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АКТУАЛНО Макар че Югославия все дуване с въоръжените сили 
на СФРЮ,' понеже държав-още съществува като 

международно признат суб- ното ръководство при 
ект, нейните органи не съгласие на Република 
действуват поради Словения още на 18 юли взе 
блокадата на решение да изтегли

единиците на ЮНА от тазиАРМИЯТА В ЗАЩИТА НА МИРА представителите на някои 
републики в тези органи и република и да уволни от 
по този начин е премахната ЮНА всички словенски 
възможността и те да дадат войници.

седателството на СФРЮ
Пред-

принос в преодоляването на 
тежкото положение
страната. В последно време ръководството 
блокадата сериозно засегна въоръжените 
дейността на колективния съществува здраво единство 
шеф на държавата и тово 
допълнително затрудни 
усилията за мирно и демок
ратично разрешаване на

в констатира, че в
И дните през изтеклата седмица бяха изпълнени с воен

ни конфликти в Хърватско. Без разлика 
договори за прекратяване на огъня, сраженията 
продължават. Нито една от блокираните казарми от войската 
на Туджман не е освободена.

Нов драматичен елемент за положението в Югославия 
представлява така нареченото "бомбардиране” на някои 
части на Стари Загреб, станало на 7 октомври т.г. в 
следобедните часове. Една от ракетите е улучила 
резиденцията на хърватския вожд ”Бански двори” в центъра 
на Загреб. Според осведоменията на Хърватската телевизия 
загинали нямало, а разрушенията били големи. За това 
■'бомбардиране” хърватската страна обвини ЮНА А Коман- 
дуването на военновъздушните сили съобши, че този ден 
самолети на военновъздушните сили на ЮНА не са имали 
никакви боеви действия в зоната на град Загреб. По 
изглежда, че това ”въздушно нападение” е инсценирано от 
ръководството на Хърватско с цел да се компрометира 
Армията и обвини Председателството на СФРЮ с цел да се 
постигне пропаганден ефект в света ида се засилят редовете 
на фашистиките формации в републиката. Но както и да 
било, военните действия продължават и в другите краища 
на Хърватско - в Осиек, Вуковар, около Дубровник, Задар, 
Карловац Сисак

места не поради своите способности, но по ключа коя 
република колко генерали и адмирали да има, без разлика 
на техние способности и отданост. Това предателство 
нанесе големи вреди на Армията и я коства много невини 
човешки и материални жертви. Историята ще помни това 
предателсто!

В началото на конфликта, в края на юни, в Словения 
Армията бе буквално измамена от правителството на Анте 
Маркович Той й възложи с един контингент от около 2 
хиляди души да помогне на съюзните органи да вземат 
незаконно окупирани от словенските паравоенни, 
полицейски и митнически органи. При това Маркович бе 
секретно наложил на войската да не се отклонява от 
пътищата и да не изстреля нито един куршум ако има 
съпротива на сецесионистите. Едно дебело предателство на 
дело! Словенците бяха навреме осведомени за_тази 
трагикомедия на Анте Марковия от своя съюзен министър 
и в изгоден момент почнаха да стрелят срещу голобрадите 
и невъоръжени съответно войници и безмилостно да ги 
убиват и понижават. Мнозина от армейците бяха пленени, 
други потърсиха и намериха спасение в бягство през 
границата на чужда територия, от където е трябвало да 
защищават тази република от външна опасност!? В тази 
безумна измама на Анте Маркович по Словения загинаха 
към 40 войници, граничари и командири на ЮНА! Кой ще 
забрави и прости на виновниците за тези жертви?

След катастрофалното предателство в Словения, ЮНА 
получи задачата да раздели воювашите страни в 
Хърватско. Да бъде така наречена "тампон зона”. Но, уви! 
Хърватските паравоенни формации и полицейски сили я 
посрещнаха с огън: като окупаторска, сръбска, 
войска! С това на Армията се наложи една безмилостна 
сурова и мръсна война.

на
силина няколко то

и му оказа пълна подкрепа. 
Положително е оценена 
досегашната работа на 
Щаба на Върховното коман- 

острите югославски дуване на въоръжените 
проблеми. Председателят на сили и дейността на 
Председателството на съюзния секретар на народ- 

ната отбрана
реализацията 
споразуменията

,.тЩвШШ&г,'примирие, включително и 
на споразумението от 

ЩШкЩ Игало.
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всичко Решенията 
"половинчатото” Пред
седателство предизвикаха 
голям брой реакции в 
страната и чужбина. От 
Сърбия и Черна гора бяха 
подкрепени усилията на 
”присъствуващите” членове 
да предмахнат блокадата в 
работата на държавния 
връх, докато Пред
седателството на Босна и 
Херцеговина отхвърли 
неговите решения от 3 ок
томври. На същото 
становище застанаха и най-

на

След ”бомбардирането" на Загреб тръгна лавината от 
обвинения по адрес на ЮНА Най-конкретен вид на тази 
отрова на омразата срешу всичко югославско показа и 
самият председател на югославското правителство, Анте 
Маркович, който бомбардирането едвам ”преживял" в 
Загреб и по телефона поръчи в Белград: ”Не връщам се в 
Белград докато не бъде сменен Кадиевич7 А хърватският 
вожд Туджман незабавно повика Щестия американски флот 
да пристигне в Адриатическо море. Ето още една 
безскрупулозна игра да се разбие Югославия, а хърватските 
сецесионисти да осъществят своите планове.

Д-р Бранко Костиччетническа
СФРЮ Стейепан Месич в висшите представители на 
по-дьльг период не искаше Македония, докато от 
да свика заседание на Хърватско и Словения бяха 
държавното ръководство, отправени обвинения, че 
въпреки че положението в

Пак се повтори Словения, но в един много по-суров и 
страшен вид. Хърватските усташки воръжени сили 
почнаха да блокират казармите, да нападат складовете и ”срърбско-черногорският 

Хърватско прерастна в жес- блок” в Председателството 
тока война между силите на и армейският връх са 
Министерството на извършили държавно- 
вътрешните работи и Сбора военен преврат, 
на националната гвардия на 
Хърватско от една и Югос
лавската народна армия и 
единиците на Териториал
ната отбрана на сръбските 
краища в тази република от 
друга страна. След 
свиканото
подпредседателя Бранко 
Костич заседание на Пред
седателството на СФРЮ на 
1 октомври, на което 
присъствуваха шестима 

членове
/отсъствуваха Месич и д-р 
Янез Дърновшек/ и на което 
беше оценено,
Югославия се намира пред 
непосредствена военна 
опасност
гражданска война, на 3 ок- Сърбия и Черна гора” и 
томври се състоя ново предупредиха, че и няма да 
заседание на Пред- признаят нито едно 
седателството на СФРЮ, на решение 
което четирима членове на 
колективния шеф на седателство. В отговора на 
държавата /д-р Бранко Председателството на 
Костич, д-р Борисав Йович, СФРЮ, който беше съчинен 
Югослав Костич и Сейдо на заседание от 6 октомври, 
Байрамович/ 
присъствието на военния
връх /Велко Кадиевич, "Минаването на Пред- 
Стане Бровет и Благое седателството на СФРЮ на 
Аджич/ решиха Пред- работа в условията на 
седателството да мине на 
работа в условията на 
непосредствена военна 
опасност.

- Ни дума не става за 
държавен преврат - заяви по 
този
подпредседателят на Пред
седателството на СФРЮ д-р 
Бранко Костич, като напом- 

. ни, че конституционната 
основа за тези ходове се 
намира в чл. 317 на 
Конституцията на СФРЮ и 
амандман 41, както и в 
решението
седателството на СФРЮ от 
21 ноември 1984 година.

повод

Предна
негови

Външните министри на 
че страните-членки на ЕО 

осъдиха "превземането на 
властта в югославкото пред- 

обща седателството от страна наи

транспортите на войниците и въоръжението от Словения, 
да минират пътищата и срутват мостовете. Изригна 
вулканът на усташката страст за споя независима държава 
по образец на Павсличевата държава НДХ от преди 50 
години, която стана буквално гробница на сръбския народ 
в Хърватско.

Усилията на Европа и на Председателството на СФРЮ 
и щаба на върховното командуванс кризата да се реши по 
мирен начин не се приемат от хърватското ръководство 
или се приемат про форма и веднага едностранчиво 
нарушават. На тази игра свикнахме и ние и целия свят.

Най-важното и първо условие деблокиране на гар- 
на ЮНА от хърватските паравоенни формации и

може да се

За една - две срутени стари сгради в Загреб хърватските 
ръководители призовават на помощ целия свят. А какво да 
се каже за вече четирите срутени мостове на река Сава - дело 
на техните гвардейци и наемници? Само за два месеца те 
минираха мостовете на Сава между Ясеновац и Градина, 
Окучани и Босанска градишка, Босненски брод и 
Славонски брод и Орашйе и Жупаня - дълги от 500 до 700 
метра!

Не прокарват ли с това хърватските фашисти политиката 
на ”опожарена земя”. С унищожаването па мостовете на 
река Сава те искат да се изолират от Босненска крайна с 
предимно сръбско население и да спрат преминаването на 
поделенията на ЮНА от Банялушки и Тузлански военен 
корпус.

Още от самото начало на югославската ДР^ма, когато 
почнаха да напукват основите на Югославия, ЮНА /кой ще 
лруги/ се намери в положение да изпълни своя заветен дълг 
ю,м родината: да я зашити от вътрешните врагове. Като 
актьор в тези страшни сч,бития Армията влезна с много 
проблеми, от които от ден па ден получаваше тежки удари. 
Освен сецесиопистите и техните паравоенни формации в 
Словения и Хърватско най-опасен враг па ЮНА станаха 
предателите в нейните върхове. Да посочим като, СР™™1 
пример генералите Мартин Шпетел, Атон Гус и адмирал 
Ррубйешич и оше мнозина такива, които безочпо погазиха 
клетвата па вярност ю,м родината и Армията и станаха 
подли предатели на Югославия. По, всяко зло има °пос 
лобро. Армията постепенно очисти своите редове о 
лъжепатриоти и безгръбначни кадри, намерили се па тези

на
некомплектното Пред-

в между другото се подчер
тава:

непосредствена военна 
опасност е конституционно 
задължение и Пред
седателството е длъжно да 

Минавайки на работа в го спазва. Това е вътрешна 
не пое- работа на страната, за която 

не с нужна никаква 
международна верифкацня.

оценяване

низоните
прекратяването на боевете, никак да не 
осъществи. Все по вината на хърватското ръководство. В 

обстоятелства Армията вече няма търпение. Етотакива
защо ЮНА бе принудена да извърши частична 
мобилизация и постепенно, методично и професионално 
да деблокира своите гарнизони и обекти. При това в 
действие влизат всички нейни състави: сухоземните сили, 
военноморския флот и военоовъздушни сили. При топа 
най-голямо внимание се обръща на запазване на животите 

пойници и бойците от запаса. Също така

условията на 
редствсна военна опасност,
Председателството на 
СФРЮ премахна блокадата За 
в дейността си пое 
определени ингеренции на 

’ Скупщината на СФРЮ, Социалистическа 
която не може да заседава. В федеративна република 

Югославия, следователно и 
на Председателството 
СФРЮ, съществува ком 
потентно тяло, опреддоко 
от конституцията, а това г 

съд на

конституционността на 
решенията на всеки орган вна младите

възможно по-малко да пострада мирното население и да 
бъдат пощадени от разрушения градовете и селищата.

