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В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ

ПРИЗИВ ЗА МИР В БОСНА И 

ХЕРЦЕГОВИНАГЛАС ЗА
НАЙ-ДОБРИТЕ - 

ГЛАС ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ

КРИЗАТА В БИХ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ рамките на конференция- лията, които са 
САМО С ПОМОЩТА НА КОНСЕНСУЗ НА НЕЙНИ- та за БиХ, която започна необходими да се създа- 
ТЕ РАВНОПРАВНИ НАРОДИ В РАМКИТЕ НА КОН
ФЕРЕНЦИЯТА ЗА БИХ

работата си на тази осно- дат условия за безпрепят- 
ва, председателите Сло- ственО доставяне на

В хуманитарна помощ на 
населението 
страшените краища. Във 
връзка с това е необходи
мо да се осигури свобод-

в необходимо да се устано- 
Белград се състоя делова ви моментално и безу- 
среща на председателя на словно примирие на 
Република Сърбия Сло- цялата територия на Бо- 
бодан Милошевич

бодан Милошевич и Мо- 
мир Булатович призоваха 
ръководствата на трите 
национални общности въ 
Босна и Херцеговина да 
положат максимални уси- н0 минаване на колоните 
лия за моментално пре- с храна и медицински 

на съоръжения и медика- 
въоръжените конфликти менти, които са се упъти- 
и за създаване на необхо- ли към територията на 
димите условия за ра- Босна и Херцеговина, не- 
зрешаване на спорните зависимо на кого е изпра- 
въпроси в рамките на кон- тена помощта. От своя 
ференцията за БиХ, която страна Сърбия и Черна 
трябва да продължи с ра- гора, на чиято територия 
бота, понеже това е от пол- намериха убежище ня-

по неделник
за-в

и сна и Херцеговина. Ми- 
председателя на Предсе- рът е интрес на всички 
дателството на Черна го- граждани на Босна и Хер- 
ра Момир Булатович. цеговина и само в мирна 
Обсъдени са актуалните обстановка може да се 
политически и иконо- осъществи волята на три- 

от те народи в тази републи- 
Изхождайки

В неделя, на 31 май, се провеждат избори за ме
стните органи на властта и за народните представители в 
Съвета на гражданите в Скупщината на Съюзна републи
ка Югославия кратяване- .

Изборите се провеждат в една иключително 
сложна политическа обсстановка, в дни на голяма иконо
мическа криза, на небивал натиск срещу новосъздадена 
Югославия и нейните републики Сърбия и Черна гора. 
Външните сили, заедно с вътрешните сецесионистиуспя
ха за по-малко от една година да разбият Югославия, при 
което не избираха начин и средства да постигнат своята 
мрачна цел

мически въпроси
значение за двете репу- ка. 
блики и Съюзна републи- становищата на Републи
ка Югославия. С особено ка Сърбия и Република 
внимание е обсъдена об- Черна гора, че кризата в 
становката в Босна и Хер- Босна и 
цеговина.

от

Херцеговина
и колко десетки хиляди 

прекратяването на кръво- бежанци от БиХ, не само 
пролитието.

за за мираможе да се преодолее 
трайно и справедливо са-В мръсната гражданска война паднаха много жер

тви, унищожени са много села и градове, парализирани са 
връзките между доскоро ”братските” републики и се уста
новиха нови граници на разделяне и враждуване Този ви
хър на кръвавата война и големи рзрушения все още не 
може да стихне Понастоямр 
скоро наричаната ”малка Югославия”, в Босна и Херцего
вина. А гробарите на Югославия "предвиждат1' нови 
огнища на война и разрушения..

Сполетя ни време на нещастия и зла съдба. Няко
гашна Югославия, мирна и стабилна държава, за пример 
в света, стана страна на стотици хиляди бездомници и 
бежанци. Страна на политически, националистически и 
верски конфликт За голямо съжаление тя стана най-го- 
лям проблем и за световната общественост.

Председател ите 
Милошевич и Булатович мо с помощта на консен- 
оцениха, че за прекратява- 'зус на трите равноправни 
нето на стълкновенията с народи 
трагични последствия е сърбите и хърватите, в

сърби, но и мюсюлмани,
и занапред ще изпращат 

Отделно е подчер- хуманитарна помощ на 
тано значението на уси- застрашеното население.

мюсюлманите,

м неговият епицентър е в до-
ПОСЕЩЕНИЕ НА ВЪНШНИЯ МИНИСТЪР НА РУСИЯ АНДРЕЙ КОЗИРЙЕВ В СЪЮЗНА РЕПУБЛИКА ЮГОСЛАВИЯ

БЕЗ НАТРАПВАНЕ НА 

РЕШЕНИЯ, НАТИСК И ЗАПЛАХИ
СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ: "СТАНОВИЩЕТО НА РУСИЯ В КЕБС БЕШЕ ОБЕКТИВНО И КОНСТРУКТИВНО, ВПРОЧЕМ, НИЕ И 

НЕ ОЧАКВАХМЕ ПО-ИНАКВО СТАНОВИЩЕ”. АНДРЕЙ КОЗИРЙЕВ: "ОБСТОЙНО ОБСЪДИХМЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА РЕШЕНИЯТА ОТ РЕЗОЛЮЦИИТЕ, КОИТО СА ПРИЕТИ В КЕБС И ООН”

'Т-5
ПМТ11

Честните хора са слисани, разочаровани и 
уплашени от тези грозни събития Но, в душата си чув
ствуват, че това зло ще мине Ще се издържи и оцелее Ще 
дойдат по-хубави дни на мир и сговори между народите 
на тези балкански пространства. Обаче, следите на тази 
безумна война няма да се заличат с векове Времето на то
зи братоубийствен хаос ще се помни в историята.

В тези тежки времена на силите на разрухата се 
противопоставят силите на прогреса, на мира и с идеите 
за мир, сговор и мирно решаване на всички спорове и 
конфликт В процеса на разтурянето на Югославия, кога- 
то четири от шестте републики се откъснаха, от които три 
от тях: Словения, Хърватско и Босна и Херцеговина бук
вално насила, най-голямата и най-малката от тях - Сърбия 
и Черна гора положиха огромни усилия да се запази и 
продължи контнуитета на Югославия и този акт бе из
вършен на 27 април 1992 голина с приемане на Конститу
ция на пресъздадена Югославия - Съюзна република 
Югославия Новата държава сега води гигантска борба за 
своя легитимитет, за признание в света.

Затова изборите на 31 май имат изключително 
значение преди всичко в процеса на закръгляването на 
държавността на Съюзна република Югославия. Тя ще 
получи своя скупщина, след това може да се избере прави
телство и президент на Републиката Тогава тя, като ком- 
плектирана /гьржава, много по-ефикасно и градивно ще се 
включи в разрешаването на тежката и сложна югославска 
криза

стопански партньори от Сърбия 
и Русия. Оценено е,- че съще- 

3 ствуват благоприятни въз- 
| можности за съвместни проекти 

в областта на строителството, 
енергетиката, промишлеността, 
транспорта, селското- стопан
ство и търговията, както и за 
укрепване на научните, култур- 

. ; ните и други вързки.
- ] В разговора са обсъдени

Щ и въпроси във връзка с ра- 
зрешаването на югославската 
криза. Подчертано е, че Репу- 
блика Сърбия високо оценява 

ПЯ принципното становище на Ру- 
(На 2-ра стр.)

В началото на седмицата 
на официално посещение в 
Съюзна република Югославия ' 
пристигна външният министър 
на Русия Андрей Козирйсв. Това 
посещение трябваше да бъде 
начало на заплануваното турне 
на шефа на руската дипломация 
по всички републики на бивша 
Югославия, но поради "до
машни причини” Козирйсв се 
върна в Москва веднаг а след раз
говорите му с председателя на 
Председателството па Черна го
ра Момир Булатович в Нодгори-

г ■ ~1
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и
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ца, А.Козирйсв ч СМилошевич
След пристигането му в 

Белград в понеделник руският 
външен министър беше приет 
от подпредседателя на Предсе
дателството па СФРЮ д-р Бран- 
ко Костич. Във вторник 
председателят на Република 
Сърбия Слободан Милошевич 
прие Андрей Козирйсв и в по- 
дълъг и откровен разговор раз
мени
становища за по- нататъшното 
развитие па сътрудничеството 
между Сърбия и Русия.

Милошевич и Козирйсв 
съвместно констатираха, че от
ношенията между Сърбия и Ру
сия се развиват на основата на 
взаимното разбирателство и 
Традиционното Приятелство 
между сръбскияакивкия народ, 
както и на осиойца^ШГ двустра- 
ния интерес съДОЙ! 
между двете втра 
разширява 
мически план. В това отношение 
е подчертано значението на ре
зултатите които

ЛИСТАТА 11А ПАРТИИТЕ В СЪРБИЯ, КОИТО ЩЕ УЧАСТВУВАТ В СЪЮЗНИТЕ ИЗБОРИ

ДВАНАДЕСЕТ ПАРТИИ И 
КОАЛИЦИИ

На листата на партиите както съобщи Републиканската Съюз на комунистите 
от Република Сърбия, коиго ще изборна комисия, се намират Движение за Югославия, Ново

с руския министър участвуват в изборите за народ- дванадесет партии и изборни комунистическо движение в
ни представители в Съвета на коалиции. Това са: Сръбска ра- Югославия, Народна партия,
гражданите па Скупщината на дикална партия, Социали- Движение за човешките права,
Съюзна република Югославия, етическа партия на Сърбия, Югославска демократична пар- 
--------—------- ---------------------------------------------------------- тия - Коалиция на дсмокра-

Ето защо изборите представляват един 
рически и патриотически акт за всеки избирател, негов 
конкретен принос за успешно завършаване на процеса по 
учредяване на новата ю>ржава

Също така с избирането . на отборниците за 
общинските скупщини и учредяването на местните орга
ни на властта в Сърбия се закръглява процеса с учредява
нето на властта от републиката до община та

Иа избирателните бюлетини ще има повече капди- 
иолитически партии и от самите

исто-

левица,В работата иа органите за провеждане на изборите 
могат да участвуват като наблюдатели опълномощени 
представители на международни организации и други ни
сшгуции, както и представители на други държави-член- 

за сигурност и сътрудничество в

тичната
Социалдсмократична партия на 
Югославия - Коалиция на демо
кратичната левица. Югославска 
изборна коалиция - Съюз на ра
ботниците, Младежки съюз - 
движение за К)|'0славия и Нар 
тия на югославяннтс, Демокра
тична общност 
войводинските унгарци, Работ
ническа партия на Югославия и 
Сръбска демократична партия 
за Сърбия.

Конференцията 
Европа. Тона с записано в Съюзния избирателен закон, а 
същата разпоредба се намира и в Републиканския избира
телен закон. Тези разпоредби са отговор иа КЕБС, която 
на сесията си в Хелзинки критикува Югославия поради 
"нарушаване иа нрмннинитс ца КЕБС, понеже пс са създа
дени условия за коректни и демократични избори на .4 
май”.

км надати, предложени от 
граждани както за народните представители, така и за от
бор чините, така че гражданите- избиратели ще имат въз
можност действително да избират, гласувайки за 
най-добрите. Гласувайки за най-добрите, те щс гласуват 
за Република Сърбия и за Съюзна република Югославия.

*честото 
да сс 

особено на иконо-

постигнаха



ГДКТУАЛНО 0 АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА о АКТУАЛНО
БЕЗ НАТРАПВАНЕ НА РЕШЕНИЯ,
НАТИСК И ЗАПЛАХИ ПОДКРЕПА НА ЮГОСЛАВИЯ 

И ПРИЗИВ ЗА МИР В БОСНА„ мснно водихме и разговор за би-
{Ог1-**ст) та в Носна и Херцеговина отно- жгсрштото сътрудничество".

в това отношение. Оценено во е подчертано становището на Напълно сме съгласни, изтъкна 
е, че мирното, справедливо и Република Сърбия, че е неоохо- милошевич, че югославската 
трайно решение на югославска- Дим0 веднага да се прекратят КрИЗа трябва да се преодолява 
та криза може да се намери само въоръжените стълкновения и сам0 е мирни средства. Прелее- 
с последователно уважаване на кръвопролитието, за да се създа- датслят ца Сърбия каза, че Ру- 
международното право и на рав- двт условия за неотложно про- сия> както е оповестил 
ноправисто на всички югослав- дължснис на преговорите в козирйсв, ще раздвижи мирна 
ски народи, което изключва рамките на Конференцията за инициатипа за прекратяване на 
политиката на натрапваме на ЬиХ. Политическото решение за конфликтите на територията на 
решения, натиск и заплахи като кризата в Босна и Херцеговина, бившя Югославия, 
средства за осъществяване на както е изтъкнато в разговора, Съгласявайки се е каза-
политичееки цели. Изтъкнато е, може да се намери само чрез ||0Т0 от милошевич, Андрей Ко- 
че е направена грешка когато споразумение на трите народи 
Конференцията за сигурност и БиХ, което равноправно ще 
сътрудничество в Европа сс от- У“*™1 ™"ата етическа 
клони 0(Г платформата на равно- 00ля- ® този смисъл 0 чодчерта- 
правен«налог, сътрудничество н0 значението на посещението, 
и изграждане на становища е |соето руския външен министър 
помощлна аргументи и се пре- Козирйсв ще направа в ЬиХ, по- 
върна;чЯ!В форум за неоснова- нсжс неговите конкретни ирс- 
телнн

сия

шШШ =ЩШ"веднага да бъдат прекратени необвързани страни. Всички 
враждите и кръвопролитието в 
Поспа и Херцеговина", да се 
спазва териториалната цялост 
на тази република и от нейна те
ритория "бързо да бъ 
плени всички

страни знаят за трудностите, ь 
които се намира Югославия, 
дълбочината на кризата пред 
която е изправена и опасности
те, коиго тя носи със себе си. Та
кова голямо иитересование и 
загриженост иа необвързаните 
оправдава фактът, че това е една 
от най-острите кризи в съвре- 

особенотията в Югославия и са изрази- 
готовност в рамките на 

своите възможности да участву
ват в "общите усилия за мирно 
преодоляване на кризата в Юго
славия". • необвързани

свят, ьмеиния
движението, и че се касае за 
членка, която е една от осново
положниците на движението”, 
изтъкнал между другото прате
ника на югославското съюзно 
правителство Луковац.

дат изте- 
чужди войски". 
73 необвързани 

я края иа четиридневна- 
абота в Нюс Дуй иа бали 

зовават генералния секретар 
Обединените мании да 

предели сили в Босна и Хе 
голина, за да сс установи мир и 
сигурност чрез миролюбиво 
решение”. Министрите 
вали
страни "напълно да сътруд
ничат е 011 и да окажат подкре
па на всички мирни усилия”.

Изразявайки дълбока за
гриженост зарад трагичното пв- 

1ие в Босна и Херцег овина 
страни

ли
Делегациите на 
страни 
та си р 
"по

зирйсв добави, че обстойно са 
обсъдени възможностите за реа
лизация на решенията от резол
юциите, които са приети в КПБС 
и ООН. "Размислихме и за мер-

"Всички
раз-
рнс-

на

БОСИЛЕГРАДкитс, които ясно ще покажат, че 
сс правят практически крачки, в 
случая от страна на Сърбия, а 
по този въпрос ще говорим и в

нфроцтацня е Югославия, за мирно и политическо преодо- 0станапитс републики е техните 
Сърбили Югославия смятат, че дяване на тази криза. ръководства и заинтересованите
тази практика трябва да се След разговора Слобо- 1тупи, които на дело ще потвър-

в интерес на мира, Милошевич заяви пред жур- лят готовността за прекратяване
налиститс, че е уведомил на огъня и мирно разрешаване 
Козирйсв за всички аспекти на ма проблемите" - заяви Андрей 

Във връзка е обстановка- югославската криза, "а същсвре- Козирйсв.

са позо-
нсички заинтересовани УТВЪРДЕНА 

ПРОГРАМА ЗА 

КРАЙГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО

* дложения може да допринесатобвинения
ко

же!
необвързаните
заключителния документ, съо
бщението за печат 
надежда, че Ю| 
успее в скоро вре 
своите проблеми: 
да играе активна и важна роля в 
международните 
специално в движението
обвързаиите/'но ^ ^ Традиционното крайгранично сътрудничество между Боси-
необвързаните страни са взели в леградска община Република Сърбия и община Кюстендил - гепу- 
предвил искането на Хърватско блика България продължава. Това, между другото. неотдавна се 
а словния наТУгост Гдви”: договориха представители на двете общини, като при това утоърди- 
т По този въпрос^ както е опо- ха съответна програма и подписаха Протокол за крайгранично съ- 
вестено, ще стане дума на трудничество. Протокола подписаха председателите на комисиите 
следващата среща на Координа- м крайгранично сътрудничество на съответните общини, Спаско
ционото бюро в Ню Йорк, за да гпасков от името на Босилеградска община и Иван Гюргинчев. може решение да се приме пре- хлисков ияс|у ле к“-4
ди десетата среща, насрочена за името НЗ ООЩИНа Кюстендил.
началото на септември в глав- Според Програмата, която както подчертаха и Гюргинчев и
и™ гРаД нз Индонезия Джакар- спасков> се обосновава върху желанието за засилване процеса на де

мократизация, демилитаризация и хуманизация в международните 
отношения, за утвърждаване концепцията за общоевропейския дом, 
за широко взаимодействие в областта на хуманитарните проблеми, 

нционниГиент^рна хо правата на човека, културата и икономиката. И тази година двете 
общини ще сътрудничат в областта на икономиката, ветеринарното 
дело, в областта на образованието и културата, в областта на спорта 
и физическата култура, търговията и обората и пр.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА:

10
вотхвърли

стабилността и сигурността в 
тези регион и Европа.

а, са изразили 
гославия ше 
ме да разреши 
и да продължи

КОМИТЕТЪТ НА ВИСОКИТЕ ФУНКЦИОНЕРИ ИА КЕБС отношения,
на не-БЕЗПОЩАДНА КРИТИКА КЪМ 

СЪРБИЯ
намери демократично решение 
за Косово и ако обезпечи зачита
не на всички разпоредби иа 
КЕБС, отнасящи се до изборите, 
за да могат те да бъдат приети 
като свободни и демократични.

Главна забележка на пра
вителството в Белград се състои 
в това, че "не е предприела 
нищо въпреки трите последова
телни декларации да изпълни 
исканията на КЕБС и отговори 
на задълженията”.

Домакинът на КЕБС, 
Финландия обвини в разисква
нията Сърбия и ЮНА за 
"страшни злодейства над хър
ватското и мюсюлманско насе- 

ний Гусаров подчерта, че Бел- ление, каквито не е имало ни по 
град ще потвърди своята леги
тимност само ако успее да

пищната на новата федерация.
Всички участници в ра

зискванията Косово и изборите 
означиха като два най-важни 
проблема, а политическата го
товност и конкретните крачки 
на Сърбия и федерацията да из
пълнят исканията на КЕБС като 
условие на тяхното по-ната
тъшно съществувание в между
народната общност, относно 
евентуалното признаване в бъде-

Комитетът на високите 
функционери на КЕБС още вед- 
наж измени на договора на юго
славската криза раздели на три 
отделни теми: проблемът на Ко
сово, съмнението в демокра
тичността на югославските 
федерални избори и положение
то в Босна и Херцеговина.

На 19 май след обед в 
продължение на разискването за 
положението в Босна и Херце
говина и на бивша Югославия, 
Сърбия са отправени безпощад
ни критики зарад, както е изтък
нато,
човешките права и правата на 
националните малцинства в Ко
сово и "приниз^яването” на все
ки шанс на опозицията” на 
предстоящите избори на Ску-

в

та.
Въпреки присъствието и 

непрекъснатото лобиране на де
легациите на Хърватско и Сло
вения 
конфере 
тел ”Нюс инд” в южната част на 
острова, необврзаните си оста
наха последователни

ще.
И шефът на руската де

легация ясно даде до знание, че 
правителството в Москва не ми
сли по-инак. Посланикът Евге-

ЯСНО
предписаната процедура за вли
зане в движението на необвърза
ните да се спазва.

