
В ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА 1991 *

ТАЗИ ГОДИНА 29 ноември - 48-я Ден на Републиката 
минава в знак на един драматичен и съдбовен период за 
Югославия. В знак на кървава гражданска война; безумна, жес
тока и мръсна, наложена на Югославия от силите на 
сецесионизма, национализма и фашизма, която поразените 
сили от миналото, хищниците на Югославия, ползуват да я 
разпокъсат и осъществят вековните си тежнения за доминация 

-над.тези стратегически важни простори на Балканите.

с ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ
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СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА

]ТЕМА НА СЕДМИЦАТА
От Втората световна война нова Югославия излезна като 

страна победителка в антихитлеристката коалиция. Със 
заслужен авторитет, тя бе една от държавите основоположници 
на ООН и с десетилетия неен и влиятелен член. В перибда на 
"студената война” и блоковото конфронтиране между Изтока и 
Запада - изтървала се от челюстите на блоковете - като 
независима държава, с години 
смекчаване на напрежението между 
за което миролюбивото човечество й отдаваше голямо приз
нание.

ДЕБЛОКИРАНА Е 

ДЕЙНОСТТА НА 

СКУПЩИНАТА НА 

СФРЮ

ПРИМИРИЕ 

ИЛИ САНКЦИИ? наред тя беше фактор на 
у блоковете и свърхсилите,

Югославският драматичен политически и въоръжен 
онфлнкт отново навлезе в етап, който от позицията на 
'икновения човек едва ли може ясно и конкретно да се 
ефннира. Това е етап на силно дипломатично врение в 
ьрнето на високата световна политика, от което да изкипи 
якаква политическа чорбица /за някого тя може да бъде н 
орчнва/ или пък огънят под него ще стихне до второ, 
)ето...пето подклаждане.

В каламбура на дипломатичните изявления и съобщения 
а доминантните, междун; 
гославската драма може 
ашата криза окончателно зае едно от централните места в 
чционното поле на Организацията на обединените нации, 
ова може да бъде една от необходимите основни предпостав- 
и за мирно разрешаване на югославския проблем, тъй като 
сданието на световната организация интересите на всички 

60 страни имат по-малки или по- големи изгледи да 
“частвуват в играта, а това обстоятелство понякога може да 
<аже решаващо влияние въ 
рябва да излъчи сравните 

проблем. Н

През шестдесетитите години Югославия стана и ос
новоположник и център на необвързаното движение и даде 
голям принос към усилията да се запази мирът и сигурността 
в света. Тогава в кризисните райони на Синайската пустиня 
изпращаше военни контингенти в "сините каски” между 
воюващите страни. Югославски генерал бе комендант и на 
"сините каски” на ООН в иранско-иракската война. Името на 
Югославия се изговаряше с голямо уважение в света. Стотици 
държавници и дипломати идваха в Белград за съвет, насърчение 
или утеха. Думата на Югославия се слушаше и уважаваше. Гор
деехме се, че сме югославяни. Живеехме безгрижно с илюзията 
за братството и единството и си приписвахме ролята на челен 
отряд на прогреса в света.

Но, през последните няколко години всичко това се обез
цени и буквално пропадна. Попаднахме в икономическа и 
държавна криза. Самоуправителната социалистическа фасада 
на Югославия скриваше същността на един режим, в който 
влиятелните югославски главатари от северозападните части 
на страната подло готвеха планове за нейното унищожаване. 
Сърбия и сръбският народ, които в двете световни войни 
дадоха огромни жертви за създаването на югославската 
федерация, под лозунга "Слаба Сърбия - силна Югославия” 
систематично бяха отслабвани и разпокъсвани.

СЪВЕТЪТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАЙНИНИТЕ ЩЕ 
Е ШАВА С КОНСЕНЗУС И НА ВСИЧКИ 

РЕПУБЛИКАНСКО- ПОКРАЙНИНСКИ ДЕЛЕГАЦИИ, 
ОСВЕН КОГАТО СЕ ГЛАСУВАТ ВРЕМЕННИ МЕРКИ, ЗА 
СОИТО Е НЕОБХОДИМО ДВУТРЕТИНСКО 
МНОЗИНСТВО, А СЪЮЗНИЯТ СЪВЕТ ЩЕ ПРИЕМА 
РЕШЕНИЯ С МНОЗИНСТВО.

а родни фактори и на актьорите на 
да се улови само една ясна нишка:

рху развитието на процеса, които 
елно обективно и справедливо 

желател- «9ешение на даден
ата развръзка, ангажиментът на 
уединените нации може да бъде само от полза, което показва 
една положителна традиция на световната организация още 
г първата й намеса в регионалните н 
ума за факта, че усилията на 
азрешаване на определени конфликти на замното кълбо, 
икога не са преднзвикати допълнително изостряне на 
роблемите. От аспект на тази традиция и югославяните не 
и трябвало да претърпят щети от намесата на ООН.

о дори и да не се случи 
Организацията на м!

' :
конфликт е. Става 

насочени към
други 1 
ООН,

Щйд

Ййр
I-^«1

'1о в полувековната история на световната организация се
адиция: много 
е е включила 

есетилетия се мъкнат 
орк или Женева без 

в това отношение 
I се занимава над

абелязва още една сравнително лоша тр 
роблеми, в разрешаването на които с 

^Организацията на обединените нации с да 
|Йо кулоарите на нейните сдання в Ню И 
^окончателно решение. Показателен пример 
;<! близкоизточният конфликт, с който ОО!
640 години!
; ' Каква съдба в сданието на Източната река ще доживее 
'югославският конфликт? Като най-нов, той лесно си прокар
ана път до първото място на "ранг-листата”. Освен това този 
конфликт бушува в недрата на Европа и носи в себе си много 
^леперкусии за стабилността на стария континент и световния 
рйир, което принуждава международните фактори много по- 

оггензивно и много по- ефикасно да се занимават с него. Това 
основният изочник на дипломатичната "треска” в 

едалището на ООН. След няколкодневно "сондиране” на 
бстановката в Югославия там се върна специалният 
ратеник на генералния секретар на ООН Сайрус Венс с под- 
иса на Слободан Милошевич, Франъо Туджмаи и Велко 

Садиевич под текста на четирнадесетото примирие, което 
1*ше сключено в седалището на Обединените нации в Женева. 

Глед това Перес де Куеляр изпрати писмо до Съвета за сигур- 
ост в което се застъпи за сериозно отношение към пред
ложението за изпращане на "сини каски" в Хърватско. Куеляр 
цени; че решеиЕетГза изпращане на международни сили 
рябва да оъде взето час по-скоро. По инициатива на 
[елнкобрнтамия, Франция н Белгия в Съвета авагуртег 
апочнаха консултации във връзка с най новата 

1Я за Югославия, която е подготвена от 
поменатите членик на ЕИО и Съвета за сигурност- В най-

■ както и «ГГЯВГ

да
Рухването на тоталитарните догматично-социалистически 

системи и разпадането на социалистическия лагер, от една 
страна, обединяването на Германия и нейната позиция на най- 
мощен фактор в западноевропейските обединения, от друга 
страна и позицията на Съединените американски щати като 
единствена световна свърх сила, из основи промениха рав
новесието в международните отношения и създадоха условия 
за осъществяване на старите планове и амбиции за сфери на 
влияние и доминация. Духът на Австроунгарската империя и 
на Третия райх пак витаят над Европа взирайки се отново към 
Югославия, като към една от своите стари жертви.

съвет и коригираха прин
ципите, въз основа на които 
ще се приемат решения 

Съветът на републиките и 
покрайнините и занапред ще 
решава с копсензус на 
републиканско-покрайнинс 
ките делегации, освен когато 
приема временни решения, 
за които е необходимо 
двутретинско мнозинство. 
Съюзният съвет ще приема 
решения с мнозинство от 
общия брой делегати, който 
сега възлиза на 160 /докаю в 
него бяха и делегатите от 
Словения и Хърватско, този 
съвет наброяваше 220 
делегати/. Следователно, 
Съюзният съвет на 
Скупщината на СФРЮ шс 
приема решения, за които 
гласуват 81 делегати. Когато 
става дума за решения, с 
които са засегнат въпроси за 
мира и войната, национал
ното равноправие и 
човешките 
мнозинство съчиняват 91 
делегати

След повече от четири 
месеца Скупщината на 
СФРЮ започна отново да 
работи според 
принцип "кой го няма, без 
него се може". През миналата

известния
Ето защо борбата, която днес се води за оцеляването на 

Югославия, в която както изпреди Сърбия и сръбският народ 
в Югославия, заедно с Черна гора и с Югославската народна 
армия заеха предно място, в същност е продължение на веков
ните борби и конфликти на тези балкански пространства. От 
там и историята, която днес отново захваща поразените сили 
от миналото, техните жестоки нападения и кампания срещу 
Сърбия, Черна гора, ЮНА и всички които са за Югославия и 
разобличават плановете им.

След като извърши 
деблокада на дейността си, 
Съветът на републиките и 
покрайнините 
заключения по 
икономическите санкции 
против Югославия, които 
въведе Европейската 
икономическа общност. 
Делегатите оцениха тези 
санкции като грубо 
нарушаване на принципа за 
ненамеса във вътрешните 
работи на независими 
държави.

Съветът на републиките 
и покрайнините на 
Скупщината на СФРЮ прие 
акт, с който се изважда от 
сила Законът за фонда на 
солидарността 
неовбързаните 
развиващите се страни.

прие
повод

роекторезо л ю ци Може би 29 ноември следващата година няма да бъде Ден 
на Републиката, както впрочем и сега не е общоюгославски 
празник. Но ако е точно, че силите на прогреса и правдата 
винаги са побеждавали, макар и с много жертви, някоя нова 
Югославия и по- нататък ще чествува някоя нова дата като ден 
на Югославската република.

В.Д. - Ст. Ст.
сили

„плом.тичн. капали «Р“ХиСТ .^ГсУЖрг"го 
гьзможно да се ^^ ^говиато организация "все
търху вноса на нафта, понеже в светиш м използува като 
,0^4 се схвани, чс «ДР“
юследно оръжие, с което актьорите ка Р прекратят
нс бъдат принудени д> си послужат с разума и прекра,

Ако с така, тогава позициите иа »№И»пфликта >0011 
ложе да се обозначи с дилемата или примирие явя V

ЙЙ8ЙГ. .Та^етПеТиз^ЗХ^нГе

«почне да се споменава Р „снните каски” но цялата 
зредяижда разпределение ни сиище 
територия на Хърватско.

ще
-<■

СТРАНА КОЛЕКТИВЪТ НА ИЗДАТЕСТВО 
"БРАТСТВО” В НИШ 

ЧЕСТИТИ

права,

с
И Макар че за тези прин

ципи и правила в дейността 
на Скупщината на СФРЮ 
гласуваха

седмица съюзните делегати присъствуващи делегати, 
от Сърбия Черна гора, все още не е известно дали 
Македония, Босна и Хор- съюзният парламент ще 
цеговина Косово и работи в "новия" състав, 
Войводина по нужда понеже делегатите от ал- 
иромениха някои правила в банската 
работата на съюзния парла
мент и по този начин 
създадоха формални условия 
поне за временна деблокада 
на дейността на Скупщината

СФРЮ. Тъй като и този път т тсконституционпи актове, 
пс дойдоха делегатите от Македонските делегати 
Словения и Хърватско, /вписаха, чс са готови да
пписъствуп шиите делегати участвуват в работата па 
у/тпъолихв нов кворум ни сшйзиия парламент само 
Съвета на републиките и ако той работи в 
покрайнините и на Съюзния комплектния си състав.

всички

ДЕНЯ НА 
РЕПУБЛИКАТА 
- 29 НОЕМВРИ

народност 
написаха писмо на ос
таналите си колеги, с което 
ги уведомяват, чс не искат да 
участвуват в гласуването на 
"нелегални и

на

0 ПОЖЕЛАНИ/! ЗА МИР, ЩАСТИЕ И ЛИЧНИ и колективни успехи
К.Г.



ТУАЛНО • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛЦ.
РЕПУБЛИКА СЪРБИЛ СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПРЕД В. ПРОМЯНА НА СЪВЕТСКОТО СТАНО

ВИЩЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИЗАТА В 
ЮГОСЛАВИЯ

'"ПОЛИТИКА“ СЛБД}ЗАВтЩМЕтСИОТ ЖЕНЕВА

СЪЗДАДЕШ ПРЕДУСЛОВИЯ ЗА 

ИЗПРАЩАНЕ НА МИРНИ СИЛИ НА ООН
МОСКВА 

ПРЕДУ
ПРЕЖДАВА: 

ДА НЕ СЕ 

ВЪВЕЖДАТ 

САНКЦИИ

политическо влияние да се пое- на военни стълкновения не може 
тигне мир и създадат условия за нищо да осъществи.

След пребиваването си в 
лавската криза. Такова становище Югославия Сайрус Венс и Марк 
ние потвърдихме и в преговорите в ролдинг изнесоха свои оценки и

становища и идеи, отнасящи се до 
Очакваме и върховнищвото, възможните решения Принципно 

което досега нарушаваше всяко гледано, това е един положителен 
прекратяване на огъня, след всичко 
което стана, поне този път, да 
схване че с едностранчиви 
решения, насилство и натрапваме

Отзовавайки се на молбата на 
редактора на в. ”Политика” Хаджи 
Драган Антич, след завърщането 
си от Женева председателят на 
Република Сърбия Слободан 
Милошевич даде следното 
изявление:

- Както и досегашните, и 
разговорът от 24 ноември със 
Сайрус Венс беше отЪорен и 
конструктивен. Безспорно, 
прекратяването на огъня и 
деблокадата на поделенията на 
ЮНА, която не може по-нататък да 
се отлага от страна на хърватските 
власти, представляват предусловие 
за реализация на предложението за 
изпращане на мирни сили на 
ООН. Решението за това зависи, 
естествено, от Съвета за сигурност 
и генералния секретар Перес де 
Куеляр.

Несъмнено е, че Пред
седателството на Югославия, 
давайки такова предложение, 
правилно е постъпило. Сигурен 
съм, че никой комуто е при сърце 
прекратяването на военните 
стълкновения, не може да се 
противопоставя на това пред
ложение. Дори и ония, които не 
искат мир, поне явно, не могат да 
го отрекат.

Както и досега, Сърбия ще 
положи целокупното си

политическо решение на югос-

Женева

подход, основан върху идеята за 
пълна защита на свободата и

Съществува възможност да се прек
рати гражданската война и установи 

в Югославия - заяви на 
пресконференция на 25 ноември 
официалният представител на Мини
стерството на външните работи на 
СССР Виталий Чуркин. Тъкмо зарад 
това, каза Чуркин, не трябва да се 
прибягва към икономически санкции 

крайна мярка против Югославия. 
Трябва да се пристъпва с крайна 
предострожност.