Всичко топа бави желаното напредване на Армията, но 
победата прави по-рационална и с възможно по-малко 
жертви и разрушения.

тези условия Пред
седателството ще решава с 
мнозинство гласове на 
ирисьствуватите членове,
а на члена на Пред- |^л«|етитуиионннят 
седателството от Словения ^Слапия’' е отвзето правото на коман- Югославия

па

Ст.Сг.



ИттУАЛНО презседмицата • АКТУАЛНОАКТУАЛНО •
кратки новиниМЕЖДУ МИЛОШЕВИЧ, ТУДЖМАН И КАДИЕВИЧ С ЛОРД КАРИНГГЬН И ВАН ДЕН

ВАЖЕН ДОГОВОР
БРУК

ДИПЛОМАТИЧЕСКИ 

ВРЪЗКИ С ИЗРАЕЛ?СЕТНЕ ПРЕГРУПИРАНЕ НА ВОЙСКАТА
на външните работи осведоми с

нота*израелдат0Справителство за решението на вжославското 
павителсТво за възобновяване на дипломатическите връзки 

между СФРЮ и Израел, прекъснати преди 24 години, поради 
събитията и Близкия изток.

В нотата се изразява готовност час по-скоро, Рдапрочно. “ 
лаете страни да се открият мисии на равнището на посланста 
даете страни Д» ^ убеждение, че е това се създават

на югославско-из-

Сръбска автономна област Крайна 
и Сръбска автономна област 
Славония - прокоментира след 

събитие Слободаи

СЪРБИТЕ ОТ ХЪРВАТСКО 
ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕГОВОРИТЕ

Голяма крачка, изложена на 
опасности, стана в

срещата това 
Милошевич на пресконференцията. 

Независимостта трябва да бъде 
на общото

разни
подобрението на отношенията в 
Югославия на заседанието в Хага 
на 4 октомври. Това не стана на 
пленарната
Конференцията за Югославия, но 

ената ”среща на 
която води лорд .

Изразява се 
възможности за още по-ускорсно развитие 
раслското сътрудничество.

приета в рамките 
споразумение и ще съдържа три 

Първо, създаване на слабV .,**■*. а*;■насесия условия.

съюз на суверени и независими 
републики. Второ, приемане на 

' аранжман с който се защитят права 
на малцинствата, гарантират

ЙШШ’ ;• . човешки права и дава възможност за
ЩкЯк.- ‘ обезпечаване на специален статус

^ „т ■. на отделни области. Трето, не се 
■■■' “■ приемат едностранчиви промени

на границите. Първата крачка е - 
идването на представители на 
сръбските автономни област в 
Хърватско.

затвор 
петимата”,
Карингтън и председателят на ЕЗ 
Ханс ван ден Брук с председателите 
на Сърбия и Хърватско Слободан 
Милошевич и Франьо Туджман

на
V.'. да-/; . '; РУСИЯ "ЖЕСТОКО ЩЕ 

ЗАЩИТИ РУСИТЕ
дити правата и законните интереси на русите, 
зйната територия, в републиките на бившия 

ли независимост, или се отцепили от

Руският парламент изтъква в обращението си към парламен
тите на републиканските парламенти, че съществува опасност 
независимите републики да нарушават правата и законните ин
тереси ”на ония хора, които на техните територии се числят към 
руския народ”. Затова се предлага Русия да подпише с "... 
специални споразумения, с които да се гарантират правата и 
свободата на тези хора

както и армейски генерал Велко 
Кадиевич.

- След днешното заседание съм 
по-голям оптимист, защото на 
конференцията в Хага са поканени 
да присъствуват и представители на

РУСИЯ ше зап 
живеещи извън не 
Съветски съюз, провъзгласи 
бившата съветска държават

СМилошевич тях

ЗАТРУДНЕНИЯ В ГРЪЦКО - БЪЛГАРСКОТО 
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДРУЖБА \ V»ЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА ПРЕД ООН

ДА СЕ ЗАСИЛИ 
НАТИСКЪТ ВЪРХУ 

ЮГОСЛАВИЯ
СОФИЯ

ИЗНЕНАДВА
АТИНА

ПОДГОТОВКА НА НОВО 

ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА 

ЗА СИГУРНОСТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на Чехословакия Вацлав Хавел заяви 
давна, ”че Европейската общност тябва да засили до максимум 
политическия натиск върху Югославия, за да спрат въоръжените 
конфликти”. В разговор с а "Фигаро” Хавел прехвърля вината 
за настоящето положение в страната на правителството на Анте 
Маркович. ”В Югославия, изтъква той, федералното 
правителство блокира процеса на емапципация и затваря пътя 
към автономия и придобиване на независимост на републиките”.

неот-

Желев се въздъжа зарад гласоподавателите от редовете 
на турското малцинство, докато Попов, Вълков и Лилов са 
за предишното подписаване на споразумениеторетар на ООН Перес де 

Куеляр да влезе в кон
такт с ЕЗ, КЕБС и 
Конференцията в Хага, 
като спешно изготви 
изчерпателен доклад за 
Съвета за сигурност.

От постоянните 
членки на Съвета за 
сигурност се узнава, че 
сериозно се обсъжда 
възможността от свик
ване на нова сесия на 
този висок форум, на 
който да се обсъди 
какви мерки да се 
вземат с оглед на хода 
на събитията в нашата 
страна.

Очаква 
следващото заседание на 
Съвета за сигурност, 
посветено на събитията 
в Югославия да се свика 
към средата на ок
томври. Това, есте
ствено, в най-голяма 
степен ще зависи от док
лада който лорд 
Карингтън ще поднесе 
на Перес де Куеляр.

Развитието 
събитията в нашата 
страна предизвиква 
загриженост 
Обединените нации. 
Както е известно, 
Съветът за сигурност в 
световната организация 
прие през миналата сед
мица Резолюция, с 
която дава подкрепа на

миролюбивата 
ициатива 
Европейската общност и 
на конференцията в 
Хага, като позовава 
двете 
прекратят с вражеските 
действия. Същевремен
но беше провъзгласено 
ембарго върху достав
ката на оръжие и други

военни материали, а 
двете страни в конфлик
та бяха позвани да се 
въздържат от каквито и 
да било действия, които 
да изострят кризата. Със 
същата Резолюця е поз- 
ван генералният сек-

на

председателят на Селската 
партия Вълков, сегашният 
министър- председател 
Попов и водачът на 
българските социалисти 
Лилов. Те считат с това би 
се закрепила оста "София- 
Атина”, които двете страни 
считат за противтежест на

влиянието на Турция.
Скептичен към подпис

ването на споразумението 
преди провеждането на из
борите е-'председателят на 
републиката Жельо Желев 
и неговата управляваща 
коалиция. Според гръцки 
аналитици, те не искат 
споразумението да развали 
изборните им сметки, 
желаейки да придобият и 
гласовете на турското мал
цинство, 
споразумението между 
Гърция и България не се 
подпише преди 13 ок
томври, както беше 
съобщено тези дни, това ще 
бъде нов камък на 
препъването по пътя на 
нарастващото гръцко- 
българско приятелство.

Главен резултат от неот
давнашното посещение на 
българския министър-пред
седател Димитър Попов в 
Атина е окончателното под
писване на споразумение за 
дружба и сътрудничество, 
което изглежда е дошло под 
въпрос. Билатералният 
документ, от който се 
очакваше да укре 
Атина - София” трябваше да 
бъде подписването на този 
документ на 13 октомври 
т.г. когато в България ще се 
пороведат избори. Обаче все 
още не се оповестява датата 

Посещение 
Мицотакис в България.

и в

СОФИЯ

ТУРСКИ ЕЗИК 
ИЗХВЪРЛЕН ОТ 

УЧИЛИЩАТА
ин- пи "остана

Децата на числящите се към турското национално 
малцинсгов в България и по-нататък не ще могат, 
дори и в основните училища, да изучават на майчин 
еизк.

страни да

на на
се

Със Закона за народно просвещение, който тези 
дни прие българския парламент, е предвидена 
възможност учениците, на които български език не е 
майчин език, да могат да се запознават с основите на 
този език извън училището и, за утеха, ”под защита и 
под контрол на държавата". Какво предсталява това 
нещо, засега не е изяснено.

С приетата законна кауза фактически се премахва 
пролетешното предложение на министъра за прос
вета, с което в училищата в които има ученици от 
турска националност, може факултативно да се 
изучава турски език.

От гръцки източници се 
че споразумението

само
узнава,
"се натъква на препятствия” 
и то предимно от българска 
страна. Изтъква се че 
българската страна пред
ложила засега само проек- 
тоспоразумение, като при 
това обмисля дали този 
документ да бъде подписан 
преди, или след изборите. 
За подписване на същото 

изборите

Ако

сапреди

НАМАЛЯВАНЕ НА 
АМЕРИКАНСКАТА РОЛЯ В 

ПАЦИФИКА

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА 
СЪРБИЯ

СССР ПРОТИВ 
ЧУЖДЕСТРАННА НАМЕСА

НАЙ-ВАЖНО 
РАЗИСКВАНЕ ЗА 

ВОЙНАТА В ХЪРВАТСКО
онова влияние и стабилност в 

на азиатско-пацифисткия регион, 
американското ядрено оръжие който дълго време имаха, е 
може да представлява и това, че заявил шефът на австралийската 
САЩ занапред няма да имат дипломация Гарет Еванс.

Съветският съюз нс е променил становището си за югославската 
криза, така че и занапред счита че само югославяните трябва да 
намерят решение, запазвайки "общото икономическо и правово 
пространство”. Също така, съветите считат, че с демократически и 
мирни преговори за Югославия трябва да се запзят всички 
връзки между югославските републики, които исторически се 
потвърдиха.

Съветският съюз също така изразява дълбока загриженост 
зарад кървопролитинта в Югославия и се застъпва същите час но- 
скоро да бъдат прекратени. СССР счита, че е добре че страните на 
Европейската общност, относно страните на КЕБС, изцяло споделят 
загрижеността !за съдбата на Югославия като се опитват да 
съдсйствуват за‘разрешаването й с диалог на воюващите страни.

НАМАЛЯВАНЕТО

И първото и второто заседание на редовната сесия на 
Скупщината на Сърбия започна в зна:; н? общото политическо 
и сигурностно положение в страната, докато при закрити врата 
се разисква за актуалното положение в страната предизвикано 
от войната^ Хърватско, като бяха набелязани и редица 
мероприятия за преодоляването му.

Големи недоумения предизвика предложението на група 
представители СПО във връзка с амандмана от предишното 
заседание за връщане на имущество и поданичество на 
династията Караджорджевич. Гласуван беше и Закон за 
прекратяване на работа на Академията на науките в Косово.

ония

ВАТИКАНСКИЯТ ДЪрЖ^еН 
ретар кардинал Анджел^ 

Содано е заявил, че Све1 ^ 
столица се труди колкот ^ 
възможно по-напред Д‘ н. 
осъществи международен *
сепсус във връзка с приз,»»»■ 
на независимостта на елов 
и Хърватско.

ВАТИКАН Е ЗА 
ПРИЗНАВАНЕ 

НА СЛОВЕНИЯ 
И ХЪРВАТСКО

сск
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ЗАСВДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАДОТ СЕСИЯТА НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БАБУШНИЦА

УТВЪРДЕНИ СА ЗАДАЧИТЕ В 

ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ
ПРИЕТ НОВ СТАТУТ

с известно закъснение т Хъпватс™
набиране на кворум и при котчета за осъществяване
напрегната обстановка Създадена е общинска програмата за работа на 
поради военното комисия, която да изучи основните училища, увод-
положение в страната се въпроса и да предлои но изложение във връзка с 
Проведе XV сесия на съответни мерки. която изнесе Новица
Общинската скупщина в Делегатите приеха и Любич- 
Бабушница.