Членът на Председател- 
ото на Югославия д-р Бори- 

Йович който участвува в 
работата на Конференцията е 
отговорил на голям брой въпро-

угнетяването на

Констатация на двете делегации е, че в досегашното сътруд
ничество в областта на икономиката все още всички възможности 
не се ползуват. Затова бе договорено, да се потърсят възможности 
за активиране на външно-икономическите връзки между фирми и 
предприятия от двете общини, а въз основа на икономическите за
кономерности, да продължи сътрудничеството между "Пътнически

автотранспорт" и "Товарни превози” от гргд Кюстендил и "Авто
транспорт” Босилеград в областта на осъществяване на превоз на 
пътници, пътуващи зад границата, помощ при технически неизправ
ности, повреди, катастрофи на автобуси на територията на двете 
общини.

ств
са в

време на Втората световна вой
на”.

НОВА РЕЗОЛЮЦИЯ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ЗА БИХ

ОСТРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВМЕСТО
САНКЦИИ В ОБЛАСТТА НА ВЕТЕРИНАРНОТО ДЕЛО:

Две основни впечатления се налагат след анализи- Констатацията за затрудненията при размества- и през настоящата година, крайграничното сътрудничество
рането на новата /осма по ред/ Резолюция Но752, която нето На силите на УНПРОФОР в Крайните, зарад факта между Босиелградска община и община Кюстендил в областта на 
Съветът за сигурност прие късно през нощта на 16 май че в един дял на тези територии, където живеят сърби в ветеринарното дело ще се осъществява между Ветеринарния цен- 

връзка с кризата на югославските простори с ударе- Хърватско не е обхванат с плана на ОН, което може да тър на град Кюстендил и Ветеринарната станция в Босилеград, в 
ние върху събитията в Босна и Херцеговина. Първото е, предизвика стълкновения. Съветът за сигурност, все следните направления: обмяна на опит в областта на заразителните 
че не е надделяло "твърдото” течение начело с Унгария, Пак, Не допуска възможност да надделеят становища, че и паразитни болести, сътрудничество в областта санитерния кон- 
която се застъпваше за въвеждане на най-остри санкции в момента в Босна и Херцеговина не могат да се разме- трол при поява на 0Пасни инфекции при животните и птиците в два- 
против Сърбия и активизиране на глава УП от Хартата стят сили на УНПРОФОР и на генералния секретар на та района, чрез провеждане на съвместни съгласувани мероприятия 
на ОН, чиито пропозиции дават възможност и за упо- ОН е дадено напътствие да продължи с разместването 
треба на военна намеса. Обаче не е изключена и такава им. Обаче ако събитията изпреварят Бутрос Гали да осъ- 
възможност, по-късно. Резолуцията инак съдържа ществи това заключение, сигурно е, че реакцията на Съ- 
множество строги предупреждения, специално в иска- веха за сигурност спрямо тези които биха довели до 
нията за най- спешно прекратяване на враждите в Босна това положение, би била много остра, 
и Херцеговина, както мнозина коментатори оценяват 
текста на Резолюцията.

във

и взаимна практическа помощ, взаимни и временни информации за 
появата на отделни болести и пр.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
КУЛТУРАТА:

В областга на образованието и културата, сътрудничествотоВ текста на документа покрай констатацията за
силното влошаване на положението в Босна и Херцего- през тази година ще се осъществи между възпитателно-образова- 

Във връзка с това коментар е дал английският по- ВИНа, между другото се поставят и следните искания: телците ведомства от Босилеградска община /основното и средно 
сланик в Ню Йорк, Хърд шеф на мисията на Великобри- всички страни в стълкновението напълно да спазват до- училище/ и основното училище "Свети Кирил и Методий" и гимна- 
тания, като посочил че правителството в Белград говора за примирието от 12 април и да сътрудничат с зията "Неофит Рилски”, както и читалището "Братство" от град 
несъмнено е най-отговорно за избухването на конфликта ЕО в изнамирането на политическо решение. Трнстран- Кюстендил и Центъра за култура от Босилеград, чрез размяна на 
в БиХ, но съществува отговорност и на хърватската ните преговори трябва непрекъснато да се поддържат, опити, посещения на фолклорни групи, спектакли за деца и пр.

върху принципите, изнесени в доклада на генералния се
кретар, все докато не се намери общоприемлива форму-

страна, както и между вътрешните босненскохерцего- 
вински фактори. Факт е, че този път не сме в състояние 
да изпратим умиротворителни сили в БиХ, никак и не 
означава, че Обединените нации "дигат ръце от тази ре
публика”. Ние и по-нататък ще следим положението и 
ще се държим според изискванията на обстоятелствата, 
изтъкнал между другото Хърд. Сетне той указал и на 
значението на точка 14 от приетата Резолюция, която 
’ и: ’ Съветът за сигурност решава да остане активен 

събитията и ще обсъжда по-нататъшни

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА И ДРУГИ 
АКТИВНОСТИ:ла.

Резолюцията, също, задължава всички заинтере- пКтлт-^!ВСТе дсле1ации се Договориха и подписаха програма, в 
совани страни тясно да сътрудничат с УНПРОФОР и "а С110рта и Физ»ческата култура сътрудничеството да се

та, в която се поздравява напредъка в досегашното 1 "
разместване на УНПРОФОР, както и факта че мирните *а заседанието двете делегации размениха мнение и по от-
сили са поели отговорността от мандата в Източна Сла- н и,е,|ие на по-нататъшното устройство на гранично-прбпусква- 
вония. "От генералния секретар, между другото, се тър- те-,111ИЯ пункт Рибарци-Олтоманци . Бс взето решение комисиите 
си УНПРОФОР да поеме отговорността и на други Да направят постъпки пред сътветнитс държавни органи този гр®‘ 
територии под опекунство на ОН /ОНПА/ като в най- ничн0‘ ,|Р01|Усква гален пункт, да работи денонощно и бъде реги

стриран като международен, и получи разрешение за минаване Ш 
товарни превозни средства.

еденето на 
врачки в тьрс 
. решения...”

Съществува

енето на мирно решение, съгласно приети-

изглежда един вид насока, която 
САЩ политиката на санкции да се предо- 

европейците, при подкрепа на световната орга-
къс срок се окаже влияние върху всички заинтересовани 
страни да разрешат всички други въпроси във вързка с 
това.

оепят и 
, на

М.Я.
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СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ПОСЕТИ 
У1ЕЖД> НАРОДНИЯ СЕЛСКОСТОПАНСКИ
ПАНАИР В НОВИ САД

и агро промишлен и съо
ръжения.” ВИХЪРЪТ НА ВОЙНАТА В БИХ "ИЗПРАЩА” ГОЛЯМО ЧИСЛО БЕЖАНЦИ В БОСИЛЕГРАД И 

ДИМИТРОВГРАД

Председателят 
Сърбия оцени, че бариери
те, които изглеждаха 
преодолими 
за изнамиране на алтерна
тивни решения. Директо
рите на предприятията, с 
които се е срещнал Ми- 
лошевич са изтъкнали, че 
сега качеството на продук
цията е по-високо, а произ
водствените мощности се 
ползуват много повече от- 
колкото в периодите, кои- 

бяха
по-благоприятни за произ
водителите.

на

МЮСЮЛМАНИ В 

БОСИЛЕГРАД
ОХРАБРЯВАЩИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ НА 

СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО

не-
допринесоха

Докато налудничавата 
война в БиХ все повече вилнее и 
създава все 
бежанци н 
ските фундаменталисти избиват 
невинни жертви от редовете на 
сръбското население, Сърбия 
широко отвори вратите си на 
всички онези, които бягат от тази 
бивша югославска република. 
Всред тези бежанци все повече с 
числото и на мюсюлманите. 'Ге 
пристигнаха и в южната част на 
републиката ни. Една 
група мюсюлмани, главно жени 
и нсвръстани деца, от село Сксла- 
чи, Срсбренншка община, през 

седмица пристигна в 
По също време една

Всички ни помогнаха, освен 
Алия Изетбегович, който се опи
та да ни скара с нашите др 
и • приятели сърби, казва 
Мехич

Всред
мюсюлмани им 
ва и невръстни деца. Останалите 
са мъже, от които повече млади 
или на средна възраст. Махмут 
Митич е един от. тримата на 60- 
годншна възраст. То 
зи война е много по-суро 
Втората’ световна война. С< 
се знае кой какво прави. Скелани 
с сръбска община и беше мирно. 
Ненадейно започнаха да падат 
снаряди на селото, къщите ни... 
И сега не ни е известно кой това 
направи. Известно ни е, че сърби
те това не са направили. В селото 
живеят и голямо число сърби. 
Може би това
що нашите млади не се- 
приключиха към силите иа 
Изетбегович”.

им е известно дали къщите не са 
рухнали. Сега се чувствуват като 
някои изскубани от земята фи
данки. Преживяват същински 
драми. На лицата им се четат не
воли, мъка и копнеж. - ”Тук има
ме почти всички условия, казва 
40-годишният Адил, но все пак 
няма нищо по-хубаво от нашите 
родни огнища. Всички ние все 
пак сме убедени, че войната ще 
престане, че недоразуменията ще 
се решат и че ще се върнем.

по-голямо число
угари
Адил

докато мюсюлман-

ТО групата от 65 
а 11 жени. Толко-

МНОГО

ТЕЖКИТЕ УСЛОВИЯ СА ОКАЗАЛИ СТИМЛг 
ЛАТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ПРСИЗтдИТЕЛтР 
НА ХРАНА И АГРОПРОМИШЛЕНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - 
заяви пред журналистите Милошевич.

Като й казва: ”Та-второ по
стижение Спободан Ми
лошевич

ва от 
сга не

по-гол ям а
ПОСОЧИ

по-доброто ползуваме 1._ 
фабриките в Косово, най- 
заслужни за което са Сел
скостопанският комбинат 
в Белград, Агропрмишле- 
ният комбинат в Пожаре- 
вац и други колективи. 
Производството 
в Косово и Метохия 
първите три месеца на та
зи година е равно на цяла- 

миналогодишна 
продукция - изтъкна Сло
бодия Милошевич.

Едно число босиле- 
градчанк с недоверие се отнасят 
към бежанците - мюсюлмани. Не 
вярват им докрай. Дали всред те
зи бежанци няма и такива, които 
са избивали сърби, а сетне при нас 
намериха убежище?! Зоран Такев 
казва: - Хора сме, трябва да си 
вярваме Убс-д 
група бежанци няма такива.

на
миналата 
Лссковац. 
група от .65 души от това село 
пристигна п Босилеград.

- Червеният кръст на 
Сърбия широко подаде ръка на 
всички бежанци, независимо от 
националната и политическата

Реплика Сърбия Слово- могат да бъдат о^р"™ 
дан Милошевич на 22 май от положението в нашето 
т.г. посети петдесет и де- селско стопанство - тая1,“ 
ветия Международен сел- Слободан Милошевич т 
скостопанскп панаир в пресконференция™доба- 
Новн Сад, в които ви: "Очевидно е. че тежки- 
участвуваха около 1509 те условия та стопанска 
изложители от 21 страни дейност 
от всички континенти.

- Всички, КОИТО ПО-

е наказание за- ен съм, че в тази
на храна им принадлежност или вероизпо

ведание, казва Зоран Такев, ръко
водителпрез

Общинската 
организация на Червения кръст в 
Босилеград. Понастоящем, казва 

Боснлсградска община има

в Босилеград ска обшниа е 
икономически изостанала. Сто
панството е в трудно положение 
и предприятията не са в състоя
ние парично да помогнат много. 
Очаква се известни средства да 
отпусне Общинската скупщина, 
но и нейният бю 
нмчен. В касата на 
ния кръст вече няма средства. 
Такев казва, че ще пристигнат от 
Червения кръсг в Републиката.

Най-трудно е за децата. 
Родителите не успеялн да им по
несат дрехи. Все пак те започват 
да се играят и радват в новата 
среда. Изпитват първите сн стра
дания. И, учат първите уроци по 
история.

- Голямо число от нас 
ботехме в Баина Ба 

Абит
й:са оказали стиму- 

влиянпе върху та той, в
над 100 бежанци: г/шн от Слове
ния, 25 ог Хърватско и 82 от Бо
сна и Херцеговина, от конто 17 
дойдоха по-рано. а сегашните 65 
«уши в миналия вторник. Най- 
новата група бежанци от Скела
ни са поместени в интерната на 
основното училище. Останалите 
бежанци са при свои роднини и 
близки.

ща,
Митич, на

казвалативно 
производителите на храна

годишният 
когото част о г семейството оста
нало в Лссковац. В Баина Баща се

олувахме, там имаме прияте
ли. По за всички нямаше място и 
се наложи да дойдем тук. Ще 
призная, че почти всички ние от 
1-руиата слабо сме научили гео
графията на СФРЮ и почти за 
пръв път чухме за Босилеград 
когато пристигнахме.

Ц1К ет е огра- 
аа Черзс-

дже
ОО

СКУПЩИНСКА ХРОНИКА
дложепнето па правителството по спешност да 
се премахнат тези два закона.

След тридневно разискване в Скупщина
та на Сърбия е приет Закона за основно образо
вание и основните училища в Сърбия.

След дълги разисквания е прието пре- 
дложението заплатите на учителите, професио
налните сътрудници и възпитателите да се 
обезпечават от републиканския бюджет, а 
всичко останало - превоз за учиншш, жнвееши 
повече от четири километра от училището, 
строителство, инвестиционно и текущо под
държаме на училищата, оборудване и материал
ни разходи 
общините.

ПРИЕТ ЗАКОНА ЗА 

ОСНОВНОТО 
ОБРАЗОВАНИЕ

"Благодаря на всички, 
които ни помотаха”, казва Адил 
Мехич. А помотаха ни сърби. 
Най-нап 
кръст в 
Уж
малцинство

Дали тези хо)» казаха 
сбогом Босно?! Дали завинаги?! 
Отговор нямат. Знаят само, че в 
Скелани имат родни огнища. Не

тези в Че 
акна Баща и

ред 
Б:

и не, а сетне и българското 
Босилеград.

:рве1
Тит

ния
ово

В.Б.

Неотдавна народните представители на 
Народната скупщина на Сърбия с мнозинство 
гласове приеха закона за финансиране на поли
тическите организации. Законът е гласуван по 
спешност по предложение на Правителството.

В разисванията се чуха противоречиви 
мнения: от онези, че законът е трябвало да се 
приеме много по-рано, до тези, че Сърбия сега не 
е в положение аа отделя средства за партиите. 
Самият проект обаче не е оспорван, но надделя 
мнението, че финансирането на партиите трябва 
да се озакони. както е в много демократични 
държави.

БЕЖАНЦИ,
БЕЖАНЦИ,да бъдат в компетенция на

БЕЖАНЦИ...* * *
Проектозакона за средното образование 

създава законна основа за по-нататъшно закон
но устройство на средното училище, каза в увод
ното изложение Данило Ж.Маркович, министър 
на просветата, откривайки разискванията по то
зи проектозакон. Говорейки за новините в пре
дложения проект, министърът каза, че 
училищата са разделени на гимназии, средни ху
дожествени н сродни професионални училища. 
С новия закон за пръв път се предвижда създава
нето на частни и смесени училища Правител
ството предвижда и съществуване на училища 
на езишггс на националните матиинстна или 
двуезични училища Основателят наименована 
училищен отбор, и директор, слсд прибавяне па 
мнение на училищния отбор.

Димитровградската гара, 
18 май, 19 час* Сипе ситен дъжд, 
студено. Влка спира. Започват да 
слизат пътници. Не, пътници ня
ма! На перона тишина, само 
след друга тежки въздишки

стаи в бившата болница, други в 
дома за стари. Председателят на 
Изпълнителния съвет търси по- 

обяенн, че

свалят едно русокосо момиченце 
с боси крака н топка в ръцете. 
Неднага започва да се играе. Дру
го плаче. Въпреки мрака на насъ
бралите се на перона светват 
очите. Всички са мъже, а плачат. 
Плачат и бежанците събрали се 
вече на перона. Един хлапак от 7- 
8 години едвам носи войнишката 
торба. Стара жена не изпуска 
юргана от ръцете. Някон за
почват да псуват тезн конто за
почнаха войната От перона 
бежанците влизат в рейса който 
ги води в "Балкан". Вътре се сре
щат с бежанци от Пакрац, конто 
са на вечеря. От тук ще отидат

дходящи думи да им 
ще им се помогне колкото е въз
можно. Петдесет н шест чифта 
очн го гледат доволни, че са дс- 
леч от па кът а от конто идват, но 
погледа нм е насълзен. Започва 
първата им нощ в Димитровград, 
за конто сигурно досега не са нн 
знаели, че съществува Това е ли
цето на нашето "опако” - на вой
ната

една 
. От

влака слизат бежанци от околно
стта на Сребрснмк - Босна Хо|>ата 
от Червения кръст пристигат на 
помощ. От вагона свалят малки

* * *
Със сключването иа отделни колективни 

договори престана необходимоста от но-ната
тъшна валидност на два иитервентпи закона, ре
гулиращи заплащането на заработките в явните 
предприятия, финансови и други организации и 
размера на основата и цената на труда за ут
върждаване иа заплатите в държавните органи, 
явните служби и отделни организации през на
стоящата година. Скупщината прие Пре

дем ипл на възраст от две, зри, 
четири... години. Слизат с гмри и 
изнемощели с по едно, две... 
внучета. Тук-там слизат и майки 
с малки деца. Слизат и деца без 
майки. Пада първия мрак. 
дъждът упорита вали. От вагона

А.Т.

ог тази суверена република. Инак, казват, 
от Македонки след излизането па ЮНА 
следно е изнесено над 98 на сто. Нямало стълкновения и боеве. 
Раздялата от тази част на бивша Югославия станала по един 
ципнлизнран начин.

Учението този де« трябваше да покаже на групата жур- 
истн способността и боевата готовост на антмтерорнстнте на 
итан Лазарспич в днешните обстоятелства. Заповедта нала-

те последни излелиали
По-В ПОДЕЛЕНИЕТО НА АНТИТЕРОРИСТИТЕ НА КАПИТАН ЛАЗАРЕВИЧ с цялото оръжие.

ХРАБРО И ЕФЕКТНО СРЕЩУ ТЕРОРИСТИТЕ
нал 
кан
пипе младият капитан със своята част да извърши следната за
дача: незабавно да стигне или пресрещне група вражески 
терористи, които ся пленили и отвлекли един висш военен фун
кционер, например генерал. Знае се посока га, към конто са избя
гали терористите със своята жертва, времето когато е станало 
това и го ре-дол у числото на нападателите, цвета на колите и още 
някои подробности. Изрично се налага грабнатият военен да бъде 
освободен жив м здрав.

За няколко минути поделението е готово за акцир. По ра
злични пътища к пътеки, с коли и други превозни средсззи те 
търпите но дирите на терористите. Свъръзочннците и местното 
население откриват къде се движи вражеската група - по шосета 
към планината. Капитан Лазарсвнч решава да постави засада на 
един запой в планината, където терористите май-вероя пю трябва 
да минат. Тона решение изпада правилно н сполучливи.

Па един завой янтнтсрормстите на Лазаревич поставят 
засади. На пътя слагат свои кола, с цивилни пътници, уж заста
нали поради някакъв дефект. Тук бягащите терористите непре
менно ще намалят скоростта и ще попаднат в клопка. Така и 
слана. Само няколко секунди терористите биват пленени, един 
убит, един ранен, а грабнатият генерал здрав освободен. Няколко 
н у кота, два шрннм на мини и всичко е готово. Терористите са 
пленени, а генерал ьт оспободсн.

По малба на 
по успешно и ефекти 
ли I на учението. Учението

ЗАПИСАНО НА УЧЕНИЕТО ИА СПЕЦИАЛНИТЕ АНТИТШ-ОГИСТИII ИДНА ОГ НИШКИТЕ КАЗАРМИ ПО ПОВОД 
13 МАЙ ДЕНЯТ НА СИГУРНОСТТА

майско утро хората се събудиха с тре
вожните новини за драматичните събития и Босия и Херцегови
на. Боевете между сьрбеките доброволци и мюсюлманс

и тази иощ в Сараево,

И това прохладно

ките и
хърватските териториални не стихвали 
Мостар, Горажде, Босненски брод. Пак има 
Големи разрушения все повече бежанци, главно към

'Готи щмшичеи деи - Денят иа сигурността с равотя 
налитан Жарко Ла- 

№

яли и ранени. 
а Сьрб

загми
ия.