Съветското

на народа всигурността 
застрашените предели. Това са - 
както е известно - преди всичко 
сръбските край ни. Значи, при 
моите комплименти за конструк
тивността и доброжелателността 
на Сайрус Венс, трябва да се има в 
предвид, че от идеите и пред
ложенията до тяхнто претворяване 
в живота пътят не е лесен и прост. 
Налага се да се преодолеят 
множество открити въпроси, за да 
се стигне до окончателно решение 
Разговорите в тази насока ще 
продължат, но никой за чиято 
съдба се касае, в тях, не ще бъде 
занемарен, нито оставен пострани. 
Това са твърде крупни въпроси, за 
да може който и да било върху 
си да поеме ролята на арбитър. 
Нито едно окончателно решение 
без волята на народа, за чиято 
съдба се касае, каза между другото 
председателят на Република 
Сърбия Слободан Милошевич.

като

министерство 
външните работи с посоченото 
изявление съществено промени своето 
становище във връзка със санкциите 
против Югославия. Предварително, с 
разбиране бе прието решението на ЕО 
за въвеждане на санкции, при 
напомняне, че Москва няма да ги 
прилага. Съветското становище за ем- Н 
баргото върху доставката на нефт се ;«•. 
свеждаше на предложение предварител
но в Съвета за сигурност да се извършат 
щателни консултации.

Промяната на съветското становище 
във връзка с икономическите санкции се 
довежда във връзка, с идването на 
Едуард Шеварнадзе за шеф на 
дипломацията. В едно интервю след 
връщането си на поста Шеварнадзе е из
разил въздържаност по отношение 
икономическите санкции против 
Югославия, позовавайки се на примери, 
при които ни дългогодишното ембарго 
не дало никакви резултати.

Шеварнадзе като нов аргумент за 
въздържаност, когато се касае за 
санкции, привежда оценката че още не са 
изчерпани всички възможности за пос
редничество
разрешаването на югославската криза.

/Танюг/

на

себе

НЕФОРМАЛНО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ЗА ЮГОСЛАВИЯ

СПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА 

ИЗПРАЩАНЕ НА ТИНИТЕ 

КАСКИ”
На затворено нефомално заседание на 

Съвета за сигурност при ООН във връзка с югос- 
лавската криза е обсъдено писмото на 
генералния секретар на ООН Перес де Куеляр 
за резултатите от посещението на Сайрус Венс 
на Югославия и резултатите от Женевската 
среща.

и добра воля в

БУТРОС ГАЛИ 

- НАСЛЕДНИК 

НА ДЕ КУЕЛЯР
™™о“л ЙИ НДПРЕДСЕДДТШС.;

КИТАЙЦИТЕ НИ ДАВАТ 

ПЪЛНА ПОДКРЕПА
В писмото, което е побликувано като 

официален документ на Съвета за сигурност Де 
Куеляр запознава за разговорите на Венс с югос
лавските политици, специално с Милошевич 
Кадиевич и Туджман и Женева, като между 
другото се констатира и следното: "Срещата 
Женева, която беше председателствувана от г-н 
Венс беше твърде конструктивна. Документа, 
който подписаха тримата югославска

участници дава възможност веднага да се 
пристъпи, от Хърватска страна, към премахване 
на блокадата над казармите на Югославската 
армия. Поделенията, намиращи се в тези казар
ми с целокупното си снаряжение, биха се из
теглили от хърватска територия.

На 21 ноември Съветът за сигурност при 
ООН единодушно прие резолюция, с която 
на Генералната скупщина се препоръчва за 
нов генерален секретар на ООН да бъде 
изоран 69-годишния председател на 
египетското правителство, опитния 
дипломатик Бутрос Гали. С това решение е 
удовлетворено искането на африканските 
страни начело на ООН да застане 
представител на Африка. Мандатът на Перес 
де Куеляр изтича на 1 януари 1992 година 
Очаква се препоръката на Съвета за сигур
но0,1' да бъде приета и от новата 1992 година 
този важен пост да поеме Гали.

в
С китайското принципно 

становище Югославия 
получи голяма подкрепа 
Организацията На
обединените нации, така че 
ще може без натиск и изнуд
ване, по мирен начин, да 
разрешава своята тежка 
драма. С оглед на големия 
престиж, с който Китай се 
ползва в света, то китайската 
подкрепа ще има голямо 
влияние при решаването по 
нашия въпрос. Това в най- 
къси черти е същината на 
изявлението на Борисав 
Йович, член на Пред
седателството на СФРЮ след 
разговорите, които е водил с 
председателя на Китай Ли 
Пенг и заместник- 
председателя Ву Хсусиен за 
нашата криза, начините за 
мирното й преодоляване и 
по-нататъшното развитие 
на отношенията 
Югославия и Китай.

сините каски”, Китай е пов- 
торил своето засвидетел- 
ствувано становище "сините 
каски” да се изпращат само да 
предотвратяват стълкно
венията 
Ако в ООН

в

между двете страни. 
II всички се съгла

сят в Югославия да се изпра
тят мирни войски Китай 
няма да се противопоставя на 
това, зачитайки и официал
ното наше становище и 
преценка, че това решение би 
допринесло към разрешаване 
на стълкновението, което от 
ден на ден отнася нови 
жертви

Най-важното е, че с договорено да се ус- 
танови прекратяване на войната от 24 ноември 
1991 година Вярвам, че от съдбовно значение е 
осъщественият договор в Женева да се 
превърне в дело. Г-н Венс даде дознание на 
югославските събеседници, че решение за 
изпращане на мирни сили на ООН може да се 
приеме само при условие да се осъществи 
трайно, примирие...^ 10„,

Вярва се, че Гали ще изиграе важна роля 
в мирните преговори на Близкия изток, с 
оглед на факта, че го уважават и двете 
спорещи се страни. Бутрос Гали изигра 
важна роля по време на подписването на 
мирния договор между Израел и Египет в 
Кемп Дейвид през 1979 година Китай, както счита 

Иович, се държи принципно, 
когато се касае за 
Югославия, като остава 
уверена че ние сами можем 
по мирен начин да намерим 
изход от военния метеж. Тя 
усилията на международ
ната общност вижда като 
оказване на помощ на такива 
наши определения, изтъква 
Иович.

_ и постоянно 
се застъпва за миролюбиви процеси в близ
коизточната криза Известни са и множество 
други негови посреднически мисии.

Една от първите„„___ по-важни
дипломатически задачи на Бутрос Гали 
бъде да положи 
югославската криза

между
ще '.«ч;

усилия за разрешаване на
Във връзка

в
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В ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАГИСТРАЛАТА НИ1П-ДИМИТР0В1РАД
БОСИЛЕГРАД: ЛИЦЕТО И ОПАКОТО В ОТНОШЕНИЯТА 
МЕЖДУ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ФОНД И ИЗОСТАНАЛИТЕ 
ОБЩИНИИТАЛИАНЦИТЕ ИСКАТ ДА ВЛОЖАТ 

800 МИЛИОНА ДОЛАРА
ПАРИТЕ НА 

БОГАТИТЕ, 

СМЕТКАТА НА 

БЕДНИТЕ!

БЕОГРАД I

* ► ИДЕЖО РЕШЕНзЕ ТРАСЕ НОВОГ АУТОПУТА 
НИШ - ПИРОТ - БУГАРСКА ГРАНИЦА

Аутопут .братства и {единства"
■ брдска траса 
: посто{еЪи пут

■Ч- ФИРМАТА **ПАЛЛ- 
ТИНО ИНВЕСГР* ОТ РИМ, 
СПОРВД ИЗЯВЛЕНИЕ НА 
СРЪБСКИЯ МИНИСТЪР 
НА ТРАНСПОРТА, Е 
ГОТОВА ДА ВЛОЖИ 
ТОЗИ КАПИТАЛ ПРИ УС
ЛОВИЕ ДА ПОЛЗУВА 
НОВИЯ 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 30 
ГОДИНИ

БУГАРСКА
о VБела

ПаланкаНИШ ч
ПЪТ в

ПИРОТЧ
СКОПГЬЕ г' РЕПУБЛИКАНСКИЯТ ФОНД ЗА НАСЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО 

НА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА В СЪРБИЯ 
ДОСЕГА ДАДЕ ЗНАЧИТЕЛЕН ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ТЕЗИ 
СРВДИ. ИЗРАСГНАХА НОВИ ФАБРИКИ, ЦЕХОВЕ КОМУНАЛНИ 
ОБЕКТИ... ОБАЧЕ ЗА СМЕТКА НА НЕРАЗВИТИТЕ СРЕДИ ЧЕСТО 
СЕ РАЗВИВАХА И ДАЛЕЧЕ ПО-БОГАТИТЕ ОТ ТЯХ. ТОВА 
НЕЛЕПО ЯВЛЕНИЕ ПОЧУВСТВУВА И БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА

.У*
СОФШАДимитровград/ао«дС—

Тези дни в Белград министърът на транспорта в Сърбия Миле 
Пешич е водил разговори със Сипвано Франконети, председател на 
фирмата "Палатино инвест” от Рим, във връзка с условията, при 
юито тази италианска фирма е готова да вложи собствен капитал 
изграждането на автомагистралата Ниш-Димитровград, чиято 
дължина е 107,4 километра. След разговорите Пешич е заявил, че 
съществуват добри изгледи автомагистралата от Ниш до югос
лавско- българската граница да бъде завършена в срок от три години. 
Италианските партньори са изучили задълбочено всички документи, 
юито е подготвил институтът за пътища от Белград и са направили 
извод,че имат сметка да вложат 800 милиона долара при условие да 
ползуват новия път в продължение на 30 години.

Новият автомобилен път Ниш-Бела паланка-Пирот- 
Димитровград- югославско-българска граница, според обясненията 
на Миле Пешич, ще минава не по долината на река Нишава през 
Сичевашка клисура, където съществуват 15 тунела, но по ново трасе

само с два тунела. Доколкото се сключи договор със споменатата 
италианска фирма, автомагистралата ще бъде построена на образеца 
на съвременните италиански автомагистрали. Италианците смятат, 
че за реализацията на проекта е необходимо да се сформира смесено 
акционерно предприятие. В този случай партньори от наша страна 
би била нафтната индустрия от Нови Сад.

През последните десет цех преди това повече работеха 
години Републиканският фонд на стари и износени машини от- 
за насърчаване развитието на колкото на нови с които да 
икономически изостаналите могат да създават доход. За тези 
краища покрай другото в средства в чужбина (Италия) 
Босилеград финансира бяха набавани 75 различни 
изграждането на четири модерни машини, от които 30 
промишлени обекта. Един всред компюторски, т.е. последна дума 
тях - цехът на ЕИ за произ- на техниката. След дълги и 
водството на ПВЦ кондензатори дълги преговори и договори в 
- вече една г.одйна на работи и Босилеград обаче пристигнаха 
получи епитета на политическа едвам 11. Впрочем, те и не бяха 
фабрика Останалите три-цехът спорни, 
за чорапи, цехът за сушене на 
овощия и зеленчуци и цехът за 
конфекция, в които работят над 
500 работника дадоха и дават 
принос във всеобщото развитие 
на общината

в

При положителен резултат на преговорите с партньорите от 
Италия и навременна подготовка изграждането на втомагистралата 
Ниш- ['■.• ославско-българска граница трябва да започне през юни 
1992 година При това трябва да се подчертае, че реализацията на 
този проект ще създаде условия и за изграждане на голям брой ин- 
фраструктурни обекти край новата автомагистрала. Правото на 
изграждане на такива обекти ще се "купува” на публични търгове, 
които ще бъдат организирани от собствениците на ав
томагистралата. В Републиканския фонд не 

крият, че "Зеле Велкович” 
нецеленасочено е ползувал 
средствата. По инициатива на 
представители на Босилеградска 
община, които по този случай 
направиха възражение до Фонда, 
през средата на тази година 
Изпълнителният съвет на Фонда 
застана на становище "Зеле 
Велкович” и Босилеградска 
община да изнамерят съвместно 
решение в срок от месец дена 
като при това се има предвид 
приетите програми и отпус
натите средства. Това ще рече, че 
се налага машините да се 
поместят там за където са и 
предназначени - в Босилеград.

Изпълнителният съвет на 
Фонда тогава е приел и следното 
решение: "Доколкото не се 
намери съвместно решение в 
този срок, Фондът ще потърси 
да му се върнат нецеленасочено . 
изразходваните средства 
съгласно законопредписанията”. 
От тогава - началото на юни - 
досега нито машините пристиг
наха в Босилеград, нито пък 
Фондът предприе оповестените 
мерки.

както се подчертава в проектозакона, фондът средства да обезпечава 
от републиканския бюджет и същите ще бъдат ползувани въз основа 
на инвестиционни програма за които съгласие ще дава 
Републиканският завод за развитие. В проектозакона за недостатъчно 
развитите краища се утвърждават нови критерии за икономическата 
изостаналост на отделни общини.

На заседанието членовете на Изпълнителния съвет към 
Общинската скупщина в Босилеград, въпреки че и на единия и друг 
проектозакон дадоха съгласие, до компетентните органи, отправиха 
и съответни свои забележки и предложения.

Изпълнителният съвет е на мнение, че занапред фондът много 
по- голяма активност трябва да прояви върху изнамиране на 
програмно- развойни определения и инвестиционни проекти, които 
биха се реализирали на недостатъчно развитите краища. Да се 
стимулират, не само кадри в онези производствени цехове в чието 
изграждане е участвувал досегашният републикански фонд, но и 

стопански колективи, които осъществяват добри стопански 
резултати. Приоритет да имат икономически оправдателни и доход- 

програми, които ще се обосновават върху ресурси с които раз
полага отделна среда. Всички програми да се закръгляват, като тех
нологическо- икономическа цялост и да могат да работят като 
самостоятелни производствени обекти. Същевремено 
Изпълнителният съвет към ОС в Босилеград е на мнение 
Управителният отбор на фонда да наброява, не както е запланувано 
9 членове, а 15, от които един да бъде от Босилеградска община.

Когато пък става дума за проектозакона за утвържданс на 
недостатъчно развитите краища, Изпълнителният съвет към 
Общинската скупщина в Босилеград е на мнение, че онези общини 
коиго според новите критерии са изгубили статус на изостанали, 
занапред не трябва да ползуват средства от фонда. Още повече, че с 
оглед на увеличения брой общини, въпреки че размерът за 
обезпечаване на средства е увеличен, средствата няма да бъдат 
достатъчни за успешното изпълняване на заплануваните му цели и 
задачи.

! ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
В БОСИЛЕГРАД

ЗА НОВИТЕ ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА
Общината, без оглед финан

совата помощ от Фонда и от ос
танали
източници, все още се числи към 
екстремно неразвитите краища.
Това обаче не пречеше на нейна
сметка да се развиват далече по- 
богати от нея среди.

БЕДАТА
БОСИЛЕГРАДСКО, ПОМОЩТА'
ВЪВ ВРАНЯ

През миналата и тази година 
за развитието на Босилеградска 
община Фондът е отделил над 75 
милиона динара. От тези 
средства 25,8 милиона са дадени 
на мината за олово и цинк 
"Благодат”. От значание е да се 
подчертае, че рудните залежи на 
тази мина са на територията на 
Босилеградска община, а 
седалището й е във Враня.

