
БрюстВо С указ на президента на
СФРЮ Йосиг' Вроз Тзипго от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 
между нашите народи и на
родности

* ВВСХНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В 0» ЮГОСЛАВИЯ *

ГОДИНА XXIX ■ БРОЙ 1454 К 8 ЮНИ 1990 Г. Щ ЦЕНА 2 ДИН.

В БЕЛГРАД СЕ СЪСТОЯ XI КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ГОГО СЛАВСКИТЕ СИНДИКАТИ Без ськрате 

ното издание 

на ,Ноиуннст‘
СИНДИКАТЪТ ТРЯБВА ПА БЪДЕ НЕЗАВИСИМ 

ОТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
* ндГгдматгттц ЛТГ°АВСКИТЕ РАБОТНИЦИ ПРОМЕНИ ИМЕТО СИ И ОТСЕГА ЩЕ СЕ НАРИЧА СЪЮЗ 

МОМЧИЛС^ЧОЛАКОВИЧ СИНДИКАТИ в ЮГОСЛАВИЯ ■ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА НА СССЮ Е ИЗБРАН /В този брой на вест
ника няма да намерите 

терии на трансформацията, съкратеното издание на 
Не сме съгласни нито с ма- „Комунист , понеже не 
совото претворяване на об- сме го печатали. ВерОЯ^Г 

собственост в но така бъде и в сле
нито с генералната . ^2 т-.

! дващите ороеве на „Ьра 
тство“.

Причината за това е 
липсата на средства. За 
печатането на съкратено 
то издание на „Комуни
ст“ на български език 
във финансовия план на 
ЦК на СК в Сърбия са 
предвидени 100 000 ди
нара, а тези средства не 
са достатъчни да покри 
ят разноските за печа
тането му през изминали 
те пет месеца.

По-нататъшното изли
зане на (съкратеното из 
дание на „Комунист“ в 
нашия вестник ще зави 
си от това дали ЦК на 
СКС ще бъде в състоя
ние да обезпечи реално 
необходимите средства, 
както и от съдбата на 
вестник „Комунист“, по
неже се преразглежда 
по-нататъшното му съще 
ствуване в сегашната му 
форма.

На 3 и 4 юни т. г. в Бел
град се състоя XI конгрес 
на Съюза на югославските 
синдикати, който прие доку
менти, въз основа на които 
се определи нова роля на ор 
ганизацията на югославски
те работници. За първи път 
след войната югославските 
синдикати приеха собствена 
Програма. На Конгреса бе
ше приета и Декларация за 
трансформация на обществе 
ната собственост и нов Ус
тав на организацията, в кой 
то е записано ново име на 
югославските синдикати: Съ
юз на самостоятелните син
дикати в Югославия. На пър 
вото заседание на новоиз-

и управлението. Единодуш
но е становището ни в ко
лективните преговори да се 
застъпваме за онази цена на 
работната ръка, която оси
гурява просто възпроизвод
ство на работната сила на 
работещите и техните семей 
ства. Синдикатите имат зад
ължението аргументирано да 
докажат на ,другата стра
на“ в преговорите, че това 
е и неен интерес ако не и- 
ска застои, стълкновения, 
спорове и блокади.

Сключването на колектив 
ките договори, каза по-на
татък Васич, се забавя, по
неже не са разрешени съ
ществени системни въпроси, 
какъвто е въпросът кой е 
титуляр на обществената соб 
ственост. Съществува против 
речи е между отделни зако
ни, не са разрешени въпро
сите във връзка с данъч
ната система (отношението 
между бруто и нето личния 
доход), дали Стопанската ка 
мара, такава, каквато е се
га, е истински представител 
на работодателите и каква е 
ролята на държавата, кога- 
то се вява като работодател.

ществената
частна,
собственост. И държавата, и 

работодатели не 
станат собствени- 

обществената собстве- 
помощта на обезценя 

и разни машинации.

частните 
люгат да 
ци на 
ност с 
ване
За съжаление вече сме из
правени пред разпродажби 
и отчуждаване на обществе 
ната собственост от работни 
ците.

Самоуправлението, макар 
че е обвинено като една от 
най-големите причини за 
кризата, остава да бъде дъ
лгосрочна и стратегическа за 
дача на синдикатите, защо- 
то самоуправлението и раз
личните видове партиципа- 

станаха

М. Чолакович
ПРЕДИМСТВО уволняване на работници. 

Излишък могат да бъдат и 
неспособните ръководства, а 
грижата за уволнените ра
ботници трябва да бъде не 
само грижа на синдиката, но 
и на държавата, която е дъ 
лжна да осигури средства за 
реализация на социалните 
програми. Една от възмож
ностите за трудоустрояване 
е и съкращаването на работ 
ното време. Синдикатите се 
застъпват за трудова седми
ца от 40 часа.

Трансформацията нф обще 
ствената собственост е нуж- 
ност, а синдикатите ще се 
противопоставят на всички 
разпродажби на обществено 
•го имущество. Искаме най- 
-напред да се утвърдят кри

пия в решаването 
световен процес.

Когато става дума за тран 
сформацията на обществена
та собственост, делегатите 
на XI конгрес на СЮС се 
застъпиха на работниците 
да се даде предимство при 
продажбата (купуването на 
обществените предприятия.) 
Това право им принадлежи 
въз основа на миналия труд 
(трудовния стаж) и трябва 
го осъществяват с помощта 
на акции.

СИНДИКАЛЕН ПЛУРА
ЛИЗЪМ

Трансформираните синди
кати трябва да бъдат орга
низация, независима от по
литическите партии, 
трално място в новата син
дикална организация 
чават самостоятелните и не
зависими синдикати на от
делните видове дейност. То 
зи синдикален плурализъм 
трябва да се насърчава и 
развива, понеже е нужност. 
В обратен случай ще се я- 

(На 0-та стр.)

Цен-

полу-МОГАТ ДА 
НЕСПОСОБ-

ИЗЛИШЪК 
БЪДАТ И 
НИТЕ РЪКОВОДСТВА

Голям изпит за синдикати
те е и проблемът с техноло
гически 
лишък,
да се разрешава не само с

брания Съвет на СССЮ ще 
бъде приета Акционна про
грама на синдикалната орга 
низация.

я и икономически из 
Този проблем трябва Редакцията

Избрани бяха и 12 члено
ве на Председателството на 
Съвета на СССЮ, а Синди
катът от Словения допълни- 

свои
от СРЕЩАТА ПА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ЮГОСЛАВИЯ И БЪЛГАРИЯ В НИШКА БАНЯ

М ПИ КИП ЕИНЗЦН Н1ШНМШЕтелно ще предложи 
представители в синдикално 
то ръководство. За предсе
дател на Председателството 
на Съвета на СССЮ е из
бран Момо Чолакович от 
Зойводина, а за секретар 
Неджо Бйелица от Босна и 
Херцеговина.

*ович и Андрей Луканов бя 
ха новите възможности за 
сътрудничество и ло-нататъ 
ишото /развитие на' полити 
ческите отношения. След раз 
говорите домакинът и гост 
ът заявиха, че са доволни 
от резултатите на срещата■ Съществуват големи въз

можности за разширява
не на сътрудничеството 
между двете страни в ат
мосферата на динамичпи- 

европейски 
процеси. Целта на двете 
страни е „Балканите да 
се европеизират“, а 
„Европа да се балкаиизи- 
ра“ подчерта в разгово
рите с журнлисти Марко- 
вич

си.
Представител на Съюзния 

изпълнителен съвет след раз 
говорите с журналисти зал
ив I, че делегациите досегаш 
ното сътрудничество са оце
нили като скромно, но ус
пешно, с уравновесен стоко 
обмен. Делегациите са потъ 
рсили да се установият по- 
широки, пиши облици на съ 
грудничестпо и индустриал
но коопериране. Машинос
троенето, химическата про
мишленост, селското стопан
ство и съобщенията са облас 
ги за които съществува вза 
1шен интерес за еътрудничес 

(На 2-ра стр.)

ПЪРВИЯТ ИЗПИТ НА НО 
ВИТЕ СИНДИКАТИ те и лови

Новите, трансформирани 
синдикати, подчерта в увод 
ния доклад Анджелко Ва
сич, досегашен председател 
на Съвета на СЮС, много 
скоро ще има възможност 
да проверят собствената си 
ефикасност. Това се колек
тивните договори. Без уча
стие на синдикалните ор
ганизации не може да се у- 
таърди цената на работната 
ртжа, не може да се дефи
нират условията на труда и 
да се утвърди участието на 
работниците в решаването

не

Проведените на 30 май 
югославско-бъл гарс к и раяго 
ворм между председателите 
на правителствата придружа 
вани от делегациите си н 
Нишка баня бяха изключи 

и конструктелно отворени 
тивни. Главна тема «а раз 
говорите между Анте Мар Сърдечни срещи



НАС |И У| ПС СВЕТА
СРЕЩАТА ВУШ — ГОРБАЧОВ

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ II ЮГОСЛАВИЯ
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ

ВСЕ ПО-МАЛКИ РАЗЛИКИОЧАКВА СЕ НОВ ФКВАНСОВ ПРОТОКОЛ
след разговорите, които често се водиха и за/г затвора 
пи арата, Буш заяви: - Чувствува се голям напредък, а 
Горбачов: — Разликите са все по-малки

икономически рефор 
ми и Югославия навлизат в 
„оперативен етап", че попе 
чето решения е които се 
осъществява пазарната ор 
пемтацпя на югославското 
стопанство са приети, че са 

се видоизме 
и поведе

печетрудипчество да се замести 
споразумение за асоциа 

ции между НО а Югославия- 
Нпй-иапред, най-вероятно 

през юли, ще започнат и ре 
говори за сключване па 

финансов протокол. По 
начин Югославия от

Ораните в Европейската 
общност са рошили „подроб 

премзучат" п значи 
да разпи грят отноше 

Югославия понеже

е ЕД

НО да 
тел но 
нията с 
считат, чо сегашното спора 
зумение за сътрудничество 
между ЕО и Югославия не 

състояние да отрази и

за размяна наразумен ие 
студенти и кадри се откри 
ват възможности за нови

13 началото на месеца пре 
.зидептът на Съветския съюз 
Михаил Горбачов пребивава 
па тридневно посещение в 
Съедии кунитс а мсри кански
щати когато води 1разгово 
ри с американския прези 
дент Джордж Буш, а след 
тона с видни американски 
бизнесмени. От значение с 
да се подчертае, че тази срс 
ща представлява продълже 

и укрепване на личиа

трет 
този
средата на идващата годи 
на би могла да ползва .пид 
благоприятни условия заеми 
от Европейската инвестици 
сина банка на стойност от 
900 милиона ски (1 ски — 
1,20 долара). Счита се, че 
две трети от тези средства 

използват за пзграж 
докато

започнали да 
пят „структурата 
името". Всред мероприятия 
та, които потвърждават ре 
шптслността на югославско 
го правителство своята ико 
помика да отвари към све 

се изтъкват ли

сътр удничест во.пътища на 
От особено значение е под 
писалият нов търговски до~ 
говор за увеличен износ на 
американски

в СССР. Освен това са 
подписани и някои други 
„цивилни" билатерални спо 
разумения, каквито са за ус 
таиовяване на транспортни 
връзки между двете страни.

разлики са се 
явили по въпроси за обеди 
нянането на двете Германии 

ггрибалтишките репуб

е в
обхване не само иконом име
ските и политическите ре 
форми в Югославия, но и 
крупните промени в целия 
европейски континент. Зато 
ва се очаква наскоро на 
дневен ред на съвета на ми 
ннетрите на ЕО да се сло 
жи документ когото неот
давна прие Комисията на об 
щността. В докумеитта се 
предлага да се сключи нов 
финансов протокол с почти 
двойно по-големи средства, 
Югославия да се приобщи 
към програмата на групата 
24 западноевропейски стра 
ни н споразумението за съ

житни расте
нията отделно 

берализацията на иънипютър 
закоиодаттелство,гоненото 

подтикването па чуждестраи 
капиталовложения и

на динара.

ще се
на пътища.

част за изготвя 
I проекти за запазване 

след

дано 
една трета ние

та и политическа връзка, ко 
ято трябва да послужи ка 

основа за 
разбирателство и сългасува 
не между Москва и Вашкнг 
тон как 
ка и в международните, от 
делио ва европейските отно

ни
иертируемостта 
Изтъква се, че ритъмът и Известнине на

човешката среда,на дългосрочностопанство торезултатите на тези лроме 
пи са различни от една до 
друга република и че „ко 
сомекият проблем остава от 
крит”.

селскототона
индустрията и 
капиите.

В Европейската общност 
се констатира, че започнали 
те преди две години н по

телекомуии и за
пики, които търсят самостоя 
тслност и излизане от рам 

на СССР. Наистина,
във взаимните та

ките
официално се твърди че те 
зи разлики са били по-мал 
ки след приключването на 

които често се

шсиия.
Няма съмнение, че на то 

ва ще дадат принос подли 
спите билатерални 
мсиия. Именно, подписано е 
споразумение за радикално 
премахване на химическото 
оръжие (прекъсване на про 
изводството и унищожаване 
на съществуващите резерви 
с 80 на сто, а след това до 
1998 година да останат са 
мо два на сто. КЬайната цел 
е след сключване на между 
народен договор да се уни 
щожат и тези два на сто 
резерви). Двата президента 
подписаха споразумение, 
което се забраняват ядрени 
те опити и с което да се 
осуети надпреварата в из 
граждането на нови ядрени 
средства. С подписаното спо

ПРИКЛЮЧИ ПЪРВАТА СРЕЩА НА „ГРУПАТА 15" РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ разговорите, 
водиха зад затворени вра 
та, отколкото

спсразуФинансова подкрепа на търговията в началото
ИМ-

Най-късо разюме за разго 
ворите е дадено на гтрескон 
ференпията за печат когато 
Буш задоволствието си опи 
сал картинно: — Аз не бих 
казл, че чашата е празна, но 
че е пълна и това повече 
от половината. В заключи 
телната си реч Гробачов о- 
карактеризира разговорите 
си със следните думи: — У- 
твърдихме че съществуват 
огромни възможности за съ 
трудничество и установихме 
твърде добро лично разби 
рателство.

Една от трите конкретни програми е формирането на 
•Център на Юг* за размаяна на информации за капита- 

През идващата година Белград ще бъделовложенията. 
домакин на първия делови форум

лови форум за укрепване 
мастния сектор. Домакин 

форум
ще бъде Белград през идва
щата година.

В Съобщението е подчер 
тано и желанието за диалог 
със Север. Взето е решение 
предстоящият самит да сс 
проведе във Венецуела.

