данило Маркович тези дни 
в Ниш разговаря с дирек
торите на гимназиите в 
Републиката. На дневен ред 
бяха новия закон за сред
ното училище, който все 
още се подготвя, но вече 
през октомври Ску1 
на Сърбия трябв 
приеме, учебните планове и 
програми за гимназиите и 
финансирането на средното 
образование.

- Огромно мнозинство млади 
колеги преди всичко трябва да 
обърне по-голямо внимание на 
лекарското отношение към 
пациентите, постоянно в тях да 
заживее лекарската етика и 
Хипокритовата 
Следователно, 
внимание трябва да посветят на 
възпитателно-психологическата 
страна при пациентите С оглед, 
че младите лекари до известна 
степен са погълнати и от 
сегашните обществени и 
политически събития, които им 
отклоняват вниманието на друг 
коловоз, трябва да се върнат към 
професионалното си издигане, 
понеже нашата професия винаги 
е динамична и предизвикателна.

ни знание притежава.лесна,

пщината
дилемите, които са нас-а да гоклетва.

особено средното 
училище и помоли всички 
директори за сътрудн
ичество, особено при 

ходимите финансови разрешаването на спорните 
средства. Но препода- въпроси, понеже те имат 
вателите за своя призив, за достатъчно знания и 
всеки час, трябва да се достатъчен опит. Между 
подготвят и психически и тези, все още недеф-ин- 
физически, па и с гардероб# 
та си. Всяка гимназия, без 
оглед че всички работят по 
съща учебна програма, 
трябва да
"имидж” /отличетелен наименованието на дирек

торите, частните средни 
училища и други. Когато 
става дума за частните сред
ни училища, те трябва, 
както се чу на неотдав
нашната среща, да работят 
по същи учебни планове и 
програми, като държавните, 
но да имат възможността и 
да дават на учениците 
повече знания и повече 
часове, а и стандартите да 
бъдат по-високи.

Също се чу, че заводите 
за усъвършенствуване на 
възпитанието и образов
анието ще бъдат закрити, а 
че при Министерството ше 
бъде формирана Служба за 
управително-професионал
ни работи, която ше 
упражнява контрол.

Директорите на гим
назиите в Сърбия поставиха 
много

за

без оглед на цената иГоворейки за причините 
за една среща, д-р Данило 
Маркович на присъств- 
уващите напомни: - Трябва 
да върнем достойнството и 
авторитета на гимназията, 
която

лирично и научно с отделни 
болести. Още по време на след
ването почувствувах, че имам 
смисъл за вътрешните болести, 
особено за сърдечните 
заболявания. И това стана моя ирани въпроси са: типовете 

средни училища, прием
ните изпити, възпитател
ната роля, деполит- 
аизацията и автономията,

изакрихме 
преправихме в някакви 

~и училища. Тя трябва 
де елитно училище, а

обсесия. Специализирах този 
отрасъл на медицината и след 
специализацията започнах по- 
интензивно да се занимавам с

друш 
да бъ
за това еднакво трябва да се

понеже не могат да се примирят 
с обостоятелството, че на работ
ното място тябва да бъдат 
сериозни и любезни. Ето горе-
долу, накратко, това е причината Димитровград, като лекар- 
на моето заминаване от служащ и тук да завършиш 

своята професионална кариера?
- Как е в Пирот? Там си шеф - Трябва да се насмея с траги 

на интерното отделение? комична доза. Именно, след 100
Помня/тогава покойната "■ С пребиваването в години работа на болницата в- Помня /тогава покойната ипптсмта.лоЛНииа съм твъпле Димитровград, тези дни и