Представители
^яГГо^ТтГ^ т„ С-УРНО е. -е <*ва и не

"Благодат1'’ нТсТобане —а“ а политЙаа ЙГодЙ 
съгласни когато тези соедства се даде "Рин0° в Раави™"° на

на Босилеградска община. йазГитието нЙ Гмйно изТс 
Потърсили са отговор от ?ЙЙалИте ^шГСъвсем е 
Изпълнителния съвет на Фонда * оловно'пиняовитйзащо средствата са приписани на точно’ че ол°вно цинковите 
Босилстцалска община но РУДИ са една от стратегическите Босилеградска оощина, но и дефицитни суровини в Сърбия

_ . и че насочените средства на
СЪВРЕМЕНИТЕ МАШИНИ "Благодат” ще дадат принос в 

ОСТАНАХА В ЛЕСКОВАЦ развитието на тази мина. Това 
Не само този пример показва обаче не може да бъде оправ- 

как средствата от фонда се пол- дание средствата да се "числят” 
зуваха нецелесъобразно. И на икономически изостаналата 
следващият пример показва, че община, която просто казано 
се касае за народната поговорка няма никакава полза от това че 
"не за кого е печено, а за кого е залежите на тези руди се 
речено”. Именно, още преди три намират на нейна територия.

текстилната Въпрос сдали и "ЗелеВелкович" 
промишленост "Зеле Велкович" можеше да получи посочените 
от Лесковац от Фонда получи средства ако зад себе си нямаше 
3,16 милиона ДМ за докомплек- неразвитата Босилеградска 
туване на цеха за чорапи в община. Според названието на 
Босилеград. Да припомним, Фонда, сигурно - не. 
работниците в Босилсградския

ОСВЕН СРЕДСТВА 

- И ПРОГРАМИ И 

КАДРИ

републикански

в

С какъв темп Босилеградска община ще се развива и занапред ще 
(Зависи от готовността и помощта на отделни републикански органи, 
[институции и предприятия. Това между другото бе подчертано на 
!проведеното през миналата седмица заседание на Изпълнителния 
съвет към Общинската скупщина в Босилеград, на което предмет на 
разискване бяха новите законопроекти за изостаналите краища в 
Република Сърбия: Проектозакона за Републиканския фонд за 
регионално развитие и проектозакона за недостатъчно развитите 
краища - проектозакони които след публичното обсъждане ще бъдат 
приети от страна на Народната скупщина.

На заседанието, на което освен членовете на ИС, присъствуваха 
и представители на стопанските колективи, бе подчертано, че 
Досегашната практика за насърчаване развитието на недостатъчно 
развитите краища, с повечето републикански и съюзни фондове, не 
сдала желателни резултати. Затова се предлагат нови законопроекти 
• Републиканският фонд за насърчаване развитието на изостаналите 
краища да се трансформира в Републикански фонд за регионално 
развитие, в който ще бъдат приобщени и Съюзният фонд за 
насърчаване развитието на изостаналите републики, както и 
съответните фондове на автономните покрайнини и ще работи на 
принципите иа финансово-развойна институция. Запланувано е,

онези

ни

на

м.я.

възражението им не е прието.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАI

В БОСИЛЕГРАД 
ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ години

на пионирите, младежата и войниците, на гражданите, 
работниците и бойците в общината и страна та

Н.К
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ПО ПОВОД НЯКОИ ЕМИСИИ НА РАДИО ПИРОТСЪРВИТВ * ЗЛСТРЛШННИП! РАЙОНИ В ХЪРВАТСКОПОМОЩ >А

ОТЗИВ НА ВСИЧКИ МЕСТНИ 
ОБЩНОСТИ И ГРАЖДАНИ ОТ ДИМИТРОВГРАД 

НЯМА ДЕЗЕРТЬОРИ!
■‘грешените краища н бежанците, събиране на номощп 

патока. Кпкто бе изтъкнато е над очакванията. В акцията са 
послание на Общинския пасли участие пенчки местни 

отбор за окпзпанс помощ на общности на територията на

общината и иочги всички 
граждани. Заключително с 19 
ноември са събрани и пригот
вени за. транспорт за Петриня 
(Димитровград с още няколко

И » Димитровградска ЗП0Т 
община както и винаги досе1'а, 
организирано е събиране на на_3 
помощ за сърбите в

общини от Сърбия оказва 
помощ) 14 459 пшеница, която 

| превърната в брашно е 8 тона 
I Селяните в местните общности 

са събрали 2 364 кг картофи,
1 004 кг фасул, определени 
количества лук, олио и маст. 
Сгочар и "Комунален" са дали 

500 кг брашно, а от всички

ДИМИТРОВГРАДЧАНН 
НА ПОСЕЩЕНИЕ 1 

НА ФРОНТОВАЦИТЕ
к чЖ ПРЕДИ /Щ-ОЖО ДЯЯ ЯО^йМ//Я71^/М ^/ДИО

ДИМИТРОВГРАД1, БЯХА ИЗЛЪ ЧЕНИ НОВИНИ ОТ 
ФРОНТА, В КОИТО СЕ КАЗВА ЧЕ МЕЖДУ 
ВОЙНИЦИТЕ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКО, КОИТО СЕ 
НАМИРАТ НА ФРОНТОВЕТЕ В ХЪРВАТСКО ИМАЛО 
ДЕЗЕРТЬОРИ

г* м
МОвсички ЙГ| граждани които не са дали нищо

динараД1'акцията за събиране на 
помощ най- активно са се 
включили и двете училища в 
Димитровград, къдсто са 
събрани около 4 000 бройки 
различно облекло, предимно за 

деца.

I»■

СА л-' %■ I %'3&Ь 1ч $
* Тази измислица огорчи димитровградчанн особено 

имат близки в първите редове на фронта вЖИВИ И 

ЗДРАВИ
ония, коитоСАО Славоиия, Баранл и Западен Срем, някои от които са 
там почти два месена. Проверихме при компетентните 
общински органи и установихме, че ПИТО ЕДИН 
ЗАПАСЕН ВОЙНИК от Димитровградско САМ не е напус
нал фронта, пито пък от съответното командуване за 
някого е дошло такова осведомсние Истина е, че между 
първите, изпра тени па фронта от /Тнмитровград трима са 
се завърнали сравнително бързо, по те са били в състава 
па единицата отЛссковац която цялта е напуснала фрон
та. По истина е и това че с тази група е заминал и 
МИРОЯЮБ ГЕОРГИЕВ от Жслюпц танкист, който и ден 
- днешен е па фронта и активно участвува в операциите за 
освобождаването па Вуковар. Той е между най-добрите 
танкисти и това може лесно да се провери

Я' >
I) събиране на помощта пк- 

включиха и всичкитивпо се_ ‘ЗГ V димитровградски предприятия: 
"ГИД” дава обувки, "Свобода" 
дрехи, "Цилс" легла, "Сточар" 
млечни произведения... Така, и 
този път, Димитровград изказва 
своята солидарност, надявайки 

все пак, че тази помощ ще 
де последна дадена в усл 

на война. Желание на всичк 
Димитровградска община е 
следващата помощ да бъде 
изпратена в мирно време.

ж
На 14 този месец 

Общинската скупщина 
чело с председателя на 
Милев, посетиха димитровградчанн намиращи 
се на фронта
Западен Срем. Освен предсе 
Скупщината в делегацията бя 
Панайотов от Секретариата 
отбрана и журналиста Сретен И го в.

Делегацията е посетила пет села в 
кризисния район и се срещнала с две трети от 
димитровградчанн, намиращи се на фронта. 
Посетени са Далъ, Бобота, Търпиня, Сарваш и 
Тординци. В Тординци се срещнала с 12 
димитровградчанн, между тях и илюстратора 
на детския вестник "Другарче".

В първото посетено място - Далъ, което е 
най-далече от първата линия 
заместник-командира Николич не 
изтъква подготвено
запасните войници от Понишавие, между тях

представители на 
от Димитровград на 

Скупщината Васил
и от Димитровград, подчертавайки факта, че от 
тази единица няма дезертьори. А за морала на 
бойците на фронта най-красноречино говори 
постъпката на Марин Митоп, шофьор, който 
когато са докарали снаряд до първата линия 
на фронта, сам разтоварил цял камион, по| 
придружаващите го войници от Враня и 
ковац се уплашили и отказали това да 
направят. Въпреки извъ»

се
бъ овияв Западна Славония, Бараня и 

дателя на 
ха Никола

ки отюже
Лес-

за народна
о тежките«реди

условия, в които се намират никой не се оплак
ва, защото накрая на краищата война е и в 
такъв случай всички са доволни и от минимал
ното. Автова в случая значи, че намиращите се 
в първите редове на фронта нощуват в 
землянки, а тези по-далеч от фронта в напус
нати полуразрушени къщи.

Врсед димитровг 
ранен или загинал от 
се на фронта.

А.Т.
Истина е също, че в района на Вуковар и Борово е и 

танкиста СЛАВКО МИТОВ, чийто баща е тежко болен, но 
той не е ползвал това да бъде осовободен Като един от 

най-добрите в своята единица два пъти е идвал на уикенд 
и отново се връщал. Истина е също, че отзивът на 
мобилизираните димитровградчанн не е стопроцентов, 
обаче такова е положението в общините в Пирот, 
Бабушница и Бела Паланка.

Зарад истината да кажем и това, че на фронта около 
Вуковар е бил и ВЛАДАЯ ЛЮБЕНОВ, който е бил изчис- 
лител и когото висшето командуване е търсило като 
изклю чително способен да се намери на много по-отговор
но място и в по-голяма единица. Зарад истината 
димитровградчанн се питат защо по вълните на Радио 
Пирот не се каже, а истина е че и Пирот има завърнали 
се от фронта, на които във военните книжки е внесено, че 
са участници във войната по тридесет и няколко дена, как- 
вито има и в Димитровград Такива млади хора в никой 
случай, независимо дали са от Пирот, Димитровград, 
Белград..не могат да се считат за дезертьори

Кому и защо трябва в това бурно за Сърбил време, 
чиито лоялни граждани са и димитровградчанн, от Радио 
Пирот да прави Радио Загреб и ХТВ и да съобщава 
направо неточни данни? Това не е честно към 13 500-те 
жители на Димитровградска община а най- малко към 
онези стотина димитровградчанн, намиращи се на фрон
та Не приличи ли всичко това на онази народна (която и 
пиротчанци знаят) *Гузен негонен бяга".

ПОСЕЩЕНИЕ 
НА ФРОНТА 

ПРИ
ВУКОВАР

рад
око

,чани няма пито един 
оло стотина намиращина фр 

без причина 
ста и ангажирането на

онта,

А.Т.

ЧетиI членна делегация 
Мирол 

едседател на 
цдина, Раде 

дседател на

на
юб

четири 
Бабушница: 
Йованович, пр 
Общинската скуп 

пред 
ния

РАЗМИШЛЕНИЕ

IБЕЗСМИСЛИЕТО НА 

ВОЙНАТА
Тодорович,
Изпълнителния съвет на 
скупщината, Зоран Спасич, 
председател на Общинската 

ганизация на Социалистичес- 
Сърбия и Томис- 
завеждащ отдел 

и ОС 
иците-

орг
ката партия на 
лав Филипович, 
народна отбрана 
посетиха тези

пр 
войн 
ушница на

Дали сме толкова много погълнати 
от актуалната югославска обстановка, 
та не виждаме или не искаме да видим, 
че на тази наша хубава планета Земя 
война се води само на територията на 
Югославия, поне война с толкова 
силен интензитет. В момента, когато и 
НАТО приема декларация за мир, в 
Югославия, на хълмистите Балкани, 
бушува страшна гражданска война.

Хората се избиват помежду си ча 
нашата прекрасна планера Земя. на 
която се случи най-интересното 
явление в космоса - появи се материя, 
коята може да мисли за всичко около 
себе си и за себе си, настана живо 
същество, което се нарече хомо 
сапиенс, т.е. разумен човек

Защо разумните същества се из
биват помежду си? Та нали животът е 
най-голямата стойност на този свят. 
Хората се раждат да живеят, да се 
трудят и да създават ценности за себе 
си, за подрастващите поколения, за 
родината си, та животът да има смисъл 
и цел, да бъде изпълнен с радости и 
обич и по-лесно да се справя с ежед- 

‘ невните

нейните народи, но може би и цялото 
човечество, от войната, която погазва 
най-голямата стойност в космоса - дос
тойнството на човека като мислещо 
същество? Избиването на хора е 
злодеяние, но още по-страшно 
злодеяние вършат ония, 
подстрекават хората към убиване и 
война, към война, която не е тяхна и 
която няма никакъв смисъл и цел. Тия, 
които призовават на пойна и на които 
се воюва, нека облекат военните си 
униформми (ако въобще ги имат) и 
нека заминат на фронта, но не да из
биват невинни хора, а нека се избият 
помежду си.

дни
резервисти от Баб 
фронта в Хърватско.

- Посетихме нашите р 
висти в Далъ, Търпиня, 
ловача, Бършадин, Бобо 
Пачетин и мога да кажа, че 
моралът им е на високо 
равнище. Наистина, воюва се 
при трудни 
свободолюбивите лу 
този път достойно I 
своя граждански и патриотски 
дълг - сподели Раде Тодорович.

езер- 
Ор- 

та и
които

условия, но 
жничани и 
изпълняват

АТ.

М.А.

НАвЖБЖтГ^вшСЬШ’АНЕ НА ПОМ°Щ ЗАХората от нашата страна, поне 
мнозинството от тях, се нуждаят от 
хляб, облекло, обувки и квартири, 
жадуват за по-хубав живот, за живот на 
равнището на цивилизирания свят. Не 
всички имат възможност да задоволят 
тези елементарни жизнени потребнос
ти. Натискат ги данъците и високите 
цени на стоките от първа необ
ходимост. Инфлацията пак расте със 
силен интензитет, за да могат подпал
вачите на войната да изцедят 
главозмавайщата сума от няколко 
десетки милиарди долара 
въоръжаването!? Хората сс мъчат, 
работят и създават да вземе от устата 
им, да ограби резултатите па труда им. 
И защо? За да има с какво да се воюва, 
за да има с какво да се избиват хора!?

Какво безумие в света на умните 
същества!

ДА СЕ
ИЗПРЕВАРИ

ЗИМАТА

В. общината 
предприемат мерки и за оказ
ване помощ на семейства, 
чиито членове се намират на 
фр онтовете в Хърватско. 
Това особено се отнася до 

ези семейства чиито 
нове, сега бойци, са така 

да се каже главни създатели 
на доход за прелитаване На 
онези трудоустроени, 
намиращи се на фронта 
покрай личния доход който

семействата1 им ^це ^:'е оказва 
материална и различна 
нематериална помощ. На

се

он
члепроблеми. Хората

съществуват да живеят, а не да се из
биват. Да се избиват разумни същества 
- това е отвратително, неразумно и 
лишено от всеки смисъл, още повече 
ако се знае, че на Земята има 
достатъчно място за всички.

за

ПОСРЕДСТВОМ ЧЕРВЕНИЯ КРЪСТ ДОСЕГА 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОЛЕКТИВИ ОТ БОСИЛЕГРАДСКА 
ОБЩИНА ЗА БЕЖАНЦИТЕ И НАСТРАДАЛОТО СРЪБСКО 
НАСЕЛЕНИЕ В ХЪРВАТСКО СА СЪБРАЛИ НАД 34 
ХИЛЯДИ ДИНАРА В ОБЩИНАТА ПРИСТИГНАХА ДЕСЕТ 
БЕЖАНЩИ. НА ЕДНО СМЕЙСТВО Е ПРИСЪДЕНО 
ОБЩЕСТВЕНО ЖИЛИЩЕ, НА ТРИ ДЕЦА СБ ПОМАГА 
ПАРИЧНО...