Делегатите на трите Ц 
почти

С проведеното през 
миналата седмица заседание на 
Общинския отбор на СПС в 
Босилеград и официално 
започна предизборната актив
ност на тази партия за 
предстоящите общински избори, 
която ще продължи до 8 
ноември - на два дена преди 
провеждането на първия из
бирателен кръг.

На заседанието, за задачите и 
задълженията на СПС и нейните 
членове, говори секретарят на 
Общинския отбор на СПС в 
Босилеград, Любомир Иванов, а 
след това бяха приети необ
ходимите изборни документи и 
утвърдени съответни срокове за 
отделни предизборни активнос-

прогрес, свобода и права на действуване на СПС и нейното 
гражданите. Поради това от жиз- влияние всред гражданите, 
нено значение е в предстоящите Затова от отделно значение е в 
общински органи да се изберат предстоящия период 
авторитетни и способни хора, членове на СПС максимално и 
които могат да раздвижат всички успешно да водят предизборна 
материални и културни потен- кампания, така да обезпечи 
циали в средите, където живеят мнозинство и в органите на 
и действуват за напредък и по- местното самоуправление, 
добър живот. Защото успехът в местните из-

Гражданите на Сърбия, 6оРи още пове,е Ще лопринасе 
според мнението на Иванов, а зак°нсолиДация на властта, 
това бе подчертано и в нейното усъвършенствуване да 
разискванията на Владимир Действува и в такива тежки 
Стоичков, Вене Велинов, Драган вРемена- От друга страна 
Иванов, Иван Василев, Живко евентуалния й неудпех, органите 
Стоилков и Владимир на властта не биха могли да 
Стоименов, знаят за какво се УкРепят своите позиции и 
застъпва Социалистическата застрашили би нейното ефикас- 
партия на Сърбия, във връзка с н0 Функциониране, 
единството на Югославия - за На заседанието бе подчер- 
мирна и демократична развръзка тано, че предстоящите избори се 
на кризата чрез уважение провеждат в извънредно 
правата на всички народи, а не с неблагоприятни условия, като 
едностранчиво отцепление, при това интересът на из- 
незаконно въоръжаване и бирателите ще бъде насочен, 
застрашаване правата на част от главно на два основни въпроса, 
други народи. Налице са и на които СПС и нейните кан- 
грижите на СПС за правата на дидати за местните органи 
сръбския народ вън от Сърбия, трябва да имат конкретни и ясни 
за тяхното и национално отговори: първо, какво ще бъде с 
самоопределение и егзистен- Югославия, Сърбия и сърбския 
циална сигурност в Хърватско, народ извън Сърбия, на който в 

Местните избори, добави по- Документите и Платформата на 
СПС, приета през юли тази

за всички
М.А.

безсъвета 
разисквания приеха прел- 
дожения текст на новия 
Статут, както и пред
ложението на 33 из
бирателни колегии за 
Предстоящите избори за 
локално самоуправление. 
След това,при закрити 
врата, е било обсъдено
създаденото
неблагоприятно
положение в общината 
във връзка с проведените 
учения на членовете на 
Териториална отбрана и 
изпращането им на фрон-

ти.
Тъй като предстоящите из

бори за органите на местното 
самоуправление, подчерта в 
уводното си изложение 
Любомир Иванов провеждаме в 
едно от най-кризисните времена 
за бъдещето на Югославия, 
неизбежно се налага въпросът 
дали предстоящите общински 
избори ще заздравят демок
ратическите процеси в Сърбия и 

позиции
разрешаването на югославската 
криза и дали избраните органи 
на местното самоуправление, 
заедно с органите на държавната 
власт, ще могат ефикасно и 
демократически да обезпечат 
мир, стопански и културен

ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА 
БОСИЛЕГРАДСКИЯ ЗДРАВЕН ДОМ

добре да действуват здрав
ните станции и амбулан- 
тории и аптеки на терена. 
Защото, малка е ползата за 
болните когато идва лекар, а 
не и аптекар, например.

Досегашните резул
тати на Центъра, които се 
оценяват като положител-

В

КОЛЕГИУМ НА 

ЗДРАВНИ 

РАБОТНИЦИ

нейните в

нататък Иванов, с оглед на 
затруднената обстановка, ще година, по този въпрос са дадени 
представляват и демократична конкретни и ясни политически 
проверка на многопартийната 0ПРеДеления и становища; и
система в Сърбия. Те ще бъдат и ВТ0Р°>какв0 може да се очаква от органите на местното

ни са постигнати с огром
ни отрицания. Според 
съществуващите анализи

_ и средства понастоящем
Здравният център зъ < В яш съществува една година на Центъра липсват 40 на 

и полага всички усилия ус .ешно да действува. Поради сто от необходимите 
липса на средства тази година Центърът е ”по-къс” с 40 
на сто от необходимите средства

оценка на едногодишното
самоуправление и да ли ще се 
подобри жизненият стандарт, 
как ще се решават комуналните 
проблеми, каква ще бъде 
защитата на жизнената среда, 
урбаниетическата политика и пр.

МОНОПОЛНИ ПРОЯВИ
средства за някаква нор
мална работа. Това влияе 

върху 
принадлежностите на 
заетите, но сериозно се 
отразява върху здравната 
защита на населението, 
изобщо.

ИЗКЛЮЧЕНИ ТЕЛЕФОНИсамоне
Още в началото да пари. Или пък не се касае в поолължение 

уточним: и ние сме за за пресрочване от ден, два -.--„.„„„0 -леновете на
изпълняване „а^адъл^ ^дТГи^рТиТоГумеит
субекти имотни6 лица набираме на допълнител* на СПС'«Теновете
заплащатН дължимите ™ Ж 7»

суми за ток, вода, 140 динара/ боХГ^оТи
необходимо11 зПаРдаТмога? Очевидно пощата съответни срокове зПтделни 
необходимо за да могат и сам0 за се6е си з6 „ из6орни актив.
без особени затоул^ениГ СяКаШ Не ?ИВе6 В ности. Формиран е акционен из- Оез осоОени затруднения. сеГашното общество, бирателен щаб от 9 души, а до

Вярваме, че тази необ- изживяващо дълбока, средата на този месец трябва да 
ходимост разбират стопанска и материална бъде форМиран подобен щаб и 
всички. В края на криза. Криза, в която във всяка местна организация, 
миналата седмица обаче много колективи полу- До 24 октомври ще бъдат евиден- 
мнозина бяха неприятно чават заплатите си с 
изненадани. Без предуп- няколко месеца закъс-

наЗдравният център във 
Враня се грижи за здравос
ловното състояние на около 
260 хиляди жители, живущи 
в седем общини: Враня, 
Владичин хан, Прешево,

През миналата седмица в 
Здравния дом в Босилеград 
представители на Здравния 
център 
управителите на здравните 
домове и началници на 
специалистиче ските служби 
организираха колегиум на 
когото обмениха опит в 
работата и се договориха за 
действуване занапред. На 
колегиума, когото води 
примариус д-р Константин 
Попов и ч, директор на 
Здравния 
ръководителят 
босилеградския Здравен 
дом д-р Крум Накев говори 
за развитието на здравната 
служба в общината от ос
вобождението до днес като 
посочи усилията, които този 
колектив предприема за 
здравната защита на 
населението.

Враня,във

Според решението на 
Буяновац, Търговище, Сур- ръководните хора в 
дулица и Босилеград. В Центъра,
Центъра работят 2.400 души 
в досегашното си ед
ногодишно съществуване те 
са положили значителни

този вид
договоряне, те колегиум 
ще се провеждат поредно 
във всички общини които

ЖЖиХто. „.“I Оц^няТсс, ЛпТт^И
номерно разпределение на начин най- отговорните 
кадрите и службите до здравни дейци от 
значителна степен е Центъра най-добре се 
извършена рационализация запознават със здравос- 
в работата. Но, без оглед че ловната обстановка във 
е постигнато доста лекарите всяка среда и че това е ус- 
все оше не са доволни, 

всичко

тези

център,
на

тирани възможни кандидати за
________ __ всяка избирателна единица и

реждение телефоните им нение, минимални 0Пределени лица за 
бяха изключени. ^Всекиму, заплати, или пък изобщо наблюдатели, членове на СПС, за 
незаплатил телефонната не получават пари. Какво всяк0 избиратеЛни място. До 1 
такса, в предвидения срок, прекрасно монополно ноември ще бъдат окончателно 
димитровградската поща положение за пощата! 
изкопчила телефона от Питаме се само, ако имаха 
мрежата. Не им е оставила конкуренция, щяха ли 
предупредителен срок, така Да се държат, 
или ако е имало 
предупреждение, то било 
кратко: веднага запла
щайте, или изключваме!

ловие за по-успешно 
0 действуване занапред на 

това здравно ведомство 
като цяло.

преди 
постиженията в превантив
ната защита, 
отношение се налага по-

В това
В.Б утвърдени всички кандидати с 

подписи от по 30 души. До 8 
ноември вече утвърдените кан
дидати за органите на 

Едно е ясно: тази общинското самоуправление 
монополна проява нанесе могат публично да изнасят 
непоправими щети. Дали

В ОБЩИНСКИЯ 
СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ В 
БОСИЛЕГРАД

СМЯНА В 
РЪКОВОДСТВОБОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА . __ своите определения, за които ще 

ще ги компенсира тя. И се застъпват в новата общинска 
кому служи?СКРОМНИ РЕЗУЛТАТИ Нека да кажем, че 

между изключените от 
телефонната мрежа са 
били:
скупщина - Отдел народ
на отбрана, Центърът за 
осведомяване, Гумарската 
индустрия Димитровград 
/ГИД/ и други, все важни 
обществени субекти и 
предприятия.. За тях 
телефоните, телефаксите, 
телексите и другите 
средства са от жизнено 
значение. Без тях се е 
наложило да прекъснат 
работата

Не оспораваме правото 
на пощата да изнамира 
начини 
дължимите й суми. Но 
може ли всекиму и по 
всяко време, без пред
варително осведомяване 

подобна 
санкция? Още повече че 
се касае за пресрочване от 
ден, два или три. А от тях 
- пощата взима добри

скупщина
Ст.Н. М.Я.

Въпреки че акцията по събиране на парични сРМст,‘Д °'*а% 
тте от Словения и Хърватско в Босплсградска община бе

*™м~т^ и провеждшто и
Досегашните активности по този въпрос Ор^заторнаащият,

общината.
Според евиденцията, която се води в Общинската организация 

на Червения кръст в Босилсградска община ^Г са с^''" 
Общо28 532 динара и това от шест ведомства:
Конфекция - 2 232 динара, Станцията на милицията - 31°° динара,
’Автотранспорт" - 7 400, Общинската скупщина 
Общинската организация на Червения кръст ■ 1 000 динара.

Понеже акцията върви с бавен темп, членовете на 
Из1п,лнитемшя съвет взеха решение, и Общинската °РЦ',иза1!и 
на Червения кръсти Общинският синдикален съвет “членовете на 
Оперативния комите да се ангажират за засилване на 
вземат участие всички трудови колективи и ведомства, какго и д 
се раздвижи в местните общности, които засега все още не са 
включени в тази хуманна акция. За целта при Общинската 
организация на Червения кръст е открита и джиро- сметка: мни- 
678-3551.