чествуваха и аититерористите - полицаи иа
околността па Ниш. гопигсите вI ревич с учения иа терен 

войници са всъщност «голимай, популярно нари 
ми”. Всъщност те са отбрани млади хора, със сил 
м» храброст и умелосг Д* преодолеят всяка трудност в 

опасни военни задачи. Доста-

чаии "специал
на возя и голя-

изиълииване иа своите сложни и
това поделение е за ангитерористичсскитъчяо е да

действия. Голямата им имения обучеиост, извънредната им иси- 
хофизическа способност и над всичко храброст и дисциплинира
ност са качествата, с които ге са познати и С пряя» могжг да се 
гордеят, като вменен колектив. Колектив, който влива сигурнос» 
и доверие в им и страх и трепет на всеки враг иа армията и роди

те каже те

И л Гй. журналистите учен мета бе новтарено. Още 
о. След змиа капмган Ляифспич припя яна-И скромната канцелария на командир .Лазарсвнч няма 

къде игла да падне. Пъдио е с оргьжйе и бойни припаси: 
ти. маекирни униформи, сандъци с оръжие, паниирми облекла 
Чуй са и няколко кревати. Па стената окачено югославско знаме, 

яхниите ни осведомя мг, че. това е ичеледиоп» знаме което 
Македония след изтеглянето на ЮНА

аиятома- у спешно.
Така войниците н командирите на говя поделение 

чгегнумя.ча мря шик - Денят на сигурността.
( тЛ танков

ао,1Р лепието е понесло «ог
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗВОРИТЕ

КАНДИДАТИ ЗА СЪЮЗНИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНАТА 

КОЛЕГИЯ ВРАНЯ

11л 31 май в сьрбия референдум за

НОВО ЗНАМЕ, 

ХИМН И ГЕРБ/ГАЗИ ИЗБИРАТЕЛНА КОЛ ШИЯ СЪЧИНЯВАТ ОБЩИНИТЕ ВРАНЯ БУЛПОВАЦ 
ПРЕШЕВа ПРГОВИЩ Ю1АДИЧИН ХАП, СУРДУЛИЦА И БОСИЛЕ1РАЛ1 Па предстоящите избори стът е написан слея половин 

. на 31 май |раждаиите на Репу- вее. Авторът на същия е Мили- 
блика Сърбия ще се изяснят и за вое Поповия, дипломирам 

символи на Република _ юрист и публицист.

ма Роден е 1959 г. в Лсвосойс, н "Живннонролукт”. Роден
оженен, баща на 11)н дена. Кан-

Сръбската радикална '• » Пртрсн. Кандидат надидат па новите
Сърбия: знамето, герба и химна.
Безспорно е само бъдещото зна- ИЗЯСНЯВАНЕ ЗА ЕДИН 
ме. Предлага се същото да бъде 
трицветно /червено, синьо, бя
ло/ без петолъчка.

Бъдещият химн и герб 
ще зависят от волята на гражда
ните защото и за химна и за гер
ба има по две предложения.
Народната скупщина на Репу
блика Сърбия, която според 
Конституцията е длъжна да ут
върди изгледа на знамето, герба 
и химна, само ще потъвръди то
ва, за което са гласували гражда
ните на 31 май.

група граждани.партия /СРСУ.

ОТ ДВАТА ГЕРБА
Предлагат се и две вер-- 

си и за бъдещия герб на Репу
бликата. Едно от предложенията 
е гербът на Кралство Сърбия от 
1882 година, изработен от акаде
мик Стоян Новакович; двуглав 
бял орел с червен щит разделен 
с бял кръст на четири полета 
Второто предложение е един 
стар сръбски герб /някои смятат 
от 9-ти век/. Този герб предста
влява щит, с триъгълен облик в

РАДО III
РОШЕВИЧ, лскар-снсниалист. 
Работи като интернист и г рад
ската болница вън Враня. Кан
дидат на група граждани.

СГОЯНО-
ВИЧ, днпл. инженер по архи
тектура. Роден е 1950 г. във 
Враня. Генерален директор на 
строителното предприятие ”Но-
воградня” във Враня. Председа- ВИЧ, дипломиран ветеринар, 
тел на Общинския отбор на р0дС1, е 1950 година в Кози дол, 
СПС във Враня. Кандидат на Търговищка община. Работи 
СПС

ДРАГОСЛАВ МИЛКО-

във Ветеринарната станция в
Търговище. Кандидат на група

юрист, роден е 1939 година в Бе-граждани.
ли брег, община Враня. Бил е
журналист, журналист-редак

тор н главен и отговорен редак-
тор на "Враиске новине”. Бил е
и помощник-директор 
"Благодат” ч "Алфа”, обще
ствен правозащитник на самоу-

в мина

ПРЕДРАГ НИКОЛИЧ, 
частен автоирсвозвач. Роден е 
1959 година във Враня. Баща на 
четири деца. Кандидат иа група 
граждани.

\ правлението за Врански 
субрсгио1ъ Понастоящем рабо- 

^ ти в СУП 34 членува в СПС. Кан-ИОВИЦА СГОЙМЕНО-1 
ВИЧ, собственик на агенция за 
прехвърляне на возила в Буяно- Ратае. Селскостопански техшж

ВАСИЛ ГАРАЛЕИЧ от дидат на група граждани. Две версии на бъдещия герб на Репубдижа Сърбия

”БОЖЕ НА ПРАВДАТА” долната част, червено оцветен, 
ИЛИ ”МАРШ НА 

ДРИНА”КАНДИДАТИ ЗА СЪЮЗНИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОЛЕГИЯ ПИРОТ

разделен с оял кръст на четири 
полета, горните две във вид на 
квадрати, а долните във вид на 
триъгълници. В четирите ква-Песента "Боже на прав

дата” е била сръбски химн по
вече от сто години. Авторът на л?ата се намиРат също четари 
текста е писателят Йован пР®илн°. разпоредени бели 
Джорджевич, а на музиката сло- огкива- 
венският композитор Даворин 
Йенко. С незначителни поправ- ламент нито един от пре
ки на текста, тази песен е била Дложените символи не получи 
официален химн на двете дина- потребното мнозинство от две 

Ка- трети на народните представи
тели, решено бе да се проведе 

' "Марш на Дрина" е една РеФерендум. Това ще стане на 31 
от най-популярните песни у нас маи> К0гат0 П»*даните освен за 
Авторът на мелодията е Стани- наР°Дните представители в Ску- 

е шцината на СРЮ ще се изяснат 
и за новото знаме, химна и герба

/ТАЗИ ИЗБОРНА КОЛЕГИЯ СЪЧИНЯВАТ ОБЩИНИТЕ ПИРОТ, ДИМИТРОВГРАД 
БЕЛА ПАЛАНКА ВЛАС&ТИННЕИЦЪРНА ТРАВА/

Понеже в сръбския пар-БАБУШНИЦА,

_________ ДРАГОСЛАВ МАНИИ -
ВОИН ВЕЛКОВЦИ, ро- ФОРСКИ. роден 1936 г. е Ра

дея 1947 г. в Белград. Завършил дошевац /Бабушнишка община.', 
финансово училище. Собственик Преподавател по литература и 
на предприятие за търговия и педагогически съветник. Автор 
производство на амбалаж. Кан- на осем книги н голям брой тру- 
Дидат на Сръбската радикална дове от областта ис учебното де- 
партня/СРС/.

ДРАГИША МЛАДЕНО
ВЦИ. роден 1956 година в Пирот. 
Завършил е факултет на поли
тическите науки в Белград. Дъл-

стии: Обреновичи и 
раджорджевичи.

ПРЕДРАГ КОСТИЧ 
/ПИНОКИО/, автомеханик от 
Чуковац. Роден е 1960 година 
във Враня. Кандидат на група 
граждани.

слав Бинички. Композицията 
създадена непосредствено след _ _ _ .
битката на Цер 1914 година. Тек- на Реп^лика Сърбия.I- Ст.

^ ОТ ИЗБОРНАТА АКТИВНОСТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ВСИЧКО Е ПОДГОТВЕНО ЗА 

ИЗБОРИТЕ
ло, литературата и обществения

адежката Д°_ първите многопар- наблюдатели. На всеки избира-
шнимция И местната общност ТИЙНИ избори за отборпици в телен пункт са обезпечени паоа

скТа^щаГпГ^. °ЙаВаТ Ва"И “ ПЪЛНЗ СаМОСТОЯТеЛНОСТоще два дена. В Босилеградска при гласуването, 
община, както казват, в Общин- върждава, че и настоящите мно- 

боголюб сеизо- ската изб°рна комисия, подго- гопартийни избори, 
вич, роден 1938 година. Дълго- човката с завършена и се очаква 
годишен турисгически работник масов отзив на избирателите, изборите за народни представи- 

Впрочем, те и досега на практи- тели 33 Народната скупщина на 
ка са потвърждавали това. Сърбия, ще преминат в демокра-

Никола Савов, председа- ™счна атмосФера. Готови са и 
избирателните списъци, в които 
са записани 8876 гласоподавате-

живот. Носител иа признание 
"Най-скъпият учител” и Букова 
награда. Кандидат на група 
граждани.

го годишен деец в мл Изборите ще се повторят и там, 
където в първия кръг не излез- 
нат над 50 на сто от общото 
число гласоподаватели.

ор
т<йоцич,РАДОМИР 

председател на Общинския син
дикален съвет в Пирот. Роден е КОеТО ПОТ-група граждани.

ДЖОРДЖЕ МИТИЧ, 
роден 1939 г. в Гнилан /Пиротска 
община/. Завършил нконо- както и Да кажем и това, че на из

борите за отборници в новата 
Общинска скупщина и избира
телите в Босилеградска община 
ще гласуват и предст&ители в 
Съвета на гражданите в Ску
пщината на Съюзна република 
Югославия, където Босилеград
ска община съвместно с общи
ните Враня, Владичин хан, 
Сурдулица и Търговище образу
ват XXXIII изборни - колегии, 
която в съюзния парламент ще 
има двама представители в съот
ветния Съвет.

тел на Общинската изборна 
мисия, подчерта, че съгласно 
решението за предстоящите из
бори за локално самоуправление К0Гг0 ще гласУват 25 бъдс- 

. в Босилеградска община в 25-те И 0ТО0Рника за новата Общин- 
избирателпи колегйи, от които в СКа скУ|1щи,|а> от утвърдените 
Босилег рад - 4, а в село 01 стРана ,,а Общинската избор- 
Райчиловци - 2, 9 избирателни на комисия 12-ма възможни кан- 

образуват по едно село, -дидат Избрани-ще бъдат тези, 
5 по две и 5 по три местни общ- К0ИТ0 полУчат над половина 
пости, в 7 часа сутринта щс бъ-

ко-

колегии

л ,, _ гласове от гласувалите гласово-
о I кри ги 41 избиратслени Даватели. Там, където има лвама

пункта За всеки избирателен или повече кандидати а нито
пункт /вън всяка местна общ- един от тях не получи иеобхо
"°с' е;1и"’в Ьосил<=| рад - 4 и димото число гласове във вто
в село Райчиловци,- 21, са фор- рия кръг ще сс намерят двамата
мир,ши избирателни .отбори и които имат най-много "

Същевременно, избира
телите в Общината ще учзству- 

и в референдума за 
държавните символи /герба и 
химна/ на Република Сърбия.

1936 г. в Пирот. Завършил е фи-
лозофски факултет в Скопие и мически факултет в Белград, ди- __
мост дипломни студии в Белград. ректор на попита в Пирот. Член в Дубровник и Опатня. От Хър-
Над 20 години е бил професор в иа Изпълнителния съвет на ОС. ватско се върнал във Власогннце
пиротската гимназия. Спортен В два мандатни периода е бил дс- като пенсионер без пенсия. Гово-
деец. Кандидат иа група гражда- легат в Общинската скупщина в ри три чуждестранни езика и се 

Пирот. Кандидат на СПС. занимава с преводачество. Канди
дат на група граждани.

дат

ват

ни.
гласове. М.Я
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В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ
от 113Б0Р11АТА ДЕЙНОСТ В БОСИ ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА гия 12 /Долна Лисица/ - Влади

мир Стоичков, директор на 
Детската градинка в Босилеград, 
кандидат на СПС, в избирателна 
колегия 13 /Долно Тлъмино/ - 
Драган Иванов, зает в ДП "Боси
леград”, кандидат на СНС, а в 
избирателната колегия 14 -

ЕНяг“*“ ик&Гк= жМАТЕРИАЛИ, нощица/ е предложен Владимир 
Г«гарагвшчи 2гтШг2пН1.2А ОТБОРНИ,т ВЪВ ВСИЧКИ Констадинов, кандидат на СПС 
п22рип2Лп^и,221^ЛИРАНИ СА Т,ЗРИРАТЕЛНИ в колегията 16, /Извор с Ресен и 
г?ичкиРЛ^т^^т9^,^НАБтДАТЕЩГОТВЯТ БелУт/ ' Никола Крумов, зает в 
САгШЛААОт'^Ли&СиТ^^шпл^2$г-Е тБОРНАТА ПРО- "Кобос", кандидат на СПС, в ко- 
22222а 222222ШАДДЕ ЗА ОТБОРНИЦИ ЗА легията 17 /Долна Ръжапа с Гор-
2Л2пгВПш2222Л221222оЛ22КЛДА С1)°И НАЧИН, на Ръжана/ - Часлав Стойнев, 

222222 СВ0И НАМЕРЕНКЯ’ И сслскостолански производител, 
22222глп2^РирТ° БИ ДЕИСТВУВА;1 ДОКОЛКОТО МУ ТЕ кандидат на СПС. За избирател-

В ^конния срок до "Автотранспорт” Босилеград,
Общинската комисия в Босиле- кандидат на СПС, избирателна д„дат на СПС Стоичкод лоно. 
град са пристигнали 34 пре- колегия 4 /Босилеград, югозапа- Д Д СНС Стоичко Андонов, 
дложения за отборници на ден район със село Паралово/ - 
Общинската скупщина От това Славко Велинов, работник, кан-
число 23 са предложени от стра- дидат на СПС. В избирателна ко- стопански производители, и 
на на Социалистическата пар- легия 5 /Райчиловци над шосето тримата кандидати 
тия и 11 от група граждани. Босилеград - Рибарци/ - Иван Ва- граждани. В избирателна 
По-точно казано, в 25-те избира- силев, пенсионер кандидат на 
телни колегии, колкото има в СПС 
общината /а толкова отборника 
ще наброява новата общинска 
скупщина/, в 23 избирателни ко
легии Социалистическата пар
тия е излъчила свои кандидати.
Само в две избирателни коле
гии: Млекоминци, към която 
принадлежат и местните общно
сти Радичевии и Буцалево и из
бирателната колегия Злидол, 
към която е и Бресница. тази 
партия няма свой кандидат.
Кандидатите в тези избирателни

БАБУШНИЦА

В ПЕТ ИЗБОРНИ 
КОЛЕГИИ ПО ПОВЕЧЕ 

КАНДИДАТИ
ЗА 33 ОТБОРНИКА - 57 

КАНДИДАТИ
Бабушнишка раджа-Линово/ - Бранислав аич’ Гьр(!^^и Р^отник, 

община за 33 отборници са Р.Живкович, работник ^аД°сии /СПС/; изб.колегия 
издигнати кандидатурите /Любераджа/’/Сръбска ради- 24 /Камбелевац/ - Чала Бла- 
на 57 души. Характерно е кална странка/, Миролюб гоевич> работник; /СРС/, 
да се отбележи, че докато в Пейчич, занаятчия /СПС/; ЧеД°миР Илич, пенсионер 
някои местни общности изб.колегия НоЮ /Радини- Зоран Манич, работ-
има по трима - четирима цици- Лесковица/ - Славча ник /г-г-/ и Слободан Стева- 
катщидати, в други пък ^ка- Милошевич, селскостопан- иович1 работник /СПС/; 
то Звонци, Пресека, Ясенов Ски производител /Радини- изб-колегия Но25 /Горчин- 
дел-Вучи дел, има само по „Ици/, кандидат на СПС, ци/ работ‘
един кандидат. По, остава изб.колегия Но 11/Грънчар- ник /СРС/; Часлав Костич, 
избирателите да си кажат Брестов дол/- Джордже Ми- авто‘механик /СПС/, Зоран 
думата па 31 май. Ето и кан- ленкович/Грънчар/, /СГГС/; Ст5Фаиович> шофьор /г.г./ 
дидатите по избирателни изб.колегия Но12 /Бердуй- изоколегия Но26 /Драги- 

Врело/ - Томйслав Благое- ^ ' 1Панчи\ ’̂ 
Избирателна коле- вич юрист /Драгииац/ (г.г./, Бо! олюб Станкович /СПС/, 

гия Но1/Бабушница/: Бори- Душан Виденович, тьргов- . це~ЕИ^ер’ изб.колегия 
вос Адамович-Бока /СПС/, ски работник /Бердуй/, Но27 (Калуджерево/ - Пре- 
тър.работник, "Власина” в /СПС/; изб.колегия Но13 ^о^/?ИВК0?^ИЧ’ Работиик 
Бабушница, Драган /Зво1щи-Берин извор/- Ми- /СРС/, Зоран Иванкович, ра-
Божилович, ръков. на цеха лена Шаркова, изп.длъжно- 2ЯТНИК /г г/’ Предраг 
на "Тигър” в Бабушница, стта дир на основното уч. в Тошич, работник /г.г./, Зо- 
юрист /група граждани/, Звонци /СПС/, изб.колегия РД” , 10и™4- работник 
Сава Стоянович, "И.Л.Ри- Но14 /Нашушковица/ - Ри- (ЯПС/| из6колегия Но28 
бар” /г.г./; изб.колегия Но2 ста Рангелов, зъботехник (Пзвор-Проааленик/ ^ 
/Бабушница/: Станимир /СПС/; изб.колегия Но15 Любиша Костич, работник
Илич лир. на Електроди- /Ясенов дел- Бучи дел/ - 
стрибуция, икономист Борко Николич /от Бучи ’1029 ^Сурачево/ - Велимир 
/СПС/, Йовица_ Ристич, дел/ /СПС/; изб.колегия Стоянович пенсионер Л5а- 
юрист /г.г./; изб.колегия Но16 /Ракита/ - Димитрие бУшница/, /г.г./, Ратко Фи- 
НоЗ /Бабушница/ - Драган Стоилков, шофьор от Раки- лилопич /Сурачево/ /СПС/; 
костич, лекар в ДНЗ /СПС/; та, СПС; изб.колегия Но17 Н°,30 п /Ра’
изб.колегия Но4/Бабушни- /Пресека/ - Зоран Петров дошевал Воиници/ - Драго- 
ца/ Иван Димитриевич, инж. по статистика /СПС/; Рла® Манич /Радошевац/, 
за в.счетоводство във Вете- изб.колегия Но18 /Студена/ дРег,одав‘1Тел Зоран
ринарната станция /СПС/, - Йордан Петрович, работ- !'5ладе“ов1ач /Войници/ 
Слободан Йованович /”Ба- ник /СПС/; изб.колегия /гг/' 1 нхомир Павлович,
бушница-комерц”/ Но,9 /С?елац - Масуровац/

и й /СПС/ отИ°Стрелац”С Зоран Долно Кърнино/ - ЙорданИзбирателна коле- СтреАаРЛ„3оран Живкович, селскостопан-
гия Но5 /Завидинци/ - Радое Цветкович, рабо гник от ски Пр0изв0лител /дкър- 
Милошевич, преподавател, Стрелъц /г.г./, изб.колегия ,,ин0//гг/ Велимир Тошич 
кандидат па СПС; изб^сле! Но20 /Дучевац-Ралин-Вал- !‘“ 7НС„”
гия Ноб /Велико Бонинци/ - Ниш/ - Боголгоб Станкович, /спс, момчило Тошич Га 
Мирко Гли.пич, работник в работник /СПС/; изб.коле- оаб^ик /а>&
"Балкан” /СПС/ Зоран Гроз- гия Но21 /Стол-Алексан- ^бТолег™ НоТ/Гор^й 
данович, инж. /г.г./, изб.ко- ДРОвац/ - Зоран Спасич, д Стрижевац/ - Ратко 

Но7: /Мало дипл.строителен инженер ч.Младенович. работник
Бонинци-Модра стена, /СПС/', изб.колегия Но22 "Бабушница” /СПС/ Вла- 
Остатовица/ - Джокица Йо ®ава- Киевац/ - Момир Ми- С“6МУ“ Петрович ’рабо?- 
ванович, търг.работник ли1*, туристически техник ник .^СтриРевац/' Д, и 
/СПС/, родом в М.Бонинци; Т<иевац/ /г.г./, Небойша Ни- избирателна колегия НоЗЗ

Ж избТолГгия^ ^гишевац-Ресник/ - Зо- 
’ ран Митич, дипл.иконо-

/Раков дол-Радосин-Църве- Мист/Братишеваи//СПС/. 
на ябука/ - Велисав Тодоро-

В

колегии:

преподавател,
и Дамнян Пейчев, селско-

на група 
коле

гия 19 /Мусул с Барйе и Плоча/ 
кандидат е Иван Трайков, сел- колегияСтефан Стоименов, шофър в скостопански производител, 

ДП "Босилеград" иТимча Ризов, кандидат на СПС, в колегията в 
зает в Чорапарата. всички канди- Бранковци с Рибарци - Митко 
дати на група граждани. В изби- Николов, 
рателна колегия 6 /Райчиловци производител, кандидат наСПС. 
под пътя/- - Ранко Каранфилов, В избирателната колегия 21 
преподавател, кандидат на СПС /Млекоминци с Радичевци и Бу- 
и Иван Деспотов, пенсионер, цалево/ кандидат на група 
кандидат на група граждани. В граждани Лиляна Василева, ле- 
избирателната
/Гложйе/ - Владимир Стойнев, /Злидол/' - Станиша Симеонов, 
селскостопански производител, селскостопански производител, 
кандидат на СПС, в избирателна кандидат на група граждани. В 
колегия 8 /Торна Лисина/, Ки- колегията 23 /Бистър с Ри- 
рил Зарков, пенсионер, кандидат качево/ кандидат е Крум Владев, 
на СПС, в избирателната коле- зает в Сушарата, кандидат на 
гия 9 /Горно Тлъмино/ - Борис СПС, в колегията 24 /Назърица с 
Стоименов.
производител, кандидат на СПС. Петков, селскостопански произ- 
Димитър Динов, селскостопан- водител, кандидат на СПС и 
ски производител, кандидат на Крум Цветков, зает в ДП "Боси- 
СПС е предложен за отборник в леград”, кандидат на група 
избирателната колегия 10 /Ду- граждани и в избирателната ко- 
кат/. В избирателната колегия 11 легия 25 /Караманица с Голеш и 
/Долна Любата/ - Васил Йо- Жеравино/ - Иван Новков, сел

скостопански

селскостопански

7 кар, в избирателната колегия 22колегия

машинен техник

колегии са от групи граждани.
Ето и предложените кан

дидати за отделните изборни ко
леги!!: в избирателна колегия 1 
/Босилеград Център/ - Васил Ве
селинов, юрист, незает, канди
дат на СПС избирателна 
колегия 2 /Босилеград, източен 
район/ - Вене Велинов, журна
лист, кандидат на СПС и Иван 
Христов, директор на ДП "Бор”, 
кандидат от група граждани; из
бирателна колегия 3 /Босиле
град, северозападен район/ - 
Ивайло Станчев, директор на

селскостопански Доганица и Ярешник/ - Доситей

легия в

изб.колегия Но8 /Богдано- 
вац - Щърбовац/ - Миролюб 
Йованович, лекар /СГ1С/; 
изб.колегия Но9 /Любе-

производител,ванчов, зает в органите на 
Общинската скупщина канди- кандидат на СПС. 
дат на СПС, в избирателна коле- М.Я. МА.