майка лежеше в стационара/, Р Р официално е закбита. въпреки чеМ.ППРКИ ЧР мм бе необикновено Доволен. Сатисфакция МИ бе И УФИЦИ^|Н0 е •икрша, въпреки че въпреки че ми ое неооикновенц, ЧР нрппгпрпртирнп рпрп такава еволюция е налице повече
муЪтХашеДдаУсс събтТвТод* моето идване тук, бях избран за години Тъжно, грозно и жалко, 
^ГиГоС™&ВпТд Де^гат в републиканското нима П„тамсе. кой се играете
бппинията Ъшо сеппавешетака здравеопазване, относно 3ДРавето и кои манипулира с болницата, защо се правеше така «и ■ ’ гои п0 нашето население, па им
и какво се целеше? републиканската 1лж по съкпа1||ава ТОйа ппав0 гчитамздравеопазване. Член съм на съкращава това право, считам,

- Нашите хора са дис- Съвета на медицинския факул. че такова нещо не е трябвало да
циплинарни и само трябва тет в нИШ) а оказани са ми и се допусне, още повече, че и 
малко, за да променят навиците друГИ д0’верия в Пирот, традицията има някакво свое 
си. Аз и ка 1О човек, и като лекар колегите и персонала на бол- "право”. Следователно и да 
съм твърде дисциплиниран. С ницата е ТОдкоз коректен и желая Да се върна - няма къде, 
оглед, че чистотата е половин колегиален, па ми се струва, че особено че за стационара 
здраве, въведох строга хигиена, никъде няма толкова съгласие, вложих изцяло себе си. Моето 
още повече че застлахме с « сътпулничим завръщане може да стане
килими ходниците. Нямаше логовашше се и спомагаме’ еДинствен0. ак0 се наема 0 
смисъл да се допусненякои от пантите" и"Гродът ™

~ “ разговорътДУд-р Цветкот™
постигнах МНОГО: преди всичко * в подготовката на един лекаря и човека, ползващ се 
НЯ ялпавен и възпитателен план. материал за печат срещнах в с огромен авторитет сред 
Ряябипа се за успеха на това списания и другаде твои специ- пациентите, който е ис- 
”начинание’’ голяма заслуга алистки трудове, които със тински залог и признание, 
начинание ' съдържанието си и изследовате- че ще го съпътствува до

имат и моите сътрудници. лските резултати ме заинтересу- пенсията и края на живота
- Наистина това "своеволие ваха( така че деТайлно ги му. В това съм уверен.

и сега за пр0уЧвах и от методологическа Д-Р Слободан Василев

имат свои
- Дали имаш размисли 

някога да се върнеш визследвенето на сърдечните 
заболявавания и тяхното 
лекуване. Публикувах профе
сионални и научни трудове и в Димитровград, 
резултат на моето ангажиране и " 
постигнатите резултати 
получих званието примариус.

ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА УЧЕБНА ГОДИНА

ДВЕ ВАКАНЦИИ
Малка /"мини"/ - ваканция 

ще имат от 27 април до 3 май 
/27,28,29 и 30 април, 1 и 2 май/. 
Такава ваканция досега не е 
имало. Учебната година ще се

Промените в обществото 
доведоха да промени в 
програмите на училищата.
Някои до скоро анатемосани

ГяГоТучеТбнМицитегадНраугиРпък ^рши различно за отделните място в учебниците, други пък класове Така за учениците от
са изхвърлени. Всичк° първи до пети клас учебната
наложи и пРияаган®”а “ година ще трае до 19 юни, а за 
календар на учебните занаятия. у4иците од VI до УШ различно
Най- важно, а за учениците - от 5 до 12 юни. 
сигурно най-интересно е, че ще 
имат две ваканции. Първата е, 
така да я наречем редовна и тя ваКанции, но тяхната зимна 
ще започне на 27 декември и ще ваканция ще трае само две сед- 
трае до 20 януари следващата мици. от 27 декември тази, до 15 
година, когато започва второто ЯНуарИ следващата година, 
полугодие. Само една седмица Второто полугодие започва од 15 
след започване на второто ЯНуари и трае до 19 юни. При 
полугодие, на 27 януари в основ- това и средношколците имат 
ното училище ще бъде 
отбелязан Свети Сава, първия 
сръбски просветител. Този ден е 
работен за училището, но не с 
редовна програма, но 
подходящи програми 
манифестации.