След завършването на са 
мита“ където оглавява наша 
та делегация, председателят 

Председателството 
СФРЮ Борисав Йович бе 
на официално посещение в 
Малайзия. По време на три 
дневното посощение с мал 
айзийския министър-предсе 
дател Махатир Мохамад во 
ди разговори за укрепване 
на целокупните отношения 
между двете сбрани, особе 
но в областта на икономи 
ческото сътрудничество. Ма 
кар че Малайзия е най-зна 
чителгаят югославски иконо 
мически партньор в Югоиз

С приемането на съвестно 
съобщение на 3 т.м. в Ку 
ала Лумпур в Малайзия за 

първият самит на 
„Групата 15" Юг-Юг за кон 
султации и сътрудничество, 
който прели всичко бе по 
светен
възможности за свързване 
на развиващите се спурани. 
Решено е занапред срещите 
на „Група 15“ да се провеж 
дат един път годишно и да 
се формира Координашюн 
комитет, който между две 
срещи да подържа връзки 
с членките на групата и да 
се старае за реализиране на 
договорните акции.

Веднага след завършаване 
то на срещата ще започнат 
да се реализират трите при 
ети програми за конкретно 
сътрудничество: за финансо 
ва подкрепа на търговията, 
формиране на „Центцр за 
Юг“ за размяна на инфор 
мации за капиталовложения 
та и за организиране на де

на
на първия делови

върши с

на икономическите

СТАНКО РАДМИЛОВИЧ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В ИЗ
РАЕЛ

Пълно разбирателство 

за нашата позиция
на на

Б. Иович

точна Азия това 
ство 
иен

сътруднице 
характеризира постоя

-М- Дипломатически отношения с Ерусалим трябва да се ус
тановят възможно по-рано. Договор за израелски капи
таловложения в сръбското стопанство

търговски дефицит на 
югославската спирана. През 
миналата година стокооб 
менът достигна 61,8 шшно 

долара, от конто юго 
славският износ достигна ед 
вам 10,6 милиона.

— Имахме твърде богати 
и откровени разговори с ръ 
ководните хора на Израел. 
До изява дойде пълното раз 
бнрателство за позицията на 
Сърбия и на позицията на 
Израел — изтъкна в поне 
делник Станко Радмилович, 
председател на Изпълнител 
ния съвет на Скупщината на 
СР Сърбия след

ни, които с Израел ще въ 
зобновят дипломатическите 
отношения. Тези отношения 
трябва да установим възмо 
жно по-рано. Разбира се, 
това не трябва да бъде за 
сметка на 
други страни.. Всичко зави 
си от югославска страна — 
заяви Радмилович.

Говорейки за икономичес 
ката страна на посещението 
Радмилович

на

На път към европеизация на балканите отношенията с

(От 1-ва сгур.) успешно банково-финансово 
сътрудничество между двете 
рсили да се установият по- 
широки, в шии облици на съ 
трудничество и индустриал
но коопериране. Машинос- 
мишленост, селското стопан
ство и съобщенията са облас 
троенето, химическата про- 
ти за които съществува вза 
имен интерес за сътрудничес 
страни. Тези договори ще се 
конкретизират и преди пред 
стоящото заседание на смес 
ения комитет, наарочено през 
ноември.

Председателят на българ
ското правителство Андрей 
Луканов е поканил 
министър 
през втората половина на го 
дината да посети България, 
което е и прието.

върщането 
си от Израел където през 
миналата седмица откри ма 
нифестацията под 
„Седмица на Сърбия в Изра 
ел".

АВТОПЪТЯТ НИШ — 
СОФИЯ

тво. Големи са възможнос
тите за разширяване на край 
-граничния оборот. Догово
рено е да се ускори работа
та върху подготовките за по
дписване на споразумение за 
стимулиране и защита на ин 
весгециите от некомерциал- 
ен риск, след това до спора 
зумение за стопанско и науч 
но-техническо сътрудничест
во до края на този век. Две 
те страни изтъкнаха оп
ределението си да създадат 
условия за непосредствени 
контакти и сътрудничество 
между предприятия. Големи 
са възможностите за сътруд 
ничевство в областта на ту
ризма. Подчертано е, тези 
планове трябва да следи и

посочи повече 
то разговори, които са во 
дени за стопанските отноше 
ния между Сърбия и Изра 
ел. Той подчерта, че без та 
кива изложби,
„Седмица на Сърбия в Изра 

и без съотвено открива 
не към света няма 
ности за развитие. — За де 
сетина дни при нас ще г|?и 
стигне
професионални 
нацията „Айзенберг“ когато 
ще водим конкретни разго 
вори за евентуалните влага 
ния и трансфармащш в сме

название

По време на югослав 
ско-българските разго
вори е договорено да 
се формира съвместен 
конзорций, който да из 
готви и създаде усло
вия за изграждане на 
автопътя Ниш—София, 
след това за съвместно 
електрифициране 
железопътната 
на тази посока и за из 
граждане на газопро
вод през Югославия, ко 
йто се прокарва от 
СССР.

Югославската делегация е
водила разговори с високи 
личности на каквато е

израелското ръ 
ководство: Шамир, Перес, 
Шилански, Арес. . . Домаки

ел“
възмож

ните са подчертали, че и- 
мат пълно (разбирателство
за политическите процеси в 
Сърбия. — Нашето пребива 
ване в Израел по повод 
нифестацията считам 
нос

компетентен отборна
лица от грулиния

ма
за при 

към възобновяване нанашия 
Председател дипломатическите 

ния. Такъв принос
отноше 
и зана сени предприятия, каза пред 

седателят на републикан 
ския изпълнителен съвет.

пред ще даваме. Считам че 
не трябва да бъдем ггослед
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КАКЪВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СЪЮЗ ИСКАМЕ

Реформата на ССТН на Сърбия
РИ ССТН НА СЪРБИЯ

— с5ЕЖ^™СЪ1^ ЕДИННА СЪРБИЯ И ФЕДЕ- СА ОСНОВНИТЕ СТОЙНОСТИ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ БО-
хвали някоя организация, с 

на Социалисти 
съюз, заслужава да

и полиство, детанаторство 
тически маркетинг;

Й Възможно име: Социа- 
демократичен

изключение
ческия 
се степенува и тачи;

Н В сегашното време на 
икономическа криза, матери 

неизвестност и уходя 
многопартийната де

листически 
съюз (СДС), Съюз на граж- 

за демокрация и со
година) ’ Публичното разисване ще трае до 30 юни 1990

даните
циализъм (СГДС), Съюз на 

за демократич-
ална 
ване на 
мокрацията реална е опас- 

човекът да остане на-
гражданите 
ни инициативи (СГДИ), Дви 

на гражданейте от пост,
страна, объркан и зоставен 

своите проблеми, както
жение
Сърбия за демокрация и со 
циализъм (ДГСДИС), Социа
листически форум на гражда 
ните (СДФГ).

Многопартийната система 
и пазарната икономика мен
ят до голяма степен обще
ствените отношения, струк
турата и целокупната логи
ка на политическата 
ма. Толкова дълбоки

Насоките със
и сам да се откаже от по- 

при такива обсто 
човекът най-напред 

обърне към непар-

на стратегичес
кото развитие на Сърбия са 
утвърдени. Предстои разра
ботка

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 
СЪЮЗ КАТО ДЕМОКРАТИ
ЧЕН СЪЮЗ НА ГРАЖДА
НИТЕ

литиката: 
ятелства 
ще се
тийна организация;

■ Несектанското 
ние и откритост, традицион
ното бавене с интересите и 
потребностите на хората —

културни, 
социални, през икономичес- 

комунални, екологичес- 
— основа са за привли 

чана на голям брой членове, 
избиратели и симпатизианти 
на партийно определение, 
включително и на колектив 
ни членове (партии, сдруже 
ние откритост, традицио- 
ния, движения, групи).

■ Само политическата пар 
тия може да бъде успешен 
и рационален фактор на по 
литическата коалиция върху 
утвърдена политическа про 
грама;

на икономическата, 
политическата, образовател
ната, научната, културната 
и националната стратегия. 
Става дума за необходимост 
та от коренни промени и 
преструктуиране, ангажира
не на знанията, волята и 
способността на хората във, 
всички области на т^руда и 
творчество, с които нашата 
република разполага.

В сегашния момент, член 
ките на фронта на социали 
етическите сили — СК, Син 
дикатите, организацията на 
младежта и бойците да се 
реформират в самостоятел
ни партии и непартии. Об
ществените организации и

ЗА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ 
СЪЮЗ КАТО ПАРТИЯсисте М Животът на хората е 

повече и по-широко поня
тие от политиката. Не се из 
черпва в партийни съревно
вания;

Ш Интересът 
наги е бил по-широк от пар 
тийно-политическия интерес, 
партийната принадлежност 
не изразява всички потреб 
пости на гражданите;

'■ Необходим е облик, кой 
то ще организира хората, 
които не желаят да се при 
ключат към партиите;
■ Не може и не смее да 

се замине 'в нашата исто
рия единственият политиче 
ски капитал — фронтът на 
народа за свобода, демокра 
ция и обществен прогрес;

отноше-и дал 
изисква 

Икономическата
новидни промени 

времето.
криза затруднява и 
драматизира обстоятелствата, 
ь които се осъществява ре
формата. Отделни 
се търсят в процеса под на 
тиск на обективните проти- 
воречеия и проблеми. Уско 
ряването на демократичните 
реформи по всички посоки, 
като единствен изход, прави, 
че онова, което днес е акту 

ално за късо време бива по 
тиснато с по-актуално. От
варят се познати и нови въ
проси на общественото раз 
витие, на които тепърва тря 
бва да се отговори. Полити 
ческата сцена в Рпубликата 
я в цялата страна е в по 
стояни промени.

Демократичните, но и кон

■ Най-ефикасен начин за 
разрив с обремененията на 
старата политическа практичесто

от политически,на човека ви ка;
Щ Участие във властта и 

приемането 
решения 
тив на 
организиране;
■ В многопартийни усло

вия на партии единствено 
има изгледи за участие във 
Еластта и реализация на сво 
ите програмни цели;
Я Социалистическата парти 

я е израз на традициите и 
социа- 

движение в

решения ки,на обществени 
е най-силният мо- 
всяко политическо

ки

сдружения на гражданите 
търсят своето място в систе 
мата. Социалистическият съ 
юз в досегашното издание го 
няма. Преобразованието е 

на дело. Оформяват се две 
възможни решения, всяко 
със сериозна аргументация 
и привърженици.

Социалистическият 
— без оглед на облика на 
устройството си — ще учас 
твува в изборите, изхождай 
ки от програмните си це
ли, със свои или общи кан
дидати.

Чрез своите представители 
е скупщината и като общес 
твена група за демократичен 
натиск ще се бори за осъ
ществяване интересите на 
гражданите, владствуване на 
правата и ще упражнява об 
ществен контрол на властта.

приемствеността на 
листическото 
Сърбия;

_ Политическа организаци
я без ясна програма, ясно 
дефинирани позиции в из
борите, ясни позиции на чле 
на, неговите права и отговор 
ности, ясни правила на по
ведение — днес не може да 
съществува;
■ ССТН действува в юго 

славски пространства поли
тически, а в няколко ре
публики като части на 
ССТНЮ вече са се изказали 
за партийна позиция;

Я Възможно име! на пар 
тията: Народна партия на 
Сърбия (НПС), Съюз на со
циалистите в Сърбия (ССС), 
Народна социалистическа па 
ртия (НСП), Народна демо
кратична партия (НДП);

Я Открит проблем — фи 
нансирането ще се реши с 
членски внос, средствата на 
бюджета и с други със за
кона допуснати видове на 
обезпечаване на материални 
средства.

г
сервативните и национали
стическите процеси, всеки на 
свой начин, отново издигат 
на дневен ред въпроса за 
югославската федерация. За 
нас няма дилеми. Ние сме 
за федеративна Югославия. 
Макар и изнудени този въ
прос с цялата си тежест се

съюз

отразява и върху политиче
ската реалност на Сърбия. 
С това е свързано и опреде 
лението най-целосъобкъм
разна стратегия на полити
ческото действуване на де
мократичните сили, предим 
но от становището на инте 
ресите на Сърби* и всич
ки нейни граждани.

Я Нарасналите демократи 
чни потребности и новата по 
литическа енергия в Сърбия 
— са истинското съдържа
ние и опора на политичес
ката програма на евентуал
на партия;

Я Масовата 
работа най-често на аноним 
ни ентузиасти активисти, с 
които може рядко да се по-

съюзДЕМОКРАТИЧЕН 
КА ГДРЖДАНИТЕ е по-под 
ходящ преходен облик на 
включване на гражданите в 
процеса на демократизация 
на обществото, които са в 
течение;

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗНА 
ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ СО
ЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Крайната дума ще даде 
публичното разискване. Пред 
лагаме аргументите.

Оновен Еъпрос е как
да се обезпечи за всички 
граждани на Сърбия и Юго Я Открит проолем — фи 

нансирането, ще се реши с 
членски внос, с част на сре 
дствата от бюджета, спонзор

практическа
славия по-високо ниво на ма 
термално и духовно благосъс 
тояние.

социална политика на СР 
Сърбия.

автомагистрала от Трупале 
до Кочане. В Срем би тря
бвало да бъдат готови 50 ки 
лометра на автомагистралата 
от Лигавица до Шашинац. 
В началото на юни ще за
почне строителството на о- 
коловръстното за град Бел
град от Добановац до Бубан 
поток на дължина от 37 ки
лометра 
Божич.

В тази година в начало
то на октомври ще се строи 
„полуавтомагистрала“ Феке- 
тич — Суботица на дължи
на от 71 километра. Продъл 
жават работите! на пътя 
Панчево — Белград. . .

Подготвена е техническа
та документация за пътя 
Ниш — Димитровград, Ниш 
— Прищина и за таканаре- 
чеиата „Южна магистрала“ 
от Белград до Бар За таки
ва амбициозни планове са 
необходими един милиард и 
400 милиона) долара. Смята 
се, че 560 милиона ще се о- 
безпечат чрез кредити За 
изграждането на околовръ
стното Добановци — Бубан 
поток Световната банка е 
одобрила 110 милиона дола-

иости с 30 на сто да се на
мали броят па заетите, из- 

административ-

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЕЧАТА В РИВ НА СР СЪРБИЯ

иълняващи 
но-техиически работи.Администрацията т - майно 

за една трета
За да се използват мощ

ностите на здравеопазването 
по-добре, в бъдеще няма да 
има ограничения за ползу
ващите здравните услуги от 
една п друга среда, за да 
се лекуват. За да се намал
ят разходите в здравеопаз
ването ще се рационализира 
мрежата на здравните заве- 
деншп

Най-сетне се разбра, че 
образованието има своя це
на и че. не може да бъде 
напълно безплатно. Поради каза секретарят
гова е необходимо и тук да 

Ще 
мрежата

се намалят разходите. 
гс рационализира 
ли високоучебиите учреж-

Я Системата за надстройката, относно обществените дей
ности трябва да станат рационални и ефикасни Я Из
ходни основи на документа, с който се „въвежда“ ре
формата в обществените дейности ще бъде готов до 
10 юни ■ За строителството на съобщени* в Сърбия 
трябват милиард и 400 милиона долара

делия и средните училища. 
Нужно е някои факултети 
да се закрият, а по-малките 
да се обединят. Особено им- 

предложепието

За развитието на пътната 
мрежа п Сърбия говори Ко
стадин Божич републикан
ски секретар за съобщени
ята и връзките. В нашата 
Република тази година ще 
се завършат 80 километра 
автомагистрали и пътища с 
най-висока категория, 
започне изграждането на У- 
гастъци; иа автомагистрала
та на дължина 100 киломе
тра. Ще се възобновяват и 
реконструират 450 киломе
тра рпгопални пътища.