По иниц 
ното тяло в

Има ли нещо по-трагично от 
войната, от гражданската война, от 
войната, която пред лицето на целия 
свят се заканва да въведе в страшна 
катастрофа не само една държава и

нетрудоустр
оказва

оените помощ 
ва Центърът за 
работа и Червения 

кръст. Според становището 
на Оперативното тяло, тази 
помощ - и на едните и на 
другите - ще зависи от това 
в какво материално 

се на

ще
социалнаМилчр СТОИЧКОВ,

БосилеградI
иатива на Оператив-

------_ Босилеград за оказ-
1 ване помощ на настрадалото 
Д сръбско население в сръбските
■ автономни области вече се
■ предприеха акции не само да се 
I събира парична, но и всеки друг 
н вид помощ, с която колко-

толкова да се облекчи тешкото 
ие на гчва население. В 

която главно води 
организация на 

крЪст, се включиха 
предприятията, организациите и 
колективите в общината. 
1 [рлагат се усилия тя да се раз- 
махне и в.местните общности. 

Ма настрадалото сръбско

положение
семейството.

миранаселение в 
Хърватско 
сега и да
Това население пред удар! 
фашистката военна сила и 
остана без покр 
храна, облекло,
Ударната част на акцията ще 
трае до края на месеца, което не 
значи че акцията ще престане. 
Покрай парична пом 
събир 
стоки, 
хигие 
дърпа
насочено на проведеното неот
давна заседание на Оператив
ното тяло.

сръбските крайща 
трябва да се помог» 
се изпревари зимата.

в
' / §

на гражданите и работниците в 
Босилеградси община н цялата страна 

ЧЕСТИТИ *

ите на 
власт 

ив над глава, 
отопление...

Горско
стопанство

Зоран Такев от общинската 
ния кръст 
в акцията 

са се отзовали не само 
предприятията, организациите и 
колективите, но и работещи в 
тях. Надява сс в-нея по-масово са 

включили и хората а селата, 
дчертава. че изцяло са я 

приели младите работници и 
учениците в основното и средно 
училище.

организация на Черве 
в Босилеград казва, че: ота

■Ш.ОП 
■ л е ,. ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТА
' ОТ'.
:>Л4М.

положен 
акцията, 
общинската 
Черпения-3№.

Босилеград

■I

ощ се•и
ат хранително-вкусови 
прибор за поддържане' на 
мата, облекло, обувки 

за отопление... бе

-ЛИ с се
По

зяияпитшав ВЕюяввде икяааи ейиювжч «маемя

в.к
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БОСИЛЕГРАД '
ДИМИТРОВГРАД

ЗАПЛАНУВАНИТЕ 

АКТИВНОСТИ ПРИКЛЮЧВАТ
НЕ СИ ПЛАШАТ ДАНЪКА

- СЪБИРАНЕ НА ДАНЪКА ОТ ДАНЪЧНО 
ЗАДЪЛЖЕНИТЕ ГРАЖДАНИ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ДИМИТРОВГРАДСКА 
ОБЩИНА СЕ ПРОВЕЖДА МНОГО ТРУДНО, 
ИЗТЪКВА МИЛАН КАЛАДЖИСКИ, ДИРЕК- 
ТОР НА ДАНЪЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ КЪМ 
ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 
ДИМИТРОВГРАД

гражданите това правят, сигурно има 
I причини. Една от тях вероятно е и 

съвкупното им материално и икономическо 
положение. Но не и единствена. В напред
налите демократически общества редовно 
плащане на данъка е дълг към обществото, 
който не се забравя и чиято злоупотреба е най- 
сериозно углавно дело. У нас сигурно не е 
така. Кои са начините данъка редовно да се 
заплаща?

- Данъчното управление е превзело 
определени законни мерки в тази насока, 
изтъква Каладжиски. Приети са решения 
данъка да се наплати под принуда, ако и след 
предупреждение гражданите това не са 
направили. Такива решения вече има около 
тридесет, а сигурно ще има и още.

значи, че ако в посочения срок пак 
данъка не бъде платен, ще се направи попис- 
ване на им

които са между тези, които най-нередовно 
плащат обществените задължения. Но не само 
те не плащат данък. Голямо болшинство 
селскостопански производители също дължат 
доста Обаче вероятно е, че техния данък много 
по-лесно ще се събера На път е да се постигне 
договор със земеделската кооп 
"Сточар”, която дължи значителни 
частните производители за мляко, 
други селскостопански произве; 
данъчното предлагат от тези пари да се 
наплати данъка Версу^гно е, че парите и от 
"Сточар” не би дощли веднага в данъчното, но 

а поне един, т.е. "Сточар” ще дължи на 
щината, а не и бройните селяни, за които 

това е много по-добро, защото данъчния дълг 
ще им се премахне.

В ация 
ри на 

вълна 
дения.

ер
паг

Защо идостаМнозина в началото на текущата година, за 
реализирането на заплануваните комунално- 
битови активности в местната общност 
Босилеград казваха, че са само празни желания 
Още повече, че ставаше дума за такива активности 
(уреждане на няколко улици, уреждане на 
градските гробища, реновиране на черквата, 
няколко стотина метра водопровод и 
канализация), за чието реалзиране са необходими 
значителни средства. Обаче, сега, когато годината 
е при края по всичко личи, че заплануваните 
комунално-битови активности ще бъдат успешно 
реализирани.

откликнаха на призива на местната общност.
_л ® течение на тази, за нас доста резултатна 

напРавихме селската вада, на дължина от 
около з км, с която през лятото напояваме част от 
полето. В квартал "Породин” изградихме 130 метра 
канадизационна мрежа, където изразходвахме 
84 цоо динара, от които 30 на сто са собствени 
средства на гражданите, а останалите от местното 
самооблагане. Построихме канализация и на улица 
Нръвомайска” на дължина от 480 метра и израз

ходвахме 420 000 динара, а средства обезпечихме 
същия на чин. Завършихме и изграждането на 

канализационна мрежа на дължина от 340 метра за 
атмосферна вода на улица ”Иво Лола Рибар” 
от улица "Георги Димитров”. За тази активност 
средства от 200 000 динара обезпечи Общинският 
фонд за уреждане на комунални и жилищни 
проблеми.

В активността ни не изостанаха и уреждането 
улици в града. Така например уредихме 

и подготвихме за асфалтиране улиците; Труински 
път”, ”29 ноември”, "Рисовица” и ”8 септември”. За 
тази активност изразходвахме 160 000 динара и 
същите обезпечихме 50 на сто от местното 
самооблагане и 50 на сто от Общинския фонд за 
комунални и жилищни проблеми.

До края на годината трябва да приключи 
изграждането на канализация на дължина от около 
400 метра в квартал "Параловски път, след това на 
улица ”7 юли” и квартал "Километър” - акция, 
която е в ход. И за тази акция средствата ще бъдат 
обезпечени от вече утвърдените за тази активност 
общински източници - подчерта Савов.

так
оби

С цел събирането на данъка да стане по- 
ефикасно, всички заети мъже в това управление 
са ангажирани в обиколка на длъжниците, а 
прието е решение данъчното Iуправление до 
Нова година да работи вс^ка събота, за да могат
заетите да завършат и тази работа

От около 130 собственици на частни 
магазини, частни занаятчии, до средата на този 
месец своите обществени облагания - данъка, 
са били платили само Любчо Христов - Фото 
"Буба”, Спас Гогов - "Арома”, Драган Алексов 
- маркет "Белещ” и Ягода Миладинова 
собственик на магазин в Желюша.

ПО
Това

Във връзка с това разговаряме с председателя 
на местната общност Босилеград, Никола Савов.

- Това което бяхме запланували ще го 
реализираме. Може би нещо ще стане и за идната 
година, но ако се има предвид, общото безпаричие 
и това, което сме реализирали, представлява успех. 
Още повече, ако се има предвид, че за целта сме 
изразходвали над милион и 600 хиляди динара. За 
довършване на сградата в градските гробища, 
където направихме адаптация на покрива, тротоар 
и уредихме чешмата, изразходвахме 173 000 
динара. Това са парични дарения на гражданите. 
Поправихме и пътя от града до гробищата от 
около 700 метра и сега безопасно може да се пол
зува през цлята година. За тази активност израз
ходвахме 220 000 динара, които обезпечихме от 

• следните изсточници: 50 на сто дариха гражданите 
и 50 на сто от средствата на местното 
самооблагане. В течение на годината преуредихме 
черквата: реновирахме целия покрив, вградихме 
нови прозорци, направихме тротоар, възобновихме 
фасадата и още някои други строителни работи, 
където изразходвахме около 150000 динара и това 

^от собствено участие на гражданите, открихме 
■магазинче за продаване на ковчези, венци и пр. С 

Дтова до значителна степен улеснихме 
' обезпечаването на погребални средства, за които 

досега мнозина от нашата община отиваха в Сур- 
дулица и други места във вътрешността. Тук обаче 
трябва да подчертаем, че за уреждането на 
черквата с доброволни дарения се отзоваха 
мнозина нашенци, които не живеят в Босилеград, 
някои дори и от чужбина с валутни средства. За 
разлика от тях над 50 на сто от тези, които живеят 
тук, в Босилеград, останаха пасивни, не

и част уществото на данъчно задължените 
1 ще им се отнеме част от материал- 

. Това преди 
частни 

30 и

граждани и 
ни бл 
всичко се отнася

ага, с които разпо 
собст
щината има около 1

лагат
до

об
вениците на

магазини, които в А.Т.

на някои БОСИЛЕГРАД

ПРЕЗ ВЕСНА КОБИЛА 

РЕЙСОВЕ НЕ СЕ ДВИЖАТ
СЪОБЩИТЕЛНИТЕ населението от този район Сотир Сотиров, обаче след 

ВРЪЗКИ БОСИЛЕГРАД - излишно е да се говори, като от "Автотранспорт” 
ВРАНЯ ПРЕЗ БЕСНА Още повече сега когато подчертаха, че вината е до 
КОБИЛА ВЕЧЕ ПО-ДЪЛГО мнозина от този край искат предприятието за поддър- 
ВРЕМЕ СА В ЗАСТОИ. ”АВ- да си занесат, картофи, жане на този път всичко 
ТОТРАНСПОРТ” БОСИ- ябълки и други артикули за стана ясно. Предприятието 
ЛЕГРАД, КОЙТО ПОКРАЙ през зимата. Затова оправ- за подържане на регионал- 
ДРУГИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ дани са негодуванията на ните пътища в общината 
ВРЪЗКИ ПОДДЪРЖАШЕ И хората от тези села. крайно безотговорно се от-
ТАЗИ, СЛЕД ПЪРВИТЕ ТАЗ- Неотдавна група хора нася към своите задъл- 
ГОДИШНИ СНЕГОВА- негодуваха и в Общинската жения. Поради това не само 
ЛЕЖИ ПРЕКЪСНА ТАЗИ скупщина. При това интер- този регионален път, но и 
ЛИНИЯ. венция до "Автотранспорт” останалите са в твърде

лошо състояние.

От казаното се вижда, че настоящата година за 
местната общност Босилеград ще остане като 
година на значителни комунално-битови успехи. 
Тук обаче трябва да добавим, че тези успехй са 
резултат не на обстоятелството че тук е центърът 
на общината и че тук са лоцйрани всички 
стопански и обществени заведения, но на усърдна 
и систематична активност, преди всичко на 
ръководните лица в местната общност. Резул
татите са налице. Примери за това са, освен 
Босилеград, и местните общности в Долно 
Тлъмино, Горна Любата, Долна Любата и други.

м.я.

Причината за товае не е направи и председателят на 
поради лошото време, но Изпълнителния съвет, 
поради негодния път за 
безопасно движение. Това

М.Я.

неотдавна, констатирала 
комисия на отделението на 
вътрешните работи в 
Босилеград, която направи 
преглед на този регионален 

! път и при това с решение 
брой 438/91 осведомило ав
тотранспортното предпри
ятие, че пътят през Бесна 
кобила не е в състояние за 
по-нататъшно безопасно 
движение. Затова все докато 
Пътното предприятие от 
Враня, което е задължено за 
поддържане на регионал
ните пътища в Босиле- 
градска общине не го поп
рави за нормално движение, 
за всяка нежелателна пос
ледица, която може да стане 
отговорността ще бъде на 
"Автотранспорт” 
Босилеград. С това въпреки 
подходящото време хората 
от Любатския район, са 
лишени от услугите на 
тази съобщителна връзка, а 
от какво значение е тя за

ТЕЛЕФОНИТЕ В МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ 
В бОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

НА ВСЕКИ 

И НИЧИИОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА 

в Бабушница В Босилеградска община покрай междугр 
телефонна линия с която общината е свъ[ 
вътр
КИЛО)

адската
рзана с

ешността на страната, има и около 100-на 
. метра местна телефонна линия. Телефони, или дето 

се казва местни телефонни линии има в селата: 
Назърица, Църнощица, Дукат, Горна Любата, Горна 
Ръжана, Караманица, в ход е изграждането на телефон 
линии за Паралово, Груинци, Милевци и Радичевци. С 
построяването на тези телефонни линии, за които бяха 
отделени не малки средства, в местните общности каз
ват, че те им откриват път в света. Още повече, че не 
малко число хора от тези и други съседни села 
вследствие на миграцията живеят във вътрешността на 
страната и телефонната връзка им е най-кратък път за 
общуване Затова в кое село как акцията приключваше, 
населението устрояваше местно тържество.

Сега обаче повечето от тези телефонни линии са в 
окаяно състояние. За тях никой не се 
Общинската скупщина нито Пощата в 
Обищинската скупщина подчертават, че поддъ 
на телефонните линии трябва да пое 
единица на ПТТ от Враня в Босил 
единица в Босилеград, пък казват 
собственост на Общинската скупщина и, 
никакво задължение да ги поддържат. По 
тези телефонни линии сега са на всек

на всички трудещи се и 
граждани ни

IЧЕСТИТИ
ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА

грижи. Нито 
Босилеград. Вгра

ржа
УД

нето 
овата 

довата 
ите са 

че те нямат

ме тр? 
еград. В тру 
че телефонI

па тежка икономическа криза хората купуват само за ядене, но...

Всичко топа налага въпрос за оправдаността .на тези и 
такива капиталовложения. А на Димитровград и занапред 
недостигат разни занаятчийски услуги, за които хората отиват 
в Пирот. Сигурно е, че има хора, които са в състояние да влагат 
в дребното стопанство, но все още са в недоумение, затова е 
крайно време да се предприемат спешни мерки за израоотка 
на съвременна концепция за развитие на дребното стопанство 
в Димитровград, която на икономически начала да докаже 
оправдаността. за откриване на определени занаятчийски 
работилници, частни преди всичко. Гова става още по-пеоо-

МАЛКОТО СТОПАНСТВО В ДИМИТРОВГРАД

I този начин 
и и ничии. Поради 

това телефонната линия спрямо Назърица, който пол
зува и местната канцелария за селата Назърица, 

а и Ярешник вече няколко години е прекъсната, 
«алите, някои по-дълго време, а някои по-кратко 

или прекъснати. В село Църнощица е съвсем 
друг случая. Тук местната общност не иска да заплаща 
редовната телефонната- такса, поради което ПТТ ги 
изключи от телефонната мрежа.