ми

Що се отнася до сред
ношколците и те ще имат две

навъпроси 
министъра, между които 
много от тях бяха свързани 
с Косово и мстохия и 
районите, обхванати с 
война, след това за втор 
чуджестранен език» 
назначаването на дирек-мини-ваканция през април както 

и основното училище. тора.
Що се пък касае до държавни 

с празници и основното, и средно 
и училище няма да работят на 29 

и 30 ноември и 1 и 2 май.

срещата се разисква и 
[ебните планове и

На
по уч,...........
програми за гимназиите»колективнитекакто и по 
договори.хората бързо приеха

А.т.
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД ОТ 6 ДО 14 ОКТОМВРИ 1991
I С 21,15 - Директна линия,

21,45 - Край златния кон, музикална 
програма 

22,30 - Дневник 3 
23,00 - Новини на английски език
23.05 - За лека нощ - реклами
01.05 - Новини

НЕДЕЛЯ, 6 ОКТОМВРИ 1991 външна политика 8.25 - ТВ избор:
Й.Колунджия

10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Обеден концерт
14.25 - Новини
14.30 - Учебна програма
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма 
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език - реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Домашно кино: "Богиня на любовта”, 

амер. филм
19.00 - Анимационен филм
19,15 - Лека нощ, деца - реклами - ТВ 

справочник
19.30 - Дневник 2 - реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - Лаура, Лаура - канадски филм
22.00 - Реклами
22.05 - Сериозна музика 
22,35 - Дневник 3 .
23.05 - Новини на английски език
23.10 - За лека нощ - реклами
01.10 - Новини

концерт на Л.Йованович и 17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.00 - Варошарии 
21,10 - Новини
21,20 - Худжествена вечер
22.30 - Манакиеви срещи

ПЪРВА ПРОГРАМА
7.55 - ТВ справочник
8.00 - Будилник - реклами
9.30 - Новини
9.35 - Евокси, аним.серия
10.00 - Неделен забавник
11.00 -.Обеден концерт
12.00 - Знание - имание
13.00 - "Сабеверли Хилс”, сер. филм 

‘ 13,55 - Новини
14.00 - За лека нощ - реклами
16.00 - След 2000-тата - реклами
16.45 - "Кукуличка", съветски филм 
18,50 - Нинджа костенурките 
19,15 - Лека нощ, деца - реклами
19.30 - Дневник
20.30 - Реклами
20.35 - Сараевски приказки 
21,05 - Реклами
21,10 - Четири дами, комерческа програма 
22,25 - Дневник
22.55 - Спортен преглед
23,40 - Новина на английски език
23.45 - За лека нощ, - реклами
01.45 - Новини

ВТОРА ПРОГРАМА
ПЕТЪК, 11 ОКТОМВРИ 199115,25 - ТВ справочник

15.30 - За лека нощ - реклами
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник 
19,55 - ТВ справочник
20.00 - Индирект - реклами
20.30 - БЕМУС /откриване/ - в паузата новини
22.30 - ПОРОБОДЖИИ
23.30 - Документална програма

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма - реклами
8.30 - ТВ избор: - манастирите в Косово
9.30 - Фори и фазони, програма за децата
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Обеден концерт
14.25 - Новини
14.30 - Учебна програма
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма
16.25 - Журнал на български език 
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език - реклами
17.00 - Дневник 1
17.20 - Образователна програма
17.50 - Фори и фазони
18.20 - Три ”Н”
18.50 - Екологически дневник
19.10 - Аним.филм - Лека нощ, деца - реклами
19.30 - Дневник 2 - реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - Закон в Лос Анджелес, сер. филм 

реклами
21.25 - Културен магазин
22.25 - Музикална програма: седянка 
22,55 - Дневник 3
23.25 - Новини на английски език
23.30 - За лека нощ - реклами
01.30 - Новини

| ВТОРНИК, 8 ОКТОМВРИ 1991

ГТЬРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма - реклами
8.30 - ТВ избор - При златния кон
9.30 - Учебна програма
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,10 - Обеден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма 
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език - реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Образователна програма
18.00 - Предаване - за децата
18.30 - Научна програма
19.00 - Магазин за културнообразователната 

програма
19,15 - Лека нощ, деца - реклами - ТВ 

справочник
19.30 - Дневник 2 - реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - ЛОТО - реклами
20,35 - Как се каляваше бунтовникът, сер. 