В началото 
миналата седмина в 
Общинския синдикален 
съвет в Босилеград е 
извършена промяна в 
ръководството. Досега
шният председател на 
ОСС Арсо Тодоров, съдия 
в Общинския съд, си 
подаде оставка, ”понеже 
съдийската функция 
налага неутралност, т.е. не 
позволява едновременно 
да се изпълняват функции 
в политическите и ос
таналите обществени ор
ганизации.”

на
ИЗ СЕКРЕТАРИАТА ПО НАРОДНА 

ОТБРАНА В БОСИЛЕГРАД
Общинската

БОСИЛЕГРАДЧАНИ 
НА ФРОНТА

В Босилсградска община с извършена 
успешна частична мобилизация на числиящи 
се към специални отделни единици към ЮНА 
Всички повикани лица веднага са се отзовали. 
До преди два дни от тази община в Сек
ретариата по народна отбрана в Босилеград се 
обадиха и четирима души - доброволци, които 
потърсиха да заминат на фронта в Хърватско и 
да се борят против усташките, т.е фаш

- 5 000 и
Според уезява на Син

диката функцията пред
седател ще изпълнява 
секретарят на ОСС 
Димитринка Николова. Тя 
подчертава, че наскоро ще 
бъде раздвижен въпроса за 
избиране на председател 
като заявява, че изборът 
ще стане през ноември т.г.

В.Б.

истки
сили на ”младата хърватска демокрацияСега 
и те са на форнта.

В Секретариата по народна отбрана казват, 
че известна трудност създават онези 
подлежащи на военна повинност, които са на 
работа във вътрешността. Също така подчер
тават че всред босилеградчани няма пов
редени.

да наплати

да наложи

ЯК
М.Л
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наложително, понеже 
връзка с този случай 
разпространяват и разни 
дезинформации - каза 
между 
Иованович.

ПОдробни данни за 
последните учения на 
отряда изнесе коменданта 
на отряда Владимир 
Виданович.

Родители и близки на 
войници на фронта от 
този край изнесоха, че по 
20 дни не могат да 
получат сведения за тях. 
Беше
обещание, че занапред ше 
се направи всичко 
възможно да се получават 
справки по навреме.

На въпрос на един от 
участниците в митинга 
защо председателят не 
присъствувал на погреб
ението на загиналия 
войник МЙованович, от
говорите бил отсътвуващ 
от Бабушница, понеже в 
последните няколко дни е 
имал редица срещи с най- 
отговорни военни лица в 
този край във връзка със 
станалите недоразумения. 
Не можеше обаче да се из
бегне впечалението, че 
сред присъствуващите на 
митинга имаше и такива, 
които искаха да се 
възползват 
положението за набиране 
на точки за своите партии. 
Такива прояви 
настоящия момент, 
когато сме в положение 
на война, наистина не са 
нужни.

Беше предложено 
улица "Маршал Тито” да 
се назове с името на 
загиналия войник Саша 
Ивкович. Предложението 
ще бъде обсъдено на

ОТ МИТИНГА В БАБУШНИЦАОБЩИНСКИТЕ ОТБОРИ ПА ПАРТИИТЕ ПРЕД,яв:яя'вг БАБУШНИЧАНИ 

НЕ СА
ДЕЗЕРТЬОРИ

другото

ГОТВЯТ СЕ САМО ДВЕ ПАРТИИ

гл и го рил сплсоп,
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА 
СК-ДЮ

тигнали тленните ос
танки на 
войник Саша Ивкович.

Във връзка с отказ
ването на отряда да 
замине на фронта станали 
редица недоразумения 
макар че бабушничани 
нямат вина. ш 
положението изясниха 
председателят 
Общинската скупщина и 
народен представител Д-р 
Миролюб Иованович и 
команданта на отряда 
Владимир Виданович.

Станало 
недоразумение във връзка 
с ученията на отряда на 3- 
4 октомври. След това, 
допълнително било 
дадено нареждане да се 
отива на фронта и тук 
възникнали спорове, 
понеже като получили 
призовките, било им 
казано, че се отива на 
учения. Второ, нашият 
отряд има други задачи - 
продължи Иованович и 
добави, че ако трябва да се 
отива на фронта в Хърв
атско Баоушнишкият 
отряд 
последният, а не да бъде 
сред първите...

Йованович даде и 
пояснения във връзка с 
дългото "пътуване” на 
телеграмата за смъртта на 
войника Ивкович, като 
каза че този случай, 
щателно ще изучи ком
петентна общинска 
комисия. Това

докатоОще
продължаваше сесията на 
Общинската скупщина в 
Бабушница на 7 октомври, 
в центъра, пред сградата 
на скупщината 
трупаше народ. Към обед 

почти

ПАняма да участвуват на из
борите. Драган Андонов, 
председател на Общинския 
отбор на Демократическата 
партия и Велин Стоичков,- 
председател на Общинския 
отбор на ДСБЮ казват, че 
ще спазват решенията на 
своите "централи”, 1\е. 
ръководствата на партиите 
им на 10 ноември да не из
лизат на избори, понеже ”в 
условията когато се води 
война
увеличават страданията 
хората не могат да се 
проведат равноправни и 
демократични избори.” 
Втората карактсристика е, 
че онези партии, които ще 
излезнат на изборите 

доколкото се проведат/СПС 
СК-Движенис 

Югославия/ търсят и се 
застъпват те да се проведат 
в демократична атмосфера, 
"борба” да водят 
програмите, 
надпреварват идеите, а не 
хората.

загиналияЗа да не си присвоявам 
ролята на онези, които раз
дават лекции за 
демокрацията, за изборите и 

какво те КОАЛИЦИЯ даденоим
това

представляват за раз
витието на републиката, 
следователно 
Босилеградска община 
обърнахме се към пред
седателите на общинските 
отбори на онези партии, 

действуват 
общината за да ни кажат 
какви са им мненията, как 
се готвят за изборите и 
какви изборни пр 
предлагат в ”• 
ратичното напредварване.

В предизборната атмос
фера и в разговор! 
седателите на об 
отбори проличават две 
неща. Първото е, че 
общинските организации 

Демократическата 
и на Демок-

за се

С пристигнаха 
всички членове на отряда 
по териториална отбрана, 
към които се приобщиха и 
множество граждани- 
родители на войници на 
фронта и други.

Положението беше 
нажежено не само зарад 
отказването на отряда да 

на фронта в

наи
НЕЗАВИСИ

МИТЕ
КАНДИДАТИ

а митинга

на

пкоито когато сеи
на

Зя Съюзя пя комунис
тите-Движение зя Юго- 
сляпия е най-важното в 
местните избори дя се из- 
берят най-добри хоря, 
ще "водят" обшинятя в 
предстоящия период. Ще се 
потрудим тякивя кандидати 
дя предложим и убеден съм 
че те ще бъдат избряни, 
кязвя Глигория Спясов, 
председател ня Общиин- 
ския отбор ня Съюзя ня 
комунистите- Движение зя 
Югославия.

Тази партия в общината 
има около 100 члена, които 
действуват в седем парти
йни организации. Сигурно 
е, че във всички среди не шс 
можем да имаме свои кан
дидати, казва Спасов и под
чертава че там където нямат 
свои кандидат ще оказват 
подкрепа на кандидати от 
редовете на "група граж
дани". Очакваме предизбор
ната кампания, а сетне и 
самите избори да минат дос- 
тоинствено и честно и да 
бъдат в полза на народа. 
Още повече ако се има пред
вид че сегашните избори са 
много повече от обикновена 

властта.

авила
демок- е

замине 
Хърватско, но и поради 
това, че тъкмо по това 
време/3-4 октомври/ прис-

които
ите с пред- 
щинските заи

СИФИЛИС САМО 
В - СЛУХОВЕТЕна

партия 
ратическия съюз на 
българите в Югославия

седа "Ня територията 
босилеградска общ 
регистриран пито един 
случай ня трипер и сифилис" 
- кали категорично д-р Васил 
Захариев, 
епидемиолог в босилеградския 
Здравен дом, когото неотдавна 
попитахме дали са (не) точни 
слуховете, които в Босилеград 
се носят че уж има над 30 
души, заразени от сифилис. 
Пак подчертавам, казва той, 
че няма зарегистриран нито 
един случай, което не значи, че 
някой болен не "крие” 
болестта и не идва при лекар в 
което трудно може да се вярва.

на
иня няма

ОТ

специалист
В

СОТИРОВ "привърже” избирателите.
’ Когато се касае за нашата

бъдеЗАХАРИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР 
НА СПС

ще

партия ние вече имаме своя 
изборна платформа и 
според нея Сърбия е нашето 
единствено определение.
Планираме на изборите да 
участвуваме с около 20 кан
дидати, които ще излъчим 
до 21. т.м. Имаме 32 местни 
организаци с около 950 
членове и за отборници ще 
предложим преди всичко 
млади, умни и авторитетни

Предлагаме смяна на
сътрудничество на всички, Досега не проявихме по- 
които приемат нашата голяма активност, но считам 
програма или програмите че времето е пред нас когато 
им са подобни на нашата, в третата Югославия ще се 
заявява Сотиров. борим за социално и всяко

друго равноправие, заявява 
Спасов.

ГРАЖДАНИ
ТЕ ДА 

ОЦЕНЯВАТ 
ПРОГРА

МИТЕ

Захариев подчертава, че 
според Закона за защита на първата сесия на 

Общинската скупщина в 
Бабушница.

населението от заразителни 
болести, венеричните болести 
обезателно се 
разбира 
къде н 
страната се 
Според статистическите данни 
последният и единствен 
зарегистриран случай на 
трипер в Босилеградска 
община е през 1987 година.

регистрират и 
лекуват без оглед 

:риторията на 
обади болният.

М. Андоновсе, л« 
[а те е

хора.

БОСИЛЕГРАД

НАТАЛИТЕТЪТ РЯЗКО 
НАМАЛЯВА

- не крия, целта ни е да 
спечелим и тези избори. И 
към тази цел, както и досега 
ще вървим честно, казва 
Захари Сот 
седател на 
отбор на Социалистичес
ката партия на Сърбия. По 
време на местните избори 
партиите трябва да имат 
принципно поведение - 
всяка партия, която ще из- 

зборите

В.Б.
В.Б.

Числото на населението в Босилеградска община през 
последните десетлетия и години значително намаля. На 
всяко

ов, пред- 
щинскияоР6

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД следвоенно преброяване се констатираше, че това

БЪДЕЩАТА СКУПЩИНА С 33 

ОТБОРНИКАпредлезне на и 
народа, т.е. избирателите да 
излезне с програми, с идеи 
които

«ггог

Общинската скупщина в ници в скупщината Както е из- 
Димитровград на 4 октомври, вестно на публично обсъждане 
прие новото предложение на бе даГдено предложение 
Изпълнителния съвет, отнасящо бъдещаГ5 скупщина да има мин- 
се до броя на бъдещите отбор- имален брой отборници - 25.

Според второто предложение, 
зачитайки и предложенията от 
публичното обсъждане, предлага 
бъдещата скупщина да има 33 от- 
борника.

За разлика от първото пред
ложение сега съотношението 
между така да речем градските и 
селски отборници е половин на 
половин. Самият Димитровград, 
който има 5 158 избиратели, ще

има 15 отборника в скупщината, 
а заедно с крайградските 
селища 22. В сравнение с 
първото предложение, по което 
трабваше да има само десет, това 
е значително подобрение, което 
не дава почти никаква възмо
жност в бъдещата скупщина за 
"градски” проблеми решение да 
приемат /като мнозинство/ от- 
борниците от селата.