Този пр 
разискване 
скут 
един

КАФЕНЕТА,
МАГАЗИНИ,
КАФЕНЕТА

зув
ДОГганиц 
а и остан 
са в застой

1 • •• .
есец бс: пре 
ли на Общ

облем дмет на 
ската 
I ПТТ 

угите при 
аргументи, 
реше

ва, а трудовата 
град, да извърши 

телефонни линии които са в 
това да бъдат предадени на ПТТ 

предприятието като тяхна собственост, което ще рече те 
ще се грижат за поддържането им. Оттогава мина повече 
от един месец, след седмица-две ще започнат и 
снеговалежи, а от договора нищо. По всичко личи, че и 
този договор ще остане само договор заради договор, а 
не и за разрешаване на проблема.

еди един м 
дставите

отговорните лица на 
едните и др 

ема изнасяха свои

пр
И)!между пре 

Босилеград и 
Враня. И 
пробле

щина в 
ицата от 

съждането на 
ая все пак 
«ската

Совпредвид, че в самия център на града - до 
поща, е предвидено и вече има идеен проект за 10-15 
без определено предзначение, но с възможност за 

приспособяване за най-различни занаяти или услуги на 
гражданите. ВъПрос с само как да се намерят средства за финан
сиране на строежа, по-точно как да се помогне на частните 
заинтересовани за локали. Дали топа трябва да стане чрез 
кредити от банките, други пидвве заеми, някакъв общински 
фонд или някой десети начин, все едно. А че това е необходимо 
говори и случая с първп^та частна фурна, която се строи вече 
две голини и повече и едва ли скоро ще бъде завършена

йечс^^тавI0н?^лн,иТи0съIДИМп^|аноI^?Якои•Го, изобщо0^ се

тшжшшт
ходимо ако се има 
новата 
локала

Накр:
Общи
единица на 
реновиране на оне 
дефект, а след

ние.но съвместноре1
а да обезпечи средст 

|я в Босиле

наме
скупщин
птт Вгите

ра»
зи

А.Т.
М.Я.
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НА ВСИЧКИБАВНО НАБИРАТ 

СРЕДСТВА
За разширение и поправ- комунална дейност, 

ка на пътя от центъра на с. Га ще в и чан и, но- точно 
Дукат до долнодюбатската казано домакинствата и от- 
махала Гащевица са селени хора от Велинова и 
направени разноски, Биджина махали досега са 
възлизащи над 300 хиляди най-организирани събраха 
динара. За целта дукатчани над 15 хиляди динара, 
трябва да съберат над 60 Очаква се да съберат още 
хиляди, а събрали едвам десетина хиляди. С 
около 20 хиляди динара, дание се очаква и ос- 
Мнозина казват, че не са таналитс домакинства в 
заплатили понеже не са 
доволни ни от прокараното 
трасе. Тези средства на из
вестен начин са едно от

Гащевица. На места зрасето е 
толкова лошо че по него е 
трудно да се движат моторни

превозни средства. Това е 
причината, че известно чи
сло домакинства от Црсии- 
нова и Ду дина махали все 
още не заплатиха необ-оправ-

ходимото си парично 
участие. Да припомним, за 
разширение и поправка па 
пътя на дълж на от около 5,7 
км са изразходвани пад .300 
хиляди динара, от които

населението от тези махали 
трябва да събере над 60 хил- 
ялрлипарп. Но домакинства
та от Нреиинова махала са 
събрали само шест, а тези в 
Лудина към 20 хиляди 
динара.

тази разпръсната махала и 
отселснитс от нея във 
вътрешността хора да 
участвуват поне с по «1 000 
динара.

Гащевичани събират

главните условия успешно 
да приключи и прокар
ването и разширението на 
пътя към Долна Любата, средства и за разлика от 
когото ползува голяма част преди няколко години са 
от населението на Дукат, далече по-оптимистични.

успешно Казват обаче, че преди три 
също

Гащевичани 
събират средства.

Преди десетина дни бул- 
дозеристите 
общественото предприятие 
"Кварц” от Босилеград 
започнаха прокарването на 
пътя през долнодюбатската 
махала Гащевица, който 
всъщност пътно по-добре път са заинтересовани не 
ще свърже Дукат и Долна само гещевичани 
Любата. Очаква се при ус- голямо число от населението 
лов и е да позволи а и в Дукат, преди всичко тези от 

събере Дулина махала. Разбира се,

години 
събирали средства, които 
заплатили при отговорни 
хора в долнодюбатската 
местна общност. Сега търсят 
да знаят каква е съдбата на

така са

на

- Ще премахнем всички 
"грешки” в прокарването ма 
трасето в целокупната му 
дължина и за иърв път с 
колко-толкова добър път ще 
свържем тези две съседни 
села. Разбира се, ще трябва 
да се съберат и нужните 
парични средства, казва 
Васил Йованчов, секретар 
на Секретарита за управ
ление и общи работи към 
ОС в Босилеград, който е 
всъщност 
протагонист за успешно 
приключване на поетата 
акция в тези две села.

тези средства.
За изграждането на този

но и
ДОИРОЛОЛСКИ ПОТОК; СМ/ПИШЕ ИЛИ ХУБАВ КЕЙ'!

населението да 
паричното си участие, налага се и парично да 
пътят на дължина от над участвуват (поне с по 1 000 
шест километра наскоро да динара). Заинтересовани са 
приключи. Колко ще струва не поради това, че ДЛюбата е 

по-близо до тях отколкото до

които тук живеем, които създаваме условия за 
по- удобен живот на нашите дена. А ако така 
ги създаваме на дали те ше имат условия за 
удобен живот. С други думи всичко, което 
природата е подарила замърсяваме и 
довеждаме под въпрос живота ни

Наистина Общинската скупщина, 
съответните инспекции, пък и явното 
предприятие "Услуга”, което е задължено за 
поддържане на хигиената в града, предприемат 
съответни мерки, а те дали са съвсем 

. достатъчни е друг въпрос, обаче усилията им 
са безуспешни Разбира се, те не могат даръдат 

>ни и навсякъде да зърнат, обаче псАкггра

О г година на година не само околността на 
Босилеград, но вече и на отделни районни 
цеитр 
Пссъзн
си искат. Па 
пътищата и речищата. Затова край достъпните 
пътища на града (подобна е картинката и в 
село Горна Любата, Долно Тлъмино, Долна 
Любата и Горна и Долна Лисина, Райчиловци, 
Радичевци и други села) са наредени сметище 
до сметище. А за речището на Драговищица, 
отделно от Босилеград към Радичевци и да не 

орим. Просто казано толкова е задръстено 
от боклук, че на места не може да се мине, а 
камо ли добитъкът да пие вода. Все 
задръства и речището на довчера бистрата и 
чиста Любатска и Божишка река На два-три 
километра от Босилеград, навсякъде край 
брега смет, от най-различни материали - от 
строителни отпадъци, части от стари коли, 
домашни апарати, умрели животни, амбалаж и 
какво ли още не. В незавидно положение е чис
тотата и в самия град. Навсякъде се хвърля бок- 

к, а в най- окаяно поло 
магазините, 

ствения, или частния

овс е все повече застрашена, 
ателни граждани трупат боклук къд 

й-много за тази исл избират
ето

изграждането му засега не е 
известно. Населението центъра на селото им, но 
трябва да обезпечи 20 на сто поради факта че не са довол- 
от необходимите средства, а ни от неотдавна прокараното 
останалите обезпечава и разширено трасе на пътя от> 
общинският фонд за центъра на Дукат до

главен

IИБ
ГОИ

дежур
наказателна политика, могат да допринасат 
поне малко да се спре това вре 
"Услуга” по-отговорно тряб 
задълженията си в това отношение, както и 
комуналната инспекция. В то 
най-голям въпрос могат и тряова да дадат 
гражданите, преди всичко боклука да изнасят 
на определените за това места, откъдето 
предприятието ще може да го събере, както и 
самите да влияят върху онези, които не искат 
градът и околната среда да б 
други
бъдат привлакателни и чисти ако за чистотата 
и хигиената се грижат всички - и ком
петентните общински органи, предпр 
за поддържане на хигиената, а на1 
гражданите.

повече сеВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА Затова ползувам собствени 
семена и тор. А когато става 
дума за други напътствия и 
от предприятието, и от 
Общинския щаб по селскос
топанска дейност, няма 
какво да очакваме. Ние сами 
си знаем работата - подчерта 
Иван Тасев, напредничав 
селскостопански произ
водител от село Груинци.

Да кажем и това, че и в ос
таналите села, къдсто 
климатическите условия не 
позволяват за есенно оране, 
селскостопанските произ
водители не чакат. И тук 

услуги селскостопанската дейност не 
стихва. Едни събират дърва, 
други са около казаните и 
варят ракия, а трети 
благоприятното време пол
зува: за изкарване на тор. С 
други думи за всеки работа 
има. Затова тяхно желание е 

Впрочем и йената е такава, че нека продължи такова време.
МЯ

едно явление, 
ва да поемеБЕЗ ОРГАНИЗИРАНА 

ЕСЕННА СЕИТБА
отношение

лу
по

же!
без оглед

ние е
ространството пред 

дали става дума за об| ъдат чисти. С 
думи, градът и околната ни среда щеДУ

то
•ще
объсектор как

сгради. Едва ли някъде ще се види контейнер. 
Площадките предназначени за 
че ли изчезнаха. Кеят край 
поток, за чието уреждане се дадоха големи 

окаяино състояние, и тук на 
. Всичко това го правим ние.

и пред ществените жилищни
Есенната сеитба в 

Босилеградска община 
приключва, 
топанските производители в 
по-низките села, където 
климатическите условия 
позволяват, без оглед че 
оптималния срок за есенната 
сеитба е изминал, ползуват 
годното време и орат. Така е 
в село Груинци, Ресен, 
Млекоминци, Рибарци, 
Извор, Бресница...

Селскостопанските произ
водители сами се ор
ганизират, а в недоимък на

семена и изкуствени торове, 
ползуват свои семена и 
естествени торове.

- Аз съм кооперант на 
предприятието за оборот, 
селскостопанско произ
водство 
”Босилеград” от Босилеград 
/някогашен минифармер на 
”Напредък7. И макьр че имам 
договор с предприятието да 
ми обезпечава и семена и тор, 
от тях много не очаквам.

зел'
Доб

енина, като иятието
й-много

Селскос- ридолския
средства, също е в

М.Я.места има сметища.
и

ДИМИТРОВГРАД

ПРЕЗ КОЗАРИЦА ПО 
”ТЪНЪК” АСФАЛТглава да ти се завътри.

ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЕСЕННАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА
По всичко личи, чс по пътят 

през Козарица към Смидозчи 
тази зима ще се минава само по 
един слой асфалт.

Именно, поради вече из- 
на кооперацията Ратко вестните причини - недостиг на 
Младенович. И Младенович битумен за подготвяне на асфал- 
изтъкна, че с есенници са та - засега е предвидено и вече се 
засети само 50 хектара. И 
той подчерта, че щом сти
гне нефт - заплануваните 
площи ще бъдат засети.

Макар и със закъснение - 
есенната сеитба ще бъде 
изпълнена. Ако някои от 
заплануваните площи ос- становище, доколкото се, 
танат незасети сега - те ще обезпечи битумен, на пътя да се 
бъдат засети в пролетната „ „
сеитба. Голям проблем нанесе и ВТ0РИЯ слои. Но това 
покрай нефта са високите все пак не зависи от волята на 
цени на семето и изкуст- хората във Фонда, 
вените торове, но това е 
въпрос, който трябва да се 
разреши на по-високо равни
ще. Селско- стопанските 
производители и в Бабуш- 
иишка община отдавна 
очакват освен Закона за Фалт. Ше 0ЪДе завършена през 
връщане на взетите имоти да тази година. Да напомним, че 
се промени по- съществено преди това тази улица цялостно 
отношението към селското 
стопанство. -

НЕФТЪТ СПИРА СЕИТБАТА! НА БАКЬОВ ДОЛ

Изтече оптималния срок 
за привършването на есен
ната сеитба, а в Бабушнишка 
община са засети едва 10% от 
предвидените площи. Засети 
са главно нивите по плани
нските предели, където не 
може да се прилага селскос
топанска механизация. Там 
където могат да орат тракто
ри - нивите си стоят неизо- 
рани. Защо?- попитахме 
завеждащия 
стопанство при Общинската 
скупщина в Бабушница 
инженер- агроном Вукадин 
Тодорович?

- Главна спирачка за 
закъснението на сеитбата е 
недоимъка на нефт. Семе и 
торове са обезпечени, 
времето е подходящо и сега 
се очаква да стигне и нефт и 
да се пристъпи към тази 
важна селскостопанска 
задача. - казва Тодорович.

Инак, както ни уведоми 
Тодорович в общината

трябва да се засеят с есен
ници 2 100 хектара. Той 
също поясни, че до известна 
степен за закъснението на 
сеитбата е "виновна” и 
царевицата, която тази 
година късно узря и която 
тъкмо тези дни е прибрана. 
Има дори още много ниви 
на които си стои 
царевичакът, но все пак той 
няма да бъде спънка, защото 
щом се обезпечат необ
ходимите количества нефт - 
сеитбата ще се ускори.

За подобрение на сна
бдяването с нефт и нефтни 
деривати в Бабушница тези 
дни е построена още една 
бензиностанция.

И В КООПЕРАЦИЯ 
"БАБУШНИЦА” ПОДОБНИ 
ПРОБЛЕМИ

Посетихме и кооперация 
"Бабушница” като по 
проблемите на есенната 
сеитба и др. въпроси бесед
вахме с помощник-директора

ВМЕСТО ПАСИЩА ■ 
ГОРИ!нанася само първия слой асфал

това настилка. Това значи, че 
настилката от чакъл ще бъде 
запазена от дъждовете и от снега 
през зимата. Разбира се във 
Фонда за пътища

. 0т година 300 хектара от просторните пасиип по
”Бабушниц^КщеВ бъдатК^есем ИТакоа^решение неотдавна*^

акцията ръководи Фондът за гори в Република Сърбия
Пасищата ще "отстъпят” място на горите, защото овцеблр- 

мата чувствително намалила стадата си. овщ-цки’
, ни >ТД0МИ пом°шник-директора на "Бабушница" от
1 300. овце на Бакьов дол ще зазимят само 500, докато 800 са 
продадени. Овцете са намалени поради недоходност, тъй като 
«олп.Т° цените на сеното и др. храни и няколкократно са 
увеличени - цените на вълната, пък и на млякото и др. млечни
променят с^годшщ6 увели'1ават сгот«™о или изобщо не се

са на

селско

И докато през Козарица ас
фалта остава "тънък”, в улица 
"Васил Левски" се слага пълна 
настилка. Така още една от 
малкото останали улици без ас-

ч М.А. :
_!

е разрешена, а това значи 
направена е канализация, под
менен водопровода.МА.

А.Т.
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ВСЕСТРАННО 

ОСВЕДОМЯВАНЕ НА 

МАИЧИН ЕЗИК

СТОЛЕТНИЦИ ОТ 

БОСИЛЕГРАДСКО
За старите хора, които обичат децата и се 

занимават с тях, се казва че са "детишняри”. Аз 
от младини обичам и почитам стратите хора 

и си присвоявам определението "старсшняр” 
бира се, ако така условно може да се каже.