Обществените дейности, от 
носно системата на над
стройката трябва да стане 
по-ефикасна и по-евтина и 
да бъде с лице към пазара. 
Това на неотдавнашната кон 
ференция за печата, състоя
ла се в Републиканския из
пълнителен съвет, каза д-р 
Жинадин Стефанович, под
председател на Изпълнител
ния съвет на СР Сърбия.

В началото иа юни би тр
ябвало Републиканският из
пълнителен съвет да подго
тви изходни основи на до
кумента за провеждане на 
реформата в обществените 
дейности. Тромава, преди-

мензионирана и неефикасна 
система на надстройката тр
ябва да се насочи към па
зара и да се оспособи час
тично да се самофинансира. 
Предвижда се, както каза 
Стефаиович, държавата да 
покрива разходите за общи 
потребности, предприятията 
да финансират някои видо
ве тези дейности, а да. се 
увеличи участието на пол
зващите услугите.

Предвидено е във всички 
области на обществените дой

тересио е 
повтарящите студенти да за
плащат такси.

В здравеопазването нера
ционално се ползува оборуд
ването. Трябва да се избо- 
рим, както топа се прави в 
света, оборудването да се 
ползува с 95 процента от 
предвидената му мощност. 
По пооп-г начин то се амор 
тизира за три до пет годи
ни и се възобновява — ка
за Владимир Пстроиич, се
кретар По здравеопазване и

Ще

— В района на Ниш ще 
се завършат 22 километра ра.
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ИЛ КАГО ФРИ-ШОПОВЕТЕ ИЛ ГРАНИЦАТАКОМУНИСТИТЕ В ВОСИЛЕГРАДСКА ОВ-в съюза на 
шина ТЪРГОКООП“ Е УПОРИТНАМАЛЯВА ЧИСЛОТО 

НА РАБОТНИЦИТЕ
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смисъл, тъй като посред
ством магазина обезпечава 
основните хранителни про
дукти (поне така трябва да 
бъде). Очевидна е обаче, че 
едното и другото заедно ве
че не върви. Затова се на
лагат няколко въпроса, на 
които отговор сигурж; ше 
даде времето пред нас. Да 

„Търгокооп“ жеше да 
затвори селските магазини 
ако не се откриваха фри- 
-шопоае на границата? Ка
ква е гаранцията, ако само 
„Инекс“ получи решение де 
инвестира на границата, че 
„Търгокооп“ няма да за

крие селските магазини? И 
дали той има изключително 
право да снабдява селата, 
(/гноено дали само той е 
длъжен да се старае за 
снабдяването на селата?

От друга страна „Генекс“ 
вече се е определил, че за 
свой партньр на входната 
страна на границата приема 
„Нишава“. На отговорните 
в „Сточар“ в чийто състав 
са и „Нишава“ и „Търго
кооп“ здраво да обмислят 
да ли и занапред да оста
ват упорити и отхв*ьрлят 
„Генекс“, една от най-голе- 
мите, ако не и най-голяма 
система в страната, извест
на в целия сеят.

дин делегат най-напред да
С7*С

па след 
се оп~ 
отново

18 местниТези дни до 
общности ли територията ма 
Димитровградска община ри 
ботпическил сънет ни „Тър
гокооп“ е отправил 
ние за закриване па 18 ма
газини п тези местни об
щности. Топа е очаквано 
постъпка, след като на за- 

Общииската

се сключат договори
заинтересованите, 
тона скупщината да 
редели, „Търгокооп“ 
своя амандман — 
тум постави на дневен ред 

И злъл иител ния 
Последният разбира се не 
разисква по този въпрос 

тъкмо поради по-гору посо
ченото от скупщината. Съ
щевременно се търси раз
ширено заседание ва сто
панско-политическия актив, 
с образложение че предиш
ното заседание на същия не 
е бйло в пълен състав. У- 
порито и занапред се на
стоява дп остане само „И- 
пекс“ на границата, от чи- 
ято бъдеща печалба „Тър
гокооп“ ще отделя дп на
вакса загубата в магазини
те в местните общности

* През миналата и трите три месеца от настоящата го
дина а Съюза на комунистите и Боснлсчрадска община 
са приети 25 души. Същевременно за този период от сви- 
денцнята са отчислени 9 души

През последните няколко 
години в Съюза на комуни е 
игге в Босилеградска общи 
на числото на работниците 
от материалното производст
во и селскостопански произ 
водители намалява. Така на 
цример, в структурата на 
общия брой през 1984 годи 
на. работниците участвува 
ха с 24Д на сто, а през из 
теклата година това число 
е намалено на 22 на 
Коя е причината за това, бе 
един от въпросите на нро 
веденото през миналата сед 
мица заседание на Предсе 
дателство на Общинския ко 
митет на СК в Босилеград.
По този въпрос, ще разнек 
ват и членовете на комите 
та на поредното си заседа 
ние.

Една от причините, както 
подчерта председателят на 
ОК на СК в Босилеград 
ЖИВКО СТОИЛКОВ 
благоприятните обществено- 
-икономически процеси в 
обществото и облага ат а и 
неефикасното им решаване, 
високият членски внос, ре 
днцата злоупотреби от стра 
на на отделни членове, в- 
сред тях голямо число и на 
твърде отговорни функции 
и редица други машинации, 
а Съюзът на комунистите 
не е бил в състояние да ги 
осуетява, несъгласията и гре 
шките в провеждането на 
политиката на СК, лични 
те интереси на отделни чле 
нове и пр. От друга страна 
за това има и обективни 
причини. В повечето мест

реше-
ултима-

сънет.на
ни общност, с оглед на все 
иснизразената миграция на 
младите, не съществуват ни 
какви условия па опреснява 
но на партийните редове. 
Отделно, когаго става дума 
за млади селскостопански 
производители, чисто число 
в структурата на общия 
брой комунисти е още но 
малко — от 19 до 20 на сто.

Инак, през изтеклата го 
дцина н през първите цри ме 
сеца от настоящата година 
в общинската организация 
на Съюза на комунистите 
са приети общо 25 нови чле 
ново, от които 19 са младо 
жп. Същевременно за този 
период от сниденцпн са от 
числени 6, а 5 са се самоот 
дъчнлн.

През този период от 59 
първични па|рт*гинн органи 
зашш само 13 на дневен 
ред са слагали въпроса във 
връзка с приемането на но 
ви членове. От това три са 
от трудовите колективи, къ 
дето реално съществуват в- 
сички възможности за ои 
ресняване (редовете на СК. 
Изхождайки от този факт, 
Председателството взе реше 
ние още веднаж първични 
те организации, този въпрос 
по-често да слагат на дне 
вен ред. Защото, без рабог 
ннческо-класово болшинст 
во и без млади, СК трудно 
ще може да бъде |равнопра 
вен съперник на останали 
те вече формиралите се пар 
тни и движения.

седаиие 
скупщина „не мина" амаид- 
мини па „Търгокооп“ зп ин
веститор на фри-шопопете 
ма изходната и пходиа стра

на ли

се оп~ 
, и чий 
Амиид-

на иа границата да 
редели само „Ииекс“ 
то състав са и те. 
мана допринесе? да не се до
несе окончателно решение 
пито за един от двамата ин
веститори — „Ииекс“ и „Ге- 
пекс“. Да напомним само

сто.

че съгласно договора па 
стопанско-политическия пк- 
тип, предложение за деле
гатите иа скупщината бе, 
да бъдат определени двете 
посочени организации, така 

„Търгокооп“ да бъде с 
„Инекс“, а „Нишава“ с „Ге- 
некс“,
„Балкан“ намери споя смет-

Сигурио е, че в днешното 
време на пазарна икономи
ка няма сила, която може 
да накара „Търгокооп“ да 
поддържа споменатите ма
газини. Времето на полити
ческата икономика е зад 
нао Сигурно е обаче и то
па, че на остарелите селя
ни магазинът е единствена
та връзка със селскостопан 
ското предприятие, от жиз
нено значение в буквалния

че

като при това и

ка.
Макър че скупщината по 

ради недостиг иа болшин
ство не определи инвести
тор (или инвеститори), а 
прие’ предложението на е-

са не

А. Т.

ПРЕД ПРАГА НА ЛЯТОТО П ДИМИТРОВГРАД

ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ СЕПТЕМВРИ!
— Иде лято и кожата ми 

настръхва. Боя се пак да 
не останем без вода ... Но 
дано бъдем и без епидемия 

казва
Станко Недков, работник на 
бензиностанцията на „Юго- 
петрол“ край мотела в Ди
митровград. Защо се стра
хува Недков? Не напразно. 
Миналогодишната епидемия 
дълбоко го засегнала.

— Синът ми, студент бе
ше заболял от ентероколит, 
както и ние останалите в 
семейството. Но той и по
край това отиде да дава 
изпит в Белград. И там 

спешно го бяха намерили и 
сложили в карантии. Посе
тих на няколко пъти спе
циалистите в Белград, ко
ито го лекуваха 
С. Недков и силно ме раз
тревожиха, като казаха, че 
трябвало след 6 месеца да 
се види, дали е страдал чер 
ния му дроб ... Можете ли 
да си представите в каква 
агония живеехме шест ме
сеца., Цялото семейство бя
хме в изчакване. За аца- 

се, че по- 
- и си от-

на ентероколит
м. я.

Бележка

В ЧИЕ ИМЕ? ■ ■ ■
На последната сесия 

на Общинската скупщи
на в Димитровград, ко- 
гато стана дума за въз 
раженията на „Градня" 
във връзка с неспазва
нето на градоустройстве 
ния план и издаването 
на разрешение на А. Ра 
дев, думата поиска и 
Емил Соколов, работещ 
в „Градня" и делегат в 
Съвета на местните об
щности в Общинската 
скупщина. Без много да 
му мисли, той за иска 
на „Градня", между дру 
гото се произнесе, че 
въпросното възражение 
уж не било дело на тру 
дещите се в предприяти 
ето, по-точно на изпъл
нителния съвет на синди 
катите, а дело на някой.

Кой е този някой — 
Соколов не каза опреде 
лено.

бва подробно да изнесат 
и обяснят становището 
на този самоуправител- 
ен орган и доводите от 
писмото си № 347 от 
27. 04. 1990 година във 
връзка с издаването на 
решение за строеж на 
локал на Алекса Радев.

Значи, казаното от Со 
колов на сесията на Об 
щинската скупщина не 
е в съзвучие със стано
вищата на „Градня".

Каналът в „Строшена чешма“ един от изворите на възможна 
зараза

споделя
Приказката на Станко Нед 

ков даваме нарнчно. Да си 
припомним,, че пак идва 

лято. Димитровград с вода
та пак не е кой знае колко 
добре, както и с хигиената, 
въпреки че се правят уси
лия онова, което е по сили
те иа града 

Наближава лятото, а водо 
снабдяването бавно-бавно се 
решава. Посочва се, че ре

публиката е обезпечила не
малки средства за тази цел, 
но ние още не ги ползваме. 
Не можем да обезпечим соб 
ствено участие: изостанала 
и малка община сме, няма
ме средства. Но все пак, 
струва ни се, че би могло в 
разрешаването на водоснаб
дяването по-енергично да 
се действува, да 
по-спешни мерки.

да се прави.
стие, оказа — 
следствия няма

дъхнахме. се взематМ. А.

Ако лятото се 
довно

окаже дъж 
може и да не се 

почувствува много. Но ако 
бъде сушаво, тогава ще бъ- 
де лошо. Може би пак 
се наложи отделни райони 
в града да се снабдяват с 
вода с цистерни. Вярваме, 
че такава

БОСИЛЕГРАД

Иконои1чесиата миграция продължава ще

Твърде изостаналата Босилеградска об
щина става все помалолюдна. Хората в 
селата не виждат перспектива, а стопан
ските цехове, които се откриха през по
следните десет години не са в състояние 
да приемат всички които търсят работа.

• Казаното преди потвърждават някол
ко данни. През 1953 година на територи
ята на общината живееха около 33

жители. Миграцията от 
продължи и се счита че сега в общината 
живеят по-малко от 13 хиляди души. През 
миналата година, на пример, от община
та са се отселили 165 души, а се досе- 
лили 47.

картина никой 
Димитровград не би же

лал да види, но... Знаем, 
че вододайността на 
налнид водопровод 
лена понеже 
ници не работят „при пъл
на параЧ дето

Опасенията, които изнася 
Недков

тогава до днес в

регио- 
е нама-Но тук не е краят. Ня 

колко дни след „изказ
ването"

някои източ
на Соколов в 

скупщината — Работни
ческият съвет на „Град 
ня" приема заключение, 
в което между другото 
се казва, че — делегати 
те на „Градня" в Общин 
ската скупщина ще тря

Не само, че намалява числото 
телите, но се

се казва.на жи-
увеличава и числото на 

старите. Всеки четвърти жител в общи
ната е

споделятхил
яди жители, а през шестдесетите години 
около 24 хиляди. Според преброяването 
през 1971 година тук имаше окол 17 
ляди, а през 1981 година числото на жи- 
Ееещите тук жители спадна на 14196

мнозина
димитровградчани. Минало
годишния август' и септем
ври не се забравят лесно! 
За да не 
явно е. че трябва водоснаб
дяването да се разреши на 
трайни начала.

над 60-годишна възраст и според 
органи- 

числи 
ста-

мерилата на световната здравна 
зация Босилеградска община се 
към среди с

хи- се повторят
„наднормално“ число

ри лица. В. Б. М. А.
4 СТРАНИЦА
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ПИСМО-ОТГОВОР НА ВЕЛИН нштплп
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКАТА СКАЩЩ1П?АРЕ#СдЙм™отад ” ВАСИЛ МИЛЕВ’

НА ОК НА ССТНЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
В БОСИЛЕГРАД

В ИНТЕРЕС НА ИСТИНАТА Преобразованието на 

публично разискванеДРУГАРЮ редактор. ште 411/1 и 411/2 КО — Ди 
митровград са експроприира 
ни за отваряне на вход на 
ОВО „И. Б. Тито“ 
лъжа, защото ОС никога не 
е водила постъпка за 
мане на посочените 
ли в- полза на ОВО „Й. Б. 
Тито . В околността на обек 
та на ОВО не 
никакви

то се взимат решения и про 
вежда ЗАКОНЪТ. А насто
ящата Скупщина и настоя
щият Изпълнителен съвет 
не са направили досега ни
що противоположно на то
ва. Не отваря ли това някои 
въпроси за вашата обектив 
ност.