филм
21,20 - Реклами
21.24 - Сигнали, контакт магазин 
22,55 - Дневник 3
23.25 - Новини на английски език
23.30 - За лека нощ - реклами
01.30 - Новини

ВТОРА ПРОГРАМА
15.25 - ТВ справочник
15.30 - За лека нощ - реклами
17.30 - Регионите днес
18,00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Футбол: Австрия - Дания 
21,15 - Новини
21.25 - Научен форум 
22,55 - Песни за Дунав 
23,40 - Манакеви срещи

ВТОРА ПРОГРАМА
9.55 - ТВ справочник
10.00 - Разрешете да питаме - всички деца на 

света
13.00 - Спортен следобед Реклами, 

автомобилизъм, баскетбол
19,30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Чуждестранен докуменатална 

програма: Свидетели на историята
21.00 - Новини
21,15 - Дуплекс: Белград - Прага
22,45 - Избор на мис Ю Мис - Югославия 91
00,00 - Спортни репортажи

черта -

| ЧЕТВЪРТЪК, 10 ОКТОМВРИ 1991 |

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма - реклами
8.30 - ТВ избор: Песни за Дунав, гости на

китариядата
9.30 - Хроника Нарине, програма за децата
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини
12.10 - Обеден концерт 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма
15.30 - Новини
15.45 - Учебна програма
16.40 - ТВ справочник
16.45 - Наовини на албански език - реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Спот хит
18.00 - Хроника на Нарине, програма за 

децата
18.30 - Неделя в четвъртък
19.00 - Студио 5: Зона
19.10 - Аним. филм, лека нощ, деца, ТВ 

справочник
19.30 - Дневник 2 - реклами
20.00 - Притурка на дневника
21.45 - Политически магазин
20.30 - ”Вук Караджич”, серия
21.40 - Реклами
22.45 - Дневник 3
23,15 - Новини на английски език - реклами 
23,20 - За лека нощ - реклами
01.10 - Новини

ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 - ТВ справочник
15.30 - За лека нощ - реклами
17.30 - Регионите днес
18,00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
20.15 - Сериозна музика: Моцарт 
21,05 - Новини
21.15 - Един автор - един филм
21.45 - Игрален филм: век на филма
23.15 - Нишки кабаре: нишка кабаришка
23.45 - Манакиеви срещи

[ ПОНЕДЕЛНИК, 7 ОКТОМВРИ 1991 ~ IПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избор: Всички деца на света
9.30 - Отвори прозореца: сериал за деца 
9,45 - Горски приключения
10.00 - Новини
10,05 - Учебна програма
12.00 - Новини 
12,10 Обеден концерт, избор от 

образователната програма 
14,25 - Новини
14.30 - Учебна програма 
15/50 - Новини
15.45 - Учебна програма 
16,40 - ТВ указател
16.45 - Новини на албански еизик - реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Нещо повече - образователно 

предаване
18.00 - Отвори прозорца 
18,15 - Горски приключения 
18/30 - Предаване по култура
19.00 - Студио 5: Борса
19,10 - Анимационен филм, Лека нощ, деца - 

Реклами
19.30 - Дневник 2 - реклами
20.00 - Притурка на дневника
20.30 - Случило се на днешния ден - реклами

СЪБОТА, 12 ОКТОМВРИ 1991ВТОРА ПРОГРАМА
ПЪРВА ПРОГРАМА15,25 - ТВ справочник 

15,30 - За лека нощ - реклами
17.00 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма - реклами 
19/30 - Дневник
20.15 - Концерт 

Йован Кол
21,05 - Новини
21.15

7.30 - СУтринна програма - реклами
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 - реклами 
17,25 - Реклами
17.30 - Дневник 1 
17,45 - 7 ТВ дни
18.30 - Да се живее с прородата