Тези хора, столетници, не са вече живи. Но, те 
са ми разказвали за времето, в което са живеели и 
за своя живот. Преживели са много военни години 
и не 
семе

слушал за вайните и "гладните години”, 
яли хляб от лескова реса или от дъбов и буков 
жир, когато пеша или с коне отивали през Стара 
планина и Дунав за,жито във "Влашко” 
(Румъния) или в Стамбол карали добитък. Като 
малки деца били скриваш* в каци или в рогожи 
от турски бажибозуци. Говореха и за семейния 
живот, когато много били почиташ* старите хора, 
за селските тлъки и седенки, народни обичаи, хора 
и песни.

Тези столетници отдавна са покойници. Обаче 
* родителска грижа към по
да забравя.

когато
пък

Тези дни се навършват двадесет 
години откак по вълните на Радио 
Ниш се излъчва на майчин 
предаване за българската народност 
в Югославия. Двадесет години 
числящите се към българската 
народност, а живущи предимно в

. Раз-

всички събития по свслМ* У^м ?"®^ките и "«сполуките в 
живота и дейността на хората !пгезн "СЛ0КУП,,ИЯ обществен,
общини на майчин - бълп^и °^™',СС,СИ’ «^папски, културен1*_ки иик. и спортен живот. Средногодишно 

за тези двадесет години са от 420 до 450 души от българската 
народност са имали свои изказва* 
по най-различни въпроси, 
двадесет години са се представили 
към 8 хиляди души, а когато се има

език

щастия, сурови и неизвестни времена, много 
йни трагедии, но и радостни дни. 

ресни бяха срещите ми 
рай. Мнозина помнеха вре

Инте с тези хора от1ИЯ
За тяхното човеколюбив инашия кр

тези краища владеели турците. младите никога нямасъм
г

Югославия има 
вансто от 1981

ВН предвид, че в 
И /според преброя 
№ година/ има 35 хиляди души 
№ българи - всеки четвърти е имал 

възможността на майчин език да 
ЩЗ каже мнението, становището или 

* забележките си по отделни 
въпроси на всекидневния живот.

Предаването 
народност на Радио 

ята на"

И ' '*
щ

С това 
българската
Ниш изигра и играе рол 
публична трибуна на населението 
от българската народност. Броят 
пък на събессднициз с 
емисии е далеч по-гол

за

в р 
ям!

Радио Ниш, по-точно 
Предаването за българската народ
ност, съвместно с детския вестник 
"Другарче” и армейците през пос
ледните 7-8 години има специално 
предаване "Пазителите на синьото 
небе - другари на всяко дете”, което 
събуди жив интерес сред най- 
малките

азличнн

РЕДАКЦИЯТА НА РАДИО-ПРЕДАВАНЕТО ПО ВРЕМЕ НА 
ТРУДОВ ДОГОВОР

Освен с информативна дейност, 
Предаването за българската 
народност, до голяма степен 
отрази и етноса на бълга 
народност /По 
годишнината 
юбилей/, две трети от неделните 
предавания бях 
номузиколожки излъчвания.

Тези дни, когато Предаването 
чествува 20-годишния си юбилей 
необходимо е да се поговори дали 
15-минутно предаване е достатъчно 
/би трябвало да се 
таналите народности 
Сърбия/ и как вълните на Радио 
Ниш да се подсилят, за да стигнат 
до всеки дом.

В ГИМНАЗИЯТА "БОСИЛЕГРАД” В БОСИЛЕГРАД
рск

повод 2 
на Вуковия

ата
00-НЕДОСТИГАТ 

НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА И 
НЯКОИ УЧЕБНИЦИ

а попълнени с ет

ера 
< в

вним с ос- 
Реяу бликаСъгласно годишната програма за работа зъв възпитателно- 

образователните ведомства, през първата половина на ноември 
завършава първия квалификационен период, когато колективите 
правят първия преглед на успеха и поведението на учениците през 
изтеклите два месеца и предприемат съответни мерки за по
нататъшна дейност. Това и бе повод по този въпрос да разговаряме 
с директора на гимназията "Босилеград” в Босилеград, Г 
Глигороа

- Естествено е, че първите бележки не могат да бъдат право 
отражение на успеха. Обаче могат да ни дадат съответна ориентация 

по-нататъшната работа. Онова, което е характерно за тази учебни 
година, е че възпитателно-образователен процес в гимназията в 
Босилеград от началото на годината редовно се провежда и че 

асове професионално са застъпени. В това отношение от- 
юблем срещаме в недоимък на учебници по отделни пред- 
съвременни нагледни средства, което неблагоприятно се 

разява върху провеждането на обучението, а с това и върху успеха 
шлището от своя страна в това отношение предприема съответни 

мерки. Вече сме поръчали нагледни средства по физика, химия, 
биология, математика и спорни съоржения на стойност от 150 000 
динара. Освен това занапред ще засилим и провеждането на 
допълнителното и добавъчно обучение, както и другите активности 
по извънкласови обучения. На учителско-родителските срещи, 
които проведохме през миналата седмица се договорихме за 
съвместна активност и за успеха и за дисциплината на учениците.

Брестница, махала Канарска имаше 94 године. 
Дрехите му бяха постоянно бели от брашното и 
паспала. Цели 45 години е прекарал във 

Бреснишка река 
еничището е обраснало с върби и 
Този старик много обичаше 

воденичарския занаят и сам поправяше всичките 
дефекти

Баба СТАНИЯ МИТОВА със сина си Рангел 
Мито в от Босилеград. Като хубаво момиче била 
скривана в каца от турците Когато "изкарали" 
турците тя била мома на 22 години Значи, че е 
родена през 1856 година Почина през 1962 
година Синът й Рангел е роден през 1886, а 
почина през 1961 година Снимката е от 1960 
година, когато имаше 103

воденицата на левия бряг на 
Днес вод 
леска.

В юбилейната годишнина на 
вансто заРедакцията на Преда 

българската народност Издателство 
"Братство” пожелава повече 
творчески сполук 
умножаване на сл}

оне

години
и и всекидневно
ушатслите им.

Ст.Н.в

всички ч
делен
мети

пр 
и с

В РАМКИТЕ НА 
АКЦИЯТА "МЕСЕЦЪТ ПА 
КНИГАТА”

от
Уч

ПОЕТЪТ 
КРЪСТИМ В 

БАБУШНИЦА
МИЛАН СПАСОВ МАРИНКОВ 

сз 1862 
еговото

от село Гложие, раден 
година Помнеше когато

пр I 
в н

село имало петшестнадесет 
семейства Хората живеели в изем- 
кини и колиби с огнище на средата 

, Гложани през това време не 
употребявали пирони (гвоздеи). 
Когато бил дете в селото върлувала 
чума Ядело се в дървени пант 
лъжици Снимката е направена 
1967. година, когато имаше 
години и извънредно течно 
говореше.

В рамките на "Месеца па 
книгата" па 11 
тази голина 
ГОСТуI 
Кръст 
Белг 
на п

и 12 ноември 
в Бабушница

успеха и поведението на учениците, 
т настоящата учебна година, те са 

за самоуспокоение.. Засега успехът във втори 
гимназията е най-добър, малко по-слаб, е в първи клас, а 
в трети и четвърти клас, където обучението се провежда 

по програмата за средно насочено образование. Между причините, 
е и тази че това са последни генерации, учещи се по тази програма, 
па смятат, че с малък труд ше завършат класа. Обаче становището 
на колектива е да се запази критерия, без оглед че, онези кои 
искат да учат, ако повтарят идната учебна година, ще 
принудени да продължат образованиет 
подчерта Глигоров.

в гимназията "Босилеград” в Босилег рад в началото на 
записали общо 302 учени..*».—„'тр^ии 

а пет ученика са напус-

ма за 
еца о

Когато пък става ду] 
през изтеклите два мес 
задоволяващи, но и не 
клас г 
най-сл

ва известния поет 
ивое Кръстич от 

рад. Пред любителите 
остичното слово той 

свои
ратурни четения 

устроени в залати на 
Културния дом, в основното 
училище "Иво Лола Рибар 
и в гимназията "Вук 
Капалжич". И трите бяхи 
доор

на
лаб ци и

през
105ховс.

бяха
ститече

Ли ге
*ТО НС 
бЪадат

о си на друго място -

аджич . 
с посетени.Инак, 

годината 
паралелки. От това по три в пър| 
две в четвърти клас. От началото 
нали, така че сега има общо 297 ;

М.А.ви и 
на годи 

ученика.
М.Я.

АРСА БОЖИЛОВ СТАНКОВ от 
село Радичевци (с автора на сним
ката и текста) в своя двор. 
Разправяше, че когато бил дете в 
"полето” край Драговищица имало 
много сливови дървета натежали от 
плод дори до земята В реката имало 
в изобилие пъстърви и мрен 
ката е направена през 1977 
когато му недостасваха три години 
до 100. До тогава при лекар не беше 
идвал.

■ II "Народенкомедията от 
представител”. Си

у ш и ч
ортистите са се срещнали 
Годеч.,вяв"и- със свои колеги от

Заедно с димитровградчани на топа малко 
турне са били и представители на Алек- 
сандровац Жунски, които са договорили 
първите си контакти в областа на културата 
с България. Именно, след гостуване на 
голечкии ансамбъл за песни и танци п Алск- 
сандрован по време на известната "Жунска 
бсоба” договорено е гостуване на самодейците 
ог Александрова!! в Годеч, което ще се проведе 
през месец април следващата година.

Що се отнася ДО гостуването ..... 
димитровградчани .. Своге, самодейните от 
този град ще гостуват в Димитров»рад на 21 
декември тази године.

"НАРОДЕН 
ПРЕДСТАВИТЕЛ” 

В ГОДЕЧ
/и. Спим-

година,

След двудневно гостуване в Българи: 
Димитровград се завърнаха самодейците 
самодейни театър "Христо Ботев" 
Димитровград и членовете на шахматния 
клуб В клуба ив тенис на маса, които в рам
ките на крайграничното сътрудничество с 
Република Българин гостуваха и град >»АГЗ- 
рг; и, за пръв път в Своге край Софии. В двете 
места%!митровградчаии са се „редставилн с

Почитател на старите хора: 
Стоян ЕВТИМОВ

А.Т.-
5
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|>ДДЦА 01'ГАНИЗАЦША КОИФЕКЦШЛ 

СА НЕОГРАНИЧЕНОМ С0ЛЦЦЛР1ЮМ одговориошйу ООУР-Л 
1 ■ ООУР МЛАДОСТ” - ПР0ИЗП0Д11Л СА Н.С.О.

ДИМИТРОВГРАД - М. ТИТА 100 Ш

КОНФЕКЦИЯ "СВОБОДА" В СЕГАШНАТА ОСТРА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И БЛОКАДА

ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО
нологнчески излишък няма. Има обаче опрел 
брой работници-безделници, от но 
предприятието ще се освободи до кран па 1-одииата. 
В тази насока се предприемат определени мерки.

Засега все още остър е и проблемът с 
боледувалият». От общия брой на работниците, 
дневно отсъствуват от 12 до 15 на сто. Това 
означава, че дневно отсъствуват но 120 до 140 
—ши,' което създава сериозни трудности п ор- 

цеса на производството, тъй като 
верижно. Всекидневно 
:им

елен
итоОт ьснчкн неволи, конто могат да сполетят 

едно предприятие, най- страшната е когато спрат 
машините. Без производство - няма доход, а щом 
няма доход, трудностите и проблемите се множат 
прогресивно. За да предотврати такава 
възможност, ръководството на конфекция 
"Свобода” полага максимални усилия да осигури 
достатъчно работа. Усилията засега са резултатни: 
работа е осигурена 
машините до края

работа и през първ
идущата година. При това до края на годината 
всяка събота ще бъде работна. Тези работни съботи 
~е бъдат заплатени, или пък сетне работниците 
ще ги ползват като свободни дни.

Инак годишната 
"Свобода” се пласира 7 
и 30 на сто на 
няколко страни 
(САЩ), Република Българ 
(СССР). От общия брой 220 
ло най-много се изнася в > 
в СССР
България. При това най-много се произвеждат 
женски палта, блейзерн, поли и панталони.

До края на годината следва да се произведат

ване на 
тично е 

ите месеци на

за пълно натовар
час ДУ»

ганизи 
тук 
тряб
се наруши ритъма на производството.

на годината, а ране на про 
производството е I 

ва да се пола!ат макс
осигурена

ални усилия, за да не

ще Определени трудности създава и липсата на 
мазут на пазара, въпреки че конфекция "Свобода” 
предварително е заплатила 350 хиляди динара за 
доставката му. Именно поради това капацитетите 
са попълнени и дори при по-ниски температури 
застои няма да има.

* ПО-ГОЛЯМ ОБОРОТ
В общото безпаричие, захванало всички, па 

дори и търговските организации, изплащането на 
продукцията от потребителите среща сериозни 
трудности. Напоследък в конфекция "Свобода”, 
благодарение на редица мерки, положението

продукция на конфекция 
0 на сто на чуждестранния 

машния пазар. Изнася се в 
ъдиненнте американски щати 

Съветския съюз 
бройки облек- 

, пет хиляди 
и около 20 хиляди бройки в Република

ДО говорна задача и понастоящем работят върху 
създаване на собствен маркетинг. Именно, 
започва се от подмладяване и създаване на 
ръководен тим в комерческия, маркетиншкия 
и моделарския сектор.

Ръководният и оперативният тим, чиято 
средна възраст е до 35 години, въведе 40 
часово вътрешно дошколоваване и док- 
валифициране за шестима моделари. Сказчици 
са хора от предприятието, а изпитната 
проверка ше се състои: в изработка на модели, 
които ако приеме производството, 
свидетелствуват за успешно издържан изпит.

Следователно, всяка проверка на този тим 
няма да бъде "абстрактна”, а конкретна на 
пазара и в производството. Онези, които бъдат 
най-успешни - на тях ще се окаже доверието.

ня и
21) ХИЛЯДИ 0|
САЩ - 105, СЪЗДАВАНЕ НА 

СОБСТВЕН 
МАРКЕТИНГ

*********************************
Изискванията на пазара и пазарната 

икономика пред досегашните колективи 
поставя неотложния въпрос за тяхното 
преустройство. В конфекция "Свобода” тази 
повеля на времето са схванали като твърде от-

(ТшМИТРОВГРАД/

РАДИА ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕКЦИИ 
СА НЕОГРАНИЧЕНОМ СОЛИДАРНОМ ОДГОВОРНОПГЬУ ООУР-А 

ООУР „МЛАДОСТ” - ПРОИЗВОДНИ СА Н.С.О. 
ДИМИЗТОВГРАД - М. ТИТА 100

МОДНАТА КЪЩА НА КОНФЕКЦИЯ 'СВОБОДА" В ЦЕНТЪРА НА 
ДИМИТРОВГРАД

СВОБОДА” В ЦИФРИ И ФАКТИп ЧЕСТИТИ
Днес конфекция "Свобода" е предприятие, имащо е състава си четири трудови единици: стар 

и нов исх, тъкачен цех и собствени магазини. По броя на заетите - с около 830 работещи - тя е 
втората по големкина фабрика в Димитровград. Всъшност, стария и новия цех са една цялост, 
тъкачният цех се различава от тях само по продукцията (производство на черги и теписи), а 
търговската мрежа има 40 магазина, от които болшинството са на територията на Република 
Сърбия, дока го 6 са в Макледония, две в Черна Гора и една а Хърватско.