оценяватда
гражданите и въз основа на 
тях да се определят за пред
ложените кандидати за 
общински отборници.

. .

Обаче само
програмите трябва да бъдат 
изходна основа за предиз
борна кампания, но на из-

не

бирателите трябва явно да 
се каже какво една партия е 
направила, какво не е 
направила и кои са 
причините 
неизпълняване на някои 
запланувани задачи.

за
число спада с около 3 хиляди души в сравнение с 
предишното преброяване. Преди десет години например в 
общината живееха 14 200 жители, а според тазгогодишното 
преброяване 11 600, т.е. с 2 600 души по-малко. Главната 
причина за тези поразяващи резултати е миграцията, 
последва главно поради икономическата изостаналост на 
общината.

Гражданите имат доста 
проблеми-от социалните до 
онези които носи военното 
време - и нито една партия, 
която ще участвува на из
борите не трябва да 
злупотреби това за да

която

На все по-малкото ■ 
покрай изселването във

число на населението в общината 
- вътрешността на страната 

..пптоШ1, наталитетът е малък, а
ня?п^лТнТЪТ 6 В„Се П0‘ голям- Казаното потвърждават и 
Кпгмп *аКт В списъците в Местната канцелария в 
Босилеград, в която се водят данни за 
записано, че от началото 
регистрирани 24 нови брака

повлияха и други обстоятелства:В разискванията на самото 
сесия на скупщината имаше 
различни мнения, отнасящи се 
до броя на отборниците. Все пак 
оценено е, че в сравнение със 
сегашния брой на делегатите от 
60, намалението е значително. 
Прието е -също бъдещата 
скупщина да има председател на 
общината и председател на 
Изпълнителния отбор /сега 
съвет/. Това е образложено с 
факта, че досегашната практика 
с председатели волонтери не 
дава очаквани резултати.

ДИМИТРОВГРАД:
ФОРМИРАНА ОБЩИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЯ

града и 13 села е 
на годината досега тук са

или негов'заместник. С това не са доволни 
членовете на СК - Движание за Югославия, чийто 
председател Иванка Петрова присъствува 
сесията на скупщината. Според Петрова в 
комисията най-много са представители на 
Социалистическата партия. Разбира се с това не се 
съгласиха членовете на комисията за избо 
именования, изтъквай 
комисия е прг 
като такава тр 
като комисия на тази или онази партия.

Делегатите приеха предложения състав на из
бирателната комисия, без оглед на несъгласието 
на СК-Движение за Югославия.

ИМА И 
НЕДОВОЛНИ

на

& тези *3 ссла са родени 47 деца, от конто 
родилния дом в Босилеград, което шс пече че 

родителите на тези деца не са само от тези 14 селища а и 
ОТ други села в общината. Числото на ново родните е
п?|1сжГпочти0вСгЪ,ЦО "г“ ТСр"'10|ш,Па |1а «ялата община,

_____________ В.Б.

Според избирателния закон за предстоящите 
местни избори избирателни комисии формират 
общинските скупщини. Също е и а Димитровград.

Тъй като на територията на Димитровградска 
община действуват няколко партии, Комисията за 
избор и наименования е потърсила 
да предложи по двама кандидати за и 
комисия. Така е направено, а комисията за 
наименования е предложила кой да бъ 
седател, кой секретар на комисията, а и

р и
че избирателната 

щинската комисия и 
ва да работи според закона, а не

ки,
обеди

>ябо
всичко

ка партия 
рателната 

избор и 
пред- 
член

вся
зби

.де
кой А.Т. А.Т."
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В •МП ОТРАНСПОРТ- В БОСИЛЕГРАД АНАЛИЗЪТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА КАТО ПОВОД

КАПИТАЛОВЛОЖЕ
НИЯ ОТ 2,3 

МИЛИОНА ДИНАРА

КОГАТО ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

ОТБИВА "АНГАРИИ”...
Ако документът, в който са 11000*161111 основните хараите 

проблеми на стопанската дейност 
"произвежда” никакви действия на оби

и основните характеристики и 
в Сурдулишка община не 

щннската власт, защо тогава го 
обсъждат представителите на народа в най-висшия общински орган? 

В малките пр
политическа и стопанска система все още усп 
доминацията си в дейността на органите на об 
Показателен поимео в това отношение е състоялг 
в дневния

беше всичко. Присъствуващите делегати повдигнаха по два пръста 
и приеха анал^из^г този път без "традиционните становища иВъв времето на общите

оестрикции, когато без- Работилница с технически 
паричието, не само в стопа- преглед на всички видове 
нството, но и в колективите автомобили. Смятам, че 
и ведомства от обществената построяването на такава ав- 
дейност, взима все по-голям тосервизна работилница 
размер и когато все по-труд- икономиечски е оправдана и 
но се свързва край с края, полезна не само за пред- 
предприемането на каквато приятието, но почти за вси- 
и да е акция с нови капи- чки притежатели на ав- 
таловложения е, не само томобили в общината. За 
рядкост, но представлява- всски вид технически 
истинска храброст. Още преглед досега те бяха 
повече, ако става дума за принудени да отиват в Сур- 
предприятие в Боси ле- ДУлица - 60 километра от 
градска община, каквото е Босилеград. Поради това не 
"Автотранспорт”, което с РяЛко досега се вършеха и 
години наред работи на Различни злоупотреби в 
ръба на рентабилността и това отношение. С откри- 
което покрай другото е ването на сервиза, разнос- 
обременено с извънредно ките !?а ообственици на ав- 
големи даждия. Само за ав- томобили значително ще се 

намалят, а техническата 
изправност на автомобилите 
ще бъде на по-високо

заключения на
А имаше много въпроси на тази тема, които останаха без от

говор. За разлика от предишните години, когато загубите в 
стопанските предприятия не бяха "загрижаващо явление”, в първото 
полугодие на 1991 година дори 8 стопански цеха имат отрицателна 
полугодишна раносметка: ”5 септембар” - 42,6 милиона динара, 
"Власина- продукт” - 18,5 милиона, "Власинац” - 1,1 милиона, 

- 393 хиляди, "Народна радиност” - 2 милиона. 
"Победа" - 12

овинциални общини ин 
стопанска система в

цията на /до/ сегашната 
още

чер
се лява да запази 

.|Щинска власт.
пример в това отношение е състоялата се в Сурдулица, 

ред на която беше включен и един от ни важните 
въпроси на общината:
първото полугодие на годината И макар че това е "онова, 01 
се живее", анализът на полугодишните постижения и пробле 
тукашните стопански колективи не събуди съществен интерес сред 
общинските делегати. Само представителят на бойците Миодраг 
Пешич попита как е възможно работещите в предприятията, които 
са завършили полугодието със загуби, да имат по-висок среден 
личен доход от работещите в предприятията, които имат 
положителни полугодишни равносметки, и получи отговор от 
представителката на ”5 септембар”, че "ние все още не сме платили 
цената на труда на работниците, която се предвижда в колективните 
договори.” Още един интересен въпрос беше повдигнат на тази 
сесия: "Според коя икономическа и държавна логика обществените 
дейности отбелязват значително увеличане на заплатите в периода, 
в който стопанската дейност върви по надолнището" - 
представител 
Станойкович. О
Милан Величкович: "Това явление е последствие на новия начин, 
който се финансират образованието, здравнот* 
обществени дейности - непосредствено от репуб

"Зидар"
"Власинатурс” - 159 хиляди, 
4 хиляди динара. Общо: 65 м 
период 
увеличен 
93,5 процен

резултатите на стопанската дейн ст през 
което 
м.1 на

;а,
хиляди и "Универзал 

илиона динара. В сравнение със същия 
на миналата година дефицитът на общинското стопанство е 
н дори с 351,2 процента! При това загубите представляват 

от осъществения доход.
Някои вероятно ще кажат, че формалното разглеждане на 

анализа на стопанска дейност е последствие на "военното 
положение" в страната и на несъгласието между системните 
промени и компетенциите на "старата" скупщина, но остава открит 
въпросът за стопанина на обществената собственост, относно на 
обществените предприятия, и за "пазарното му поведение”, понеже 
такива предприятия в Сърбия ще съществуват не само докато се 
извършат промени в структурата на собствеността /трансформация 
в други видове собственост/, но и по-късно, тъй като в 
Конституцията на Сърбия обществената собственост е равноправен 

обственост, а в Устава на управляващата Социалистическа 
обственост даже има един вид предимство.

предприятие ще чака да из- 
овин година и тогава да върши анализ на резултатите на 

дейността си, и това анализ "колкото до го има”?

по
юб

пита
ишая в ОС Лят на младежката деле 

тговори му председателят н гаци 
а Обищннската скупщина вид с 

партия този вид с> 
Например дали собс 
мине п

по
о дело итогарни услуги на другите 

автотранспортни пред
приятия, босилеградски 
"Автротранспорт” заплаща 
месечно около 800 000 
динара, а това не са малки 
средства.

За какви капиталов
ложения става дума? От
говор на въпроса потърси
хме от директора на пред
приятието Иваийло Станчев.
- Става дума за капиталов
ложения от 2,3 милиона 
динара, от които 70 на сто 
обезпечахме от Републи
канския фонд, във вид на 
кредити и 30 на сто соб
ствени средства. В разво
йните определения на 
предприятието 
запланували изграждане и 
откриване на автосервизна

чер
олс

твеникът на частно
ликата"

рав
нище, което е от отделно 
значение за сигурността в 

подчерта
И може ли частно предприятие постоянно да отбелязва загуби

какъвто еи да съществува като че ли "нищо не се е случило”, 
случаят с някои (до)сегашни обществени предприятия?движението

Станчев.
К.Г.

От разговора със Станчев 
узнахме, че една част от 
нужните съоръжения вече са 
обезпечени, а останалите са 
поръчени. В ход е изграж
дането на сградата, а както 
казва Станчев предпри
ятието има квалифицирани 
майстори за работа в рабо
тилницата. За отбелязване е, 
че изграждането на сградата 
е в собствена режия на ”Ав
тотранспорт” в Босилеград, 
с което до значителна степен 
ще намали разноските на 
предприятието.

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОСНОВНОТО И СРЕДНО 
УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД СЪБРАХА

19 ТОНА ШИПКОВ ПЛОД
В рамките на извънучилищната дейност учениците от ос

новното и средно училище в Босилеград през миналата сед
мица проведоха двудневна акция по събиране на шипков 
плод. В акцията са събрани около 19 тона. Учениците от ос
новното училище "Георги Димитров”, както ни уведоми 
директорът на училището Тоше Александров, са събрали 
около 10 тона и учениците от Гимназията около 9 тона.

И в едното, и в другото училище заявиха, че акцията 
успешно са провели, учениците с изключение на малък брой 
отговорно са пристъпили към акцията и са събрали 
определеното количество. Проблем е обаче, че за разлика 
отпреди, когато имаше повечето кандидати за изкупавне за 
тези плодове, сега продаването му не върви

добре. Както ни уведомиха, кандидати са само две 
предприятия: предприятието за оборот, производство и услуги 
"Босилеград” от Босилеград и частното предприятие 
"Победа”. Обаче и едното, и другото предлагат съвсем низка 
цена, от която училищата не са доволни и предприемат ак
тивности да намерят за тях по-подходящ откупчик.

сме
..5-ти септември" - Сурдулица

М.Я.