39.10 - Аним.филм, лека нощ, деца - реклами
19.30 - Дневник 2 - реклами
20.30 - Майсторска работилница

на Ядранка Йованович 1, 
унджия 11 част

- Концерт на Ядранка Йованович 1 и 
Йован Колунджия 11 част 

22,00 - Филм
23Д0 - Джаз в Белград /37.53/

| СРЯДА, 9 ОКТОМВРИ 1991 ]
ВТОРА ПРОГРАМА

ПЪРВА ПРОГРАМА 15,25 - ТВ справочник 
15,30 - За лека нощ - реклами6,30 - Сутринна програма - реклами

ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯ

[ ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 91 ПОЕТИЧНА
АНТОЛОГИЯ

С МНОГО ПОВОД ИВАН КОЛЕВПРИСТИГАНЕ ДО БРАТ"О, неразумния...." 
Нататък клетвата кънти 
в славянските ни души, МИ

шГШ) ъ-ШШШШШЗйт
до припадък ехти 
в нашите уши

Из цикъла ”С поаод...”:.шмонашкия вик
за кръст, пак ще бъда наранен, 

като ми казваш, 
че си забравил 
майчиния лик.

И от самия гранит 
да съм сътворен, 
пак ще бъда наранен, 
като ми казваш, 
че си забравил 
родната ни стряха.

за род
за език!

Изроде, Бог ти дал очи,
съдери пердето -

погледни, И от гранит 
да съм сътворен, 
пак ще бъда наранен, 
като ми казваш, 
че си забравил 
и майчин език.

с езика си роден, 
с пръсти не говори!
Зная, майчино мляко си погазил 
и стария бащин завет, 
в лъжите на рая си търсил 
твоя свещен късмет.
Спри! Прекръсти се,
Бог е милостив, ще ти прости, 
Бог е велик,

спомниш ли си 
за кръст, 

за род, 
та език!

И от гранит
да съм сътворен,
пак ще бъда наранен,
като ми казваш,
че си забравил годините
кога родителите ни умряха. И от гранит, 

от самия гранит 
дл съм сътворен, 
пак ше бъда наранен.

II 01 гранит 
да съм сътворен.

Чорап Т.Димитров
Рядко Сюянчоп
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зходи,комплектно пое псички гу* 
а тя носи тяхна реклама.На Ружица е по-тежко да 

гледа как Соня улучва центъра. 
С нетърпение очакпа какао ще 
покажат компюториге. Стави 
прекалемо щастлива, когато уз- 
мапа, че я надвишава с псг кръга. 
Да бъде пълно щастието: 
спечелено е и първото място в 
отборно оъстезаваис, а Ружица 

чалва и трето място в мъжка 
конкуренция.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ

Предстоящите планове са 
рзани с Барселона 92. В тази 

_.._ия се включва и Общинската 
скупщина, провеждаща събира
не на средства за Барселона.

евъ
акц

Ружица благодари също
директор на "Сво-

и на
генералния 
бода”, трудова организация, в 
която тя.и самата работи, на 
СОФК-а, особено на секретаря 
Делча Гигов, и на всички отдел
ни лица, които вярваха в нея. 
Неосъществена мечта и е 

столст, който 
обходим! Когато 
ището и когато

е по
СПОРТНА СТРЕЛБА:
ОЩЕ ЕДИН ГОЛЯМ УСПЕХ НА РУЖИЦА АЛЕКСОВА Ма 11 август започват 

състезанията по стрелба с
малокалибрено оръжие. И тук е 
спечелено отборно първо място.ХРОНИКА НА ЕДИН 

ЗЛАТЕН МЕДАЛ
И ОТКРИТ СВЕТОВЕН 111АМ-

В олимпийския мяч /60 
изстрели/ е пета. От общо 22 
страни Югослав 
между най-добрите. Ружица 
побеждава Соня със силата на 
волята си и с техника, както и с 
таланта, с който разполага.