ски. Кандидат е Деян Ница, Брайковци, Болев дат е Петър Иванов. Изби- 
Соколов. дол. Кандидат Илия Ми- рателна колегия Но28 са

Избирателна коле- ланов. Избирателна коле- Лукавица и Сливница 
гия Но 15: ”Иво Лола Ри- гия Но21 съчиняват .
бар”, "Васил Левски”, Изатовци, Долни и Горни Канлидат е Никола ДИми- 
"Светозар Маркович”, Криводол, Вълковия. Кан- тров. Избирателна коле- 
"Маршал Тито” от центъ- дидат е Никола Стоянов. гия Но29 са Белеш над

шосето и Прача Кандидат 
Драган Рангелов. В изби
рателна колегия НоЗО са

и избипятепня копе- Белеш- Кандидат е Гойко 
,, Е. ^ Алексов. Избирателна

м к гия Но22 са ТРЪНСК° °Д°- единица Но31 съчинява
Избирателна коле- ровци. Кандидат е Зоран желюша /над 

гия Но16 съчиняват Бре- Димитров. В избирателна 
бевница, Пъртопопинци, колегия Но24 са Искров- 
Мъзгош и Моинци. Кан- ци, Петачинци, Врабча, и -
дидат е Ангел Милев, из- Скървеница и Горна Не- _1ла „ ^оле-
бирателна колегия Но17 вля. Кандидат е Йосиф а е ЖеЛ1;0ша'Кан" 
Височко Одоровци и Гу- Александров. Т100
леновци. Кандидат е Избирателна коле- единица НоЗЗ е ГоишкиТ
Любисав Еленков, а изби- ГИЯ Но25 съчиняват Бар- Кандипят е 
рателна колегия Но18: йе, Било- Долна Невля и Панчев Симеон

Избирателна коле- Смиловци. Кандидат е Верзар. Кандидат е Ста- Кандидати на СЮК
гия НОИ: "Джуро Сялай, Сотир Панайотов Изби- нул Милев. Избирателна . Движение^а Югославия 
"Нишава”, "Илинденска", рателна колегия Но1У са колегия Но26 са Погано- са- Люба Иванов. Сла 
"Бурел”, "Иван Караива- Радейна Петьрлаш и Пъ- во, Драговита, Бански дол ^ша илиГв Милен™ 
нов" до моста. Кндидат е свашия. Кандидат е Нико- „ Планинйца. Кандвдат е Петров и Иван ГЧргов 
Цветан Еленков. ла Йорданов. Ташко Марков -Избира- 0стаР„аЛ1Гте са кавддати

Избирателна коле- Избирателна коле- телна колегия Но 27 са на спс
гия Но12; "Едвард Кар- гия Ио2° Сенокос, Каме- Градинье, Бачево. Канди- 
дел”, ”7 юли” ДО СУРДУЛИЦА 
"Е.Кардел”, "Цариброд- 
ски партизански отряд” и 
”29 ноември”. Кандидат е 
Арсен Тодоров.

ПРЕДИЗБОРНА ДЕЙНОСТ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ИЗТЪКНА ТИ КАНДИ ДА ТИ ЗА 

ОТБОРНИЦИ ра до автопътя, ”5 май”, Избирателна 
"В.И.Циле”, "Славянска”, Но22 са Куса врана. Кан- 
"Никола Тесла” и "Симо дидат Борис Гештатов. 
Милошев” Кандидат е 
Илия Йованович.

колегия
Кандидат е Иван Гюров.

Избирателна коле
гия НоЗ: улица "Власаки 
Алексов”, "Стара плани
на ”, "Забърдие”, "Маке
донска”, "Пети конгрес”, 
"Бранко Чопич”, "Иван 
Горан Ковачич”, "Влади
мир Назор”, "Босутска” и 
"Царибродска”. Кандида
ти са Асен Радоицев и 
Люба Иванова.

Избирателна коле
гия Но9: "Маршал Тито" 
от долната рампа до Лука- 
вишка рампа. Кандидат е 
Димтър Гюров. Избира
телна колегия НоЮ: ”8 
септември”, "25 май", "Ге
орги Димитров”, "Влади
мир Бакарич” и Бошко 
Буха”. Кандидати Взса 
Алексов и Милентия Пе
тров.

Както ни осведоми 
Зоран Свиленков, предсе
дател на избирателната 
комисия, до края на 15 
май, крайния срок за 
всички кандидати, са 
приявени 40 кандидати.

пре-

шосето/ и 
Грапа-Кандидат е Ранко 
Станков.

Обсъждайки
дложенията, комисията е 
констатирала, че предви
дените критерии изпъл
няват 37 кандидати и 
тяхната кандидатура е 
потвърдена. От тези, 33 са 
кандидати на Социали
стическата партия и 4 на 
Съюза на комунистите - 
Движение за Югославия. 
Инак, в общината има 33 
избирателни колегии, а 
самият 
има 15. Ето как ще из
глеждат бъдещите изби- 

колегии

Миролюбе

Избирателна коле
гия Но4: "Моша Пияде” и 
"Милентиевичева”. Кан
дидат е Миряна Петрова.

Избирателна 
гия Но5: "22 декември” 
”Пролетерска”, ”4 юли 
ЛОНА”, ”27 март”, 
май”, ”Скоювска”, ”Роза 
Папо” и ”Видлич”. Кан
дидат е Йордан Андреев.

Избирателна 
гия Ноб: ”Велко Влахо- 
вич”, ”Граничар” 
”Братство и единство”. 
Кандидт е Тома Николов.

Избирателна коле- 
Но7: "АВНОЮ”,

коле-

”13
Димитровград

А.Т.

46 КАНДИДАТА ЗА 35 МЕСТА В ОСИрателни
кандидатите им:

Избирателна коле
гия Но1 обхваща жители
те на улиците: ”СутЙеска”
/от улица ”С.Ковачевич” 
към училището/, ”Иван , гия
Караванов” - до моста, "27 «Салвадор Алиенде”, ”Ви- 
юли” и "Партизанска”, а сок»» и »22 дивизия”. Кан- 
кандидат е Данка Геор- дИдати са Славиша Илиев 
| чева.

коле-

ТРИ ДЕСЕТ И ГШТ КАНДИДАТА /ВЪВ 
ВСЯКА ИЗПИ РАНШНА КОЛ ШИЯ ПО БДИШ В 
ПРЕДЛОЖИЛА СОЩ1АЛИСТИ ЧЕСКА ТА

„Избирагшша коле- %жши&Г1ГУ™грлждлни ^
ГЬЯ Но 13. Маршал Гито 35 мсста ц Обтиискитх скупщина н
ОТ рампата до центъра, ”7 Сурдулиця ма местните избори, конто ще се.състо- 
юли”, ”Вук Караджич”, ЯТ па 31 май т.г. те се борят 46 кандидат Тридс- 
"Бооис Кидрич” и с*’1' и пет от тях /вм» ненка и «Пира гслна колегия но 

‘ п , „ ... един/ с предложила общинската организации на
Джуро пуцар . Кандила! Социалистическйта наргим в Сърбин, а II кан/щ- 

е Зоран Геров. дати са предложени от групи граждани. Следоиа-
Избипчтелнч коле- |СЛМО * » 11 и»бнрателни колегии пьлиолт1Н1У 

.. . . „V г и гряджани те се определят ш един от дкамята нре-ГИЯ 11014: ХрИСТО ЬОТСВ , цложени кандидати, докато в 24 и;|бнрагелнн коле- 
"Зеленгорска”, "Кади- гии имат вмможпосг да гласуват или НС гласуват 
няма" И "Видое Смилев- едииегиении кандидат.

В 1южнца кандидат м общински оборник 
е Драган Рангелов /СПС/, в Топли дол Слободан 
Величков /СПС/, в Клисура д-р Дра|-ан Стоянов 
/СПС/, в Драннцн /и (Пщ>ател па'та колегия съчиня
ват ссла'1-а Драннцн, Гропнатовцм м Ст|*е»ммирх»в- 
цн/ кандидати ся Г>орнс Лн.донов /СПС/ и 1н>ян 
Г«>лубов /група гражданц/ и в Кострошсвци /изби- 
рателиат комич ни съчиняват селата К«кт|ч*шспцн, 
Сухи дол и Паля/ кандидат с Зоран Йончев/СПС/.

П|юдседатслят на Общинската избирател
на комисии Владислав Фущмч и»ннн. че ПОД1Х»ТОВ- 
кага «а местните н «Оорм е срочна н успешна. 
Кандидатките листи са у твърде 
а до края на седмнца|-я ще бъдат отпечатани м 
бюлетини'!*1.

И

и Воин Истатков. Избира- 
Избирателна коле- телна колегия Но8: ”8 

гия Но2 обхваща улица март”, "Младежки брига- 
г утй..ека” от улица "Са- ди” и "Първомайска". 

пи Ковачевич” и самата Кандидати са Иван Г'ър- 
улица "Сава Ковачевич”. гов и Велин Николов.

ни и обнародвани,

К.Г.
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БЛБУШМИЦЛ: иф.ШПМЩИКШ)МЕСТНО САМ00Ш1А1 Л111.Ш „ш: В» •»«'МИР,
СОЦИАЛИСГИЧКСКАТА ПАРТИИ II О.РБИИ 
|| МЛАДИТК И ДИМИТРОIII'I*АД ДЕКЛАРАЦИИ - ЗА 

ПО-ДОБЪР животС ЛИЦЕ КЪМ 

ПРОБЛЕМИТЕ
СТАБИЛНОСТ, 

ПО-ДОБЪР ЖИВОТ...
нмтвихш; мачка анкита в бакушнишка

ОБЩИНА ЗА ТОВА КАКВО ГРАЖДЛШГГЧ Й ОЧАКВАТ ОТ СР 
ЮГОСЛАВИЯ?,

Воислав Младенович, пенсионер: • Настоящата маша родина 
има шанс - само ако ни допуснат да сс развиваме в мир. Имаме море, 
планини, строим пътища. Вее пак, надявам сс че ще ни позволят да 
живеем в мир. Дано това един ден разбере и старата дама Европа...

Мнрослан Петровия, секретар в "Ласица": - Какво да кажа? 
Очаквам новата ни държава да бъде стабилна. Новата й Конститу
ция гарантира еднакви права на всички. Е, сега записи как ще вър
вим напред. Досега се угнетяваше дори и нашия дух, сега сме 
освободени от тези окови.

СР Югославия разполага е големи ресурси. Само трябва ра
зумно да ги използваме. Необходими са ни ред, труд и дисциплина. 
Всеки да си гледа работата. Само така можем да сс надяваме на про
сперитет. Имаме условия и развитие на селското стопанство, само 
правилно да се използват. Голямо богатство бяхме занемарили в та
зи област...

тите комунално-би/ оьи обект ь 
миналата /одина; преди всичко 
Спортния център, изграждането 
на хале за малки спортове и лр.

Предла/ а се местното са 
мооблагаие да бъде парично и 

• то за трудоустроените - 2%; т, 
то и за пенсионерите и 4% вър
ху пето- доходите в селското 
стопанство. Плащащите данък 
паушално биха давали по 15% 
от дохода, след приспадане на 
всеки отделно осъществен при
ход /лични доходи, авторски 
права, патенти и пол..

Но това не ше бъдат 
единствените източници. За из- 
I раждане на планираните об ■■ 
ти и/е се използват и средствата 
на Фонда //а незастроени пло
щи, сетне на Фонда за пътища, а 
известна сума ше се обезпечи и 
от републикански източници.

След публичното рази
скване във връзка със завеждане
то на местно самооблагане - 
бабушничаии ще се изясняват 
дали са за самооблагане или 
против, с подписването на де
кларации.

От известно време насам 
в Бабу/пни/пка община се об
съжда въпроса за завеждане на 
ново местно самооблагане. От
давна с ясно, че без лично ан
гажиране па /ражданите в 
общината, многобройнитс кому
нално-битови проблеми не мо
гат успешно да сс разрешават. 
Изхождайки от готовността на 
населението да се отзове на 
един такъв призив - в Бабушница 
сс набелязват и конкретни мер
ки за раздвижването й.

Инициатива за въвежда
не на местно самооблагане даде 
Общинският отбор на СНС оше 
миналата година и същата наме
ри добър прием сред население
то. Л за какви цели ///е се 
използвало новото местно обла
гане?

Общинският отбор на Младите в Димитров- 
СПС в Димитровград кат о | радска община не се нода- 
пъзлопн въпроси в своят ра- „ат ма ратни дсструктивни 
боти е набелязал - икономи- Плцяния и лозунги. Й члено- 
кат€ и младите. Младите - вете иа Съвета - млади сне- 
затуй, защого социалните и ,|иалисги, 
икономическите 
най-често сс свалят върху ученици, младежи и девойки 
техните плещи. В търсенето от село, са наясно че лапа
но най-отговарящ модел на пред ще т рябва но-дейно да 
активност на младите в СНС се включат в разрешаването 
- нео тдавна при общинския цЦ натрупалите се проблеми, 
отбор на СПС в Димитров- 'гс «ц*гю изтикват, че не 
град беше създаден съвет на 
младите соцнилисти, който

студенти и
въпроси

искат само да бъдат наше бъ
деще - но и настояще. Искат 
и те да бъдат пит ани.

сс натовари с нелеката за- 
дача да се бори зи разрешава
нето па жизнените проблеми 
на младите хоро. От около 
1000 членове на Социали
стическата нар тия на Сърбил 
и общината - над стотина са 
младежи и девойки.

Властнмир Митич, сервитьор в ”Църин връх”: - Очаквам в 
новата СР Югославия да живеем по-добре, отколкото досега. Лз съм 
оптимист. Надявам се че Сърбия и Черна гора лесно ще сс споразу
мяват. най- важно е сега да спре войната в Босна и Херцеговина, да 
спрат разоренията. Впрочем, очаквам и изборите да покажат какво 
искат гражданите в нашата нова родина.

Урош Миланов, шеф на местната канцелария в е. Звонмн: - 
Новата държавна общност СР Югославия, надявам се, че ще изпъл
ни очакванията на нейните поданици. Надявам сс да се стабилизира
ме, да започнем да строим нов живот. Всички налични условия за 
това имаме.

Мрели всичко би се из
градила водопроводна мрежа от 
около 600 метра в новите кварта
ли в /рада и канализационна 
мрежа от около 2820 метра. 
Предвижда се, също така, да бъ
дат модернизирани повече ули
ци от общо 58 785 кв.м.. както и 
басейн. Значителни средства би
ха се изразходвали и за залочна-

Оьвстът на младите 
при СПС’ също изтъкват, че 
разликите в определенията 
сред младежта не бива да бъ
дат причина за пражди, но 
подтик към по-съд ържа ге.т- 
на борба за осъществяване на 
техните идеали - създаване 
на условия за по-сноссн 
живот. Те поемат изпяло не-

Днсс младите са из
правени пред големи затруд- 

коягоПойната, МА.пения.
бушува в Босна и Херцегови
на, умножи техните пробле
ми. Сгапаиствого също сеНикола Йосифов, търговски работник в "Май”, 3воини: - 

Мир и благоденствие. Ето, това е моето очакване от СР Югославия. 
Да се създават условия за по-добър живот. Имаме хубави планини, 
море, всички необходими природни ресурси. Ако правилно се орга
низираме, можем много-много по-добре да живеем. Накратко, очак
вам по-добри дни в Нова Югославия!

Драгиша Илич, работник по поддържането в хотел "Мир” в 
Звонска баня: - Времето ще покаже. Най-важно е да спре войната в 
Босна и Херцеговина за да могат хората да се посветят на мирно
временните проблеми. После, ако не се вземат мерки да спре инфла
цията, ще бъде трудно, защото тя разорява всички успехи... Очаквам 
в СР Югославия в скоро време стабилно положение и мирен живот.

МА.

отдаппо кантата от детския 
посланик Стефан Миленко- 
вич поръка към младите: 
”Водете споите битки 
честно!” Младите дими
тровградски социалисти до- 

за бавят още следното: ”Ние 
сме тук, вие сте тук, имаме 
хиляда и една причина да 
действуваме съвместно и 
сплотени”.

бори с огромни трудности. 
Блокадата ог страна на 
Европейската общност ги 
намножи още повече и зато-

СЛЕД СТАЧКАТА В ХЛЕБОПЕКАРНИЦАТА НА 
"БОСИЛЕГРАД”

МИР С ПАРИ 

СЕ /НЕ/КУПУВА
ва са необходими много по-
гол ем и усилия
преодоляването им. В по
следно време и на пазара сс 
появиха непланирани труд
ности поради разлагането на 
Съветския съюз. М.А.

След дълготрайното ли динара за настоящия ме- 
недоволствие поради не- сец. Казано-сторено! Те 
приемане на лични доходи получиха тези "двойни за- 
/от ноември насам/ и не- плати” и проблемът, поне 
решаване проблемите в засега, е премахнат, 
предприятието, работници
те в хлебопекарницата на стачкуване може да се по- 
Общественото предприя- ставят повече въпроси, 
тие "Босилеград” в Босиле- всред които и тоя дали 
град през средата на май трябваше да дойде до 
т.г. прекъснаха с работа. По стачката. Имайки предвид, 
този начин едно съботно 
утро босилеградчани 
част от населението от по- 
близките села останаха без се> 
хляб. Негодуването на на
селението бе голямо. Още 
повече ако се има предвид, 
че единната частна хлебо
пекарница ни издалече не 
може да задоволи нуждите 
на населнието.