БОСИЛЕГРАД
НА БЕНЗИНОСТАНЦИЯТА В БОСИЛЕГРАД ПРИМЕР ЗА 

ПОДРАЖАНИЕНЯМА БЕНЗИН НИ НА
ЛЪЖИЧЕ

Че наистина хуманността и човеколюбието не 
знаят за предпряствия, потвърждава, примерът на 
работниците в трудовата единица на Електронната 
индустрия от Ниш в Босилеград. За какво става дума? 
Макар, че и самите вече по-дълго време, поради 
нарушените стопански процеси, не работят и не 
приемат лични доходи, неотдавна раздвижиха ин
ициатива за събиране на доброволни дарения за 
колежката им Биляна Стоименова от Горна Лисина. 
Биляна в течение на лятото имала автомобилна 
злополука и понастоящем е на лечение в 
Медицинския център в Лесковац.

За отбелязване е, че инициативата бс приета от 
всички работници, кой с колко може да й помощува 
и акцията е в ход. Любинка Благоева, една от ин
ициаторите на акцията, подчерта че нсвярва някои от 
колегии: да не вземе участие, макар и със 100 динара. 
И тази сума все пак е помощ, а акцията зума, далеч 
по-голямо значение за Биляна, че и ур-руднитс 
времена за всички нейни колеги, не е забравена.

М.Я.

Босилеград до преди два 
обикновен, нито високооктанов бензин, а при край бяха резервите и на 
навтата. Това създава голямо недоволствие при моторизираните 
босклеградчанн. Още повече ако се има предвид, че бензин нямаше по- 
дълго време и че резервите отдавна са из чер пасни /обикновен няма 
почти един месец/, така че през последните дни нямаше ни за някакви 
спешни случаи и интервенции.

На бензиностанцията в дни нямаше нито
М.Я.

СПОРЕД СПИСЪЦИТЕ НА БОСИЛЕГР АДСКАТА 
ВЕТЕРИНАРНА СТАНЦИЯ

И МРЪТВИТЕ ОТГЛЕЖДАТ
ДОБИТЪК!?

На бензиностанцията казват, че не им е известно кога ще заредят 
резервоарите. Това зависи от обстоятелствата в тази област в 
републиката, които през последните дни започнаха колко-толкова да 
се нормализират.

В.Б
Поради неажурността и безотговорността на едно число органи и 

служби в Босилеградска община мъртвите все още се водят като живи. 
Боснлеградската ветеринарна станция от това нелепо явление все още 
не се отказва

НОВИНИ ОТ ГИД "ДИМИТРОВГРАД”

ПРОДЪЛЖАВА 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С
провежда по-близко до 
домовете им и оборите. 
Голямо число хора не закар
ваше добитъка си, а 
Ветеринарната станция най- 
често “ги петнеше” пос
редством съдията за 
нарушения. През последно 
време обаче и съдията не 
приемаше ”здраво за готово” 
представките на станцията. 
Недоволството на хората 
стана толкова голямо че 
делегатите на Общинската 
скупщина неотдавна с 
решение определиха места, 
къде то занапред да става 
инжектирането 
домашните животни.

Ветеринарната станция в 
Босилеград често и на 
починали селскостопански 
производители 
животновъди 
писани осведомения, като 
им налага добитъка си да 
докарат на инжектиране!? 
Че за тази грешка не може да 

оправдание, 
потвърждава и фактът, че се 
позовават и хора, които са 
починали преди пет и повече 
години. Примери има 
повече, но не ги посочваме 
не само заради починалите, 
но и техните близки. Целта 
ни е само да повдигнем 
въпроса: защо Ветеринар
ната станция не може да из
дигне по-високо отговор
ността си и кой има полза от 
такива осведомителни 
"покани”?

В Босилеградска община 
животновъдите нерадушно 
закарват добитъка си на 
инжектиране. Хората се 
оплакват от високи такси, а 
не са доволни и от местата, 
които назначава станцията, 
където да стане инжек- 
тиранею. Станцията досега 
често определяше онези 
места, до които с коли 
можаха да пристигат 
нейните работници, а 
животновълите търссха 
инжектирането да се

и
изпраща

имв ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

ЧАКАЛНЯ” НА УЛИЦАТАипетвен сиаб-Димитро вградената гмара 
ГГИД) с години сътрудничи с 
ИМВ (ИИдустрията за 
моторни возила) от Ново 
Место в Словения. Резултат 
от това сьтруд! 
получената от "Рено” хомо- 
логация за произведенията на 
ГИД, които се вграждат в ав- 
томобилите "Рено”. За 
Димитровградските гумарци 
това бе извънредно приз
нание и шанс за ново 
Доказателство. Имайки това 
Дредвид и същевременно 
следейки чиега икономическа 
логика, ГИД не прекъсна 
Отруди и честното си с ИМВ 
ни по време на пр 
сенала от Сърбия бл 
Словения.

Че икономиката и поли
тиката не трябва да се смес- 
лот говори и фактът, че ГИД 
и ИМВ и ден-д нетен 
Успешно сътрудничат, 
независимо 01 гражданска 
лойна, моято се води на 
територията на Хърватско. 
Както ни осведоми Михаил 
Иванов, 
генерален директор ГИД е и

ред ед
дител на "Рено” относно на 
ИМВ от Ново место. Когато 
дойде време профилите да се 
изпратят за Ново место, 
камионите на ГИД отиват 
през Унгария, докато, ако 
сами ги превземат, словен
ците минават през Хърва
тско. Що се отнася до 
плащането, то винаги е 
редовно и най-коректно, 
изтъква Иванов.

И докато словенците 
често идват да прев- 
готовитс изделия за

запап V има

На снимката е празното пространство пред Общинския съд в 
Димитровград. Отсреща на площада спират рейсовете за Висок, 
Забърдис. Докато чакат рейса хората нима къде да седнат, да се скриит 
от горещината или студа. Затова ползуват тротоара н сянката на 
дръвчетата, и запетнигс мссга край зданията. Тази "открита чакалня 
особено е пълна на петък, когато селяните идват па пазар и с пълни 
чували и кошници чакат рейса да се върнат.

Картината нямаше да I 
идеята на топа място да бъде 
Дори и пари биха обезпечени!

шчество е и

на
преди години бс реализирана 

построена чешма с няколко пейки около.
бъде такава,

Ветеринарната станция в 
повикателните търси от 
животновъдите на инжек
тиране да докарат повече 
добитък, отколкото те 
фактически отглеждат. Може 
би това е резултат от пол- 
зуването на стари списъци, 
когато хората са отглеждали 
повече овце, крави, свине и 
пр. По всичко личи, чс и 
провъзгласяването 
починалите за живи е пос
ледица на такива списъци и 

- безотговорност. От гази 
безотговорност полза няма 
никой. Няма я и Ветеринар- . 
нита станция. Защото, и 

докарват

сами
зсмат"Рено”, чуждестранните 
партньори, 
положението в Югославия, 
не искат да дойдат да до 

нови сделки. Но... 
ще брегът до

поради
овъзгла- 
окада на уговорят 

"ако не 
Мухамсд...”, тогава гумаро 

отидат там. Така

на

ците ще 
през средата па този месец, 
решение на работническия 
съвет, генералният директор 
Слава Тодоров ще замине за 
Стокхолм, а към края на 

Михаил Иванов и

но на

живите не 
добитъка, си на инжек-мссеца 

Саша Димитров заминават за 
Милано за доуговоряие на 
нови пратки обувки.

тиране.
ИБпомощник*

А/Г.
5 ('ГРАНИЦА*
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ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ БУРЕН ЛЕТОПИС
"Пимцап*” им. МЧадии» жимки мк. Смити» « «к и» 1*«Л «иго мииггииИЦи» воарсто 
г..1пиатмг ”1 мий”. Неговата дейност « хл«Л)Прои?воДОТ»о, мляко и млечни изделия, цур&ггиа >м 

!!КГи ст'тиичш ЖЙШ1СГ "пстгрма” /услуги и. г|яж/ииигс/. В началото раГмтп оГшю 14 рЛиииилВекара
ДИМИТРОВГРАД Я>

СТАБИЛНИ РАЗВОЙНИ 

ПЪТИЩА

работи все до 1967 г.
К|;М гГ" "и 10()СТ1^к"му11™гад^ТоСТ^ЙаЧ |!К'т"“и ^СТ^^татЛ^уло^

ООСТ «пекар. , 0()СТ Комувалад И ,-одиил След т<ди под вигнек в. полнтвческите
<***- ■ * ™* го

восворво, много в ратличви и.ггеградии, вовто почти ги. нравил» с. били нсцел«гь.Лраг»и.

В днешните кризисни обществени и стопански средния размер са на четвърто-пето място в общината, 
условия трудно може да се намери предприятие с добри През август на текущата година достигат сума от около , 
стопански показатели. Общественото предприятие 5,5 хиляди динара. От друга страна, добрата ' 
’Т1екапа" е между сравнително добрите предприятия, платежоспособност им допуска да авансират набавката 
Малко повече от една година самостоятелна работа и на необходимите суровини, материали и стоки, 
налице са изгледи този малък колектив от общо 85 души Тук обаче изтъкват, че е направена само първата ! 
да застане здраво на собствените си крака. успешна крачка. За да стане предприятието модерен '

След отделяне от ”Търгокооп”, за което инициатива хлебозавод с модерна и съвременна търговска мрежа | 
дават самите работници, този малък колектив успява да трябва още много да се направи. Вече идущата година, ( 
стане главният снабдител на населението с хляб и хлебни както е запланувано, следва да се рсновира /из основи/ 
изделия, а относително добри са постиженията и на сегашната хлебопекарница и набави ново, съвременно и 
търговската мрежа. Инак предприятието разполага с 12 ефективно оборудване за производство на хляб и хлебни 
магазина в града и селищата, за продажба на хляб, хлебни изделия. Засега има само една машина за замесваме на 
изделия и колониални стоки. През този период е тестото, а останалото е ръчен труд, който нито е 
възобновен и машинния парк, разполагащ с две достатъчно ефективен, нито пък може да достигне 
специализирани коли за превозване на хляб и хлебни желаното качество. Сегашната хлебопекарница има 
изделия и два камиона за транспорт на стоки. Също така равен покрив, през който прониква влага, па затуй 
през тази година се обезпечават средства и понастоящем нейното реновиране е неотложно.