Участието на този шам
пионат /първенство/ на Ружица 
обезпечи ЙУДИТ-ТРЕЙД - 
казино в Димитровград, което

душен пи 
толкова й е 
започне • 
всичко се реши - могат да се 
очакват по-високи и по- добри 
резултати.

За нея остава да работи, 
тренира и блянува златния 
медал в Барселона

въз
НСС

елбия се нарежда

НОВ СОЙ
Димитър Ставроп

Тия дни срето сват Гогу оди Строшену 
чешму иде посърнуд кока га йе слана 
попарила Йошс малко и стеше да ме замине, 
ама я га дърпну за рукав:

■ Свате, дека си бре, кво си се замислил 
толкова?

- О, Манчо, ти ли си бре? - сепну се он. - Еве 
идем оди н,иву...

■ Па кико, има ли васулъ тикве морзучък?
■ И има, па и нема! - рече он.
■ Чекай, кико тека "и има и нема" - или има, 

или нема?
- Е Манчо, збърка се тия свет, настаде 

некикъв нов сой човеци, не може да 1)и 
препознайеш?

- Да не мислиш за тия курди, църнци, 
жълти, що су напели да иду у Хръвагско?

- Море кикви ти кур... - кико ли се окайу нез- 
нам! Оратим ти за нашите човеци, изродили се, 
бре Манчо!

■ Д не мож да чекаш да буду кико старите, 
друго време йе дошло съга! - тешим га я

- Времето си йе време, ама народът се 
изопачил.

- Море де кажи кво те мучи, видим йеде те 
некикъв съклет? - питуйем га я

- Епа еве: отидо на шивуту да берем малко 
васулчък, да отЬинем некой тикву, а и 
какалашку да однесем на бабугу. И кво мислиш 
- кво затеко: нигде нишо!

МЕЖДУОИЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА изток

НАЙ-ПОСЛЕ ДВЕ ТОЧКИ 
ОТ ГОСТУВАНЕ

"Морава” - "А.Балкански” 0:1 /0:1/ 
Жмткояяц, 29 септември 1991 год.

Най-после футболисте на "Асен Балкански” успяха 
точки и като гости. С 1:0 победиха отбора на "Морава 
Единственият гол отбеляза Прсдраг Костов г> 40 минута.

Това беше мач, в който димитровградските футболисти пропус- 
множсство шансове, но все пак един успяха и да реализират.

да вземат две 
от Житконац.

наха
Победата им е напълно заслужеше

С последната победа "Асен Балкански" се приобщи към отборите 
в горната част на табелката в тази футболна дивизия.

В следващия кръг "А.Балкански" ще бъде домакин на отбора на 
"Омладинац”.

ДС.

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ПРЕКЪСНАТ МАЧЪТ В 
ДИМИТРОВГРАДРужица Алсксова приема Септемврийска награда на гр 

Димитровград
Спечелен е още един златен 

медал и постигнат е още един 
голям успех. Отново ни зарадва 
Ружица Алексова, 
стрелец и изобщо най-успеш
ният спортист на Димитровград 
през всички времена

"Партизан” - "Борац" /Берйе чифлик/ 2:3 /2:1/
Димитровград, 29 септември 1991 год., спортният център "Парк". 

Времето слънчево, зрители - 100 души. Съдия Драган Мидошевич 
от Пирот.

тогава да започне с истинските 
тренировки.
Зеница отбор 
Белград, откъдето навечер 
август отлита към Брюксел 
Франкфурт. От Брюксел до 
Бридж се пътува с автобус, а там 
се настаняват в Школата за спор
тисти.

. На 7 август от 
рът се преселва в 

на 8спортен Футболистите ма "Партизан” от село Желюша направ 
вересия. В мача срещу "Борац" от Барйе чифлук. В 88 л

иха от 
минутапрез готово 

той беше прекъснат. - Кико нищо? - чудим се я
- Тека лъсно - обрано!
- Кико бре, Гоге - обрано, ти нали не си

Желюшани поведоха дори и с 2:0, имаха шансове да нанесат 
катастрофа на гостите, но не ги използваха и накрая гостите 
поведоха с 3:2! В 88 минута физически нападнаха съдията, който 
беше принуден да свири край на мача. Подобна сцена на 
димитровградското игрище отдавна не е станала. Какъв ще бъде 
епилогът от това събитие остава да се произнесат дисциплинарните 
органи.