Именно примери на про
тивоположно могат да наме 
рят и читателите, които и 
повръхностно следят с го
дини назад ВАШИЯ ВЕСТ
НИК. Защото именно някои 
от авторите на споменатите 
текстове писаха именно про 
тивоположно от онова, ко
ето пишат сега, привръзвай 
ки се за лица, които са им 
симпатични или не, близки 
или не. Потвърждения на 
това има на вашите стра
ници. А за въпросите, кои
то авторката на статията 
„Ще се открият ли задкули 
сните сделки в Димитров
град“ е поставила, в първи- 
я му дял трябва да се поста
ви на ония, които довчера 
издигаше на пиедестал в сво 
ите материали. Може да се 
постави и на ГЛАВНИЯ РЕ
ДАКТОР, който с години 
беше на най-високи полити
чески постове в тази общи
на, както и на всички ония, 
които е избирала за прияте
ли, отн. врагове. Същата 
констатация може да се из
несе и за сметка на автора 
на текста „Урок по непосле
дователност“. И (вместо ар
гументирано да пишат те си 
дават за право да раздават 
уроци за ГРАДОУТРОЙСТ- 
ВЕНИЯ ПЛАН, с дефини
ции преписани от речника, 
да изнасят неаргументирани 
V. безсмислени до абсурд 
твърдения за форсирането 
на частната собственост и 
т. н. което не намираме за 
нужно да коментираме, за
щото го считаме за крайно 
примитивно.

Въз основа Закона за пуб 
информиране, а в 

интерес на истината и обек
тивното информиране на об 
ществеността, искаме да по
местите настоящата дописка, 
имаща за цел не само да оп
ровергае

* Публичното разискване по проектодокумента за прео
бразование на Социалистическия съюз в Босште^дска 
община ще продължи до 15 юни,

ССТН ще сумира резултитите от разис-

личното
е чиста

иззе-
парце- конференция на 

кванията

дезинформациите 
на страниците на вашия вее 
тник, но и на вас да ви по
стави въпрос, а по-късно 
чрез определени органи и 
тела, какви са истинските 
намерения и кои са тези де 
структивни сили, които „вли 
яят“ върху такава редактор 
ска политика от ваша стра
на. Повръхностното четене 
на някои материали и непо
знаването на нещата създа
ва и вече е създало по оп
ределен начин мнение, че в 
органите на управлението 
в Димитровград се работи не 
законно и че владее краен 
субективизъм, а на такова 
мнение отделна тежест дава 
те вие, с редакторската по
литика, и вашите журнали
сти, със своите дописки. Ни 
как не сме против публич
ността в работата на Об
щинската скупщина и Изпъ 
лнителния съвет, против кри 
тиките и различните мнени- 
я, против материалите, кои
то са във функция на пре
махване на слабостите и не 
законните решения^ но сме 
против това да се скривате 
под този плащ, а същината

шаваща роля в политичес 
живот. Затова, междуПредседателството на Об 

щинската конференция на 
Социалистическия съюз в 
Босилеград, на проведеното 
през миналата седмица /раз 
тирено заседание даде под 
крепа и отправи на публич 
но разискване предложени 
те два модела на предстоя 
щото преустройство на Со 
циалистическия съюз. Пуб 
личното |разискване по про 
ектодокумента, според утвър 
деиия темп, в Босилеградска 
община ще продължи до 
средата на този месец. На 
15 е насрочено заседание на 
Общинската конференция на 
ССТН, на което делегатите 
ще сумират резултатите от 
разискванията в местните 
организации на Социалисти 
ческия съюз.

— В условията на полити 
ческия плурализъм, когато 
на политическата арена из 
лизат отделни партии и дви 
жения с различни инициа 
тиви, а между тях и с неяс 
ни съдържания, и Социалис 
тическият съюз 
та на заседанието председа 
телят на ОК на ССТН в Бо 
силеград, Заха|ри Сотиров, 
трябва дг. хваща крак с 
времето. Трябва навреме да 
се организира. Доколкото в 
програмните документи точ 
но отрази интересите на на 
рода, Социалистическият съ 
юз ще може да изиграе ре

са издавани 
други разрешения кия

най-важните определения в 
орентационната 
са: пазарната
всестранна демократизация 
на политическия _ живот, фе
деративно устройство, един 
на и равноправна Сърбия, 
национално равноправие, 
борба за по-добър и по-бо 

живот и пр. С такива 
Социалисти

за строене през 
мандата на настоящия Изпъ 
лнителен съвет. Дори и във 
възражението ОВО посочва, 
че въпросните кадастрални 
парцели не са иззети за при 
стъп.

В случая с издаденото ра 
зрешение за строеж на вре 
менен обект на ул. „М. Ти
то“ е постъпено 
начин. Зарад несъществува- 
не на валидна детайлна гра 
доустройствена разработка е 
издадено разрешение за вре 
менен обект

време на програма
икономика.

гат
определения и 
ческият съюз в конкуренция 
с другите па|ртии и движе 

ще участвува добави Со 
тиров, в изборите и ще оказ 
ва подкрепа на демократи 
чески определените партии, 
а с това ще дава принос в 
изграждането на социализ 
ма, като общество на мате 
реален просперитет и наци 
онално равноправие.

Инак, съгласно определе 
нията на Председателство
то и Комисията за рефор
ма на РК на ССТН на СР
Сърбия, Социалистическият
съюз занапред трябва да се 
трансформира в една от 
предложените две алтернати 
ви: като социалистически де 
мократичен съюз, или като 
демократическа партия 
гражданите. Коя от тях ще 
бъде приета ще покажат 
настоящите публични разис

по същия

ния

съгласно реше 
Общинската скуп-нието на 

■щина.

Общинската скупщина в 
Димитровград не е в срок, 
утвърден с разпоредбите на 
чл. 88 на Закона за плани
рането и уреждането на про 
странството взела решение 
за съгласуваността и съгла
суването на пространствени
те и градоустройствените 
планове, приети за терито
рията на общината преди 
влизането в сила на този 
Закон и следователно всич
ки предходно приети градо
устройствени планове се ечи 
тат за неотговарящи, относ
но невалидни, включвайки 
и генералния градоустрой
ствен план на град. Дими
тровград. С цел да се пот
върдят тези доводи се позо
ваваме на Протокола за ин
спекционния преглед в ра
ботата на органа на управ
ление в община Димитров
град, компетентни за рабо
ти по планирането и уреж
дането на пространството, 
направен на 7 октомври 
1987 година, градоустройстве 
ния инспекторат при Репуб
ликанския комитет по урба
низъм, жилищна и комунал 
на дейност. А защо това не 
е направено в законния срок 
не е въпрос за делегатите 
от настоящия състав на Об
щинската скупщина, но име
нно те трябва да повдигнат 
този въпрос. А повдигат го 
ония, на които „вероятно“ 
това е известно, защото то
ва трябва да им бъде из
вестно и то чрез „свои де
легации и делегати“. Както 
и при повече пъти посочва
ните във вашия вестник, и 
на сесиите на Общинската 
скупщина, гаражи. А реше
ние за тяхното събаряне е 

на 10. 4. 1089. година

подчер-

на
е тъкмо противоположната. 
Поздравяваме всички ония 
материали на вашите стра
ници, които с демократиза
цията на обществото, обек
тивно, смело и аргументира 
но критикуваха множество- 

мин алото. Из-

квания.

М. Я.

то явления в 
винявайте, но ние с това ня 
маме нищо общо и затуй 
сме против това да се по
зовава на демокрация, а да 
се работи като чели съще
ствува анархия и да се пу
скат стрели на погрешен ад 
рее, като се забрав^ при то 
ва, че всяка такава стрела 
е именно бумеранг. И кон
кретно: повече пъти във в а 
шия вестник имаше матери
али във връзка с издадени 
решения за строеж 
мейни жилищни сгради на 
ул. „Моша Пияде“ 20, на Ма 
ноил Киров и временния о- 
бект на ул. „Маршал Тито“ 
на Алекса Радев. Затуй с 
цел правилно да се инфор
мира обществеността даваме 
следното съобщение:

Изпълнителният съвет на 
Общинската скупщина в Ди 

като колеги-

ДИМИТРОВГРАД

Керванът си вървиДругарю редактор,

Много време ни трябваше 
да се решим да напишем на 
стоящия отговор, защото ни 
то желаехме, нито сега же
лаем да полемизираме с 
вас, авторите на посочените 
текстове, както и с ония чи 
ито игри те следят. Длъжни 
сме единствено пред гражда 
пите, които са избрали де
легатите 
Скупщина по най-демокра- 
тичеи начин, давайки им 
пълно доверие. Затуй и и- 
менио зарад тях се и обаж
даме, защото ВИЕ не може
те да си позволите, под пла- 
щта на демокрация, да ги 
дезииформирате и рефлек
тирате картина чрез соб
ствено огледало.

предприятиеристическото 
„Сърбия“ смелост да нару
шава законите и един ме
сец след решението на ин
спектора по пазара продъл
жава с нелегалната дей
ност и пет пари си не да
ва за това. Освен това не
официално узнаваме, че те 
нямат ни съгласие от Ре
публиканския 
на вътрешните работи, ко
ето е задължително и без 
което митницата 'не пуска 
никой във влака. По всич-

Само една година след, ка 
то откри пункт за обмен на 

в помещенията навалута
„Фершпед“, предназначени 

за спедиционни услуги на 
гранично - пропусквателния 
пункт „Градина“, хотелиер
ско-туристическата органи- 
зация „Сърбия"

същия нелегален начин 
обменя валута и на ж. п.

Димитровград. И 
съответната 

инспекция по пазара към 
Общинската скупщина в Ди 
митровград е констатирала, 
че споменатата организация 
няма одобрение от компе
тентните органи за провеж
дане на тези дейности. И 
тогава и сега инспекторът

на се-

от Пирот
но секретариатнастоящатана
гарата в 
тогава и сега

ко личи, че зад цялата та
зи работа и на ж.п. гара
та и на границата стои ед
но и също лице, което ми
сли че всичко му е позво
лено, а когато това му се 
посочи уж не знае какво 
се случва в „неговия двор“.

митровград, 
ален изпълнителен орган на 
ОС работи въз 
Конституцията, Закона, Ста
тута на общината И други 

Общинската

основа на

прилага реше-по пазара 
ние, с което забранява не
легалната дейност. Но и то
гава и сега това като чели 
не безпокои никого, а най- 
-малко „Сърбия“.

С настоящата дописка (ще 
бъдат запознати делегатите 
на Общинската скупщина и 
членовете па Изпълнителни 

съвет на предстоящите си 
и предполагаме,

взето
със срок за изпълнение от 
15 дни. А настоящата скуп
щина, ако на някои не е из
вестно, е учредена на 28 11. 
1989. Не сте ли вие, които 
поставяте такива въпроси 
малко закъсияли и не по
ставяте ли ги с умисъл?. . .

Имайки в предвид всичко 
досега казано, потвърждение 
на последната констатация 
можете да намерите в мате
риалите „И 
съмнения“, 
ли задкулисните сделки в 
Димитровград", „Урок по не 
последователност“ и т. н. 
Без аргументи и факти, ко
ито тук изнесохме и които 
са достъпни на обществено
стта, пък и на пас „уважа
еми защитници на истина
та“. Но вие, именно нито е- 
дин от ВАС, не се отнесе 
на ПРАВО МЯСТО — къде

нарешения 
скупщина. С решението си 
Общинската скупщина е оп- 
ълномощила» Изпълнителени 

съвет да утвърждава ус- 
за изграждане на

„Балкан“ 
от Димитровград има И по
мещение и решение, но ни
кой тук не обменя валута, 
а ВЪВ ВЛАКА ИМ Е ЗА
БРАНЕНО (на „Сърбия“ не 
е). Безспорно е, че опреде
лена „заслуга“ за всичко 
това има и „Балкан“, кой
то не е могъл или не е 
знаел да се организира за 
провеждане на тази рабо
та, дори и по такъв начин. 
В посочения случай обаче 
питаме се може ли в една 
правова държава да се ра
боти като на Дивия запад. 
От посоченото личи че мо- 

А. Т.

Същевременно

яя
заседания 
че ще бъдат взети и опреде 
лепи становища, с които а- 
1зо лак събирате сведения „от 
втора ръка", навреме ще ви 
запознаем.

ловията 
пространството и частитена 

къдетО няма детайл- Обосновавайки приетото 
решение инспекторът по 
пазара констатира, че „Сър
бия" няма съответни поме
щения, а едно лице с чан
та в ръка върви от купе 
до купе в международния 
влак и обменя валута, ма- 
кър че за тази работа са 
необходими и помещение и 
други условия и съответно 
решение 
копа.

града,
ни градоустройствени разра
ботки. В случая с издадено
то решение на ул. „М. Пи- 

“ Изпълнителният съвет 
по предложение на профе
сионалната служба на Сек
ретариата за управленчески 
работи утвърди градоустрой 
ствените условия, а Секре
тариатът издаде разрешение 
за строеж. В предварител
ната постъпка е търсено и 
получено положително мне
ние на Завода за защита на

яде
С уважение и другарски 

привет,ма ли място за 
„Ще се открият

Велин Николов,
председател на Изпълнител
ния съвет 
скупщина

на Общинската
в съгласие със За

Васил Милев,
председател па Общинската 
скупщина в Димитровград
(В следващия брой: ОТГО
ВОР ИЛ РЕДАКЦИЯТА)

Имайки предвид спомена
тите два случая, питаме се 

| от къде на хотелиерско-ту-

културните паметници въз
поменателната плоча да мо 
же да се измести на нов о- 
бект. Твърдението, че парце же.
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шшШТШНСТВО
Синдикатът трябва да бъвв неза
висим от политнческнте партия

ВОСИЛБГРАДСКСТО СТОПАНСТВО В КРАЙ на ПЪРВОТО тримксвчиевсички попиеш СЪС Ш1Н
Ш1СОК сроден ЛЛЧСМ ДОХОД И 
Оосилеградекото стоиштегло
то пмпха .'шелигге седем ду
ши във Ветеринарната стаи 

възлизаше 2762 диша-

роформата и съдби- 
неизпоспш. Без оглед

битражите, лредупреждени- 
стачките. За ос

на целите на
Я Предприятията не хващат крачка с

1^щГанеисГи^и»рнсм1и кошути мфкн за консолиди
ране. Сегашните тримесечни резултати предупреждават

(От 1 -ва стр.) ята, псе до 
ъществяването 
синдикалната дейност е 
сбходима самостоятелна син 
дикална кадрова политика, 
която ще дава „зелена ули
ца" на кадрите, които мо
гат да предложат

истински програми и
потвърждават в

паралелни синдикати.
синдикални 

вече проявяват ст-

не-Еяват
Някои от тезинпя и

Най-годема загуба отчете
предприятия

— 2 657 000,00

Съ творения 
ремеж ди прерастнат в поли 
тически партии.