"Свобода“ днес работи като единно предприятие 
условна, защото фабриката стопанисва единно-

29 НОЕМВРИ
На всички граждани и трудещи, като им пожелава още по-добри 

резултати в бъдеще
и тази подялба на трудови единици е само

чувствително се подобри. Така капри 
реализацията за осемте месеца на текущата го; 
на домашния пазар ечю-малка, отколкото 
осъщест

към 30 хиляди якета, чнето производство 
продължи и идущата година - гг 
хиляди, а през февруари и март 
С това производство мощностите напълно ще 
бъдат натоварени.

В тъкачния пък се работи по системата на 
ешлеме 
(черги) и
достатъчно, как то и за идущата година. Главен 
снабдител със суровини на тъкачния е "Драгош” 
от Пирот, а частично и димитровградската кожара 
"Братство”, 
приблизително 
тъкачния цех от

!мер
дина

ще
грез януари още 30 
33 хиляди бройки.

вената реализация през септември и ок- 
Тази реализация чрез собствена търговска 

мрежа през осемте месеца е 30, а през септември- 
октомври 40 милиона динара! Инак наплащапето 
се върши и чрез компенсационни работи, което в 
сегашните условия се налага като 
добьр начин за израв 
пензациони принципи 
Така например < 

нат тен

томври.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ(доработка) на до 
кожени теписи. Суровини са

машни п рекри!
обезпечени

вки
Сравш

ньвине на сметките: Тези к 
се прилагат и с -ужб| 

ублика България трябва да 
запалки, 5500 ризи от бял

ително

СНАБДЯВАНЕом- щия момент Синдикалната организация в 
погрижила да обезпечи на работ-

В настоя! 
конфекция ”С
ннцнте по сравнително по-ниски цени хранителни стоки и 
други продукти. Същевременно във вид на регрес на работ
ниците са дадени бонове през септември на стойност три 
хиляди и през октомври на стойност две хиляди динара, с 
които работниците могат да купуват най-различни ведове 
стоки от търговските магазини па "Търгокооп”.

Защитата на жизненото равнище и занапред остава основ
ната грижа па Синдикалната организация.

ина. вобода” се еот Реп 
иски,чиято продукция задоволява 

един месец потребностите иа 
суровини.

Конфекция ”Свобода” инак пласира на 
домашния пазар около 80 хиляди бройки 
различни видове облекло, които се произвеждат за 
известни купувачи, а се пласират и чрез 
собствените магазини.

Следователно, доколкото се касае за произ
водството и пласмента, конфекция "Свобода” пос
тига завидни резултати, особено ако се имат пред
вид сегашната остра икономическа криза и оповес
тената стопанска блокада. Че резултатите са 
налице свидетелствува и фактът: предприятието 
практически е без залежали стоки.

* ПРОБЛЕМИТЕ
В конфекция "Свобода” се изтъква, че тех-

пристиг
пуплин, маици, като част от компенсация срещу 
изнесени якета, шлифери и други видове облекло.

Собствената търговска мрежа на конфекция 
"Свобода” обхваща те 
Югославия, I 
Хърватско -и Ч

с
риторията на цяла 
|ение на Словения, 

ра. Най-гол ям оборот се 
Войводина, в Белград и ПРОДУКТИс изключ 

ериа Го 
реализира в района иа 
Югоизточна Сърбия.

В заключение може да се изтъкне, че 
благодарение на общите усилия, предприетите 
мерки за осигуряване на работа, сравн! 
добрата реализация, конфекция ”Своб

момент е между водещите трудови ор- 
заплащането на личните доходи. Им-

ително 
о,\а” в Цртуркжга оолготше 

: СгНихом» у

• У”Ш1
сегашния 
ганизации в
енно от юни те се заплащат редовно, а средният 
личен доход възлиза на 5,2 хиляди динара.

]
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ПРЕДСЕДАТЕЛТнл ИС НА ОС В БОСШШГРАДИЗВ°ДСТВО НА ПВЧ КОНДЕНЗАТОРИ СЛЕД ОЩЕ ЕДИН РАЗГОВОР В НИШПРИ

ИМА ЛИ НАДЕЖДИ ЗА ЦЕХА НА 
ЕЛЕКТРОННАТА ИНДУСТРИЯ?"ТЪРСИМ КАКВАТО И ДА Е РАБОТА”

Както е известно, цехът на 
Електронната индустрия от 
Ниш в Босилеград, за който 
мнозина мислеха, че ще бъде 
един от най- рентабилните 
производствени цехове, 
повечето от една година е в 
застой. Производственият 
процес е спрян, работниците 
са на принудителна почивка, 
а от началото на годината и 
не приемат никакви прина
длежности. Просто казано, 
маточното им предпр 
дигнало ръце и зао 
тези работници, които без 
каквато да е вина са оставени 
без принадлежности.

Оттогава насам повече 
пъти и в Босиле1рад и в Ниш, 
са проведени разговори, 
обаче все без успех. Всичко се

завършава само на обещания. 
Конкретно нищо. Минаваха 
месеци, а агонията на цеха 
продължава.

Подобни разговори се 
проведоха през миналата сед
мица в Ниш, на които покрай 
представители от цеха в 
Босилеград, присъствували 
и представители от Общин
ската скупщина в Босиле
град, Междуобщинската 
регионална общност от Лес- 
ковац и представители на 
Републиканския фонд за 
развитие на икономически 
неразвитите общини и 
краища

Сотир Сотиров, пред
седател на Изпълнителния 
съвет на Общинската 
скупщина в Босилеград,

който участвувал в раз
говорите, ни уведоми, че 
едвам сега проблемът на цеха 
в Босилеград сериозно е 
обсъден. От ЕИ подчертали, 
че и самите те готвели и раз
работвали собствена произ
водствена програма за 
босилеградския цех, обаче 
същите изискват по-дълго 
време, а за по-бързо решение 
трябва да се търси някоя вече 
приета от страна на фонда 
производствена програма.

- — работят каквато и да е работа.
Иткиаха, че предприятието им 

ВЪРШАТ СЕ ПРЕГОВОРИ Е„Д ■ *ое™ раб°™ в състава на 
ОБЕКТА И РАБОТНИЦИТЕ ДА ЬИ в Ниш още °1 откриването 
ПРЕВЗЕМЕ ОБЩЕСТВЕНОТО ”!ц“”аи,е имал0 безотговорно 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧОРАПАРА” отношение към тях. За повечето 11 А ЧОРАПАРА пропуски 05виниха и бившия си

Сега всичко е М ясно. ЕИ 
търси средства за обекта, в чието 
изграждане не е участвувала, т.е. 
за когото средства обезпечи 
Фондът. Очаква 
вестността да пресече тъкмо той. 
Впрочем, въпрос е дали 
"Чорапара” ще се съгласи да 
заплати тази сума. С това е 
открит и въпросът дали работ
ниците ще могат да започнат да 
работят-в състава на "Чорапара” 
след два месеца както бе 
изтъквано в досегашните раз
говори.

се неиз-

ДА ДАДЕ ОБЕКТА, КОГОТО Ръков°Дител в цеха Дане 
ИЗГРАДИ ФОНДЪТ ЗА НАС- Велинов- Какво отношение са 
ЪРЧАВАНЕ РАЗВИТИЕТО НА имали представители на "СД” 
ИЗОСТАНАЛИТЕ КРАИЩА, ЗА към работниците в Босилеград 
9,4 МИЛИОНА ДИНАРА. ТОВА Е потвърждава и факта, че 
НОВ МОМЕНТ, КОЙТО МОЖЕ предприятието от републиката е 
ДА ЗАТРУДНИ И ОТЛОЖИ получило средства за минимал- 
ТРУДОУСГРОЯВАНЕТО НА 50- ни лич™ Д°*оди за февруари и 
ТЕ РАБОТНИКА, ОТ КОИТО маРт> които средства са 
ОКОЛО 25 ДУШИ ПРЕЗ МИНА- разпределени в Ниш и че 
ЛАТА СЕДМИЦА СЕ САМООР- босилсградските работници не 
ГАНИЗИРАХА И ДОЙДОХА НА “ получили пито динар. 
РАЗГОВОР ПРИ ПРЕДСТА
ВИТЕЛИ НА ОС В БОСИЛЕГРАД

иятие е
равило

Като такива в ”игра” са две: 
една, която предлага 
”Електроник” от Белград за 
произвеждане на светил- 
ници, за който вече писахме 
в един от предходните бро
еве на вестник ”Братство” и 
друга
програма, която също така 
вече беше на страниците на 
вестника ни, докомпле- 

цеха за произ-

В.Б.

произведствена
- Предприемахме повече 

акции и мерки. Покрай другото 
бяха организирани разговори 
Ниш и Лесковац. Общественото 
предприятие "Чорапара” в Лес
ковац. което работи в състава на 
"Зеле
заинтересовано да превземе 
обекта и работниците от цеха на 
ЕИ. Целта на "ЧОрапара”, е да 
закръгли производствения 
процес в производството на 
чорапи в Босилеград. Но и тук се 
явяват трудности. Преди някой 
ден от "СД” ни осведомиха, че са 
готови да дадат обекта при ус- 

да чуят дали и какви акции се довие да им се заплатят 9 428130 
предприемат те пак да започнат динара. Ще положим всички 
да работят. Подчертаха, че не из- усилия този проблем да се 
бират работа, т.е. че търсят да разреши, каза Сотир Сотиров.

в тиране на 
водство на чорапи. Коя от 
тези две производствени 
програми ще бъде приета 
зависи от повече фактори.Велкович” ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНАе

Работниците най-напред прие 
Васил Йованчов, секретар на 
Секретариата по управление и 
общи работи, а сетне в тях се 
включи и председателят на ИС 
на ОС Сотир Сотиров, който 
този ден бе на отпуск по болест. 
Работниците, които вече не 
работят втора година потърсиха

в Димитровград
на всички трудещи се и граждани

Обаче и едната, и другата 
програма са оценени поло
жително от фонда, а имат 
подкрепа и от Електронната 
индустрия. Затова послед
ните разговори, дават 
някакви надежди след 
месец-два тук отново да 
забръмчат машините, а 
работниците един път 
завинаги да престанат да 
негодуват.

Честити 29 ноември 
- Деня на Републиката

мя.

го ЧЕСТИТИ

„Автотранспорт" ДЕНЯ НА 

РЕПУБЛИКАТАБосилеград 
на пътниците си, 
населението и работниците 
и общината и 
страната1

ФОНДЪТ ЗА 
КОМУНАЛНА 
ДЕЙНОСТ И 

ПЪТИЩА

I
| 3

НА ВСИЧКИ ПЧЕЛАРИ,
ГРАЖДАНИ И ТРУДЕЩИ СЕI

1 ЧЕСТИТИПЧЕЛАРСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВОНЦИ

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА 
ПРЕУСПЯВАНЕ В ЖИВОТА 
ЛИЧНО ЩАСТИЕ И БЛАГОДЕНСТВИЕВ ДИМИТРОВГРАД

а

1 ваяканНА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА 
ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ I Угосгитслско туристичко предузеПе са п.о. — Димитровград

I на всички гости и клиенти 
па гражданите от Димитровград ЧЕСТИТИI 29 НОЕМВРИя II с пожелани» за още но-добри резултати и лично щастие1*1-

■ •тдегяютн Щ5г=—:шм

V СТРАНИЦА
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I
II КОтУНАЛАЦОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ

”ПЕКАРА”
ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДИМИТРОВГРАД

ДИМИТРОВГРАД
НА ВСИЧКИ СВОИМПОТРЕБИГЕЛИ И ДЕЛОВИ 

ЧЕСТИТИ

ПА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ 
ГРАЖДАНИ В ОБЩИНАТА И СТРАНАТА

ЧЕСТИТИ
29 НОЕМВРИ- 

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
с пожелания за още по-добри 
успехи занапредС пожелания за високи трудови завоевания и лични успехи 

”ПЕКАРА” снабдява населението с хляб и всички видове хлеони
стики1^аВщи^ок(^110треблени<^ИМа^1инитеКнаТ”ПЕКЛРЛ’’'1пинагиСса
богато снабдени а цените на стоките са достъпни на всички.

ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
ЗА ЕКСПЛОАТИРАНЕ НА НЕМЕТАЛИ И 

СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ
НТОНОЕЪЕНТНА^

ТШ I ■ О Я А М: *1*«ТЯОУ1А«1НАТ ( I. IР О N в»-20» • ТИСЯХ 1«Т*4 •

КВАРЦ - Босилеград99
В СУРДУЛИЦА ЧЕСТИТИ

НА ВСИЧКИ СВОИ ДЕЛОВИ ПРИЯТЕЛИ,
НА ВСИЧКИ ХОРА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
И РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ
ЧЕСТИТИ

29 НОЕМВРИ

29 НОЕМВРИ
Покрай ехплоатирането на кварц, "Кварц” прокарва и строи пътища в 

босилеградските села. Тази задача успешно приключва при съвсем приемливи 
условия за населението - хората трбва да обезпачат само 20 на сто от не об- 
ходимите средства.

«ПРААНЬДЕГраУ)»»инска РО Димитра* град
СЧроитсяна ТО Г1РАД11НШ1

НА ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ, НА 
ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА
в Сурдулица 

честити ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
29 НОЕМВРИ

на младежта и войниците, на гражданите, работниците на 
бойците в общината и страната

*~ ||гг>
1.1: ЙКОТЕКЙ ?чПя'к|’«'ушОгкдо | :.ЕБК1 К

Ижй®

-ООСТ „ЧАРАПАРА”- ЛЕСКОВАЦ 
ТРУДОВА ЕДИНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЧОРАПИ

ЧЕСТИТИ

- БОСИЛЕГРАД
18320 ОппНгоудгди 
ЕДуагДа КагДеПа Те1ех: 16840 
ТеюТах:. 010-63-112

1

ДЕНЯ НА РЕПУБЛИКАТА
IНА ТРУДЕЩИТЕ СЕ И ГРАЖДАНИТЕ 

ЧЕСТИТИ АГРОКОМБИНАТ „НИШ“ РО „АНГРОПРОМЕТ“ НИШI 29 НОЕМВРИI 19
ООУРС ПОЖЕЛАНИЯ ЗА НОВИ ТРУДОВИ УСПЕХИ 

ГИД ПРОИЗВЕЖДА
- Лачени, дамски и детски ботуши
- спортски кецове,

-ЬАБУШНШЛпI н.—— езщжздя; .
трудещи се 
ЧЕСТИТИ

- различни видове гумено-технически със и без метали и с различно предназначение
- тьрби и профили, намиращи широко приложение
- гумени фолии (различно качество) гумени нишки
- прибори, калъпи, различна галантерия и други произведенияI •)

29 НОЕМВРИ
• «•••••••»*

СТРАНИЦА 10
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ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ ТЪЖЕН ПОМЕН

На 27 ноември 1991 година се навършиха
ИН МЕМОРИАМ
На 10 декември 1991 година се навръшва

ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на нашия съпруг, 
баща и дядомини-лига в купата

НА ШАМПИОНИТЕ
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ 
от смъртта

никога незаборавима съпруга, 
майка, свекърва, тъща и баба

на нашата мила и

РАЙНА
ТОМОВА

”А” - група
Сампдориа, /Генуа /Италия/ - Дървена Звезда 

Белград /Югославия/ и Андерлехт, Брюксел /Белгия/ - 
Панатинаикос, Атина/Гърция/.