Проблемът обаче бе 
решен още този ден. По 
инициатива на 
ството на 
ниците
хлебопекарницата започна
ха да работят. Работниците 
се съгласиха, понеже пред
ставители на ОС им обеща
ха, че от касата на ОС ще 
им се заплатят по 10

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В БОСИЛЕГРАД

”УСЛУГА” ЗАПОЧНА С РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ЗАПЛАНУВАНИТЕ АКТИВНОСТИ

След краткотрайното

че се касае за област от ви- 
и тално значение за населе

нието отговорът, разбирасъгласно увеличението це-Комунално - услужно- хленски пътища в това село.
то предприятие "Услуга” в в договор и съдействие със
Босилеград, което покрай Станцията на милицията и
другото се занимава и с другите общински субкети гиеиата в града не е

безопасност и под- 
почистване • и държане на движението,

разширяване на местни и предприятието уреди площ чести
некатегоризирани пътища, на старото пазарище за вре-
както и с изграждане на во- мен но паркиране на леки съответно возило за изнася-
допроводна и канализа- коли. Обаче водачите, не на сметта, цистерна за

миене па улиците, няма 
кошници за смет, низката 
култура на гражданите, кои
то сметта не оставят на 
определените места, но 
нощно време я изхвърлят 
па незаконни месгга
прочее. Когато'пък става ду- възлиза па 5,7 динара за 

един квадратен метър.

то се среща с редица 
проблеми, които датират от- ните на другите субекти, 
преди, поради което и хи- увеличи и цените на кому

налните услуги. Понастоя-

отрицателен. 
Изхождайки обаче от фак
та, че положението в пред
приятието е твърде трудно 
и че проблемите дълго вре
ме не се решават, тогава

е

на
щем гражданите единзадоволително равнище, а и 

във водоснабдяването има кубически метър изразход- 
Преди вана вода ще заплащат по 14 

всичко предприятието няма динара, а предприятията по 
18,5 динара. Цената за

уреждане на улици, прокар- по 
ване,

засечки.
стачката можеше и да се 
очаква. Всъщност, тя изне
нади само хора извън ко
лектива, т.е. онези които 

ръковод- не бяха осведомени за про- 
общнната работ- блемите в това най- голямо

изхвърляне и изкарване на 
боклука до лепонията спо
ред новия ценоразпис въ
злиза на 120 динара, а за 
предприятията и ведомства 
420 динара месечно. Чисте
нето и поддържането на 

и обществените площи сега

ционна мрежа, започна с научили на досегашния 
реализирането на заплану- начин, все още същото не 
ваните през течение на на- 

годииа
ползуват. Колите оставят на 
улица "Георги Димитров", с 
което създават големи не
редности за нормално про
веждане на движението.

стоящата
активности. Както ни уведо
ми директорът на пред
приятието Иван Тончев, 
тези дни приключи из
граждането на канализа
ционна мрежа на дължина 
от около 190 метра. От това пРиятието 
104 метра на улица "Христо Държа хигиената в града и 
Ботев” и 85 метра на улица се ГРИЖИ 33 водоснабдява- 
”7 юли". Работата струва нето иа гражданите. Тук на мрежа, 
цад 686 300 динара, които са обаче’ както подчерта дирек- 
обезпечени: 70 на сто от ™РЪТ Тончев, предприятие- 
средствата от общинското 
самооблагане и 30 на сто

босилеградско 
тие. А такива стачки, не са
мо в хлебопекарницата, но 
и в останалите части на

в предпрня-

предприятието могат вина
ги да се случат доколкото 
проблемите не се решават.

Представители на 
ОС се намесиха в решаване
то на проблема във връзка 
със стачката понеже се ка
сае за въпрос от жизнен ин
терес на населенето. 
Всъщност, нямаха тогава 
друг изход. Работниците в 
хлебопекарницата обаче и 
сега не са доволни. Казват, 
не се надяват че от 
бюджета на ОС ще получат 
известни средства >1 следва
щия месец. Сигурно <•' 
обаче, че този проблем не 
бива така да се решава. 
ГЙрво, мир с пари не бива 
да се купува и второ, по то
зи начин сс прави разлика 
между работниците в само
то предприятие. Без търге-

дълготрайнй
решения възможно с 
стачки да се случват не са
мо в хлебопекарницата. н° 
и в останадуте части ,,а 
предприятието.

Освен това, пред- 
редовно под-

ма за поддържане на водо
снабдяването, най-големи 
проблеми са честите дефек- 
ти на главната водопровод- БОСИЛЕГРАД

М.Я. хиля-

ЗА МЕТЪР ДЪРВА - 14 
ХИЛЯДИ ДИНАРА

Да кажем и това, че от
неотдавна предприятието

В Горското управление в Босилеграл

—Р -р-,

;Г. ссче в ™рата на управлението, тогава за кубически 
Н тър щс трябва да заплати 44600 динара Та 5 Ки 
К ти при условие да е

от неотдавна салично участие на граждани
те. В ход е изграждането на 
канализационна мрежа в 
Босилеград, квартал "Ма- 
гурка", на дължина от около 
570 метра, а според проекто- 
документацията 
ще струва над 2 милиона и 
100 хиляди динара, които 
ще бъдат обезпечени по съ
шия начин - от местното са
мооблагане 
участие на гражданите. В 
ход е и пробиване на ма
хленски път от центъра на 
селото до махала "Явор” в 
Горно Тлъмино, а тези дни 
ще продължи разширяване 
и почистване на пътя към 
село Злидол и няколко ма-

и си го
мс-

зи цена ще запла-работата
.. _ член на
Ш Доколкото не му посредничи 
^ плати 65000 динара.

Тези ценц, казват в Горско™ 
град, неотдавна прие -Сърбия, ори- „ ^РВ “™'",С 
публика. Наистина сравнително са

строителна кооперация 
кооперация ,це трябва да за!

в Боснле-и лично в цялата ре- 
равт ВИСОКИ» «собено ако се

... д. си

обаче до кога тези цени щс бъдат стриТе""''' '10Л т-"Р<*
1 • 'л- «от ще нослед-

2 имо в предвид жизненото 
В Босилеград засега

нс на

ват нови, по-високи.
БОСИЛЕГРАД

в.ь.В.Б.

СТРАНИЦА 6
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ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕпекараЕДИН НАБОЛЯЛ ПРОБЛЕМ В 
ДИМИТРОВГРАДСКАТА "ПЕ
КАРА” ЧАКА РЕШЕНИЕ

ДИМИТРОВГРАД

БЕЗ КАДРИ НЯМА МОДЕРНИЗАЦИЯ
Всеизвестно е, че само модерна технология гарантира 

висока производителност н конкурснтноспособност на паза
ра. А в днешните условия на пазарна икономика всяко изоста
ване в тази насока води към провал. Тази азбучна истина 
сякаш трудно си пробива път в димитровградската хлебопе
карница, относно "Пекарата”. Въпросът опира не толкова до 
съзнанието, че са необходими съвремешгн машини. С това 
всички са съгласни н тук няма проблеми. Проблемът изниква, 
когато стане дума за високообразовани кадри /технолози/ за 
производството.

А знае се, че да се ръководи процеса на производството 
необходими са технолози по специалността. Мнозинството 
заети в "Пекарата” считат, че не са им необходими 
кадри и че този състав може успешно да се справя със за
дачите, относно да работи качествено.

За да не бъдем голословни, нека кажем, че от 32 души 
заети в "Пекарата” половината от /тях работят в прякото 
произвостно на хляб и хлебни изделия. Останхчнте са об
служващия персонал, относно транспортни н други помощни 
работници. Посочим ли пък факта, че от тези пет-шестнадесе- 
тина души ^ прякото производство има само двама души с 
трета степен специална подготовка, докато останалите са пре
димно с вътрешни квалификации, полуквалифицирани и нек
валифицирани, относно приучени работници, тогава е ясна 
картината на квалификационната структура на заетите!

; Тогава не е и чудно, че качеството на хляба в Дими
тровград постоянно варира и чести са негодуванията на 

-ч гражданите. Нещо повече: понякога съществено се различава 
. качеството на хляба, който произвежда една или друга смяна, 
въпреки че брашното например е едно и също. Необходимо е 
ли е тогава да се доказва, че поддържане на високо качество 
търси и висока технология?!

I КОНКУРЕНЦИЯТА ВСЕ ПО-ОСТРА
Мина времето, когато димитровградската хлебопекар

ница беше единственият снабдител на града н околните села с 
хляб и хлебни изделия. В града има и частна хлебопекарница,*'

Със за стар ела технология не се постига високо качество

а много от частните магазини за хранителни продукти се 
снябдяват с хляб от Пирот. Оттук и фактът, че сегашните ка
пацитети на хлебопекарницата се ползват едва с една трета. И 
това не е всичко: конкуренцията тепърва ще се изостря!

Именно затова трябва да се разчита на високо 
качество и на богат асортимент. А това значи и по-съврсмсн- 
нн машини, и висококвалифицирани кадри, и все по-голяма 
трудова дисциплина.

СЕГАШНИТЕ КАДРИ НЯМА ЗАЩО ДА СЕ СТРАХУВАТ 
Приемането на нови кадри няма основание да за

страши сегашните работници. В сегашния момент се касае са
мо за един технолог по хлебопроизводство, който 
едновременно би бил и ръководител на производството. На се
гашния ръководител е предложено съответно /ръководно/ ра
ботно място, като при това запази личния си доход.

И накрая да поставим въпроса: иска ли "Пекарата” да 
се модернизира или не? Ако заетите в нея се отнасят прене
брежително към този съществен въпрос, не е далеч времето, 
когато други ще ги прстскат. Времето никого не чака.

ХЛЯБ ИМА ДОСТАТЪ ЧНО
Има ли в Димитровград достатъчно хляб или не, въпрос 

с, на който много димитровградчанн търсеха отговор около пър
вомайските празници, а и след това. Разбира се, отговор потър
сихме в общественото предприятие "Пекара”, главния снабдител 
на Димитровград с хляб.

Както изтъква директорът на предприятието Алексан
дър Делчев по време на празника и тези дни от фурната излизат 
по 3500-3800 хляба дневно, за разлика отпреди, когато са вадени 

Защо тогава имаше недостиг на хляб по вре-саМо по 2000 хляба, 
мс на празника и след това?

Според думите иа Делчев причината за това е във факта, 
че частните хлебоперници и тези, които снабдяват част от мага
зините в Димитровград са престанали да пекат хляб поради дра
стичното покачване цената на брашното. Гражданите, конто 
дотогава са се снабдявали с хляб в посочените частни магазини 
са се върнали отново в магазините на "Пекара”. При това и опо
вестеното поскъпване на хляба, който по това време се прода
ваше по 80 динара, е накарало значителен брой 
димитровградчанн да купуват ненормални количества хляб и да 
слагат в хладилниците. Например един наш съгражданин в ма
газина в Строшена чешма купил 50 хляба, а немалко са и тези, 
които са купували по 15, 20 и повече хляба. Ако към всичко това 
добав

никакви

им, че предприятията посредством синдикалните организа
ции набавиха значителни количества брашно за своите работни
ци, които поради хубавото време престанаха да 
да цъкат хляб по довомеге си, тогава ето достатъчно причини за 
увеличено купуване на хляб и създаване на привиден недостиг. В 
"Пекарата” изтъкват, че не става дума за недостиг на брашно, 
тъй като те имат нормални количества запаси Че всичко е така, 
говори и фактът, че след покачване цената на хляба на 120 дина
ра всичко стана нормално. Но с оповестяване на ново покачване 
на цената вече в пътък хлябът е продаден до обед във всички ма
газини 
нара.
понеделник и цената му е също така 230 динара. Недостиг значи 
не може да има, тъй'като в "Пекарата” изтъкват, че те могат да 
произвеждат достатъчни количества хляб, имайки предвид, че в 
момента работят само с 50 на сто от мощностите си

кладат печките и

•:1ц
. въпреки факта, че в някои частни е продаван и по 230 ди- 
Хлябът в димитровградската "Пекара” поскъпна от■

•;
Подготвиха: Ст.Николов 

Ал-ТашковI -
Ръчната работа е и трудна, и невисокопроизводителна

ДИМИТРОВГРАД СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В СУРДУЛИЦА

ГРАДСКАТА ДЕПОНИЯ НА 

"КОМУНАЛАД”
ВРЕМЕННИ МЕРКИ ВЪВ 

"ВЛАСИНА-ПРОДУКТ”
В периода на "социалистическите самоуправителни сто

пански интеграции" и в Сурдулица е създаден общински селско
стопанско- произведствено-оборотно-услужен комбинат 
" Власина-продугГ. Тази пролет сурдулищкият комбинат 
окончателно се намери на дъното на пропастта. Животновъдната 
ферма на Власина пострада от катастрофална епидемия на бруце- 
лоза Iнеотдавна бяха избити всички животни на фермата!, търгов
ската дейност никак не успява да осъществи положителен 
резултат, много неща накуцват във вътрешната организация на 
комбината, отношенията между заетите и трудовите единици са 
"заредени" с високо напрежение, дефицитите на това сложно пред
приятие вече са надминали 100 милиона динара, няма откъде да 
бъде върнат борчъ т от 2,8 милиона франки Iоколо милион герман
ски марки/ на една френска банка...

Изправени пред реалната опасност от пропадане на комби
ната, работещите във "Власина-продукт" са решилида се обърнат 
към Общинската скупщина в Сурдулица с предложение за въ
веждане на така наречените временни мерки /принудително упра
вление/. Инициативата им е получила подкрепа от Общинския 
синдикален съвет и Службата по обществено счетоводство, а съ
що така и от общинските органи На 15 май т.г. това предложение 
се намери в дневния ред на сесията на Общинската скупщина в 
Сурдулица и беше прието след полемична дискусия, в която беше 
оценено, че въвеждането на "временни мерки за защита на обще
ствените интереси" е единственият начин да се спаси Власина- 
продукт". Ролята на спасител е доверена на Пйетко Машич, 
служащ в общинския орган по всенародна отбрана и доскорашен 
ръководител на общинския секретариат за стопанство и финанси 
В тази изключително тежка работа ще му помага Джока Стояно- 
вич, директор на общинското управление за обществени приходи 
Те двамата, по решение на делегатите на Общинската скупщина 
ще могат свободно да изберат още двама сътрудници във времен 
чия ръководен орган

С една-две думи казано, в Сурдулица започна операцията, 
наречена "спасяване на "Власина-продукт", за която сега никои не 
може да каже дали ще бъде успешна, понеже тепърва трябвала се 
изучат вътрешните възможности на комбинага и да се осветлят 
докрай всички чеши проблеми и слабости. Резултатите на усн 
лията на новите /временни/ ръководители до голяма степен ще за
висят и от 1'отовността на Република Сърбия да помогне 
"Власина-продукт" с финансови средства. Както беше изтъкна то 
на сесията на Общинската скупщина в Сурдулица републиката 
вече е отпуснала 84 милиона динара като един вид компенсация нт 
щетите, конт са предизвикани от избиването па добитъка на вда 
синската овцеферма.

сс изкопае дупка и винаги да се не на работите около депонията 
затрупат със земя Лицето, което Това е единствен начин 
би било пазач, може да отделя и окончателно депонията да сс 
вторични суровини. уреди, тъй като за формиране на

нова депония в сегашните маге-

среда Защото с решението 
никаква бележка въз осно-

ната 
няма
ва на която то е взето без оглед, 
че посочените данни в него са 
точни Предпоставка е, че на 
анонимна доставка от министер
ството са реагирали, но все пак 
по реда на пешата трябва да се 
достави и официална бележка 
Съответната служба ще сс ста- 

добави

На адрес на Изпълни
телния съвет при Общинската 
скупщина в Димитровград тези 
дни е стигнало решение на Ми
нистерството за зашита на окол
ната среда с което се налага да 
се предприемат определени 
мерки за довеждане в ред град
ската депония в най-скоро вре
ме Разисквайки по този въпрос, 
Изпълнителният съвет взе

Разбира сс за тази работа риални условия 
трябват и пари Тъй като "Кому- сс говори - законните разпорел- 
налац” по законните предписа- би за нова депония са такива, че 
ния е дължен да изкарва, е по-лесно да сс направи средно 
складира Iдепонира! и да сс ста- общежитие отколкото депония 
рае само за боклук от улиците, 
домакинствата и делови помс-

с излишно да

Всичко товада го
че не отлага предприемане 

на мерки за премахване на по
сочените пропуски

рае
обаДруг въпрос е как сс е 

споменатото в
решение, с което градската де
пония се пренася на "Комуна- шения, а не и отпадък от пред- стигнало до 
лац" който трябва да приятията, то трябва да сс началото решение на Мини- 

’ направи договор за финансира- стсрството за опазване на окол- а ?:предприеме мерки за уреждане 
на същата

Градската депония в Ди
митровград почти от самото й 
формиране е своеобразен проб
лем з града Почти няма ден от 
Козарица, където депонията се 
намира, да не се издига черен 
дим от запаления боклук. От 
време на време с булдозер бо
клука се 
винаги кр 
самия път несъвсстнитс гражда-

ПР ОЛЕГ ПА ТЕРИТОРИЯТА ПА ДИМИТРрВГРАДСКА ОБЩИНАТАЗИ

СЕИТБАТА ЗАВЪРШИ В 

ОПТИМАЛНИЯ СРОКкара и заравни но 
пътя а често и на

раз
зай край пареципага па частния 

сектор са засети /или сс се
ят/ и над 7 хиляди декара с 
разни други пролетни кул
тури
опее, слънчоглед. На-обте
стения сектор са засети 
към 2 и половина хиляди 
декара
слънчоглед и нарсоица за 
силаж, както и различни пи- 
допе тре

пежданс 
сеитба значително влияние 
оказа и обезпеченото репре
сирано гориво, което, въз 
основа
службата за селскостопан
ски работи при Общинска
та скупщина, са ползвали 
почти 1200 души. Сигурно 
че всички те не са селско
стопански производители, 
но топа е вече резултат на

небрежност и нссъзпатсл- 
ност горивото да се ползува 
и за други цели. Но въпреки 
това най-важно с, че нивите 
са засети.

Сеитбата на пролет
ни, често и предприятия, изсип- //я култури на територията

пата химикалия която е разсто- завършена в ■ оптималния 
варена на дваестина метра над Ср0К въпреки многоброй- 
лепонията край пътя Освен бо- //Я7-е пр0$лсми с горивото и 
клука, който "Комунален из- овзеойНИГе части 
карва от контейнерите, резервните части, 
отпадъци на Козарица изкарва Най-много е засети
ГИД кожарата, кланицата, а и са- царевици и то на частния 
миге граждани. Официално ни
кой не знае кой пали боклука, но

*. от ммналатп полипа пла- 
Отделно, че на всички е най-ле• на е изпълнен,

сипат камионите вед- цай-вероятпо и поради 
път.

С пренасяне депонията ка ,/с житслитс, КОИТО с ГО- 
на "Комунален” трябва по- са ;;олз„а/(и ,„,кои
соченото да сс премахне. А това '* г!,
значи, че "Комунални" трябва да свои ИМОТИ, тази т ОДИНа са 
огради депонията и да сложи ги засели. Инак, сеитбата на 
пазач, който ше определя къде ццрсвипа е Приключила в 
ла се разстовари определен вид радоИа иа Понишаписто И 
боклук или отпадъци. За огпа- оаяъолиего а пече
т.пмгС от „„ципата трябва ле оъв Писок, По.

картофи, ечемик,

Що сс отнася до изка
заните слабости в тази про
летна сеитба, топа преди 
всичко и нсдостапчпо упо
требената минерална тор 
по не поради топа, че съща
та нямаше в магазините на 
"Сгочар". Напротив - тор и 
сега има достапчио обаче 
поради високата попа малко 
производители 
решили да купят необходи
мите количества и да хвър- 

Топа

с счмик, овес,

сектор, където са засети към 
12 хиляди декара, за разли

ки.
успешно про- 
па пролетната

сно да 
нагакр

из
ай сссаобщата криза в страната, та-

даннитс отпа
лят на носовите.
разбира сс отрицателно ще 
сс отрази върху крайния ре
зултат от сеитбата - на доби
вите. /а:АТ.
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и нуждите на полска?а автомобилна ииду- 
стрия, конкретно за производство на ”иоло- 
иез”. В момента в Русия се намира един екип 
на ГИД който I рибна да изучи максимални?е 
нужди от профили. За тези цели към края на 
юни трябва да стигне оше една, така наречена

инскиионна преса, с които ше мо1 ат да се 
нроизвеждаг профили с големина над един 
меп.р отведнъж, без да има нужда от допъл
нително сьдиняване след. зова. Освен за авто
мобилната индусгрия, гази преса ще се 
ползва и за производство на профили за 
строителна! а индустрии

Ориентирайки се кьм производство на 
гумено-технически стоки, преди всичко про
фили за автомобилната индустрия, в ГИД 
може би не са очаквали толкова бързо тук да 
со изкаже нужда от засилване на мощностите. 
Реагирали са навреме и тези дни са монтира- 

още две преси за съединяване на профили 
за автомобилната индустрия в Русия.