13 предстоящия период ю- 
гиславските синдикати ще се 
борят с помощта на прове
рените средства ат синди
калната борба, каквито 
колективните договори,

През .първото тримесечие 
на годината стопанството в 
Босидеградска община отче
те 5 милиона динара загуба. 
В стопанството, в което ра
ботят 610 души,

И трудно положение сега 
се намират и цеховете, сто- 
шшмепашп и рамките на мре 

извън

Общественото
„Босилеград“ 
динара, а след него занаятч
ийската кооперация .. рад- 
жешшар“ — 1760 000.00 ди
нара. Строителното предник 
Я1х'ю „Изградил“ тримесечие
то приключи с дефицит от 
372 хиляди, а заетите в „Ав
тотранспорт“ от 197 хиляди 
динара, конто имат и най- 
низки личиш доходи в об
щината — 1471 динара 
етнте в „Услуга“ заработва

на члено-общината.дприятни 
Тези предприятия иедостать- 
||по се ангажират в решапа- 

цробломиге. Освен и 
конфекцията на „Драсна лае 
зда“ от Крушепаи в остана
лите не се осъществяват про 
I рамите за разширение и до 
комилетупапе на цеховете. 
Даже. и два цеха 
тепе па
пи и н цеха за 
депзатори — работниците не 
че втори месец са на 
ниша“ годишна почивка.

вете
които се 
борбата за работнически/е 
интереси и права.

само две
предприятия — „Услуга“, в 
която работят 19 работника 
и Ветеринарната станция (7) 

положителен бала

нси» па са
ар-

отчетоха
нс. ПОДКРЕПАЗа твърде лошото по
ложение свидетелствуват и 
следните няколко данни: 
през този период общият до 
ход в стопанството възлиза
ше 25 951 000,00 динара, раз 
ходите 29 191 000,00 динара, 
докато средният личен доход 
едвам 1718 динара.

подкрепа само на ония, ко- 
по-хубав живот иа работници- 

подкрепа от работ- 
за разхубав-

— за су* Синдикатите ще оказват 
иго предлагат програми за 
те. И Маркович, и други ще получат

. За- овощни и .зелепчу- 
1ШП кои-

ха по 1492 динара. Оре .'шият 
личен доход в „Босилеград' 
възлизаше 1778. а в „Град- 
жевинар“ 2400 дштра. Най-

само ако допринасят 
всички граждани в Югославия, иеза- 

република живеят. От 
искаме да

циците и синдикатите 
яппне на живота на 
писмо от това къде работят и в коя 
Скупщината и Председателството .. 
създадат правова и демократическа държава, в която ра
ботниците ще имат повече права и свободи и в която на

ни родно стите ще бъдат равноправни —— заяви

,ре-

Н. П па СФРЮ

родите иВ БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

на 35-килоПриключи изграждането 

волтовия далекопровод
С оглед нп твърде не- 

къмВ двата крака на далекопровода към Горна Любата 
и Карамашща побити 180 стъбла и пробити около 20 км 
вгьтшца. Изпълнител на работата бе специализираното за 
тази дейност предприятие „Карпош“ от Скопие.

благоприятния терен и 
Горна Любата, и към Ка
рамашща, акцията изисква
ше големи усилия н пред-

другия от Босиле- На тази работаПрез последните десетина 
електрификацията 

на Босидеградска община 
беше една от най-важните 
и най-скъпи акции. Резул
татите й обаче са налице. 
Всичките села са електри
фицирани, а неотдавна при 
ключи и прокарването на 
35-киловолтовия далекопро
вод на дължина 30 киломе
тра. Именно става дума за 
два далекопровода, единия 
от Босилеград към Карама- 
ница на дължина 18 кило

метра и 
град към Горна Любата на 

12 километра. Из- 
работата бе 

за тази

пазливост. 
бяхме ангажирани около 30години

дължина 
пълнител на души и много машини. Над 

80 на сто от стълбовете из-специализираното 
дейност предприятие „Кар 

Скопие. В крака 
Карамашща са побити

тегляхме и депонирахме до 
определените стълбни ме
ста със сайли. За целта 
бяхме принудени да напра
вим и над 20 километра 
пътища до тези места. Всич 
ко това изискваше твърде 
предпазлива работа и отго
ворност, а и допълнителни 
средства. Но и покрай това 
акцията успешно приклю
чихме
дителят на бригадата, която 
беше ангажирана тук СИ- 
БИН ДАВИДОВСКИ.

ПОШ“ от 
към
136 стъбла, а в крака към 
Горна Любата 44. И за еди
ния, и за другия са 
строени по два трафопоста 
от по 35/10 КВ, а токът е 
предназначен за промишле
ни потреби.,

От 11-ия контрес на СЮС

по-
ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД Е НА КРЪСТОПЪТ

Работниците не искат да се делят
И Според Закона за горите, Скупщината на СР Сърбия през 

април т. г. взе решение за формиране на Обществено 
предприятие за стопансисване 
сектор в южноморавскн 
основа това решение дървообработвателният цех занап
ред не ще може да остане в рамките на Горската секция 

в Босилеград. Работниците обаче не искат да се делят

Целта на Закона за гори
те и на решението на Скуп 
щината на СР Сърбия е за
напред повдигането, подър
жането и експлоатирането на 
горите да е една цялост, а 
дървообработвателната про
мишленост друга. По точно 
казано, тези две области за
напред не могат да са под 
един покрив. Следователно, 
поствя се и въпрос за „раз- 
венчаване“ на дървообработ 
вателните цехове от горски 
те секции, в чшгго рамии ра 
ботеха.

В Горската секция в Бо
силеград, която стопанисва 
в рамките на Горското сто
панство от Враня (съгласно 
решението занапред това ще 
бъде Обществено предприя
тие за стопанисване с гори 
„Враня“) понастоящем рабо
тят около 150 работника, от 
които към 100 в дървооб|ра- 
ботвател>ния цех, а останали 
те са задължени за повдига
не и експлоатирането на го
рите. Тези работници обаче 
не искат да се делят. Под
чертават, че всичко 
досега са постигнали са по
стигнали заедно. Когато 
ма работа в „питаната“ рабо

ТРУДОВА БРИГАДА ЗА ПРИМЕР
подчерта ръково- с горите в обществения 

горско-стопански край. ВъзТруд и добра 

организираност Инак, за тази акция, как- 
то и въобще за електрифи
кацията на общината сред
ствата са обезпечени от ня
колко източника: Републи
канският фонд за насърче 
ние развитието на икономи 
чески недостатъчно разви
тите крашца, сдружени 
средства от републиката за 
изграждане на електроенер
гийни обекти и собствени 
средства на Електроразпре
делителното от Лесковац.

тят на повдигане и експло
атиране или обратно. Наис
тина, не кърпят че досега мал 
ко внимание са обърщали на 
домакинското експлоатиране 
на горите и подчертават, че 
занацред в цеха трябва да 
се произвеждат полуфинал
ни и финални произведения, 
а не като досега на паза
ра да продават суровина.

Какво ще бъде решението 
все още не е известно. Не е 
известно и каква ще е събда 
та на цеха ако дойде до раз 
деляне, а според думите на 
Минко Якимов, 
инспектор по горско дело съ 
щото сигурно ще последва. 
Той казва, че в други гор
ски секции такова (разделя 
не е извършено. Консултира 
хме се с Републиканския се 
кретариат за горско дело и 
водно стопанство и отговор
ът е съвсем категоричен дъ
рвообработвателният цех в 
Босилеград не може да сто
панисва в .рамките на Гор
ската секция. Друг е въпро 
сът дали той сам ще стопа 
нисва или ще се приключи 
към някое друго предприя
тие от тази област, подчер
та Якимов.

ш Трудовата бригада на Борис Костов е една от най-до
брите бригади в цеха на „Първи май“ в Бабушница

Тези дни посетихме цеха от отношението на членове- 
на пиротски „Пъври май“ в те на моята бригада към ка 
Бабушница, който напослед- чеството на продукцията, 
ък постига все по-добри ре
зултати. А бригадата на Бо
рис Костов е една от най- 
добрите трудови бригади в 
този цех. Това хубаво приз 
нание работничките и ра
ботниците от бригадата са 
завоювали с голямо трудолю 
бие и с изключително добра 
организация на работата. Бо 
рис Костов, бригадир с два
десетина години трудов оп 
ит, е душата на бригадата.
Изградил е хуманно оЯноше 
ние към всеки член на бри 
гадата и стабилни междули 
чностни отношения в този 
усърден колектив.

— Всеки наш работник 
има всички условия за про
фесионално усъвършенствува 
ие — казва майстор Борис.

— Аз съм доволен особено

Всеки от нас знае, че само 
с високо качество можем да 
запазим мястото си в систе 
мата на „Първи май“ и на 
пазара.

Трудовата бригада на Бо
рис Костов шие панталони, 
които се продават на чуж
дестранния пазар. Средното 
изпълнение на месечната нор 
ма на бригадада се движи 
около 110 процента. Дивна 
Чирич, Ружица Цолич и Ли 
ляна Цветкович, работнички 
от тази бригада, казват, че 
нормата лесно се изпълнява 
и преизпълнява когато ръко
водителят на бригада умее 
да организира работата и ко 
гато всички нейни членове 
съзнателно изпълняват тру 
довите си задачи.

общински

Няма съмнение, че с из
граждането на този далеко
провод са създадени основ
ни условия за откриване и
експлоатиране Па рудните 
залежи в Караманица и 
Долна Любата природни 
ресурси, от които се очаква
да дадат голям потик в 
развитието на общината. което

пя-д. ч. м. я.
6 СТРАНИЦА
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ПРИМЕР НА ХУМАННОСТ РАЗГОВОР С ДРАГАН ЯКИМОВ ОТ С. ГОЛЕШСРЕЩА И

— БОСИЛЕГРАДСКО

Спасил много животи без мъка
НЯМА СПОЛУКАСава Манчич, работник в 

ГИД — Димитровград е ед
ин от мнозината 
тели в общината, 
участието в тази хуманна ак 
ция е спасил сигурно мно
го животи. И сами знаем от 
какво значение е тази спаг 
сителка

кръводари- 
който с

зирано изкупване на излиш 
ъците. А когато става въпрос 
за печалбата от него, естест 
вено е че има 
събеседникът ни Якимов.

Когато бяхме да посеще
ние в село Голеш — Босиле- 
градска община, покрай дру 
гото се интересувахме и за 
селското стопанство, отдел
но за развитието на живот
новъдството. Има ли и днес, 
когато в селото са останали 
иовечето в напреднала въз
раст хора, които да отглеж 
дат по повече овце или го
веда. Отговорът бе положи 
тслен, дори ни и посочиха 
няколко. Между тях е и 
ДРАГАН ЯКИМОВ с когото 
тези дни се срещнахме в Бо 
смлеград и разбира се зах
ванахме разговор за селско 
то стопанство, за животновъ 
дството. Какво трябва да се 
направи същото да се подо
бри има ли печалба и реди
ца фуги въпроси отнасящи 
се до работата в селското 
стопанство.

подчерта
кръвна плазма

при злополука, операция, или 
някакво природно бедствие. 
А Манчич досега дал 35 пъти 
кръв и с Васил Каменов неот

Инак, в разговора узнах- 
Якимов понастоящемме, че

отглежда 40 овце и 10 гове
да, един кон и друг добитък 
необходим за селския 
вот. Миналата година Яки
мов е продал над 1200 кило 
грама месо, а тази година 
плани|ра да продаде над 
2200 килограма месо живо 
тегло. Казва, че почти вина 
ги кооперира е предприяти
ето „Малина“ от Крива па
ланка. То по-навреме запла 
ща, а и цената е по-добра. 
Тази година например аген 
тата му заплатили по 32 ди
нара, 2 динара повече от из 
купавателната цена 
му давало босилегр  адското 
предприятие за изкупване.

На въпроса ни как успя
ва да обезпечи храна за тол 
кова добитък, когато до пре 
ди няколко месеца и сами
ят той бе на държавна ра
бота, Якимов подчерта: — 
Имот имам достатъчно и за 
стотина овце. През сезона 
ми помагат децата, а през 
зимата повечето с добитъка 
се разправя съпругата ми 
Лоза. Всъщност досега тя е 
същински животновъд. От 
сега аз ще и помагам. Съв
сем е известно че не е било 
лесно. Обаче ако човек ис
ка нещо да има, трябва да 
работи. Без труд няма спо
лука. С труд и направихме 
една къща в Крива паланка 
и една в Скопие.

давна на тържество по по
вод доброволното кръводар
яване

жи-
получиха златна

значки.

Попитахме Манчич какво
го е накарало да се опре
дели за такава постъпка?

— Обичам да помогна на 
хората, когато са в неволя. 
Така започнах. Пръв 
дох К1ръв преди 35 години и 
оттогава до днес — редовно 
давам. Давах кръв и когато 
бях на временна работа в 
чужбина — във Франция, къ 
дето прекарах 7 и в Бълга
рия, където прекарах четири 
години. Щастлив съм кога-

С. Манчич получава златна грамота за 35 пъти дадена кръв

ърлаш. Застроил си е 
ща, която казва, сам си пра 
вил.

— Разбирам се и от майс- 
тррлъка, макар че в ГИД ра 
ботя в цеха за конфекцпо- 
ниране на нишки.

Примера на Сава Манчич 
вече е последвал и синът му, 
който сега е на 23 години, 
а вече 9 пъти е давал кр-

път да — Аз считам казва С. 
Манчич — и покрай това че 
сме на първо място в стра
ната по кръводаряване, в на 
шата община има още лоре-

къ-

коятодимно млади хора, които мо 
гат да бъдат кръводарители. 
А като кръводарител имах и 
привилегии. Неотдавна се на 
ложи да оперирам язва — 
ползвах безплатно болнич-

— В нашия край не мо 
же да бъде добър селскосто 
лански производител, ако не 
отглежда добитък. Открай 
време па и сега животновъ 
дството е на преден план. 
Впрочем за този вид отра
съл и има фиродни възмож 
ности. Затова обаче човек

то помогна на хора в нево
ля — споделя Манчич.

в Димитровград, 
където е дошъл от село Пет-

Живее но лечение.
М. А.ъв.

БАБУШНИДА

Недостатъчно използвана механизация
И На територията на общината илга 809 трактора и 1575 

мотокултиватора, частна собственост
но, е достатъчен за изорава 
не и прибиране на реколта
та за община, която е три 
пъти по-голяма от Бабуш- 
нишка община.