”Б” - група
Динамо, Киев, /СССР/ - Бенфика, Лисабон 

/Португалия/ и Барселона /Испания/ - Спарта, Прага 
/Чехословакия/.

В Купата на Европейската футболна федерация в 
първия кръг ще се срещнат:

Б 1903, Копенхаген /Дания/ - Трабзон, Турция, Ган 
/Белгия/, - Динамо, Москва /СССР/, Хамбургер, X 
бург /Германия/ - Сигма, Оломуц /Чехословакия/, 
Тирол, Инсбрук /Австрия/ - Ливерпул, /Англия/, 
Осасуна, Памплона /Испания/ - Аякс, Амстердам 
/Холандия/ - Генуа /Италия/, Торино /Италия/ - АЕК, 
Атина /Гърция/, Хаймател, /Швейцария/ - Реал, Мадрид 
/Испания/.

РАНГЕЛ
ТОШЕВ

от с. Врабча, 
Димитровградско

На 27 ноемв 
скъпата ни поко

ри в 12 часа дадохме четиридесет дневен помен на 
йница на гробищата в с. ВрабчаНа 10 декември т.г. ще посетим неговия гроб в Белград и ще 

положим цветя.
Семейство Тошеви

Скъпа, Твоята смърт из дън-душа разтърсва нашите наранени 
сърца В живота ни зейна огромна празнина, която никой никога не 
ще запълни. Твоята загуба е огро;

»но си спомняме за Твоята преданност, 
бов и доброта, човеколюбив и скромност.
Поклон пред светлата Ти памет!
Вечно скърбящи:
съпруг Васил, синове Велин и Сава, дъщери Вера и Левка, снахи, 

зетьове, внуци и внучки и останали многобройни роднини
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огромната м
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ТЪЖЕН ПОМЕН
На 3 декември 1991 година се навършват неутешими

I

*
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ 
от преждевременната смърт на 
нашия скъп и никога не- 
прежалим съпруг, баща, 
брат, тъст и дядо
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МЕЖДУНАРОДНО СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ТЪЖЕН ПОМЕН
ДИМИТРОВГРАДЧАНИ В ГОДЕЧ На 30 ноември 1991 година се 

извършават
ШЕСТ МЕСЕЦА 
от смъртта на нашата мила и 

никога незабравима

ртШахматисти 
/СФРЮ госл авия/
България/ в рамките на гранично сътр 
града. Шахматистите игр 
маса домакините бяха по 
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И от Димитровград от Димитровград.
На 3 декември в II часа ще дадем помен в димитровградските 

гробища.
Каним близки и познати да присъствуват на помена.

момент, когато Твоето благородие, 
любов са ни толкова необходими. У нас,

1к ще дадем шестмесечен помен.На тоя ден в 10 часа 
Каним близки и познати да присъствуват на помена.Ф ОТ ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ В 

"ПАРТИЗАН” В С ЖЕЛЮША
Те отне в 
ич и

познати, завинаги ще останеш да живееш е 
ие и жизненост.

Съдбата неумолимо 1 
бодър дух, безпределна об 
многобройни близки I 
огромното си човекол

им по Теб, проливаме сълзи, но сме горди, че Ти беше с нас. 
може да заличи спомена по теб.

ИЗБРАНО НОВО 
РЪКОВОДСТВО

г
На 8 декември 1991 година се 

извършават
ТРИ ГОДИНИ

Съкро
Никакво време не

Поклон пред светлата Ти памет!
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Вечно скърбящи: 
съпруга Олгица, дъщери 

сестра Верица, внучка Катя и
Таня и Соня, зет Зоран, брат Преслав, 
останали роднини

в с.
уба през изтеклия период, 

резултатите не са на завидно равнище и че 
юедателство на клуба не се е ангажирало

О
отчет за р 
беше, че р ИВАН

МИТОВ
ценено 

досегашното пред 
достатъчно.

След бурни разисквания беше избрано ново, оглавено от 
дседател, секретар и касиер. За председател на пред

стоящия сезон е избран Жика Милошев, 
частен гостилничар в Желюша, за секретар все още активния 
футболист Зоран Георгиев и за касиер активният футболист 
Зоран Христов. Очаква се новият състав да положи повече 

илия за възвръщане на някогашната слава на "Партизан”.

пр
се/

от Димитровград.
дателството в пред ТЪЖЕН ПОМЕН 

На 26 ноември 1991 година се 
Навърши

ПОЛОВИН ГОДИНА 
от ненадейната см 

нашата съпруга, майка, с 
и баба

На тоя ден ще излезем на гроба му в димитровградските 
гробища и ще положим цветя.

Скъпи родители и близки, времето минава, но никога няма да 
заличи от спомена ни вашето благородие, човешина и родителска 
обич, с която приживе ни обкръжихте.

Поклон пред светлата ви памет!
Опечалено 
семейство Митови
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СТАНКА
СИМОВА

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

СЕРИЯТА ПРОДЪЛЖАВА
от Горна Лисина

”АСЕН БАЛКАНСКИ” - ПЪРЧЕВАЦ /ПИРОТ/ 5:0 /2:0/

В този ден, в 11 часа посетихме вечния й дом в горнолисинските 
гробища.

Мила съпруго, майко, свекърво и бабо,
запазим от смъртта, но щс те пазим в нашите

ВЪЗСПОМЕНАНИЕ
Димитровград, 24 ноември 1991 год. Спортният ценл,р "Парк"; 

теренът тревист, времето облачно. Зрители - 200 души. 
Голмайстори: Зоран Христов 2, Славиша Златкович 2 и Саша Крумов 
- 1 гол Съдията Саша Ябланович от Ниш - добър. СТЕФАН

СТОЙКОВ
(1918-1991)

Футболистите на "Аасен Балкански” натиснаха газта до 
"дъската”! Постигнаха и четвърта поредна победа, като направ 
хубава гол-разлика от 20:1! Не им влиза в сметката това, че 
първенството приключва, в момент когато са в най-добра форма В 
събота ще премерят сили с претендента за първо място нишки 
"Алуминий”.

хме да те 
рава

Ис мо 
сърца от

Опечалени: съпруг 
и внуци Боривойс и Ж

жа
забиха и

Борис, синове Иван и Милчо, спаха Снежана 
арко

менти. СЪОБЩЕНИЕ ПА 14 НОЕМВРИ ПОЧИНА 
СТЕФАН СТОЙКОВ, ПЕНСИ
ОНЕР ОТ БОСИЛЕГРАД

на Нишава Още повече, защото сс очаква Ьал* ^ ’ футболна 
сили да направи опит отново да се върне в Регион.. . фут 
дивизия - Ниш.

ДСтавров

0ди„ата вече изтича, молим нашите абонати да 
ит* суми, за 1991 и възобновят абонамента си зяТъй като г 

дъ;
1992 година

Цената на нашите издания в 1991 година е следната: 
Вестник "Братство” - 500 динара годишно,
Списание ”Мост” - 240 динара и 
Списание "Другарче” - 200 динара
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околността ще го помнят като скромен 
лив и честен сзлужеш, който бе винаги 

ата, педантно и навреме и дори след работ- 
празнични дни.

Стефан Стойков работи цели 40 години. През септември 1944 
година сс приключва към НОБ и работи във военните ведомства във 
Враня и Босилеград, сетне в общинския съд в Босилеград, 
околийския и общинския народен отбор в Босилеград и напоследък 
в секретариата на вътрешните работи, където сс пенсионира през 
1978 година.

За дългогодишна предана работа в 
получи две отличия: Медал за заслуги I 
на труда със сребърен венец през 1974 
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дани от цялата общи
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ЗАБАВАСА ТИРА •ХУМОР •

КАРИКАТУРЕН ЕКРАНЦАРИБРОДСКА
ЕЛЕГИЯ БЕЗ ДУМИ «ПЕРИЦА ИЛИЕВ

Във Цариброд е всичко песен 
- град за животен интересен. 
Има във него и чудесия 
но, няма много прокопсия. ОЧИ ЛАКОМИ
Във него всичко е чудесно, 
/но, да живееш не е лесно/ 
Има и фалш, и разни клюки 
и лицемерство и триста мъки!

Тия дни удари убав /риж. 'Гребе да се оре, ама еве 
времето не се оправял - разпаля се на све стране. Идем 

Строшсну чешму, прсрипуйсм дупЬстс, ка те ти 
га сват Тога, закачулил се, свил се кико петопаръц у 
джеб.

кьмто

Във него майчината реч презират 
и българският не разбират, 
даже и самобитността се гази 
- във него мълком все се лази.

- Е, свате, кикво си се нагърбил, кока цел дън си 
камън,с теглил!

■ Ма ни, Манчо, не йс за орату. Сбърка се и време, и 
народ. Ели видиш, сви смо се умислили, куде да 
отидеш, при кога да свърнеш, свак орат и за туя 
пущишо * войнуту! Никой не знайе кига че се опраимо 
кико свет...

■ Зарежи, свате! - реко я - Ега им бог даде акъл
- Чул те господ! - рече он, па узе та се прекърст
Я се поодзърну, не гледа ли некой Йедно време за

тск1,в кърс ■ имаше да си патиш млога
- Да оставимо войнуту - кажем му я - ама кво стайе 

с тся ваше улице, раскопане и лрекопане?
■ Кво че стайе? Тека си йе оди памтивека: почне се 

йедна, па се мине на другу, па се отиде на трету или 
четвърту, а за ггьрвуту и забораве ка йе почета...

На демокрацията казват-бремс, 
- за нея някак не е време.
Те са си свикнали със страха 
наречен с думата заплаха.

И партии във него има, 
всяка свое мълком взима 
- социалисти, комунисти, 
а отеква ”исти...исти”!

Има във него и демократи 
и СПО-овцй най-гърлати, 
и мълчаливи активисти, 
и "неподобни” Де-Се-Бю-висти.

- Море я чето у весни кат, дека туя годину млого 
улице сте асвалтирали, напран ли сте канализации), 
путишата сте започели да пробивате...

- Абе, оно йе тека некико!
■ Е, са не ми йе ясно: или йе тека, или нейе тека, а 

ти кажеш "тека некико".
■ Е па да видиш: почели смо путиша - ама не смо !)И

Във него няма родно слово 
токова вече не е ново 
- със нови улици и партизани 
и белези недоразбрани.

довършили Почели смо улице - и оне недовършене. Еве 
онядьн ме среча Тодосия оди женскуту улицу и ми се 
жали: Гоге, ако си некиква марка, ако некой чуйе кикво 
оратиш, нека Манча удари йедън рабуш за нашуту 
женску улицу. Оди март йе почета, а еве дойде край на 
годину ту, а она си стои раскопана. Еве два пути 

$ накаруйу чакъл, водата га однесе, а и после тия дъж, че 
^ требе пак да накарую...
[•2 - Кико тека?

■ Лъсно: първо раскопаше старуту настилку, па 
3накараше чакъл Поизваляше га. После се сетише- требе 
Цда се копайу шахте Па 1)и ископаше - и пак застлаше. 
у Чекаше, чекаше, одвлече водата чакълат, пак га 
Щнасипаше, а еве са им текну че прайе Ьишну 
шанализацию. Пак Ъу раскопаше - и тека остаише 
ъДокига - незнам!

- Е, я знам: кажем му. Съга че чекате пролет оти съга 
шемадзив. После може друго да нестане Та кига чебуде 
- никой не знайе..

- Чекай - рече Тодосия - тека ли че буде и с 
путишата?

Във Цариброд е всичко песен 
градец за хора интересен!
Има във него от все по малко 
и тъкмо това е най-жалко!

Зденка Тодорова-Свиленкова

НУЕл и^/П7).ЗА ПРИЯТЕЛИТЕ НЯ

Господ повикал веднъж Свети Трифон при себе си 
и го попитал:

- Да си приказивал нещо против мене, Трифоне?
- Приказвах, господи Като пийна, приказвам - приз

нал си веднага светеца - Но ти откъде знаеш, боже? - 
учудил се Трифон премного.

Господ му назовал имената на светлите, които са ги
издали

- Ама аз ям и пия тъкмо с тези приятели, господи! 
Как е възможно! - възкликнал Свети Трифон

- Трифоне - рекъл му бог - понеже си призна, че ти 
открия една тайна- бой се най-много от светлите, сиреч 
от приятелите, с които ядеш и пиеш, защото от 
непознатия светец всеки се пази! ■ Па кико по другико? И за н,и нема дзив. Моли бога 

да престане тия дъжда не одвлече и од н>и чакълат, оти 
тьгай нема да може да се мърдне

- Море я мислим дека дзив има - ама нема паре. Нали 
в/щш/ дека "Югопетрол" си асвалтируйе преди пум-

Оттогава свети Трифон се зарича да не яде и пие с 
приятели, 
пиене не,

, но какво 
може човек

да стори, когато пустото ядене и 
САМ да яде и пие

М. ПЕТРОВ ВИНОВНИК Тека йе Тодосийо! Изгледа че излезне по онуя 
народну: Очи лакоми - дупе лабаво!".О& ШЖя ®Ш(Ю

е виновен -той умр&птре- МЪРТЪВ, 
КИКОЙ НЕДО 

У
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ПОЧТИ НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

ДКвщ- 
' НОТОГЮ -!

ЛИ ГОЛИНИ п, КОМПЕНСАЦИЯ
Еаин димитровградчанин наистина сс изненадал след последното

г-ГоГ'": ""к1 ,,е тш"“,м <"■ "ос™«ад?"«иднн с поскъпваннята свикна като с "добър ден”, но когато прочел на 
билета, че разстоянието от Ниш до Димитровград не е вече 98 км 
колкото се посочваше на билетите преди, а че се^Г?о е целТГ<)9 ™!

Попитал кондуктора как е възможно разстоянието да се удължи 
с цели 11 км, когато железопътната линия ‘ 
са на същото си маста

■ Н" л" том Гфичииа’ билетът да поскъпне значително? - попитал 
полусериозио, полушеговито пътуващият димитровградчанин!

' 0ТГ°“рнл коВДУКторът категорично. . Сега обратният оилет за уикенда е валиден не три, а пет днн!
хубава компенсация за поскъпналия билет! - махнато Димитровградчанина.

си е същата, а и градовете

казал ус-

(Ст.Н.)

С Указ «а президента ща СФРЮ 
И°с*ш Броз Тшто от 14 фебруари 1978 
годим издателство "Братство” е удос- 

с Орден братство и единство със 
ср*5ъреи венец за особени заслуги в 
областта на информативната н 
графическа дейност и за принос в раз- 
витето ив брастството и единството 
меяаду кашите народи и народности.

”Б1рб1гство”1н1!п11Н^“ГТ^оЛИКа СЪрбИо И3- 
УРЕЖДА' Релакпипииз "“У1' Кей 29 декември Но 8.
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