18320 инш1гоуогас1 
Рд1уагс1а КагНеца 1
Те!ех: 16840 1
Ге1еГах: .010-63-112 <

ни

Добрин Петров,Какго
инженер-технолог, директор на развойния 
сектор, в ГИД има осем такива преси, които 
максимално се ползват и още две, монтирани 

преди 15 години. Първоначално това 
производство нредзначено за "Застава” от 
Крагусиац, днес главно е насочено към произ
водството на гумени профили за руска!а ав
томобилна индустрия. Нуждите обаче са 
увеличени почти до крайните граиипи на 
мощностите на ГИД. ватова навреме са наба
вени ощ^вс съвременни п комнюгоризирани 
преси оз Италия за съединяване на профили

рала” и ”москвич”. С монтажа па тези 
преси се премахва тясното гърло, така че 
освен задоволяване нуждите на руската авто
мобилна индустрии, ще могат да се задоволят

изтъква

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО И 

ЗАСИЛВАНЕ НА 

МОЩНОСТИТЕ

«
в Англия.

още

С набавката на /щете вече монтирани 
и тази преса, които ше приет шие към края на 
юни, производството на гумени профили в 
ГИД значително се модернизира, а същевре
менно се засилват значително и мощностите 
за производство на същите. Имайки предвид, 
че в момента това производство е иай-акуму- 
латияно и доходно, последнат а инвестиция на 
ГИД многократно шс се върне.

те за

МОДЕРНА И АТРАКТИВНА 

ПРОИЗВОДСТВЕНА
ПРОГРАМА

Твърде' набързо след прекъсване на 
производството в "БОРОВО", скандинавски
те страни, преди всичко Швеция и Финлан
дия своите потребности довериха на ГИД 
Касае се за кецове, отпреди един месец и вър
хови модели гумени ботуши, предимно дет
ски СНОБЕН, а след това и мъжки КРОС 
Тъкмо от Швеция и Италия тези дни присти
гат заявки, надминаващи нашите възможно- 

изтъкна Димитров. И което е 
най-съществено, заявките предварително са 
продадени, залежали стоки няма, а съвкупни
те стоки предварително са заплатени.

В гумарската промишленост - ГИД 
основната програма на производството пред
ставляват различни видове обувки. Тъй като 
целта на всяко производство е да задоволи 
потребностите на потребителите, то постоян
ното усъвършенствуване и търсене на атрак
тивни изделия за пазара е основното условие 
за успешен пласмент. Стремежъ т към по-голя
мо присъствие на пазара насочи тази про
мишленост към облягане върху нови модели 
обувки, преди всичко към различни видове 
спортни текстилни кецове И това съвсем не е 
случайно, но резултатна усилия на пазара да 
се предложи нещо ново, по-качествено, па и 
по-модерно. Присъствието на ГИД на панаи
рите в Болоня Милано, Дисердолф, Париж, 
Белград и Загреб определи насоките към по
нататъшно овладяване на бъдещите модели.

ИНВЕСТИЦИИ

I
I

ОСЪВРЕМЕНЯВАНЕ НА 

МАШИННИЯ ПАРК
сти I

Същото е и положението с останалите 
програми. А програмата, считана за най-пер
спективна, е програмата за техническите сто
ки. Това е огромен спектър на продукция 
преди всичко на гумени профили за автомо
билната промишленост и строителна догра
ма, различни упълнителни плочи, части 
гума-метал, а напоследък и висококачествени 
сита за минна та промишленост чии го ГИД е 
единствен производител.

I
1.

- От друга страна, дългогодишното съ
трудничество с италианската фирма Г1ИЦА 
ПА от Тревиза отвори вратата на новите 
модели спортни обувки. Благодарение на от- 
критостта на ГИД какго и на огромното ан
гажиране преди всичко на креативните хора в 
ТТразвитие, модсларитс, па и всички работ
ници, са усвоени модели, които според оцен
ка та на мнозина прогнозиращи още дълго ще 
се търсят на пазарите. Преди всичко това са 
кецовете АНСТАР, ДЕРБИ, СТЕПС, СНУГ/И, 
които се озоваха и на най-придирчивия ита- 

- лиански пазар, след това на френския а от
преди три години и на гръцкия пазар. Над 50 
на сто от съвкупното производство се пласи
ра на чуждестранни пазари и твърде успешно 
ГИД конкурира на водещите производители 
от Тайван, Тайланд Китай, Корея, разбира се, 
и от Италия. На европейския пазар, който 
важи за най-задръстен с кецове, изделията на 
ГИД високо се пласират и търсят.

Колко и невероятно да звучи, тъй 
каю огромното мнозинство предприя
тия в страната са в твърде незавидно по
ложение, ГИД от Нова година насам е 
инвестирал около 700 хиляди марки в. 
подновяване на машинния парк и още 
около 300 хиляди за набавката на алати 
и резервни части. Цялата тази сума е за
платена със западноевропейска валута - 
сподели генералният директор Слава 
Тодоров. - С това предвидяното 
средства за валутни капиталовложения 
през настоящата година, е постигнато.

По-нататък Славов изтъкна,

През идущата /1993/ година е за
планувано набавката на напълно нова 
УХФ-линия'В предприятието е изгот
вен план по реновиране, което трябва да 
започне по време на колективните го- _ 
дишни почивки и ще продължи през 
следващите две години.

Следва да се отбележи, че се
гашната набавка на нови машини, ала
ти и прибори, предстоящата доиабавка 
и заплануването реновиране, значител
но трябва да подобрят условията на тру
да на заетите в ГИД.

Какго посочи накрая СТодоров, 
ГИД и занапред ще разширява асорти
мента на стоки за износ, за да компенси
ра загубата на част от югославските. 
пазари. Не по-маловажно е, че ГИД раз
полага със собствени средства и че на
следените 60 процента оборотни 
средства във вид на кредит при отделя
нето на ГИД от "Тигър” са погасени.

Очевидно, въпреки острите сто
пански условия с много нелогичности 
и абсурди, не са се отразили дотам па
губно върху стопанската дейност на 
предприятието. В основни линии пре- 
начертания път след разделянето се 
спазва и това даща засега добрирезулта-

Мнозина паши съграждани вероятно 
не знаят, че ГИД произвежда части за твърде 
реномирани фирми, между които са всички 
производители на автобуси, камиони, ремар
кета, автомобили, всички стъкларски пред
приятия, предприятия по машиностроене, 
товарни вагони и т.п. Много великолепни 
здания са застъклеии благодарение па про
филите на ГИД: Музея на въздухоплаването 
на Сурчинското летище, новото здание на 
"Югопетрол" в Нови Белград много модерни 
болници, хотели, универсални магазини в 
бившия Съветски съюз, Кувейт, Иран, Ирак, 
Либия Тъкмо тези дни в Лондон се при- 
вършава една модерна делова сграда. Всеки 
втори автомобил тип ”лада" или "моекзич" 
лети по пътищата с уплътнители на ГИД

ниво

че те
зи капиталовложения са основа за уве
личение
гуменогехнически стоки, с оглед набав
ката на видовете машини, в които да се 
постигне висока степен на труда, 
ва и качеството на изделията. От друга 
страна с нови алати се създава въз
можност новоусвоените модели обувки 
да се произвеждат в по-големи серии 
Гези капиталовложения са били необхо
дими, за да се изпълни плана от девет 
ммиона динара капиталовложения за 
1992 година.

на производството на

а с то-

- Проучванията са показали - споделя 
комерческият директор на ГИД Саша Дими
тров - чс големите серии днес не могат да се 
поддържат в производството. Съществуване
то днес означава малки серии в много цвето
ве и десени, което ГИД прие Благодарение на 
обстоятелството, чс новите модели се усвоя
ват твърде бързо ГИД спечели "имидж" и ста- 

I на място, къдсто приетига т много поръ чкн

и

Дори на санкциите на Европейската 
общност не повлияха на пласмента на ГИД- 
овите изделия. Само един купувач от Холан
дия отказа деловото сътрудничество, докато 
останалите се съгласиха да поемат солидар
но увеличените разходи. Все пак в такава об
становка основното правило на ГИД с: да се 
запази и увеличи износа.

Остава обаче необходимостта за 
доипвестиране в размер от 200 
долара за набавката хиляди 

на машини за обув
ки, относно подготовка и оформяване пя
части. Тази инвестиция рмява"е

ТИ.

увеличение на износа.
Притурки Ш пол I 'ОТВИХА' 
Ст. Николов и 
А Ташков

се обезпечи с
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ОП "КВАРЦ” - БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

НЕДОСТИГ НА НЕФТ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИАПТЕКАТА БЕЗ 

ЛЕКАРСТВА
Общественото пред

приятие "Кварц” от Босиле
град, занимаващо се с 
експлоатация на 
Други иеметали и 
строителство и прокарване 
и уреждане на пътища е из
правено пред редица труд
ности. Недостигът ма нефт 
и нефтени деривати е проб- 

.лем 
което

един-два месеца. Но и тук 
правехме отделни застои 
поради недоимък на нефт, а 
чести застои имаме и пора
ди недоимък на резервни 
части за машините. Но и 
покрай топа през послед
ния месец извадихме около 
2000 тона кварц. Въпреки 
нарушените 
процеси, поради което 
почти всички предприятия 
работят с намалени капаци
тети, все още има заинтере
совани за кварц. В 
настоящия момент цело
купното количество кварц 
даваме на "Югохром” от 
Йегуновци /Република Ма
кедония/, с който и преди 
имахме добри делови от
ношения. Тези отношения 
и сега са на завидно рав
нище. За отбелязване е, че 
между пас и македонското 
предприятия, сега посред
ничи фирмата"Бела стена” 
от Рашка и целокупното 
количество кварц, което из
несем в Македония сред

ства на нас ни компенсира 
гази фирма от Рашка. И за
сега проблеми в това от
ношение нямаме - подчерта 
директорът на босилеград- 
ского предприятие СЛавчо 
Стоичков.

зи местни общности са съ
брали заплануваните 70 на . 
сто ог личното участие, а и 
останалите източници на 

общинският
кварц и 

със средствата 
бюджетен фонд за пътиша 
и от местното самооблага-

Допреди година или 
две димитровградската ап
тека бе позната и извън 
границите на общината. 
Често тук идваха хора от 
съседните градове да си 
вземат лекарства; тъй като 
в Пирот, Бела Паланка, до
ри и Ниш или по-далеч, ле
карства нямаше. Днес това 
са само хубави спомени. 
Обшата криза в здравеопаз
ването, като пряка последи- 

съвкупното 
положение в страната се 
отрази и на /не/снаблено
стта на димитровградската 
аптека с различни видове 
лекарства. Както изтъква 
ръководителят на аптеката 
Георги Иванов, недостигат 
всички видове аналгетици, 
антибиотици, лекарства за 
болни от диабетис, сър
дечни заболявания, кръв
но... Недостигат много 
често и обикновен аспирин 
или андол. Някои тради
ционни снабдители на ап
теката отказват това да 
правят, тъй като набавката 
не се плаща редовно. СПо- 
ред Иванов причината е в 
Медицинския център в Пи
рот, в чийто състав отпреди 
две години се намира и Ди
митровградската аптека.

Средства от заетите в Ди
митровград редовно се 
бират и

съ- Покрай експлоатира- 
предприя-

не също са обезпечени 
нужните по 40 на сто от 
средствата. По този начин 
сега,
участвуващи във финанси
рането, не обезпечат дого
ворените 
започваме с работа. Смята
ме, че с това няма да се пов
тори
работа, да завършим някой 
път, а местните общности 
след това дълго време не 
искат да платят дълговете 
си. Ето например местната 
общност в Дукат все още 
ни дължи за миналого
дишни работа. Тези сред
ства
обезценени - добави накрая 
Стоичков.

плащат 
сметката на Медицинския 
център, но защо той не дава 
тези средства за лекарства, 
е въпрос, да не кажем поли
тика. Както изтъква Ива
нов ако по този начин не са 
им вързани ръцете, т.е. ако 
те можеха да разполагат 
със средствата само на ди- 
митровградчани сигурно е, 
че снабдяването с лекар
ства би било с 50 на сто по- 
добро в

на нето на кварц, ~
"Кварц

Босилеград се занимава и с 
уреждане и разширяване 
на пътища. Понастоящем 
машините на това пред
приятие работят в местна
та общност Горна Любата. 
а след това ще работят в 
Долна Любата, Дукат и 
Ярешник.

стопански гието от
номер едно, поради 

често докато всички
не работяз 

тежките машини, на пред
приятието. От друга стра
на, все по-изпъкващ е и 
проблемът във връзка с 
общата неплатежоспособ
ност,

средства, не

миналогодишната
постоялото уве- 

на цените иличение 
редица други трудности, 
пореди което заетите тук 
43-ма работника не 
лучават заплати по някол
ко месеца.

отиа
Тези

приключихме с разширява
не па махленски път към 
махала "Криви дол” - Горна 
Любата. Понастоящем ра
ботим махленски път към 
махала "Сливйе”, а след то
ва към "Дукатски Явор” и 
махала "Гащевица” в Долна 
Любата, както и махала 
"Рампите” - Ярешник. Те

лим
сравнение 

сегашното положение.
От друга страна на 

аптеката е забранено да 
продава разни видове бе
бешка храна и други дребу- 
лии
бебирони, шишета за беби- 
рони, разни видове чаеве и 
подобно, от което се е взи
мала добра пара. Така след 
закриване на болницата, 
след преселване на родил
ния дом в Пирот, Дими
тровград подучи и празна 
аптека. Затова гражданите 
на Димитровград с право 
негодуват и се питат кой е 
виновен за това - дали само 
законът или...

със по-

'Гъй като нашата 
дейност е специфична, и за
виси от повече фактори, 
преди всичко от времето 

оборот” 
почнахме да работим преди

напълно сасега

бебета,13 като
на пълен и- м.я.

11А ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ В "БОСИЛЕГРАД” БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕТО ДА НЕ СЕ РАЗДЕЛЯ НА ТРИ 
НОВИ КОЛЕКТИВА

СТАРИ-НОВИ МЕРКИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ
КРИЗАТА г

Работниците 
Общественото

в то и трябваше да работят в 
"Напредък”. След тях съ
брание проведоха и работ- 

бъ де щата

ПРИЕХА НОЕМВРИЙСКИТЕ ЗАПЛАТИ 
Работниците в "Босилеград” половин година са без запла

ти. На общото събрание те потърсиха 
Едно число работници изтъкваха, че е 
близките на търговците”, други 
ви дясната”, че никой за нищо не е отговорен™

На събранието директорът изтъкна, че съществуват въз
можности заплати да получат само за ноември и декември. След
ващият ден заетите получиха заплатите за тези два месеца. 
Средната едномесечна заплата възлиза едвам над 12 хиляди динара.

предприя
тие "Босилеград” в Боси-А.Т.

да получат 
"лесно в търговията

заплатите си.леград на проведеното на 
20 март т.г. общо събра
ние приеха решение за 
разформиране на колек
тива си в три нови пред
приятия. На 21 май 
работниците пак проведо
ха общо събрание, но ло
венето

ниците 
"Слога”, които също така 
потърсиха баланса да не 

Главната

на и за
че лявата ръка не знае какво пра-

ДИМИТРОВГРАД
приеме, 

причина за неприемане 
на този документ, т.е. 
главният спор възникна 
около
станции и горите. Според 
решението 
ническия съвет половин

се

ДВЕ ЧАСТНИ АПТЕКИ
Тези дни в Димитровград са открити първите две 

частни аптеки.
Известният димитровградски декар Никола Цвет-

изкупвателните
от изнасяха След като призва работ- 

проблемите. Едни търсе- ниците да прекъснат с 
ха да се разформира пред- 

други

ниците
работ-присъствуващите гласу

ваха предприятието да не 
се разделя. Вместо това 
бяха приети повече мер
ки, от които някои и досе
га бяха предприемани, за 
излизане от трудностите. 
А трудности има повече. 
Една от главните е, че 
предприятието няма обо
ротни средства за работа 

Защо работниците 
на тези две събрания 
приемаха две съвсем про
тивоположни становища?

на
ков откри класическа аптека, която засега е сравнително 
добре снабдена с лекарства. Разбира се, че тук лекарствата 
се плашат, а гражданите след това рецептата трябва да от- 
~несат в

всички прояви, които мо- 
д гат да нанасят зло на ко

лектива, той предложи 
повечето мерки за излиза
не от настоящите трудно
сти. Първата и основна

от горите и половин от 
станциите трябваше да 
минат в собственост на 
"Напредък”, а половин на 
"Слога”. СПоред работни
ците на "Напредък" това 
решение не бе приемливо 
понеже преди четири го- съвет не може да 6ъде ви. 
дини когато трите (ЮСГ 
/"Слога”, "Напредък” и 
"Услуга”/ формираха "Бо
силеград”, горите и стан
циите бяха на "Напредък”.
След това работниците на 
"Слога бяха още ”по-сър- 
дити” и конкретни: цело- 

имущество
Босилеград" на три нови 

предприятия да се разде
ли въз основа числото на 
работниците в новите 
предприятия /"Слога” - 
над 160, "Напредък” - око
ло 65 и "Прогрес” - около

приятието, 
остане и занапред една ця
лост, трети предлагаха да 
се смени ръководството, 
да се избере нов работ
нически съвет...

жавната аптека на заверка, за да могат ог со
да си върнат парите. Тъй като в държавната

дър
ииалното
аптека много лекарства недостигат, то частната аптека по
пълва празнината, макар че и тук недостигат доста лекар
ства. трудност е - липсата на 

оборотни средства. Пред
приятието няма средства 
и за това магазините му са 
полупразни. Един от 
начините, каза той, за 
обезпечаване на тези сред- 

предък”. Но каквото и да е ства е да се вземат банкови 
кредити. Трябва особено 
да се форсира изкупуване
то на добитък. Но според 
Стойнев той да не се

"РаботническиятВ помещенията на бившата лоша доктор Симеон Ва- 
сов ст>шо откри аптека, но за продажба на лечебни билки. 
При недостиг на лекарства хората са принудени все по- 
често да се насочват към традиционната народна медици- 

с билки. В днешното положение на

новен за неуспялото раз
формиране. Той прие 
решение, което не приеха 
заетите в бъдещия "На-

на и лечение 
драстичен недостиг на лекарства и ако се намеря/ в 
частните аптеки, те са доста ск1>пи, болните започват да 
зачитат онази народната: "по-добре нешо, отколкото 
нищо”, а както всяка болка си има и своя билка то и билко
вата аптека на доктор Симеон трябва да допринесе за здра-

По време на двуме
сечните активности за 
разформиране на пред
приятието и за формира- 

нови
предприятия /"Слога”, 
"Напредък” и "Прогрес”/ 
работата в "Босилеград” 
почти спря. Всички чака
ха да прекъсне агонията и 
да "започнат нов живот” в

решение да приемате, 
каквъвто и да е работ
нически съвет да избира
те той винаги в редовете 
си ще има повече работ
ници от "Слога”, която е 
най-многобройна и нико
га не ще можете да надга- 
сувате”,
Лазаров, председател на 

_ работническия съвет в
30 работници/. Това за предприятието който вед- 
"Напредък” бе още по- не- 
приемчиво.

накупнотовеопазване на гражданите.
АТ. тринане /пре/продава, но от клани

цата да се изнася месо. За 
целта кланицата, в която 
сега се монтират разхла- 
дителни уреди, трябва из
цяло да се приспособи. 
Имайки предвид трудното 
положение и спадналата 
трудова дисциплина нала
га се, каза той, да се из
вършат изменения в 
статута като при това се 
открият нови ръководни 
места в предприятието.

В предприятието 
вече сега има значително 
число излишни работни- 

грес" /хлебопекарницата, ци /;/_ СПоред някои пре-
както

ДИМ ИТРОВГРА Д

НОВА ЦЕНА НА 

ВОДАТА
Иванказа

заплануваните нови пред
приятия. Но разделител- 

трябва водата да плащат 70 ния баланс, когото прие 
динара та мЗ вода, а пред- работническият съвет, не 
приятията и учереждения за приеха работниците, кои- 
по 140 динара. За канализа- 
ция гражданите ще плащат 
14 динара, а предприятията 
20 динара. За изнасянето на 
боклук ще се плаща 6 динара 
за м2, а иредприята по 15 ди
нара.