Липсата на комбайни на 
територията на общината е 
допринесла за намаляване 
на площите с жито и жит 
ни растения. През последни
те две години, освен че са 
набавени пет комбайна, 
жътвения период идват ком 
байни от други общини. Оп- 
|роделени трудности създа 
ват именно тези комбайне- 
ри, не спазват договорите за 
равномерно прибране на ре 
колтата.

Един от проблемите в при 
лагането на огромната меха 

която разполага 
сел

ефектите са двойно по-мал
ки, поради преминаване на 
слогове и синори.

Тези данни бяха изнесени 
неотдавна на сесията на Об
щинската скупщина в Ба- 
бушница, когато се разисква 
по информацията за начина 
и възможностите за ползва 
не на селскостопанската ме
ханизация на територията 
на общината. Тогава бе ка 
зано още, че Бабушнишка 
община разполага в общес
твения сектор със седем ком 
байни, 16 трактора, 4 сеял
ки и т. н. Частният сектор 
обаче разполага с 809 трак 
тора, 16 комбайни, 1575 мото 
култиватори,

83 вършачки и с огромна при 
механизация. Този

кизация, с
обществения и частния 
г.костопански сектор са уд- 
ребнените площи. Засега сре 
дната големина на парцели 
те в частна собственост са 
около 1,5 декара. Трябва да 
се има предвид, че и тези 
площи се разделят между 
собствениците, така че това 
не дава възможност за рен 
табилно ползване на налич

Така казва Якимов бърза 
йки се до 12 часа да посвър 
ши някои работа в община 
та и навреме да се върне да 
помогне на съпругата при 
накарване на добиткъа.' IIв

М. Я.

Д, Якимов

трябва да има преди всичко 
воля и да умее да разпо|реде 
ли времето и работата. И 
тук трябват дългосрочни пла 
нове. Стихийно нищо не би
ва. Разбира се, и държавата 
в това отношение трябва да 
предприема поцеленасочени 
мероприятия. Наистина, в по 
следно време се предпри
емат съответни решения. То 
ва обаче все още не е доста 
гьчно. Все още селскосто
панският производител е 
сам, без съответна помощ на 
специалистите и без органи-

трак-ната механизация 
тори, редосеялки, разпръс- 
кватели на изкуствен тор и така,

че най-голям брой трактори 
и друга селскостопанска ме 
ханизация се намира в се
лищата край Бабушница. В 
полупланинските райони ни 
то има подходящи терени з,а 
рационално ползуваме на ме 
ханизацията, пито 
собна работна ръка с нея 
да управлява.

Изтъкнато е същопр. За такива удребнени 
площи най-рационално е да 
се ползуват мотокултивато- 
ри. Този проблем твърде ос 
тро се изявява при комбий- 
ниране на житото, понеже

465 косачки,

качна
брой, както» бе констатира-

има спо

ЖИВОТ МЕЖДУ ПЛАНИНЦИТЕ

Характерно е, чо селско- 
производители 

комбайни.Останах на село, но • 00 стопанските 
на разполагат с 
за беритба на царевицата и 
сеялки, както ни с разиръс- 
кватели на изкуствени то
рове (и моторни пръскачки, 
понеже удребнеяите площи 
ме позволяват тяхното рен

нуден, зазцото притежава две 
дипломи 
шлосер и конфекционен — 
и избрал да остане търговец.

Търговията не е лека ра
бота, но този енфгичен и ус 
лужлив младеж добре е за
редил магазина и при него 
може да се намери всичко.

Милев е доволен от рабо
тата ои. Не иска обаче за- 
винаги да остане на село, за 
щото Ракита е отдалечена от 
съобщителните връзки с дру 
гите села в район Звошди, 
пък и в селото има съвсем, 
малко млади хора.

■ Тодор Милев (25) магази- 
кооперация „Ерма“ завършил е заиер в

в Пресека е завършил за 
шлосер и конфекционер, 
а работи 
трето

1 Наскоро защитна цена 
за пшеницата

съвсем нещо
табилно ползване. Накрая да 
кажем, че разгледаната ин 
формация) има характер па 
осведомеиие, без да са даде 
ни предложения п коя на
сока трябва да се разпива 
селското стопанство, относ
но каК да се обединят пло
щите в масива, за да се пол 
зва рационално съществува 
щати механизация.

Тези дни посетихме .село 
Ракита. По препоръка на се 
ляните, отбихме се при То
дор Милев, магазшюр на 
кооперация „Ерма", който 
привлича вниманието на по 
требителите с учтивото 
отношение към тях. И те са 
повече от доволни от него. 
Милев е един от малцината 
млади хора тук, рошил да 
остане на село. На тази крач 
ка се рошил сам. Не е гцри-

Съюзният изпълнителен съвет тези дни ще 
утвърди защитна цена за пшеницата. Такова ре
шение подготвя Народната банка на Югославия.

Очаква се от тазгодишната реколта на пше- 
пицата, към 5,8 милиона тона зърно, на пазара 
ще се намерят 3,7 милиона тона, от които 2,2 то- 

отпадат на обществения сектор. Стойността на 
житно растение се преценява на около 12

па
топа
милиарда динара, а за изкупуване ще бъдат о-

(Танюг)безпечеии 7,4 милиарда динара.
Д. Чфич Ст. II.
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I!НОЖИЦА И КЛИСУРА?ЗАКРИТИ ОСНОВНИТЕ УЧИЛИЩА IIЩЕ ВЪДАТ ЛИМайчиният език (не) е причина Приключиха 

учебните занятияна ОС: „Общината пече но е псъстомшс да финон- 
й мисли, пе основните училище в Ножици и

им оосз-
■ Милан ВеличковиЬ, председател

политически причини, тог.о. пека
печи нужните средства“

В Сурдулншка община има 
няколко подведомствени че- 
-шриклаенн училища и две 
осмодеткн, в които броят на 
учителите и прислужниците 
едва ли не е еднакъв на броя 

учениците. А община I а, 
както на едно събрание под 
черта председателят на Об
щинската скупщина Милан 
Велнчковнч, вече не е в съ
стояние да финансира таки
ва миниатю|рнн училища. Зна 
чи: основателно може да се 
очаква, че в някои учили
ща от 1 септември няма да 
се чуе училищният звънец >1 
ученическият гласец.

Тази съдба ная-вероятно 
ще сполети четириклаеннте 
учнлшца в Горно Романовце, 
където се учи един ученик 
(тук работят един учител и 
един прислужник), Горни То 
или дол и Стайковац (с по 
трима ученика), Власина Сто 
Г/ковнчева с 4 ученика. Ново 
село и Кострошевци с по 5 
ученика и основните учили
ща в Клисура (32 учештка и 
15 учители и прислужници) 
и Божица (26 ученика и 12

на 18 юни, когатония, в много югославски оре 
ди всяко такова или подобно 
намерение би предизвикало 
високо национално напреже
ние. В Сурдулишка община 
топа вероятно няма да стане 
от няколко причини: между 
националните отношения са 
добри, националните страсти 

не са „подгрети“ и цре 
то — и тук, както и н ос
таналите места, югославски
те българи „н името па брат 
ството и суцннегвото" все по 
вече забравят националното 
си достойнство.

В разискванията във връз 
ка с нужпосгта да сс закри 
ит споменатите училища на
вярно се чувствува ноциоиал 
шият призвук на въпроса, но 
е месраинително „по-тънък' 
от 11К01ЮМПЧССКНЯ му аспект. 
Това потвърждават и след
ните думи на Милан Велич 
кови:

— Ако някой смя! а, че те 
зи учнлшца трябва да същес
твуват поради политически 
причини, тогава да обезпечи 
нужните средства.

сумирани
се състои учителско-ро

дителска среща и ше се че- 
ст/зува патронният празник 
на училището.

тази годинаучители и прислужници).
От икономическа, пък н от 

педагогическа гледна тачка 
закриването на тези училища 
се налага като нужно реше 
ние н ако тази нужност пре 
растне
ва ще се намери някакво ре 
щение и за учениците, и за 
учителите от тези учплиша 
(превоз до други училища, 
общежитие, преместване на 
работа в други училища и 
пр.). В структурата ва този 
проблем обаче сещесгвува и 
един парлив политически пъ 
црос. Свързан е с евентуално 
то закриване на училищата 
в Топли дол, Божица, Кинсу 
ра и Кострошевци, в кон го 
се учат деца от българската 
народност. Доколкото се ,»а 
крият тези училища, на над 
60 момчета и момичета ще 
бъде отнето конституционно 
то право да учат майчиния 
си (български) език. Според 
логиката на сегашните юго 
славски обстоятелства в ко
нто нацията и националното 
станаха общ знаменател на 
всички действия и поведе-

1ъй АШТО и 
СМТА „Власина — 90“ Ще 
бъде настанена в помеще
нията на босилеградското 
основно училище, на 30 май 

въ.яштателно-образо-

щ е

в това
иателио ведомство приклю- 

заиятия. В-
В рамките ва редовното

миналата седв неизбежност, тогава обучение през 
мида с учениците от седми- 

в у чилището 
„Георги Димитров“ се лрове 
де двудневна научно-тури- 
стическа екскурзия с мар- 
шут но СР Македония, а с 
учениците от трети клас ед 

Враня и Вла- 
Учениците от

чиха редовните 
прочем
тателжюбразователва

беше планирана 
Директорът на училище 

то Владимир Михайлов, под 
черга, че преждсирсмсното 
приключване с редовни за
нятия не е повлияло в>рху 
/реализирането на възпита
телно-образователния про
цес. Учебният материал ця
лостно е реализиран. Реали
зирани са извън класовите 
активности, както и опреде
ления фонд часове по отдел

и годишната иъзпи- 
про- •ге класовеоще

та-лрама
ка.

нодневна във 
ля чин хан. 
ссдми клас между другото

разгледаха Ти- 
Битола, Охрид,

посетиха и 
тов Велес,
Преславското езеро и Скоп 
йе, а учениците от трето 
клас фабриката за мебели 
„Сиашо“ във Враня, фабри
ката „Делишес във Влади- 
чин хан и универсалните ма 
газили във Враня и Владя- 
чин хан.

пи предмети.
осем класови 

училища с редовно обуче
ние ще приключат към срс 
дата на настоящия месец, а 
общите резултати ще бъдат

Останалите

м. я.к г.
като
пее

продорно и с пълно гърло, 
същевременно марширува, да 
известната сръбска комитска песен 
от Първата световна война: „ Спрем- 
те се, спремте, четници, силна кье 
борба да буде. .

гина вече ненормално, както впро
чем се смеят понечето от здраво пип
налите и иначе нормални хора. Спъ
неше ли се, било насред улицата, 
било на тротаора, блажено се из- 
тягаше и моментално заспиваше. . . 
(Блажени бяха тогава времената по 
отношение на пътищата; те не бяха 
застрашени от съвременната мотори
зирана хала, която без миел остно 
мачка и унищожава хората, трови 
живота и на човека* и на приро
дата; във всяко селшце хората се 
познаваха, чувствуваха се близки, 
помагаха си и си прощаваха човеш
ките слабости; радваха се на чужда
та радост, скърбеха за чуждата скръб, 
не живееха един до друг като па
метници, не се разминаваха безуча
стно, както става днес поради тази 
бездушна урбанизация и безумна 
миграция. . .)

„АГИТАТОР“ — РАЗКАЗ —

Измежду чудаците мъже, несъ- 
мененно най-популярен беше Тоша 
Мадин. Само че той не беше про
стор чудак, а и душевно болен. От 
рождание. (Аз съзнателно избягвам 
да употребявам думата идиот, защо- 
то ми се струва незаслужено и же
стоко оскърбление за тия нещастни
ци, които изплащат някакъв чужд 
грях, било на родителите, било на 
прадедите по линията на гените, 
било някаква случайна грешка на 
сляпата природа. Тази „титла“ пове
че приляга на някои нормални, кои
то по една или друга причина, по 
един или друг повод, звършват наи
стина ненормални и идиотски дела.) 
По всяко време на деня човек мо
жеше да го срещне из града. Дори 
и без да го види, да бъде уверен, 
че е той и къде точно се намира, 
щом отдалече видеше че някъде се 
трупат хора^ било деца, било въз
растни, а най-често и едните, и дру
гите, и се вдига весела гълчава. Той 
винаги беше засмян, са онази харак
терна за кротките душевно болни, 
които се усмихват на някаква си своя 
фикс идея, не от този свят, поради 
което и самата им усмивка е някак 
особена, надземна и придава на ли
цата им израз на някаква благост, 
на някаква доброта и го прави свое- 
го рода приветливо, дори и хубаво, 
защото чистотата на душата озарява 
с красота и грозното лице, като и 
света. А лудите са чисти души. Не 
напразно турците ги тачат като све- 
тии. Те са невинни като децата и 
съацо като децата могат понякога в 
жестокост да надминат и палачите, 
защото не съзнават злото.

По „популярност“ той си съпер
ничеше с Йованка Митина. Но дали 

една купчина хора и гълчава „ге
рой“ е Тоша или Йованка, можеше 
да се разпознае отдалече. Около То
ша обикновено беше тихо; подбуж
даха го да им разправя свои дей
ствителни и} измислени преживели
ци, да им пее черковни или вулгар
ни песни, „годяваха“ го за тази и 
онази, докато Йованка, 
е известно на читателя, беше агре
сивна, а и по нея винаги подвиква
ха омразното й и вбесяващо я „ръй“ 
отдалече се чуваха и нейните крясъ
ци, както и физическото

на тълпата, която ту се скупчваше, 
ту се разбягваше, показваше, че „ге
рой“ е тя.

Тоша винаги вървеше по средата 
на чаршията. Обикновено пристъпва
ше бавно, нерешително, сякаш се 
двоумеше дали да направи следва
щата стъпка, загледан в земята, не
изменно блажено усмихнат; спираше 
се, повдигаше дясния крак, във въз
духа го опъваше и свиваше три-че- 
тири пъти, спускаше го на земята, 
стоеше така неподвижен няколко се
кунди и изведнъж се затичваше с 
широки, подскачващи стъпки, как
то подтичва човек в дъждовно вре
ме по неравен път и се мъчи да 
избегне локвите; след десетина крач
ки се спираше и тръгваше пак спо
койно, а след още около толкова 
крачки, пак повтаряше „номера“. 
Той си беше измислил и оригинален 
начин на просия. Срещнеше ли ня
кого, внезапно се спираше пред не
го все така блажено усмихнат, вди
гаше пред гърдите си двете ръце, 
свити в лактите, радостно потрива
ше длани, дясния си показалец на- 
вирваше в лицето му, а лявата ше
па поднасяше за подаяние. Опъна
тият показалец означаваше: „Дай е- 
дин динар!“ Тозц „данък“ той не
гласно беше „наложил" на целия 
град и вдигаше пръст и пред малки 
и големи, и пред мъже и жени. Мал
цина му даваха. Но той не се сърде
ше. Ако му дадеха нещо, той го 
сграбчваше, после с дясната шепа 
стисваше лявата китка и пред ли
цето на дарителя разтърсваше две
те си ръце, сякаш искаше да му се 
похвали със „спечеленото“ или мо
же би да му благодари 
ващата си походка се затичваше към 
най-близката фурна, сладкарница 
или кръчма и веднага „изконсуми- 
рваше“ „печалбата“. Не беше при
страстен към пиянството. Но поня
кога някоя весела компания, за да се 
развлича и с неговото нещастие да 
увеличи своето временно и илюзорно 
щастие, го прикоткваше на своята 
маса и успяваше да го напие. Той 
тръгваше по средата на чаршията, 
като залиташе от едната канавка до 
другата, смееше се гласно

Всичко това траеше докато пиян- 
ката не го катурнеше насред чар
шията, на тротоара или, от плеснал се 
в някоя странична улица, покрай 
пякоя ограда, порта, стена и той 
тутаткеи се опъваше в невиннея сън. 
А като изтрезнее, все едно, че нищо 
не е било. Навярно юпцо и не пом
неше.