Тези дни 
Ружица на к 
нейна чест от страна на 
Общинската скупщина, СОФК-а 
и директорите на всички 
трудови организации. Чес
титихме й извънредния спортен 
успех, както и на присъдената 
Септемврийска награда - 
емблема на гр. Димитровград, 
получила тази година.

Но да дадем хронологически 
.преглед как бе спечелено едно 
злато:

разговаряхме е 
октейла, даден в

На 9 август 1991 година е 
официалното откриване на 
Европейското първенство, както 
и служебния тренинг за стрел
ците с въздушен пистолет.

10 август 1991 година. 
Състезанията и официално 
започват, 
линия в

брал?
- Я не съм, ама друЪи брали и обрали!
- Ете ти работа! - реко я - Па знайеш ли кой 

йе напраил това?
- Одека да знаем? Куче влачи - дира нема. А 

и да !)И затечеш, требе ти два сведока?
- Кви па съга сведоци?
- Ете кикви: лани комшия Перча затекъл 

йеднога кико му бере васулят. Помислил се 
кикво да праи: да га засече ли, или да га пуши, 
па после да окне милицию. Поигьл по н,ега, та 
дома... После отишъл и га при явил. И кво 
мислиш
милиционерите при н>ега и га питували защо 
малтретира пощени човеци. А я ти кажем: 
пощени айдуци!

- Е, сват Гоге, истина йе дошъл нов сой. 
Гледам я кво прае: целу пролет и цело лето се 
залагайу под сенЬе, ни ору ни копайу, а кига 
дойде йесен заметну джакове, ужбим траву че 
беру, а беру кво им се арекше. Онядън баба 
Севда од Желюша ми се оплака - обрали йой 
градинуту. А цело лето ядната на руНе 1)у 
посипувала...

- Тещ йе Манчо! - уздъну Гога.
- Море не йе тека: по-рано поляк затечеше 

ли некога, вати га, па из цел град или село га 
води кико мечку - с шушпе, васул> тикве - с 
онова що йе крадъл. И после теби чуйеш: ене 
га Тодор Васулярат, ене га Мирча Шушпарат, 
ене га Станоя Тикварат...Мани що н>ега тека 
окайу, ама изнесу прекор на целу вамилию - 
Шушпаре, Васуляре, Тикваре..

- Е, Манчо, съга не смейеш и да помислиш 
това: че увредиш н>егову личност, па ако те 
суди, може и да те одсуди за увреду. Ете киква 
времена дойдоше Йедни тегл>е - дру!)и носе..

- Море одкрай време се йе знало - за 
айдуците йе Ъотек, та да имайу стра!

В следващия кръг "Партизан" ще гостува в Блато, където ще се 
срещне с отбора на "Звезда".
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Общи подготовки са 
проведени в Зеница от втори до 
шести август т.г. Провеждат се 
тренировки 
малскалибърно 
/серийно и стандартно/, 
за трениров 
добри, а с
работят върхови специалисти.
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Суботица, 9 септември 1991Минутите започват да текат.
От минута на минута Ружица 
навлаза в ритъма и всичко 
изстрелва за 45 мину
след изтичане на 90 минута, димитровградската атетика.
нот^Л^а^е^аС/ГнеЯ-ИощТеб°20 "Железничар” усилено се подготви за предстоящите състезания, 
изстрела /общо 60 куршума/.

На югославското първенство в Суботица тези дни в град Суботица 
:ите на "Железничар” взеха едно четвърто, едно пето и едно осмо 
С оглед на малкия брой състезатели - това е голям успех за

юниорк 
ти. Едва място. 1Ружица на тези подготовки 

заминава нетренирала, без един 
изстрелян куршум. Трябва 
преди това да ”преболее"
запаление на мускулите, па едва Д.С
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