но каза* че "Слога преди 
четири години бе иконо
мически най-силна, с 
пълни магазини, а сега 
трябва да излезне най- 
бедна.

Ако Изпълнителния 
съвет се съгласи, от начало
то на юни димигров- 

водага

В шумната на мо
менти атмосфера работ

ите/радиани 
заплащат пет пъти повече, .ДИМИТРОВГРАД

На събранието не 
бе прието и изтъкнатото 
предложение поне "Про-

отколкото досега - 70 динара

ГЛАВНАТА УЛИЦА БЕЗ 
КОЛИ

■А
Последното 

иане на водата, изнасянето 
на боклука и канализацията 
в Димитровград беше през 
януари тази година. От тога
ва до днес е покачена цената 
иа тока с 59 на с го, а гориво
то поскъпна дори три пъти 
/третото поскъпване не е и 
зачитано при предложената 
нова йена на водата/. Освен 
това познато е и ъ*акяа е ин
флацията през последните 
месен и.

поект.н-

и тене-автосервизът 
киджийската работилни
ца/ да се отдели от 
"Босилеград".

казаценки,
Стойнев, това число е 
около 70 души. Но сега не 
ще се предприемат Мерки 
числото да се намали. Бе 
прието решение работ
ническият съвет да прне- 

от причините за неуспеха ме решение за погаеюне 
е предварителното раз- на най-нерентабилмии- 
пределенис на работни- части в предприятие го 
ците в новозаплаиупаиите Една от по-значителни и- 
предприятия. Гой заяви, мерки които изнесе ; 
че тези двумесечни актив- ректора, за консолп : 
пости около разделянето ,,е на предприятие!.' 
са твърде лошо повлияли всички работници 
върху работата в пред- един месец да про. 
приятието и че оше по- на незаплатена почимк 
пече

Макар че досега цена
та на комуналните услуги в 
Димитровград е била между 
най-ниските, след нокачваие- 
зо /което Изпълнителният

на Изпълнителния съвет на ОС,По решение
движението на леки автомобили и камиони в главната дими- 

улица от долната рампа до пощата се забранява 
от 20 до 23 часа. но това време

Директорът 
предприятието 
Стойнев, изтъкна че една

натровградска
от първи юни до 30 септември

насочва по улица "Нишава.
Ивансъвет най-вероятно ще прие

ме/, от ггьрви 
Ражап ще има но- висока це
на на водата. Алексииац има 
60 динара за мЗ, Бабушнииа 
27, Бела Паланка 57, Прокун- 
йе 55, а Ражап 75 динара за 
мЗ вода. Какви са личните 
доходи в споменатите обши- 

иаистина не ни е изве- 
Ясно е обаче, че зова

юни само движението се
членовете иа Изпълнителния съ- 

никакни развиекиания, обаче ирс- 
на всички автомобили в

Това решение всред
почтивет нс предизвика 

дложснисто да се забрани паркиране
улица, шпакисимо опопадали собствениците жнас- 

МИСШ1И. Фак т с, че п Ди-
главната

Имайки всичко това 
предвид "Комунален" е пре- 
д дожил неназа на водата да 
бъде 90 динара за домакин
ства, обаче от '{авода за цени 
в Нипг е предложено по
качваме от 70% колкото е и 
инфлацията *а април. Топа 
значи ’)>■ I ражданите на Ди
мизов» рал

ит тук или нс, предизвика различни
много автомобили и паркирането иммитроиград има 

представлява значителен проблем за движението през деня, а 
още повече за снабдяване иа магазините особено на пазарен 
ден. Все пак нрсд/южснисто е прието а как ще реагират соб
ствениците на колите живущи на главната улица ост ани да сс

*<и'ни
ст но.
поскъпване значително те

насе отрази върху стандарти
заетите в Димитровград.

А.Т.

са увеличили 
агонията и трудностите.

види. ВЬА.Т.

НЪ{И«И юни
СТРАНИЦА *
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хора, остлиищи ТРАЙНИ следи
СЛЕДПОДПИСВАНИ ПА ПРОТОКОЛА 1А КРАЙГРАНИЧНО С1.ТТ'УД1111М|:СПЮ

ЖИВОТ, ПРОНИЗАН от 

ТРУДОЛЮБИЕ И 

ВСЕОТДАЙНОСТ
УТОЧНЕНА ПРОГРАМА ПО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО
1

които ишълвгг животи си с де- 
помиим. Тук нямаме предвид

Има хора, 
ля, но които т 
учени и писатели, откриватели и нр. Става дума за 
обикновени хора, които ежедневно срещаме, чиято 
всекидневна работа почти ие забелязваме и които 
не ни се набиват в очите. За тях си спомним, едва 
когазо дойде деч да се разделим. След тяхното за
минаване сякаш остава празнота...

ца п Босилеград бс уточнена 
програма но сътрудничество в 
областта на образованието и 
възпитанието. Именно, предста
вители на основното училище 
"Си. Кирил и Методий” и гимна
зията "Исофит Рилски” от град 
Кюстендил 
училищтс "Георги Димитров" и 
гимназията "Босилеград" в Бо
силеград уточнили и подписаха 
съответни програми за сътруд
ничество за настоящата делова 
година.

Въз основа на неотдавна Босилеград - Република Сърбия 
подписания Протокол за край- и Общинския народен съвет на 

сътрудничество крад Кюстендил, Република 
между Общинската скупщина в България, през миналата седми-
гранично

Между такива радетели е и доскорашният 
ровградската гимназии, учите- 
еимия Милча Ценков, от април

на димит 
ология и х

директор 
лят по би
т.г. пенсионер. Този тих просветен деен е изписал 
много сз-ранипи упорит труд, а в ностроеназа ди
митровградска гимназии е вложил много непоси
лен труд, иепроснаии нощи, воли и упоритост.

За него може да се каже, че има няколко 
бног|>афии: биографии на обществено-политически 
деен. им просветен работник, на културен радетел, 
на ръководител... И всичките се сливат в една: - 
жизнената му биографии.

Роден е през 192* година н Сммлоими.
но училище завъртала в ро/щкя 
година дипломира за преподавател 

|увис!нии игдаго- 
60 до 1966 година

нл ВЪЗПИТАТЕЛ 1Ю-0 БРАЗОВАТЕЛНИ ТЕМИ основнотос

КАКВО С 
ПЕТДЕСЕТИНАТА 
ОСМОКЛСНИЦИВ 

БОСИЛЕГРАД

И едната и другата Про
грама съдържат размяна па опи 
ти и методи в отделни области 
от пъзпитателно-образонагсл- 
ния процес между преподавате- 

посочените 
възпитателно-образователни ве
домства, състезания на ученици 
по футбол, шахмат и баскетбол, 
как го и състезания във пил на 
малка викторина но математика, 
физика, химия и биология. Раз
бира се, всичко по нредварител- 

утвърдени методи, критерии 
и области.

Основно И I 
крий. През 19
НО ЙМОЛО! ни и химии ня пол 
I ичгскм институт в Ниш. От 19> 
задочно следва същата специалност на философ
ския факул тет в Скопие, който завъртана с успех.

Учителствуваиего му започва през 1952 в 
Долни Криводол. Две Iодими е преподавател, а две 
години директор. Г1о това време училището има 

•ус на прогимназия и в него се учат 120 деца. 
От 1956 г в ка.мгнишкозо осемгодишно училище 
ДО 1958 I

сред 
965 I

ОТяитс

До първия записва гелен срок в средните училища на терито
рията на Република Сърбия, за учебната 1992/93 година остава още 
един месец. И колкото този срок наближава, толкова повече расте 
вълнението и неизвестността всред осмокласниците в Босилеград- 
ска община. Какво и къде след завършавансто на основното 
училище? Като казвам това. имам в предвид, досегашната мрежа на 
средното образование и възпитание в Републиката /в Босилеград да 

. работи само Гимназия/ и проведената неотдавна анкета всред осмо
класници в основното училище "Георги Димитров” в Босилеград. 

чИменно, според тази анкета от 157-те ученика в осми клас, само 74 
-се определили да се запишат в босилеградскатз гимназия, докато 55 
{се определили да продължат някое, доколкото бъде открито машин
но отделение. Затова неминуемо се налага въпроса, при условие до-

I I а I

11,1 и НИ, С 1,1 но диргктор И ИрСПОДШТ^ ПО 
биологии. След това мииаьа /от 195* до

дагЩосг, предай пост, усърдия, водя, трудолюбие. 
Табракяме човека, който дава всичко от себе си, за 
да възпитава подрастващите, колегата, който по
мага на друпгге, ръководителя, който не се налага 
със силата иа авторитета, а с убедителността на 
фактите. У него всичко е с мярка: и кроткосгга, и 
строгостта, и порипанието, и похвалата. Високите 
върхове иа доверите се спечелват с искреност и 
честност, с честен труд и още повече с правдивост. 
А тъкмо това отличава Милча Пенков.

химии и
1961 г./ в Смиловни, а от следващата учебна годи
ни по геобходимост минава в Димитро в |-ра,ъ Тук 
бива преподавател по същите предмети в гимна
зията, а от 1 972 до 1 976 година работи като просве
тен

110

тор за Пирот, Димитровг рад и 
Ьабушнина. Известно време7 ра!>пи като сътруд
ник на ОК на СКС. а през 1979/1 
па ОК на ССТН в Димитровград Директор на 
гимназияза става през 1981 година, иа конте 
длъжност го заварва пенсионирането през април 
т.г.

иненекДоговорено с, а така с за
писано и и Програмата по съ
трудническо между гимназията 
"Босилеград" от Босилеград и 
гимназията "Неофит Рилски" от 
град Кюстендил, кърмата среща 
да станс през юни тази година.

980 е председател

В хода на разговора 
Вместо АЗ най-ч

мито момент не изтън
еете казва НИЕ. А тук 

има предвид колегите си в училището, в обществе- 
работа, непосредствени-! е сътрудници.

По щастливо стечение на обстоятелство 40- 
I одкшиия си трудов стаж приключи в момент, ко- 
гато царибролеката гимназия чествува 100 
годишнина на съществуване. Наистина рядко кул
турно събитие. В издадената монография могат да 
се на м

ва себе си.

Колкото и скучни да са биографичните 
данни, елии бегъл поглед върху тях. отразява на
прегната и бурна жизнена съдба. Оше в първите 
следосвобожденски години той е между организа
торите на СКОЮ, председател ма младежката ор- 
1'анизация
бригадирските младежки акции в 
Особено високи заслуги има за развитието на го
рди скот о движение в Димитровградско.

^сегашната мрежа да остане в сила п занапред, къде и какво с тези 
^ученици? Въпросът е още повече актуален, ако се има в предвид, че

чата

;над тридесетина свършили осмокласници и миналата учеона годи
ла, останаха незаписани, не поради това, че не искат да се школуват, 
да поради това, че гимназията им не е при сърце, а възможности да 
{продължат в някое производствено училище, извън общината, ня

мат. От посоченото личи, че и училищните ведомства и обществе
но-политическата структура трябва да се ангажират и дадат свой 

{яринос освен гимназия да се открие поне и една паралелка с трета 
{^професионална подготовка Наистина има и такива слухове, че с 
'юглед на материалните възможности на босилеградското стопан
ство, приемането на нова ръботна ръка е съвсем скромно и открива
нето на една такава паралелка ще бъде несполучлива инвестиция, 
^рбаче ако възможностите на босилеградското стопанство са скром
ни, то на стопанството в републиката не са Практиката и досега е 
Доказала, че ловенето от завършилите някое от досегашните произ- 
родственй специалности и при условие с малка доквалификация 
^или преквалификация и доколкото им е до работа, са намерили ра- 
^бота, ако не в общината, то извън нея.

когато група преподаватели и 
ученици от кюстендилската 
гимназия ше гостуват на колек
тива в Босилеград, а през октом- 

колектива 
босиле! радската гимназия ще 
гостува и Кюстендил и ще на
правят съвместна екскурзия до 
столицата на България - София.

Първата пък среща 
между възпитателно-образова
телните ведомства от основното 
образование ще стане през ок
томври с гостуване на босиле- 
градскня колектив в Кюстендил.

гкмнззкятч. участник на 
Нови Белград». ерят още много данни за просветната дей- 

а Мклча Пенков, особено за периода му напост на
дкректоруване, когато напълно заживява кабинет
но и лабораторно изучаване на предметите, относно 
съвременно образование и обучение

След миогобдоши разкази за многостраи- 
ннте му трудности и усилия, удоволствия от 
стигнатото и разочарования за несполуките на 
въпроса: ако би му се удала втора възможност да 
избира жизнения си път. тон сподели, че отново би 
станал учител, защото най- голямото признание не 
са многоброни итс грамоти, 
значки, ордени, а признанието на многобройнхте 
му ученици, които след години го срещнат /стана
ли нече лекари, инженери, високи специалисти н 
ПР-' м му кажат: "Професоре...!” Наистина нан-мн- 
ло признание

ВрИ на
Като учител в Криводол захваща се със 

на ново училище Същата съдба го 
Смиловци, а връх на това "просвет-

стронтелство 
сполетява и в 
но” строителство е новопостроената /но все още не
довършена' царибродска гимназия.

по-

За него обаче м 1101-0 по-гол ям о значение
има не строителството па училищни сгра 
граждалето на младите личности. Той < 
малцината започнали от учители в 
училище, на прогимназия, средно училище педа
гогическо-просветна институции.

И докато изреждаме фактите сякаш от 
портрета му заличаваме неговата упоритост, всеот-

ди, а нз- 
е между 

основно дипломи, златни

М.Я. Ст.НнколовМ.Я.

КУЛТУРНИ изяви в 

ЗАВИСИМОСТ ОТ СРЕДСТВАТА
ОТ ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА 

"БОСИЛЕГРАД" В 
БОСИЛЕГРАД

ДИМИТРОВГРАД

$ КОНЦЕРТНА
"ЖУПЛЯНКА”Факт е, че новите законни разпоредби налапт организа- плануваните активности, не ше изостанат и редица културни ш 

ционни преустройства В това отношение Центърът за култура в нифесташщ посветени на юбилея на веянш* Тсръбската 
Босилеград, като ведомство за развитие и разпространение нА кул- литература Иво Андрич. *
дурата не само в града, но и в селата, полага усилия да първи в 
герак с времето, търси нови форми и съдържания на дейността си.
СПоред заплануваните тазгодишни програмни активности, които
Ьеотдавна бяха обсъдени и приети от страна на Изпълнителния Културно-художествената самодейност и занапред ще се

^съвет на Общинската скупщина в Босилеград покрай досегашна- пР°нсжда в рамките на действуващите секции: рецнтаторската, 
Да активност /библиотскарство, самодейност и кинематография!, граматична, музикална и фолклорна Запланувано 
\ Центъръ т за култура в Босилеград разширява дейността 
. ка наречени второстепенни активности: продаване на лотария, ор- 01 материалните средства, които засега Центърът няма. В рамките 
ганизиране и провеждане на концерти, продаване на училищен, 11:1 т<ш ясйност е запланувано и едно драматично представление, 

[ученически и канцелариен материал, организиране на екскурзии и К1/кго и едно кабаретно представление, вечер на имитатори шоу 
туристически пътувания. , ' програма с модно ревю, два музикални тобогаиа, шопска вечер

"първи глас" на Босилеград, изложба на художествени творби и

На връщане от гостуване в Годеч - Република Бълга
рия, на 17 май културно-художестасното дружество "Жуплян- 
кам от Александрова!) Жуискн изпълни безплатен концерт от 
песни и ташш за димитровградчанм. Концертът организира 
Центърът за култура в Димитровград на платото пред центъ
ра. Хубавото време измами сравнително доста жители на гра
да. койго с аплодисменти наградиха изпълненията на 
младите самодейци от Александрова;».

КУЛТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ

е откриване и
секция па младите журналисти обаче откриването й ще зависинаси и с та-

КЛ

ОСВЕТЛЕНИЕ В ДВОРА 

НА ГИМНАЗИЯТА
БИБЛИО ТЕКАРСКА ДЕЙНОСТ 

г ' * Народната библиотека в Босилеград с подведомствените
ри талища в районните центрове Горна Люба та, Долна Любата, 
рГорна Лисича, Бисзър и неотдавна откритото читалище в Долно 
УТлъмино, в течение па годината ще има задачата да развива широ- 
м активност за популяризиране на книгата. В това отношение в 
традиционната манифестация "Месец на книгата" ше бъде органи
зирана литературна вечер с промоция на книги от различни авто
ри, както от българската народност, така и от други народи и 
народности.

КИНЕМАТОГРАФИЯ И ДРУГИ АКТИВНОСТИ

С оглед на редица обстоятелства, прожектирането на фил
ми и занапред ше бъде под въпрос. Ще се прожектират само онези 
филми, които могат да бъдат доходни. Запланувани са 4 музика п- 
пи коицерп, 2 театрални представления, а и съдействие ■■други 
туристически организации Центъръ т за. култура в Босилеград ще 
направи опит да организира н научни и други екскурзии, летеца- 
не, зимуване и други туристически манифестации за населението 
от общината

И течение ш годината Центърът за култура ц Босилеград 
те провежда активност по повод държавни н общински манифе
стации, продаване иа ло тарии и поддържане на откритата поп 
палата година кпижара.

Договорът да се намерят средства и на начин да се 
осветли училищният дпор на цари бродената гимназия, 
тези дни започна да се реализира. Както е договорено. 
Едектродистрибуцията от Димитровград ще даде кабела

клбел- (^непременно с това "Градня” свади 
‘ !и"1л слой почва от площите, предвидени за

м> п„ :'„ олсд "звеспю време ще докара качествена »- 
;", И™'Т сс кРачки н за поставяне ограда на Л»о- РД. °ва ойаче. ще стане по- трудно. п,й 

има доста неразрешени имуществени

Книжният фонд, с който разполага Народната библиотека 
ц Босилеград е разнообразен, а най-много е от областта на беле- 

и детската литература. Обаче с оглед на големитетри етиката
обществено-политически промени сс налагат и промени при по
нататъшното възобновяване на книжния фонд те. необходим е по- 
разнообразен книжен фонд II течение на годината, съгласно

ми-
НСО 01Шкато и 

отношения.М.Я.
\ Г

СТРАНИЦА Ю
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ГУРАИСПОП
ЗА ВСЯКА БОЛКА ИМА 

БИЛКА /11/
РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ПЪРВО ПОРАЖЕНИЕ НА 

ПЪРВЕНЕЦА
-СВОБОДА” - "МЛАДОСТ-ВЕСНА" /Б.ПАЛАНКА/72:89ЙЙ-1У
ТЬР ’ПАРК’\ТЗРИТЮШ- ВИМЕТО СЖтЕВОК

фЕРИ: ДРАГАН КРЕЧКОВИЧ И ГОЙКО ЛЕПОЕВИЧОТНИШ 
СВОБОДА З.ГЕРОВ, Е СОКОЛОВ, НДЖОКИЧ СКРУкка ввг“

НОВИ^ЖГВШ/тоВИЦ ^ВИДАНОВИЧ, ^СГАМЕтОВЩ

ТЯ?Ю0ВИЧИ^ с™°рЖЕвичдЧирщТлилиНч

ПАДНА И 
ПЪРВЕНЕЦЪТ

МАТОЧИНАТА
ПРЕЗ МАЙ МЕСЕЦ събирай

те следните лечебни билки: листата, 
сокът и корените от брезата, овчар
ската торбичка без корен, центът от 
глога, листата на горската ягода, 
тьрнинките-цветьт, храстовите ли
ста, къпиновите листа, листата от 
малината и цветовете, кората от 
върба, липата...

с приятната си лимонена миризма не мами 
само пчелите и останалите насекоми, а и 
човека, особено ако се знае за нейните лечеб 
ни свойства.

"ПАРТИЗАН” /ЖЕЛЮША/ - 
"ТАНАСКО РАИЧ”/ПИРОТ/ 
3:2/2:0/
ДИМИТРОВГРАД, 17 МАЙ 
1992 год.