Но и нашите не оставаха длъ
жни. По същия начин и те го „на 
фанатизирваха" на българска жил
ка. И ето го Тоша пак тръгва по
сред чаршията, наежен, предизвика
телен, и само гледа да срещне някоя 
фуражка и се излъчва пред него за
канително:

Но понякога пиянството на Тошо 
биваше не само „бунтовно“, но и 
„шовинистично“. И то на двата пол
юса: ту българско, ту сръбско. Някоя 
пиянска компания, обиквановено же
лезничари сърби, или низеши слу
жители, докато го поеха, постепенно 
и настоятелно го „нафанатизирваха" 
на националистическа жилка т. е., че 
е „прави“ сърбин. Като размътваха 
с похвали и вино и иначе мътния 
му мозък, и като всичко това „под- 
илатваха" и с някой динар, те го 
насъскваха против българите и бъл
гарщината, научаваха го какво да 
вика и пее и ето ти го Тоша Мадин, 
„прави“ сърбин, 
мразец, тръгва по средата на чарши
ята, наежен, смръщен, 
кръв“; изпод вежди стрелка погледи 
наляво
рат какъв е „номера“ и не му изли
зат насреща. Но той не може 
стърпи и изведнъж се спира, изпъчва 
се предизвикателно, разперва ръце
те си вляво и вдясно с опнат сре
ден пръст, а останалите 
като извъртва глава ту наляво, ту 
надясно, започва злорадо да се про
виква:

— Наа! Хокьете Бугарску, а? На!

Цариброд, Пирот, Ниш, Македония_
Велика Бугарска, наа! Море и Со- 
фию кье да узмемо! А вас 
нож! И дете у майку! Ова 
да буде касапница. Ръс, фрас, бум, 
ъх! — и с ръце показва, как 
мушква с нож, как се сече със сабя, 
как се стреля, как се беси. И

— Ти какво търсиш тука бе? Ха
йде — друм! В Шумадия. Тука е 
България. Цариброд, Пирот, Ниш, 

Македония — това е България. Хай
де, всички сърби — да ви нема! До 
един! Тази нощ ще има Косово 
лье. Ни една сръбска глава 
остне на раменете! Ръс, фрас, бам. 
ъх! — н пак с ръ|це нагледно 
казва като как ще изглежда Варто- 
ломеевата

по-
нема да

по-

нощ. И продрано, с пъл
но гърло, като марширува, започва 
да пее: „Съюзници — разбойници.. 
Сърбите, понеже му познаваха акъ
ла, позасмиваха се, махваха с ръка 
или го напсуваха, и отминаваха. 
Забравих да кажа, че като „сърбин“ 
не забравяше да

заклет българо-

,гледа на

и надясно. Еснафите разби- _ изтърси поне по
едно „Майку ви бугарашку!“ а като 
българин, „Мамката ви сръбска!“ Но 
веднъж здравата си изпати 
български „патриотизъм“.

да се
за своя

и с подскач- Освен полиция и редовна войска 
в Цариброд винаги имаше и по един 
специален офицер — разузнавач, 
иоикновено беше от висшите Те се 
сменяваха често. Но най-известен и 
каи-озлобен враг на българщината, 
(а както се оказа впоследствие и 
върл предател и палач и на собстве
ния си народ; но за това ще стане 
дума на друго място), майор Таса 
динич. Той винаги се движеше на 
кон, а след него клепаше пеша те
лохранителя му Гьемо, босанец 
арнаутин, които са най-преданите 
телохранители. Целият град 
ше от

свити и,
в

— под 
ноч кье

както вече

илисе на-
вълнение се пазе- 

двамата, а ние, децата, нан-
и наис- започва
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ПРЕД НАСТОЯЩЕТО БРИГАДИРСКО ЛЯТО В БОСИЛЕГРАД Студент 

за примерI ЛШШ СН ЧЕТИРИ НШ
Както ~е известно и през

настоящото бригадирско лято 
Съюзната младежка 
ва акция „Власина 
ще работи на територията 
на Еосилеградска община. 
Акцията ще има изключи-

първата. започва 
на П този месец.

Непосредствено 
почването на

с ■работа =:трудова бригата на Горан- 
ското движение от Луковац, 
МТБ „Иван Караиванов“ от 

за Босилеград, съвместна мла
дежка трудова бригада от 
Вранска — баня и Владичин 
хан, и Младежката трудова 

ре- бригада „Иво Лола Рибар“ 
от Гроцка.

Ето накратко и личната 
карта на най-опитната меж
ду четирите бригади — „И- 
ВО ЛОЛА
Гроцка — Белград: бригада
та е формирана през 1967 го 
дина. Досега е участвувала 
на повечето акции. Между 
тях на акциите: Сава, Бел
град, Бубан поток, Тйенти- 

Сутейска, Морава, 
Гроцка, Мариово, Крагу- 
евац, Власина и др. Винаги 
с получавала бригадирска 
лента, едно покрайнинско 
признание и два пъти ре
публиканска емблема „Вел
ко Влахович“. Носител е на 

под- ' емблема „Братство и един
ство“. Настоящото бригадир
ско лято е и юбилейно два-

На проведеното неотдавна 
заседание на Скупщината 
Титовия фонд в СР Сърбия 
в Белград бяха приети из 
менения и допълнения в ус 

ни Ти

трудо- преди за- 
акцията 

значението на същата раз
говаряхме с команданта й 
БОЖИДАР ВУЧКОВИЧ:

— Покрай трудовите 
зултати, които оставят след 
себе бригадирите, 
ките трудови акции дават 
значителен принос в укреп
ването на другарските отно
шения, а преди всичко вър
ху развитието на братството 
и единство между нашите на 
роди и народности. В бригл 
дирекия стан, на залесител
ните площи, с песни брига
дирите от различни краища 
потвърждават това.

Акциите имат и различни 
видове възпитателно-образо
вателен характер. На всич
ки досега над 80 на сто от 
бригадирите и бригадирките 
минат чрез различни видо
ве идейно-политически 
готовки. Надявам се подчер
та накрая Вучкович, че в та 
кава обстановка ще премине

90“

тава и правилника 
товия фонд в републиката 
и утвърден конкурс за XVII 
випуск стипендианти.

телно залесителен характер. 
Запланувано е да бъдат за
лесени около 300 ха голини 
по пределите на Бела вода, 
най-много със смрика. Спе 
ниалистите по горско сто
панство подчертават, че на 
тази височина от около 1 400 
метра това е височината на 
з аплануваните 
поляци) най-добре може да 
вирее смриката. В горската 
секция в Босилеград, която 
е и пряк финансиер на ак 
цията, казват че имат обез
печени достатъчно количес 
тво смрикови фиданки, а и 
всички другц нужни под го 
товки са завършени. Завър 
шени са подготовките и око 
ло уреждането на бригадир 
скид стан (помещенията на 
босилеградското осмокласово 
училище).

Инак, за разлика от досе
га през настоящото брига
дирско лято на акцията ще 
работят само две смени, и

В досегашното си школу 
ване Верица Чирич е пое 
тигала твъ|рде добри резул 
тати, особено по математи 
ка. Води потекло от работ 
ническо семейство * със скром 
ни приходи. Както изтъкна 
и Верица, това признание 
за нея е голямо насърчение 
за още по-упорита работа 
занапред.

И Вцркца Чирич, както и 
останалите 
този край в Ниш, работят 
при затруднени материални 
условия и би било добре а- 
ко някое предприятие отпу 
сне стипендии за подобни 
таланти. Защото ако не ста 
не така, и Верица Чи(рич, 
както и мнозина други та 
лантливи студенти, след ка 
то свърши факултета, има

младеж-

В тържествения дял на за 
седанието бяха връчени при 
знания на Титовия фонд за 
стипендиране на младите ра 
ботиици и работнически дс 
ца в Социалистическа репуб 
лика Сърбия на трудолюби 
вите студенти и трудовите 
организации. Наградите вр 
ъчи председателят на Скуп 
щината на Титовия фонд в 
Сърбия Розмир Милоевич.

Сред наградените е и Ве 
рица Чи|рич от с. Д. Кър 
нино в Бабушнишка общи 
на, която следва втори курс 
на Електронния факултет в 
Ниш. Тя получи диплома 
със сребърна значка за пое 
тигнат успех и афирмация 
на Титовия фонд.

РИБАР“ от

залесителни

ще
студенти от

десета участвуване на раз
лични местни републикан
ски и съюзни акции.

и настоящата.
Инак, в първата смяна 

ще участвуват следните че
тири бригади: Младежката

намерение да замине в чуж
бина.

Д. ЧиричМ. Я.

някакво съзнателно национално чув
ство, още по-малко съзнателна аги
тация, а просто една хитрост, за да 
извлича лични облаги. Не напразно 
е казано, че малоумните често пъти

симпатии. Навярно затова, че беше 
наш връстник, значи чувствувахме 
го по-близък, еднакъв с нас, като 
наше другарче. Той подхранваше и 
нашата фантазия, разпалвана от дет
ските приказва!, в които прости, голи 
и боси овчари и свинари ставаха 
принцове и царе. След картинната

о>

са остроумни.
Всекидневно той надникваше и в 

поиякя от махалите. Даваше си та
йнствен вид, пристъпваше на пръс- агитация, следваше телефонната. Ние 
ти, озърташе се, с пръст върху ус- го подпитвахме: 
тните си ни предупреждаваше да ц. 
мълчим, а с ръка ни подканваше 
да вървим след него;' завеждаше ни шият цар? Защо се бави? Какво 
в някое прикрито място, пак се озър- чака? Защо не дойде? 
таше, ослушваше се, мушваше ръка 
ьъв вътрешния джоб на палото, от- 
където изваждаше няколко илюстро- на 
вани картички. След време знаехме, 
че те са винаги три, както и какво 
те представяват; предварително зна
ехме цялото „представление“, което 
ще последва, но въпреки това, ви
наги с любопитството и радост се 
трупахме около него. Картичките

н

2*
вЦ

— Добре, кога ще ни освобди н а-&
м Е
О ои Той слагаше във вътрешния джоб 

палтото вече поизтъркалите се 
п със смачкани връхчета картички, 
навеждаше глава върху лявото си 
рамо, свиваше пръстите си в юмру
ци, повдигаше ръцете си и правеше

а

5
2
м

с тях движение, както когато чо
век върти дръжката на телефон, 
каквито тогава

л
Я бяха апаратите, и

бяха похлупени една върху друга; започваше „височайшия“ „разговор“, 
той ни оглеждаше хитро, като- на- — Ало! Тука е Тоша Мадин, гу- 
рочио се бавеше за да подсили лю- бернаторът на град Цариброд. Свър- 
бопитството ни и изведнъж „отхлуп- жете ме с Н. В. цар Борис“. — Изпи
ваше“ нам-горната и я издигаше тателно ни оглеждаше, за да провери 
над очите ни, а останалите затуля- впечатлението, което ни е направил 
ше до палтото си. Ние се ококорвах- ц изведнъж се сепваше: — Моля: 
ме: беше снимка на катедралата Ваше величество, тука е Тоша Ма- 
„Александър Невски“. Тя ни поразя- дин, губернаторът на град Цариброд, 
ваше и с красотата си, макар че поробен от сърбите. Кога ще дойде- 
ес гетическото ми чувство ов.\е 
беше развито, но като че ли по- 
силио ни

изправил срещу Тоша, камшика на 
майора го опасал през гърба, а вер
ния Гьемо прискочил, сграбчил го 
за яката и право в околийското. А 
„произшествието“ се случило тъкмо 
на това място. Какво си е изпатил 
вътре Тоша, сам си знае, но от този 
свой „героизъм“ после винаги пра
веше

много от Гьемо. Неговото име беше 
станало нарицателно. И майките ни 
плашеха с него. А не ги послушахме
за нещо, винаги ни заплашваха, че 
ще ни дадат на Гьемо, той да се 
разправя с нас. За майора бяхме 
изкарали и песен „Майор Таса, коня 
яша“. Истина, само от два стиха, но 
вие охотно я пеехме: Пред майора не 
смеехме, но по Гьемо, макар и да 
се страхувахме от него, отдалече и 
на безопасно разстояние, се провик- 

Впоследствие

не те да ни освободите? Моля, моля? 
Народа вече не може да търпи. Мол- 

въздействуваха кубетета я? Разбрано, ваше величество. Мер- 
своята височина и позлата, ця- 

й величествена обемност —
нещо, което не бяхме виждали в Той „окачваше слушалката“, по- 
действителност, дори не и на сним- бедоностно потриваше длани със 
ка. А известно е, че детската фан- СЪщ0 такава победоностна усмивка 
тазия най-силно поразяват огром- ни оглеждаше и изведнъж започва- 

размери и необикванете форми. ше да навирва пред очите ни два 
— А? А? Виждате ли какво е пръсти — да му дадем по два лева. 