Проблем, с който години наред 
За размера на направеното може да се съди по- ”Пекарата” е лошата квалификационна структура на Щ 

обстоятелството че само преди една година гражданите заетите - в хлебопекарницата само двама души имат 
негодуват от качеството на хляба. Днес положението е необходимите квалификации, относно завършено 3 
обратно - ^Пекарата” задовлява три четвърти от училнщ4*с изпити за хлебопроизводство /няколко души 
нуждите на населението, а само една четвърта снабдяват са с вътрешни квалификации/, а в търговията също има 
многобройните частни драгстори /мини/ маркетк и само двама с търговско училище. Ето защо в пред- 
изобщо магазини. Дневно на гражданите се предостаь а г стоящият период издигането на квалификационаната 
3 000 кг хляб. Нещо повече: напоследък все по-голяб* структура на заетите ще бъде задача номер едно. . ^
брой частни магазини се снабдяват с хляб от ”Пекарата'\

Инак и търговските магазини на ”Пекарата” са скаб подобряват снабдяването с хляб и хлебни изделия на ■ 
дени с всички стоки, чиято цена е достъпна и пз населението и обществените предприятия, необходимо е | 
отношение на други обществени и частни магазини е постоянно да се борят за по-високо качество. От Щ

частната конкуренция не се страхуват /дори изтъкват, че 
е е желателна/, понеже тя изостря борбата за по-високо ш

Вече идущата година производството на хляб ще се модернизира
в заключителен етап е построяване на склад. ще се среща

В ”Пекарата” сочат, че ако искат да поддържат и

сравнително по-ниска.
Тогава не е чудно, че това предприятие 

платежоспособно във всеки момент и личните доходи на качество, по-добра работа. А тъкмо това е тяхното
стратегическо определение: високо качество.
Подготвиха: Ст. Николов

заетите се заплащат редовно, които между другото по
Ал. Ташков

, , , , ч

ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
- ЗА ЧИСТОТАТА НА ДИМИТРОВГРАД

//котунмц" ОТГОВОРНИ ЗА 
ВСИЧКИ

;$■

^ •'
ДИМИТРОВГРАД гражданите на Димитровград отправят 

забалежки до ”Комуналац” за чистотата на града. 
За всяка нередност сипят обвинения именно въху 
него: В ”Комуналац” обаче изтъкват, че чистотата 
на града трябва да бъде грижа на всички. И не без 
основание. Нашата снимка /направения., 
града/ красноречиво говори за това:.

Често

центъра на 
Буквално

казано, през тези есенни дни, тротоарите на всички 
улици в Димитровград са задръстени с дърва. И ке 
самб^тротоарите, но и част от уличните плата.

В "Комуналац” изтъкват и такъв пример: след 
нарязване на дървата, мнозина граждани не знаят 
какво да правят с трината. Тя се изхвърля 
навсякъде, пълнят се кантИГЙ за боклук, 
контейнерите, а един гражданин взел, че я изсипал

ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА СТОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

СТРОИТЕЛСТВО 

НА СКЛАД И 

РАБОТИЛНИЦИ в канализационната шахта. Сетне се учудват защо 
канализацията е запушена.

По отношение заемането на тротоарите 
”Комуналац” предлага да се въведат общински 
такси за всеки квадратен метър заета площ. Тогава 
и г

След обособяването на 
"Комуналац" като само- 

. стоятелно явно предпри
ятие, все по-остро 
изпъкна необходимостта 
от помещения за склад, 
работилници, гараж и 
машинна база. Понасто
ящем този обект, който 
ще обхване 400 квадратни 
метра, ползваема площ, се 
строи в непосредствена 

| близост на помпената 
станция. Стойността на 
обекта ще възлезе на над 
два милиона динара.

Всъщност този обект 
сами строят заетите в 
”Комуналац” - зидари и 
други майстори, сами ще

обекта се очаква разреша
ване на редица проблеми, 
свързани преди всичко с 
возния парк, който досега 
бе на открито, както и 
работилници 
подръчни материали. 
Освен това, условията за 
работа чувствително ще 
се подобрят, па се очаква 
и подобряване услугите 
на гражданите

жданите ще побързат час по-скоро да 
одят тротоарите и заетите площи по улици. 

Нека посочим, че на тротоарите, освен дърва, 
масово се разтоварват строителни материали, 
различни видове амбалаж и пр.

оРбасосв

за
;Ако димитровградчани желаят чист град - и 

сами трябва да държат сметка за нея. Защото и 
десет чистачи не могат да почистят след един 
замърсител. Картината е нс само 

движението загрозяваща-натрупаните дърва пречат и на

сума. Само гражданите до 30 юни 1991 година не са 
заплати 
Прнбав
обществени субекти дължат още 2,3 милиона - 
сумата от общо 3,3, милиона динара, която на 
"Комуналац” дължат граждани и обществени прав
ни лица наистина е внушителна.

“*'д<'Й? Щ* бкДе’ ако *«Днага заплатят дължимите 
р“носкк/ -« *ш>,ск*т

н М водата с наистина доста голяма
Д0 ГШ1яма степен нормална стопанска 

н^ ^аи"редприятнгго- Така например набавен е 
необхп^истач> но за докомплектуването му са 
обп.?г?о средс™’ конто гражданите и 
задържат НИ организа1*ии неоснователно

ПОСЛЕДНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДО 
НЕПЛАЩАЩИТЕ ГРАЖДАНИ И 
ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТАКСАТА ЗА 
ВОДАТА

ли над един милион динара 
им ли към това, че стопа

такси за вода 
ански и други

ПРЕДСТОИ 
ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ 

ВОДОПРОВОДНАТА 
МРЕЖА

Въпреки многобройните предупреждения и 
покани дължащите да измирят дълговете си, те си 
правят оглушки и не се откликват в желаното 
число. Затова "Комуналац” е принуден чрез 
вестника да даде последно предупреждение до 
всички дължащи, като след това наплащането ще 
потърси чрез съд със законната лихва и съдебните 
разходи. А дължниците ще бъдат изключени от 
водопроводната мрежа. Повторното 
приключване сетне ще трябва отново да заплатят.

За "забравящите” да платят таксата

извършат инсталато- 
реките и други работи, 
така че предприятието 
всъщност около един 
милион динара за набав
ката на строителните и 
други материали.

С построяването на

Пояготаих)
СгНйкошп
Ал/Гмшав

"Комуналац” се среща с големи 
наплащането на таксата на водата, ть 
граждани и обществени субекти дължат огромна

трудности при 
й като мнозина

им

на водата

СТРАНИЦА 6
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ОТ ФОТОАЛБУМА НА СТОЯН ЕВТИМОВ - БРАНКОВСКИ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
И СПОРТСЪБОРИТЕ - ИЗРАЗ НА

аЦмишши народните «ййшЯГК&йЙй?* транннил В тази богата

гТук хората възобновявали своите познанства, чеппппи*0ЛИЗКИ 07 околността и от далечни места 
народни хора й ръченици р ™ а младежите и девойките играели пъстри
^°^°огТ̂
^вашки предмети и т.к Уреп и аин• ^шнищ и вищ гребла и кавали, разни

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ОЩЕ ЕДНА 
КАТАСТРОФА

НА"СВОБОДА” В КВАЛИФИКАЦИИ 
ЗА ПО-ВИСШ РАНГ "ПАРТИЗАН”

"ЗВЕЗДА” /БЛАТО/ - "ПАР- 
ТИЗАН” /ЖЕЛЮША/ 6:1 /2:0/С реорганизация на състезанията в Баскетболната дивизия в 

Сърбия всички първенци на регионалните дивизии, 
които в сезона 1990/91 и във II сръбска дивизия /» 
класирали от второ до пето място, както и клубо 
регионалните съюзи, стават членове на група СЕВЕР, /регион Белград/, 
група ЮГ, /региони Лесковац и Ниш/, ЗАПАД, /Чачак, Валево и 
Ужицс/ и ИЗТОК /Бор, Крагуевац н См.Паланка'.

както и клубовете, 
изток и запад/ са се 

вете които са заявили "Партизан” от село Желюша 
продължава по старому. Когато 
гостува претърпява високи 
поражения. Този път така стана 
в село Блато. Отборът на "Звез
да” просто прегази желюшани - 
с 6:1! Като известно оправдание

С решение на председателството на Баскетболния съюз в Сърбия 
от 27 октомври 1991 година се дава възможност чрез пресей валия в 
регионалните дивизии две наи-висококласирали се отбора да получат 
право да участвуват на квалификационен турнир за попълване на 
Първа сръбска дивизия. В I група, в която ще участвува и "Свобода” 
от Димитровград ще участвуват още следните отбори: "Морава” от 
Владичин хан, "Хайдук Велко” от Неготин, "Зекас” от Рача и ”Млади 
радник” от Пожарсвац.

Обаче председателството на ”Свобода” на 2 октомври т.г. реши да 
не участвува в квалификациите понеже няма зала за отиграване на 
мачове, а и финансиите също така са голям проблем.

Ето как изглежда и окончателната табелка:
1. СВОБОДА /Димитровград/ 14 11 3 1163:997 /+166/ 25
2. БАЗАР-ГОЦЕ /Г.Дреновац/ 14 11 3 1166:945 /+221/ 25
3. КУРШУМЛИЯ /Куршумлия/ 14 9 5 978:857 /+121/ 23

' 4. МЛАДОСТ-ВЕСНА/Б.Паланка/ 14 8 6 1069:1007 /+62/ 22
5. ПИРОТ /Пирот/ 14 8 6 1037:1004 /+38/ 22
6. МИЛАН ТОПЛИЦА /Прокупие/ .14 5 9 1014:1008 /+6/ 19
7. ПРОЛЕТЕР /Житковац/ 14 4 10 974:1109 /+135/ 17 /-1/
8. БУДУЧНОСТ/Бабушница/ 14 1 13 790:1345 /-555/ 15

Изключениеправят съборитмТамю^осшег^и нГпаТницапИиИ°ННИ 
Извор. Главното съдържание на тези събори *** * границата в местността П

са на изчезване

щ
краде!

може да послужи факта, че ”Пар- 
тизан” игра с неопитни играчи.

С последното поражение се 
приближи към "дъното ” на 
табелката. До края на есенния 
дял на първенството остават 
още два кръга и ако "Партизан” 
продължи така - може да остане 
и последен и да се постави 
въпрос дали през пролетния 
сезон идната година може да се 
спаси от изпадане.

В следващия кръг желюшани 
ще играят с "Танаско Раич!' в 
Пирот.

се "на черно" пари и, за съжаление, много се

Приложените снимки говорят за старите и новите събори в Босилеградския край

ДС.ДС.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ- 
БОЛНА ДИВИЗИЯ - ГРУПА 
-ИЗТОК” АТЕЛТИКА: ПЪРВЕНСТВО ЗА ЮНОшИ В СУБОТИЦА

ОЩЕ ЕДНО 
ГОРЧИВО 

ХАПЧЕ

БЕЗ СПОРТНО ЩАСТИЕ
С малко повече спортно щастие и участвувалите трима членове 

на атлетическото първенство за юноши в края на септември в Суб- 
отица щяха да се класират за първенството на Югославия. Именно 
в последните серии и Душица Деянова и Ивица Иванов "развалиха” 
класирането си.

Както ни уведоми треньорът на "Железничар” в Димитровград
класирала 
е шеста.

"А.Балкански” - 
ладинац" /Ниш/ 0:1 /0:0/

Димитровград, 6 октомври 
1991 год.

"Ом-

Александър Марков, Душица Деянова в троен скок се е 
на четвърто място, а в бягане на 400 метра с препятствияДетайл от традиционния събор на Петров ден на Голешко поле, точно на междата с Македония. 

Съборяните са от южната част на Босилеградско и от северната част на Кривопаланашко и Пчинско. За 
този събор постоянният някогашен съборянин Сретен казва; "Приятно ми беше зеленото 

мило ми беше хубавите моми в пъстра народна носия да гледам
Футболисте на "Асен 

Балкански” приредиха на своите 
симпатизанти още 
неприятна изненада, 
домакини претърпяха още едно, 
наистина минимално поражение 
от лидера на табелката - отбора на 
нишки "Омладинац”.

Една от причините за това 
жение е и слабият съдия, 

машния 
ва нещо

троен скок е пети, докато Пеги Гюрова, в скок 
Най-много загуби Душица Деянова, която цяла

Ивица Иванов в 
на височина е осма. 
година се готваше за съюзното първенство.

н рамно поле да 
и танчовода на рампата ливада дагаз

една
Като

МА

МЛАДЕЖКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ГОСТИТЕ НЕ ДОЙДОХАпора
който не отсъди за дол 
отбор две чисти дузпи. То 
раздразни публиката и насмалко 
мачът не беше прекъснат.