Маточината расте из храсталаци и 
редки гори по тревисти и каменисти места 
близо до селища, край огради, из дворове и 
градини. За лечебни цели се използват листа
та и цветовете, които се сушат на сянка, на 
чисто място и без много разтръсване на ли
стата, за да не се наранява. След сушене ма
точината да не се слага в метални кутии, а в голяма степен е позната на нашите хора. 
картонени Остава само желанието билката правилно да

Маточината 'преди всичко има успо- се УП0ТР^би, в зависимост от нуждите, за да 
коявашо действие. Успокоява нервната си- си подпомогне човек в лечението на болестите 
стема Установено е, че маточината За правене на чай маточината не се ва-
извънредно заяква и стимулира сърцето, осо- РН> а се залие с вряща вода и след като кисне 
бено у онези хора, които нямат мирен сън, но- ^ часа се пие 710 еДна винена чаша 3 пъти на 
щем се будят и имат сърцебиене Затова ден- ^аят може да подсладите с мед Като из- 
маточината трябва да се ползва при истерия, пиете чай 07 маточина навечер преди спане 
нередностите при мензиса, главоболието. ще имате спокоен сън 
Билката лекува високото кръвно налягане, Въобще билката може да се смесва с
виене на свят, подпухнал стомах, депресия, Другите билки, например с лайката, което 
умората, астмата, зъбобола, повърщането по- премахва подпухналостта в стомаха 
ради нервна възбуда

Излишно е да наброяваме и другата 
полза от този домашен чай, понеже билката

В предпоследния кръг в 
Първа общинска футболна ди
визия - Пирот, в Димитровград 
се срещнаха отборите на ”Пар- 
тизан” от Желюша и "Танаско 
Раич” от Пирот, -който води на 
табелката. В интересна и оспор
вана борба желюшани нанесоха 
поражение на пиротчаици и 
имаш шанс да се класират на 
трето или четвърто място.

В последния кръг 
желюшани ще гостуват на от
бора на ”Пощар” в Пирот.

В дерби-дрещата в регио- 
баскетболна дивизия

по-късно пак попуснаха, така че 
до края на играта белопа- 
ланчани извоюваха заслужена 
победа.

нална
"Свобода” от Димитровград за
губи като домакин от ”Младост- 
Весна” от Бела паланка с 89:72. 
Димитровградчани не успяха да 
постигнат нищо против силния 
отбор от Б.паланка. На гостите 
всичко им -идеше от ръка докато 
при домакините - -не вървеше. 
Всичко което успяха да осъще
ствят това беше през второто 
полувреме да успеят да се до
ближат до гостите на 59:56, но

И най-добрият баскетбо
лист на "Свобода” З.Геров в то
зи мач не успяваше със своите 
прониква ния.

I
В следващия кръг дими

тровградчаничце.гостуват на ба
скетболния отбор "Пирот” в 
Пирот.

ДС

СПОРТЕН РИБОЛОВ

НАЙ-ДОБРИТЕ - 
НА РЕГИОНАЛНО 

СЪСТЕЗАНИЕ

МЕЖДУ ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ НИШ - 
ГРУПА ИЗТОК

Подготви: Никола Стойнев Цветков

ГОСТИТЕ НЕ ДОЙДОХА
АТЛЕТИКА

ДИМИТРОВГРАД 
12 МАЙ 1992.год.

изложиха на ненужни ра
зходи: обележаване на те
рена, разноски за съдиите и

В неделя, на 17 май на 
"Савот" край село Пъртопопин- 
ци се преведе първенство по 
спортен риболов В конкурси-

ЦАРИБРОДЧАНИ БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ В 
РЕГИОНА

Напразно "Балкан
ски” и дошлите любители 
на футбола очакваха гости
те от Нишка баня. Техният 
отбор ”Турист” не дойде. А 
всичко беше подготвено за

др.
Най-лошото е това,

пия на пионери класирането е 
следното: Милан Милошевич, 
Саша Алексов и Тони Тодоро- 
вич, а в сениорската: Ацко 
Стоилков, Софроний Геров и

че е излъгана димитров
градската публика, която е 
отзивчива и добре познава 
футболната игра. Получава 
се впъчатление, че отделни 
отбори от тази футболна Еоран Милошевич. Те по- 
дивизия си правят калкула- лучават право да участвуват в 
ции. Пресметват и там къ- регионалното първенства 
дето

В рамките на тазго- ват на републиканското пър- дреева от II и Даниела Алексова
дишната олимпиада сред- венство, което ще се проведе на ит IV клас

от иарибродската 28 май в Аранджеловаи 
гимназия имаха състезания 
Най-напред на 11 май на 
мсждуобщинско състезание на 
средните училища в Пирот по- 

На най-добрите спортни <™иха в отборното класиране 
разноски - не искат да пъ- риболовци бяха връчени медали Те се наложиха в следните ди-

п, сциплини: на 100 м, в скок на
Първенството органи- вис ят на

зира спортното риболовно щафеТа 4х400 м, а второ място 
дружество Нишава в Дими- сп?челиха в овчарски скок. 
тровград. ,4 шр в Ниш се про-

веде регионално състезание И 
тук алексинчанки и цари- 
бродчанки убедително спечели
ха първо място в отборното 
класиране Успех осъществиха

ношколките
Този успех е осъществен 

Ето и състава им: под ръководство на преподава- 
Душица Деянова, Пеги Порова теля по физическа култура 
и Ема Христова от трети клас, гимназията Миладин Симов. 
Ваня Гюргнева отI, Верица Ан-

отиграване 
служебните лица бяха на 
терена, домакините. Сега 
по този случай трябва да се 
изкаже състезателната ко
мисия. Вероятно срещата 
ще се регистрира с 3:0 в 
полза 
градчани/.

на мача,

в

ДСимат по-големи

туват, а според пропози-димитров-на ФУТБОЛ-ЮНОШИ талантливо поколение от редо
вете на което след четири-пет 
години ще се попълват редове
те на главния тим на "А Балкан
ски". Тези футболисти-юноши 
тренира първоотборникът на 
сениорския състав на ”,Балкан-

”БАЛКАНСКИ” ‘Щ" Де™ Митов.

циите имат право да не 
одиграят един мач в сезона.

В следващия кръг 
"А.Балкански” трябва да го
стува на "Руйник” в Ме- 
дошевац край Ниш.

ОЩЕ ЕДНА 
ВИСОКА 

ПОБЕДА НА

Както и да е, не в ред, 
дето гостите от Нишка ба
ня не дойдоха нито пък съо
бщиха
димитровградчани за това. 
Зарад това последните се

на
ПЪРВА ОБЩИНСКА 
ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ- 
ПИРОТ

Д-С.

Остава още димитров-
в последната дисциплина - ща- "БАЛКАНСКИ” - "ДРАГОШ” градчани да отиграят още два 
фста 4x100 м и по-такъв начин /ПИРОТ/ 9:0 /4:0/ неодиграни мача - с Лужница”
са получили право да участву- В последния кръг фут- в Димитровград и с "Прогрес”

болистите на "Асен Балкански" в 7шрот и след това да бъде 
провъзгласен първенеца в тази

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ, ГРУПА ИЗТОК НАРАВНО - НАКРАЯ

ПОДАРЪК НА ДОМАКИНА 

В 95 МИНУТА
”ПОЩАР” /ПИРОТ/ - ”ПАРТИ- 
3 АII”/ЖЕЛЮША/ 1:1 /1:0/

нанесоха високо поражение на 
"Драгот" от Пирот дори с 9:0! Футболна дивизия 
Те оше веднажпотвърдиха че са

Футболистите па "Пар
ти за п" от село Желюша а крал 
па първенството пзеха още една 
точки; този път от "Пот,,,," от РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ 
Пирот. По ттш начин успяха ИГРИ - ФУТБОЛ ПА МАЛКА 

ПРАГА

ДС

-РУЙНИК" 1РУЙНИК1 - ”А БАЛКАНСКИ" /ДИМИ- 
ТРОВГРАД11:110:01 пата година да се състезават пзйгяггг» =ет=.«~ -МЛЛДТЛ^з п лягггтл 1гл пчппш-ТЛ Пиропанни поведоха и
РАВЕН ЗРИТЕЛИ - 100 ДУ1ЛИ ЖЪЛТИ I ' .. първото полувреме, в което бяха
СЬРДЖАН ДИНИЧ 1РУЙНИК1 И ДЕЯН ммов /ьли- И //о-добри но през второто 
КАНСКИ/. ГОЛМАЙСТОРИ: АЛЕКСАИДЬР С. 1 /\пп <л: п желюшани се съвзеха, заиграха 
чп МИНУТА 1Л ”БАЛКАНСКИ" И МИЛАН РАИДЖШЮ- но-хубаво и успяха да израппят
гши I »Ч МИНУТА ОТ ДУЗПА СЪДИЯТА НОВИНА резултата С малко. првече нш- БИЧ В У5 М ИП У1 /1 <У1 стис гостите можеха да тема т и
СУГОЯНОВИЧ ОТ ЧЕЧИ11А- СЛАЬ. двете точки.

С голяма болка и тъга освсдомяпамс роднини и приятели, чс 
нашият любим син и брат”СТОЧАР”

ПЪРВЕНЕЦ
Вън вторник, пя 12 май 

1992 гол стапя тазгодишното 
фипяяс пя РСИ по футбол пя 
малкя арата. Най-напред н бор 
бн зя трето място отборът пя 
ГИД I сс наложи ням ГИД II с 
111:2. Пъп фнналсто премериха 
сили "Сточяр Г и Н1Т, я което 
"Сточяр" побели с 5:1 и стапя 
тазгодишен първенец.

Най-добър голмайстор 
на турнира беше Илия Мятан с 
11 гола, а пай- добър вратар 

"ИИГОТ” - ’’С1Ю1.одл” Асен Милен и лианата членове
106:77 /57:36/

САШО ЛЮБЕНОВ 
МЛАДЕНОВ 

(1569-1992)
подпоручик на Ю11А • Тузланскн 

корпусРУЙНИК:
Стеванович 6,
Стеванович 5, Деян Дипич отбор. Просто^ каза>р,
6, Войкан Благоевич 6, Ма- всяка цена гледаше да спа
ря» I рубач 6, Сърджан Ди- си поне едни точка на до- 
нич 5, Драган Стеванович мантия отбор "Руйиик”.
7. Сърджан Стеванович 6, Подарената точка и без то- 
Милаи Ранджелович 6,*Не- ва няма никакво значение, 
над Нспюпич 6, Драган Пет- Нито за домашния, пито за 
кович 6.

Драган ти, а на всичко отгоре - от- 
Югослав съди дузпа за домашния БАСКЕТБОЛ

на 13 май 1992 година загина в борба с 
хьроатскнтс и мюсюлмански банди в 
Модрнча - Носна и Хсрцтншна.

па високо
ПОРАЖЕНИЕ НА

"СВОБОДА”
(си през 1969 г. вън Враня. Военна акяде-Сашо Младенов е ро;

мия завириш в Сараево и Зидар и като млад подпоручик бе изпратен в 
гарнизона Иннконцн- Тук с другарите отбраняваше обсадената казар
ма. Мре» септември 1991 Пива тежко район от вражески тракнел. 
СЛсд петмесечно лек 
бойни дру» ари, сега в

гостуващия отбор. . па "Сточар 1".шIБаскетболистите 
"Свобода" от ДимитровI рад в 
петия кръг претърпяха

Този път високо ги по-

БАЛКАНСКИ: Мил- ДСко Соколов 7, Миловаи "Асен Балкански" не
Стоянов 7, Любиша Таков ианолчава в първото полу- 
6, Прелраг Костов 7, Новина време родина нагледни 
Алексов 7, Деян Митои 7, шансове. Но както и да с, не 
Зоран Христов 7, Синини биваше съдията да ранили 
Димитров 7, Александър една хубава спортна проява. 
С./ликов 7, Емил Иванов 7,
Петър Йованович 7..

ново по- уиане на ВМД и V дома. той се връща при своите 
Носражепис. ...

рачи отборът на "Пиро/ 01
едноименния град. До ципести 
степен, вината за поражснисю с 
н в топа, че димитровградчани 

непълен състав, но и

на, два месеца преди загивам е го.
Погребението на нашня Сашо стана на 1б май вьв Прана, с 

неговата военна единица с троп*- 
зелин думи говори капитан Джорджсинч, който бе дошъл напрано от 
фронта да се пропи със споя боен другар.

11ска е вечна слипа на нанша чрабьр воин Саша!

ТЕГЛЕНЕ НА 
ВЪЖЕ

всички военни почести. () Г име го

играха п 
покрай зова пиротчанпн за
служено побелиха.

"Пироз" игра комплек 
ЮНИ на високо рап 
дими грош рилските 

обре игра само

И теглене пи въже 
тиш година отзивът беше 

пхи си-

Н следващия кръг 
”Лссн Балкански” шс ю .

Опечалени: майка Марна, татко Любчо, брат Ипан и с»ли*й- 
чинковцнге Александър и Кирки, Славчо, Мине. Ат» и ( ю-езува в Нови Брачин, по 

"Йоваиоваи" е
слаб, така че ирсмер 
дц само отборте па ГИД I 
п ГИДИ. Победи ГИД I.

И Мело шс виц стана 
съдийска комендия' Съдии- 
V.• Новина <. гоямойич пър- 

ПрОуП. лжи 
Шм У вре. мг с цели 7 М И11 у

е гвага на
ян н многибрнйни роднини, съседи н приятели.тъй като 

Изключен 
I рад чан и са спободни.

1/ш

баскетболисти Д 
Нссслнн Мата

тен и I
1111114ДИМИЗ-рОМ

Д.с.второто
ДС.д.с.
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1
сатиРа * забава

КАРИКАТУРШ ЕКРАН ТАКИВА СМЕ НИЕ
БОГДАН
НИКОЛОВ - До братовчед ми -

•• Ш&- ЗАМЪРЗИВАЧЗн НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ 
научих късно
...Та кой го знае, тоз атеизъм 
защо у нас е тъй на цена! Тамън се бео зарекъл за ценете да 

не оратим, да не се потришам повече! А 
оно ко да кютиш кита вече йе опрело до 
кошчину. Притегло и само затедза, ако 
тека буде и понатам че предадемо богу 
душу.

-Да, у нас! 
Крещят на глас 
бюрократи

и догматици
Заорати се - лебат че. поскупейе. 

Гледам народ се узмувал, кока си ръчнул 
у кошерину с пчеле. Трупа се народ пред 
лебаруту, узима по десет, двайесе, а йе- 
дън надигал цели два джака с педесе ле-

и лицемери.

НЕ ЩЕМ ТОВА, ИЕ ЩЕМ ОНОВА 
НЕ ЩЕМ ШИК, НЕ ЩЕМ РОД СВОЙ 
и улици разни, нито герой 
от буржоазен период.
11с щем родилен дом 
защо ни е и НАЦИОНАЛЕН 

ПРОИЗХОД!

ба.
- Дете, литуйем продавачетога, на

ли лебат не трайе оди дън-два повече, за- 
шо толкова узимайу?

- Е, дедо, - рече оно - узимаю и ту- 
раю у замързивач. Съга кига чую нешо че 
поскупейе, узимаю на йедро и тураю у за- 
мързивачи. Тъпкаю 1)и како селсЬи дисад- 
зи. Ако надзърнеш у и.и сваща има да 
найдеш - од сува ребра до леб, од ланебе 
шушпе - до рендисане тикве!

- Па ти то кажеш, това замързи- 
вачат йе истинска благословия и ддбра 
машина против скупотийуту?

- Йтжу&г мутейт|лрс?Иани крш машику, 
ба купил тля +Н56У мачтку?!

0-
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ! Прекръстиха сс хората завчас 

/ис коментират жеста си на глас/ 
СРАМУВА СЕ бащата от сина СВОЙ 
а синът станал, виж • голям герой!
И той не позволява на петгодишният си

>Изглежда, че в Зинци са най-послсдоватслни на пре
дишната идеологии До това заключение се стига, ако сс има в 
предвид факта, че както н преди, така и сега, там са върли 
противници на черквата Как иначе да си обясним, че позволи
ха /сега когато всички ги реновират/ единствената черква в то
зи край почти да рухне.

син

5да учи песни на роден език.
- Браво другар, ти си велик 
"герой” на своя род
- само кой!?!

Национален нихилизъм е на цена 
у НАС

- А тека се само чини на народ: ако 
узне да пресметне колко плати за замър- 
зивачат, па за токат, па колко даде паре на 
йеднуш, горе- доле, пак му излезне ко да 
си купуйе у продаяницу!

Не знам колко йе детето право и ре- 
ко че идем да питуйем колко вдшаю за- 
мързивачите. Знам по-ранс с йедно 
теленце можеше да се купи.

Както узнаваме билетът от Пирот до В.Ръжана /26 км/ 
три пъти е по-евтин от билет за рейса Пирот - Ставния /30 
км/?! Онзи нашенец който преди няколко месеца "причаше” 
за равноправност, сега нещо не се обажда. Вероятно 
прос не е актуален за ТВ.

I
Ци този въ-

IГО
Почти всички градове в Републиката смениха имената 

на главните си улици, които по правило носеха името на Ио- 
Броз. Това обаче не може да се каже и за Димитровград и 

Босилеград, които все още се надяват, че старата система ще 
се върне - па защо тогава да се меняват именната на улиците?

- повтарят мълком хората без глас 
Пословицата всичко ще рече: 
ПРЕКЛОНЕНАТА ГЛАВИЦА САБЯ НЕ СЕЧЕ!

сип
Дзурну я у йедну, у другу продав- 

ницу - замързивачи нема за лек! Само на 
йедно место найдо некнкви ”усправии” 
кико ми рече продавачат, а ка ми рече ква 
му йе цената - свес ми се зави.

Па се нещо мислим: кой се бои по
вече оди скупотийуту - сиромашията или 
богатията?

Зденка Тодорова - Свиленкова
В миналия брой на "Братство” можеше да се прочете, 

Босилеград на изборите ще излезнат две партии /СПС и 
ДСБЮ/. Значи сега владеещата партия в това градче признава 
"несъществуващата” партия ка ДСБЮ. Е, ама както научихме 
сега пък ДСБЮ не признава тези избори...

че в
ИСТОРИЙКА

КАРТА ИЛИ БИЛЕТ
Т.Петров

Тъй като магазините на общественото предприятие "Боси
леград” в Босилеград, вече по-дълго време са празни, мнозина си 
правят различни шеги за сметка на това. Така бе и неотдавна, кога
то един купувач влезна в магазина за мебели. Поразвъртя се малко, 
поразгледа и като видя, че няма нищо отсече отревисто: - Колко 
струват рафтовете?! В началото магазинерът се обърка а след това 
и той ”отруби”: - Тях не ги продаваме! Те отдавна са капаросани от 
страна на един наш висок ръководител в предприятието, който сс 
готви да открие частен магазин, само чака удобен момент кога ще 
ги занесе в него и когато инфлацията ги обезвреди дотам да стру
ват колкото обикновен стол!

След присъединението на нашите краища към 
кралство СХС група изатовчани били повикани в запас. 
Били те там що били и си тръгнали. Между тях бил и 
Алекси Найденов, който на гарата малко закъснял. Ко
гато пристигнал, попитал другарите купили ли са си би
лет за влака. Случайно тук се намерил и един 
джандарин, който веднага му се скарал защо търси би
лет, а не карта за влака. Изатовчанина погледнал джан- 
дарипа, погледнал гишето, па попитал:

- Добре де, карта, ами защо над пипето пише бн- 
лстаршща а не пише кар гаджийница?

И си реко: я замързивач нема да ку
пим докига съм жив. Ама че си идем дома 
и у зевникат че ископам трап кико праде- 
да ми що напраил, па у н>ега че си турам 
йедно-друго що требе да поскупейе. Ме
не и не требе голем трап, пензията ми йе 
мънечка, не могу да купим оди йеднуш 
педесе леба!

А.Т.
м.я.

1%’Шкоа ШОПСКИ ХУМОРОФАНЗИВА АКОПРОБЛЕМ МОЖЕШЕ.,' тр,Я се ГГОЪИ
юзч7 синете Събрали се у Ге- 

ле от Панчарево него- 
прият ели. 

Почерпил ги той от 
скоросмъртницата 
към полунощ така се 
напили, че единият от 

събрал сетни сили, 
изпълзял изпод масата 49 
и се провикнал:

- Гелевице, 
кажи кой от нас е Геле, 
че другите требе да си 
одиме.

- В това
има много вода - сър$ 
се една гражданка н 
млекаря драгалевеи

ви

и

Ба, има, оно ^ 
можеше така, я да М 
подквасил Нишава!

тях

ела

И /Отв-к "Шоп’!
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