Младежкият отбор на "Асен Балкански” няма щастие. Когато са 
домакини - противниците им не идват. Този път това стана с отбора 
на "Прогрес” от Пирот.

Следващата неделя, на 13 октомври, 
туват на отбора на "Драгош” в Пирот.

димитровградчани ще гос-
ДС.

ДС
ПОРАДИ ЛИПСА НА 

СРЕДСТВА

"ЖЕЛЕЗНИЧАР”
НЕ ТЪЖЕН ПОМЕН

На 3 октомври 1991 година на 66- 
годишна възраст почина нашия скъп 
и никога незабравим съпруг, баща, 
тъст и дядо

УЧАСТВУВА
Поради липса на средства ат- 

летицнте на "Железничар” от.
Димитровград не участвуваха на 
първенството за кадети в 
Югославия, - което рроведе на 
6 октомври в тр. Сентя. 
Средствата трябваше да обезпечи 
СОФК-а от Димитровград, но 
това не стана.

ВАСИЛ ХРИСТОВ
"Славчето край Ивор. Традиционен събор - среща или "свиждане” между гражданите от България и 

Югославия. Снимката е от 16 юли 1967 година, когато се бяха събрали повече от 30 ХИЛЯДИ съборяни.. 
Съборът се проведе под лозунга "МИР-БРАТСТВО СОЦИАЛИЗЪМ” На снимката: момент, когато 
1Гьборянските комисии откриват събора.

от Босилеград
М.А.

На 11 октомври /в петък/ ще дадем деветдневен помен на 
гроба му в босилеградските гробища.

Опечалени:
Съпруга Верка, дъщери: Милка и Йелица, зетьове: Стоян 

и Любиша, внучета: Раде, Драган, Оливер и Драган и останали 
многобройни роднини

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ 
ГРУПА "ЮГ"1лй <г/ **

ФУТБОЛИСТИТЕ 
ОТ ЖУИНЦИ 
НЕ ДОЙДОХА

4 юли 1981 година: "Събор на 
движение в Сърбиягоранското 

край В 
Босил

езеро.
еградският оркестар свири 

химнатя "Хей славяни", с което 
а. Го

лясинско

01 крива събор 
фолклор от Бос|

рянският Според утвърдения календар 
на състезанията в есенния 
полусезон в Междуобщинска 
футболна дивизия Враня, група 
"Юг”, на 6 октомври в 
Босилеград трябваше да се 
проведе футболна среща между 
домашния отбор "Младост" и 
футболния отбор "Бурими” от 
Жуинци. Мачът обаче не се 
проведе. Гостите на дойдоха, а 
причината за неидването им ос
тана неизвестна. Сега 
Съотезателната комисия трявбва 
да процени причините за неид- 
ваието и да каже думата си: или 
да определи нов термин за 
провеждане на мача, или да 
регистрира мача със службен 
резултат 3:0 за домашния отбор.

В следващия шести кръг, 
босилсградският отбор гостува в 
Алакипцс па едноименния отбор 
"Алакиннс".

илеград спечели
ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 16 октомври 1991 година 

се навършват
ШЕСТ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата дъ 

щерия и сестра

МИЛКА
СТОИМЕНОВА

от село гаичиловци - ьосилеградска община.
Злата съдба е била такава, та те отне толкова рано, когато 

трябваше да ти се радвам и ти да ни се радваш. Ти ни напусна 
завинаги. Времето не може да пресуши сълзите, нито да ни утеши. 
Ходим на гроба ти, носим цветя и плачем, но нищо 
направим - безсилни сме пред коварната съдба.

В сряда на 16 октомври 1991 година в 11 часа, пак ще посетим 
вечният ти дом, ще положим цветя и пролеем сълзи и отново ще 
възкресим спомени за Тебе.

Каним близки, роднини, твои другари и другарки да ни се 
придружат.

Опсчелсии: баща Асен, майка Лиляна, брат Славс, снаха Дивна, 
братовчед и останали многобройни роднини, другари и др> |

и Дряговш 
Горна Люб

не можем дащица,реките лчиня 
между селата ата и
Дървени град, се срещат хора от
Босилеградско, Търговищко м 
Иранско. Снимката е от съборя 
през 1967 година.

: * 
.»*' ■ • ■

Ст. ЕВТИМОВ
м.я.
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НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИПсрица Илиев 
ЕКОЛОГИЧНАКАРИКАТУРЕН ЕКРАН ТЬПАНАРЯТ

ГО
СПАСИЛ...
Ташко Цветков от село 

Поганово, сега председател на 
местната общност, до преди 
няколко години беше и член на 
известната погановска музика 
Неотдавна ни разказа няколко 
историйкц от които предаваме 
една

ХИГИЕНАТА
Па сватба в село Врабча, на 

"венците", един от свирджиите 
бил заловен в любовна 
авантюра със свекървата 

Дошъл свекърът и се 
обърнал към шефа куде су ти 
свирджийстс?

■ Те ги тука - отвърнал му

Ка дой доя комунистите на власт, па 
наше село некакъв курс за 
онова де, ка се човек склъца,

орагнизираят у 
пръва помощ. За 
ели убие нещо, па кико да се връже и умота, 
та да оздравее

Ние селяците сме биле улави и нищо не 
сме разбирали от тия работи, па они искаят 
да ни поучат и просветат. Оно тъгая беше 
заимно време, дома току-току нема работа, 
па идоме тамо кой од бездер, кой сеир да 
гледа, та беме се позбрале баямПити народ у 
училището. Е, требало па и жените да идат 
там да слушат шо че казуят. Та имаше и 
жени: коя игли понела да плете, коя куделя 
набоднала та преде, коя врътка - да не ден- 
губат и уж да слушаят.

той?
- Всички ли са?
Уйт натам, уй насам, 

видяхме че го няма един
- Е този който сега ти го 

няма - и утре да го няма отсече 
свекърът. Намерихме се в 
неудобно положение. Как да 
свирам без флигорниджията?! 
На сутринта, кога то пийна по 
едно време започна да надига: 
Правим две сватби! Женя син - 
и свекървата.. Щом заговореше 
по този въпрос - аз започвах да 
бия тъпна до скъсване...а на 
флигорниджията намигвах да 
дува по-силно за да не "яде" 
бой...

БОЛНА ПЕСЕН
Научил се дядо 
при някоя млада 
за пари дребни 
има добра наследя 
Ох боже, 
колко е красива, 
но да я оправи, 
никак не бива.
Дяволът да пукне 
"малера” ще счупи, 
дядото ВЕП-аларат 
обезателно ще си купи. 
След няколко дена 
избухнаха резилъци 
при бабата пристигнал 
с прилюпени тешали. 
И виж, за кратко време 
какво чудо стана - 
дядовата болест

Жестоки питиета 
и любовни романи - 
кой това може 
на нас да забрани? 
Порно касетки 
и къси полички - 
това е нормално 
почти за всички.
Тези пороци 
вяма да се "спречат” - 
за геори ги смятат 
от трипер що се лечат! 
Хич не ни пука, 
че това е ”брука”.

■ ШГ.

И на заразлравляат там, кое како било, що 
било, триста ни !)и наказуваят дека ти мож 
све да запазиш. Како рани да се връзуят, 
како болни да се гледаят, како да не носат 
при доктур, па нам-що, нам каде и ни 
заказуваят за хигиената, речи го за чистотата 
де Па како не сме умеяле да се дръжиме 
чисто, да се миеме, да се баняме по-често, 
како да се переме, па како требало манджи 
да готви ме И такива ми ти работи.

По после ка почнаят да ни дзустрат какви 
сме били заостанале и некултурни, та сме 
живеяли на душемета и сме се греяли на 
огнища, па не сме умеяли да се раниме, но 
убавата манджа сме изиджале преко зимето 
ка нема работа, а летно време у най-тежката 
работа яле сме урда и оцет, та мани, мани... 
Направил ни за никъде

Е най-после ни казаят сек да си направи 
нужник тъка по-настрана от къщи и там да 
идеме по навонка, а нее како досъга прокаде 
плотищата и стреите и да се бришеме с 
ония цигарените книжки, а не с лопен и 
чичок

И тъка едно пет-шес дъна све ни у чия и 
баламосувая како и що, па и това замина. Из- 
лезнаме у училшнийо двор и Миял 
Бакалски ме прашуе

М.А

ИЗЛИШЪК
Кой как иска нека си тропа 
ние, босилеградчани, 
с трипера влизаме в Европа!? 
Не е важно, 
че вдига се глума, 
и старо и младо 
за една случка дума:

- Опасно е когато 
станеш излишък работна 
сила - при собствената си 
съпруга.

- Все повече пред
приятия произвеждат - 
излишък работна сила.

Л.М.

цяла околия захвана. 
А уж всеки се пази 
да не се зарази!

Радко СТОЯНЧОВ

МОЛЯ БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ Тъй като същата комисия на две сесии на скупщината даде 
две различни предложения за директор на кадастъра, то 
един от делегатите напомни, че те не са на пазар да 
купуват чушки зелени или червени. Реагирайки на това 

Известно е, че с избора на ръководител на общинското председателят на комисията Саша Колев не без обида каза: 
геодетско управление вече дълго време има проблеми, с 
които и скупщината дълго време се занимава, а и 
съдилищата. Много често на сесиите на скупщината се 
търсят пояснения от комисията за избор и наименования.

ЛЮТИ ЧУШКИ
- Червени или зелени все едно, но аз зная че като пред

седател на тази комисия изядох много люти чушки и 
повече не мога! - и напусна сесията на скупщината.

- Разбра ли съга, бата Стоимене?
- Разбра! - му викам.
- Е па щом си разбрал, збирай дъски и 

прави нужник Па ка идеш овчар по Бели 
брегове и те спиши по нужда, ти остави ов- 
ците, па преко Бензовица, преко Ветрена 
воденица, Станкови вирове и Длъга падина, 
тръчи дома у нужника Па дали овците че 
ванат по житата, ели че 1)и вуците изедат, 
нее важно, ти си гледай хигиената.

АТ.

Ш'Штй! <штд „РАЗДРУЖАВАНЕ”
Минаяг години от гьгай 

сетим, па си мислим: Е-е- 
ни дойде довека. Никому се на гази у 
сття Д ‘!П°бреТ% Сите искатна чисто и на 
Хигжнат* „дат Искам И * ама немогу. Нее 
папап сеЛД^'"' Н0 У паРеннко. Има ли 
ГПР с“ 1е се сети како ла живее А ние, 
пооУеа„*РЗГ земат ни го търговците и 
ни ппиу-Дг,.Па после НИ збираят на праз- 
ЧДДРИК Зки’ та ни прават будали
рабп1НТе'пкд нзвиваят «Ръпи на оная

на овам, а я се 
е, те тая хигиена

и за

Стоимен Шляпарата

щЩШЯЩШШ
сда - Ниш. КОМЮТОРЕИ НАБОР^гЖ^ СМЕТКА: 62500-603-9529 
Просвета", ул "Войвода Гой^ш^, щад ЩщНиш. ПЕЧАТНИЦА.

БттШС Укю «а президент* и* СФРЮ 
Йосип Броз Тмто от 14 фебруари 1975 
годиш издателство "Братство”, е удос
тоено с Орден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и 
Графическа дейност н за принос в ра> 
внтето на брастството н единството 
между нашигге народи и народности.

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