София, България? Такова хубаво не- ц започваше пазарлъка. Защо тол- 
ма никъде по света! — разпалваше КОва скъпо? А той се „аргуметира- 
той нашето въображение. Като свал- ще“, че сега случая бил друг, че 
яше ръката си си картичката, том ТОа ни е извоювал свободата. Н а- 
си придаваше още по-таинствен вид, шият цар щял да вдигне победо- 
оглеждаше се, слагаше длан зад ухо постната българска войска и за Ве- 
и се ослушваше, и със светкавична ликден (или Коледа, Гергьовден, Ди- 

. бързина вдигаше над главите ни митровден), който празник му дой- 
втората картичка: върху нея беше 
изобразен лика на Цар Борис., Огле
ждаше ни победоностно, блажено ус
михнат и непрекъснато повтаряше тй не получаваше никакви динари, 
едно „а-а?1" което едновременно оз
начаваше и удивление, и въпрос.
„Виждате лЩ какво нещо, а? Това 
е нашият цар! Нема по-силен от 
него цар но земята. Той .ще ни ос
вободи“. Третата беше с образа на 
престолонаследника Симеоичо. Тя ка-

„капитал", за да измъква ди- 
. И не подбираше „жертвите“,нари

сърбин ли е, българин ли е. Щом 
станеше дума за това, той правеше 
опечалена физиономия, тежко въз
дишаше и унило клатеше глава: 
„Мами, маии! Много ме биха. А-у1 
Това Гьема звер! И все по главата, 
все по устата. Бой, бой, душа не 
остана у мене. Обраха ми здравето. 
И доктора ми вика: „Само храна, 
Тоше. Само силна хрипа ще те спа
си“. И в такъв случай пирввшс 
пред носа на слушатели два пръста, 
което значеше: „Дай два динара!“ 
Много, много треба да ям! И докто
ра ми вика: „Такъв българин не 
треба да загине. Аз съм жертва на 
бъл гарщииата! “ 
юмрук в гърдите. Ако слушателят 
беше сърбин, добродушен, той се 
изсмиваше и отминаваше, поиякои 
го и черпеха, а ако беше някой по- 
лгот, иапусваше го на „майку буга- 
рашку“.

си!“със
лотавахме с пълно гърло, 

някой от нас я допълни с още два 
стиха: „А Гьемо търчи, на куче ли
чи“. Той беше едър, плещещ, черен, 
с черни мустаци и също така черни, 
пронизващи с поглед очи. При сре- 
ща, той във всякого се взираше та
ка, сякаш прегхознаваше в него тър
сен враг. Майорът се държеше вла
стно, надменно и при среща и със 
сърби, и с българи, смърщено се 
взираше и следеше зорко дали ще 
му свалят шапка. И ето че нашия 
Тоша един ден като „нафанатизи- 
ран“ българин, да вземе, че да па
лети право па майор Таса. Той от
скоро беше дошел на служба в Ца
риброд и може би още не е бил раз
брал що за човек е Тоша, пък си
гурно още в първия момент е бил 
вбесен, че някой си позволява та
кава свобода да се изпречва на пътя

пито

и се тупваше с
дете наум, щял и сме да бъдем сво- 
бдпи. Разбира се, от нас, децата,

дори не и паре (стотинки), по най-
простата причина че ги нямахме; 
ако някой ядеше комат хляб, отчуп- 
ваше му залък, или огризах от ябъл- 
ка или друг плод.

Но 'Гоиш беше „измъдрил“ и дру
ги „патриотични" номера, за да из
мъква от българите динари, а от 
майките ни храна и дрехи. Разбира 
се в тия му деяния не се проявяваше

му; сигурно е подразбрал нещо и от 
думите му и непременно онова „мам- 
гсата ти сръбска!“, изревал 
„Щаа?“, дръпнал юздата и конят се

Тодор Лкткалов 
(В следващия брой „Провокатор“)

гневно
то че ли най-много обираше нашите
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ОЩЕ ВЕДНЪЖ .'(Л ГАРАЖИТЕот иосилвгРАДскоНАЙ-СТАРИЯТ ПРОСВЕТЕН РАБОТНИК Истината е само епнаДИАНИ бе:» постници и 
май 1990 години)

Ш „Тежко чета и пиша, а вникнал съм 
книги не мога да живея.“
(От писмото на Анаин Христов ■■■

(... А ТОЯГАТА ИМА ДВА КРАЯ)ХРИСТОВ се бутне. Второстепенни/- ор 
ган на 24 юли 1989 година 
I ютвържлява / гьрвостепено- 
то решение на Общинската 
скупщина :»а четири лица. 
Защо и /а останалите все 
още няма също (или друго) 
решение, и общинската слу 
жба нс знаят, въпреки после 
диата ургенция тя- 14 ма гг 
гази година.

В интерес на истината да 
кажем
решения .за строеж //а га
ражите //а обществена ллощ 
са дадени през 1967 години. 
Лично се уверихме, че //а 
всяко решение пише, че „до 
колкото тази площ бъде 
обходима за строеж иа об
ществени обекти 
градоустройствения план, со 
бствеиикът на гаража ще я 
бутне на собствени разнос
ки". Към някои решения съ 
ществува и писмено заявле
ние >/а собствениците в то
зи смисъл.

За гаражите иа „източна
та входна врата“ в Димитров 
град писахме вече няколко 
пъти. Самото им споменава 
не предизвиква сред ддмит- 
{ролградчаии различни реак
ции, но според свободна пре 
цепка болшинство от хора
та са съгласни, че те час 
по-скоро трябва да се 
хи ат, не само затуй, че тр
ябва да се нрави улицата, но 
поради факта, че наиегдена 
иа нищо не приличат.

За по-точна информация, 
а в интерес на истината, ко 
ято наистина с само е;ща, 
посочваме 
които досега иа читателите 
нс са били известни.

Публикув 
статии » „Мост“, „Брате» ьо“, 
„Разковник“ и други исс-1 пи
ки и списания.

Преди години имах щасти 
сто с Лиани Христов да ми 
на градовете и пределите в 
Западна Оцрбия: Баня Кови 
лича. Търишч, Стол и цс, ма
настир Тропота, Мачьч»ч ка 

планина Цер, чешмата 
войвода Степа Степапо-

ал е многоIатство.ученик п Учителската шкода 
във Вършан — Банат. Като 
примерен ученик получава 

от 180 до 360 ди-

Мнозина се питат: кой и 
откъде е този, който пише 
за легенди и стари наро спи
песни от Боао1еградско, а се 

Лиани Христов?
стипендия 
пара месечно, при условие 
след завършаване на шгола-

ма-подиисва с
Желанието ми е на чига- 

изданията ца ..Бра та осем години да служи къ 
чето бъде изпратен от Ми- 
нистреството. Школата завт 

отличник през

телите на 
тство“ да представя най-ста 
рия учител от Босилеград-

и зова, че първите
г мен,

наски край АНАНИ ХРИСТОВ. 
Той е роден 1903 година в 
с. Цтфнощица, община Бо
силеград. Първоначално учи 
лище учил в Църнощниа и 
Брестшща при даскалите Ва 
сил Христов от Кортев и 
Христо Попов от Раднчевци. 
През учебната 1918 19 годи-

рпшл като 
1926 година и през май сле Бела църква ч други 

0*1* Лол*
ПИЧ.
историческ11 места 
пипа до Круипн. Бях пленен

няколко дднни,дващата година Гжша нп:ша- 
чен за учител в село Липо- 
лист в Мачваиска околия. Се

не-

ог любознателния дух и дру 
желк>бието на споя земляк., 
когото обича и уважала цн 
ла Мачва. С жена си Ив*.па 
имат четирима синове и че 
Iпри дъщери, всички «• вие
ше образование и на работа.

Днес Анали е на 87 годи
ни, но е бодър и деен пен
сионер. Не забравя родилия 
си край, който е напуснал 
преди 70 години.

съгласноПървите решения за бута
не на гаражите на собствени 
цигге, а те са 21, са взети 

10 април 1989 година. Ка 
кто ни осведомиха в съот
ветната общинска 
решенията встъпват в сила 
след като измине срокът за 
оплакване. В случая това са 
15 дни. Всички собствени
ци в определения срок са 
отправили жалби до второ- 
стопения орган, освен соб
ственика на будката за сан 
двичи, която също трябва да

гне задочно завършил и пи
еше педагогическо училище 
в Белград.

Учнтелстпувал Лиани Хрис 
топ и Лииолпст, Ключ, Ва ле
ко. Впшеград. в Зворнни на 
река Дрина, бил и директор 
на средно училище 
40 години. Пенсионер е от 
1967 година и живее н сено 
Лниолпсг и Мачва.

Освен с просветната раба 
та Христов се занимавал п 
с кооперативното дело на се 
лото. През започната 1934 го 
дина е бил един от орган и за 
торите за изграждане на сол 
ски кооперативно-просветен 
дом с огромна зала в с. Лп- 
полнст. Това бил единствен 
такъв обект в равна и бла 
та Мачва. Особен смисъл 
проявява в организирането 
на научни срещи на просвег 
нкте работници в Баня Ко- 
внляча. През окупацията пре 
живява тежки дни: домът 
му бива опожарен, той бива 
арестуван от окупаторите...

От младини Анани Христов 
педантно и с точност пише 
а изучава миналото на род 
ния си край. Той има голя
ма библиотека, за която каз 
ва, че му е най-голямото бо

иа

служба,
на започва 
Босилеград. Поради военно
то време прогимназията за- 
вършава в Кюстендил през 
1921 година, след което се за 
връща в родното си село. Па 
ща му Христо имал желание 
да го учи за свещеник в 
Битоля или Призрен. Но, мла 
дежът Анани имал други пла 
нове. Той искал да учи в 
средното моряшко училище 
в Дубровник, а сетне да лих
ва с параходи по моретата 
н океаните по целия свяг. С 
това не се съгласил баща му. 
като му предлагал да отиде 
в тогавашната военна акаде
мия на Югославия. Докато 
се договорили къде и какво 

годината минала.
в селото

прогимназия в

На края ни остава да се 
надяваме, че със следващия 
ни текст за гаражите ще увепели
до.мим читателите ни за ре
ализацията на решенията за 
бутане!

/V Т.Стоян Евтимов

ТУРИЗМЪТ В БАБУШНИШ- 
КА ОБЩИНА

НИСКИ ЦЕИИ
8
ЗВ8ЙСИ4 БАНЯда учи

Като „най-учен“ 
станал писар в общината в 
Шрнощииа.

Тогава Анани изпраща мо 
лба до Министерството 
просветата в Белград 
приемат, в което и да бкло 
падагогическо училище в Съ 
рбия. Молбата му била при
ета и през 1922 година става

■ ПЪЛНИЯТ ПАНСИОН в 
СТАЯ С ДВЕ ЛЕГЛА Е 
145, А В СТАЯ С ЕДНО 
ЛЕГЛО 160 ДИНАРА ■ 
МНОГО ПРИЯТНИ ИЗ
НЕНАДИ ОЧАКВАТ ПО
СЕТИТЕЛИТЕ

на
~зго

До Звонска баня, недале 
че от село Звонди, се стига 
по живописната долина на 
река Ерма. Банята е на 670 
м надморска височина и е 
една от най-високите бани в 
Югославия. Благода|рение на 
специфичната й микролока 
ция банята е и климатичес 
ки санатроиум. Тишината, 
чистият въздух със стабилна 
тем перату р а, бл агоп рс 1ятните 
въздушни течения и буйна 
та зеленина 
всеки престой 
баня. Римският басейн и 
други археологични наход 
ки ни говорят, че банята е 
била известна още в древни 
времена. След много векове 
Звонска баня отново е ста 

лечебно място през 
1912 година. Олигоминерал 
пата вода на банята 
температура от 28°Ц и под 
помагат лечението на забо 
лявания на локомото.рния а- 
парат нервни и профеопо 
нални болести, високо кръ 
вно налягане и други забо 
лявания.

Звонска баня

ПО подаряване В

*• 1Щ1111111. П Г ОБЩИНИ БЕЗ РЕЗИЛИШ
И този път 

ЦИЯ по
правят приятен 

в Звонска
първата ак 

кръводаряване (вто 
рдта е запланувна през сеп 
тември) в Босилеградска об 
щина премина както и до 
сегашните — с големи обе 
щания преди акцията и мал 
ък отзив на кръводарители 
тс. Именно, и този път, как 
то и всяка година, в общип 
ската

проценти това е едвам 5 на 
сто, което говори, 
зи път че и то 

хуманността изостана.
Между 17-те отзовали се 

в акцията 6 души 
средношколския образовате 
лен

са от

център „Иван Караива 
нов' (5 ученика и 
подавател), след 
двама са от цеха за суше 
не на овощия и зеленчуци, 
строителното

нала
един пре 
това поима организация на Соци 

алистическия съюз, която в- 
същност и трябва да бъде

предприятие 
„Изградня, „Автотранспорт”

инициатор на акция
та обещаваха, че ще поло

и по един от отделението 
на вътрешните работи, Об 
щннеката скупщина, Здрав 
ния дом, административната 
служба на общинските фон 
дове и конфекцията.

Да кажем

жат всички 
та да бъде по-масова 
зивът на

усилия, акция
и от

кръводарител итс 
■но-голям, да бъде реализи 
ран общинският

Както узнахме от Светла 
на Йованович, завеждан I 
маркетинг в гостилнинарско- 
-туристическо 
„Сърбия“ в Пирот, 
пансион в Звонска баня в 
стая с две легла е 145, 
стая с едно легло 160 
|ра. Полупансионът 
тин с 10 на сто.

план по 
кръводаряване, в който е 
записано тази

На синката са двама изатовски ловджии — Никола 
манов и Борис Панайотов. От снимката се вижда че ловът 
наистина е бил богат — пет лисици. Снимката е направена

Гно°слД™1ияЕДеГ^е0е =!
У ц- 3атова и на погребението му изатовски- 

почетии и з стрели!*" С пушки на |РаМо и са го изпратили с

Днес ловците

предприятие 
, пълният и това, че тази 

акция, за |разлика от 
га, беше

драгоценна 
течност да дадат над 300 ду 
ши. Обещанията обаче

досе
проведена не от 

Завод за транефузня 
ъв от Белград, 
за транефузия на 
Здравния

а в 
дина 

е по-ев

и то
зи път останаха само обеща 
ния.

на кр
В акцията, 

проведе на 31 май
а от екипажкояго се 

тази го 
се отзоваха само 17 

души, а к|ръв дадоха 15. В

кръв от 
дом в Сурдулица.са много, а лисиците. . . динаА. Т. д. ч.

М. Я.
1» СТРАНИЦА
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РАБОТНИЧЕСКО - СПОРТ
НИ ИГРИШизичееКа щтдоХЗрд®?® ТЪЖЕН ПОМЕН 

На 23 юни 1990 година се 
навърша в ат

ШЕСТ МЕСЕЦАДЛ“ отново 

най-добър
ЛЕКА АТЛЕТИКА

СРАВНИТЕЛЕН УСПЕХ на нашия мил 
съ-

от смъртта
и никога непрежалим 
пруг, баща и брат и дядо

ТОДОР ТОДОРОВ - 

ТОЦА "ШОШЕЯ“
На 3 юни тази 

Белград се проведе отборно 
републиканско 
по лека атлетика за девой 
ки, на което въе участие и 
„Железничар“ от Димитров 
црад. В остра конкуренция 
младите димитровградчанки 
са зеали четвърто място. На 
пръв поглед може би това 
не представлява особен ус 
пех, но ако кажем че пред 
димитровградските девойки 

класирали отборите 
на най-известните в страна 
та лекоатлетични дружества, 
тогава и четвърто място за 
ентусиастите от Димитр зв 
град наистина е успех. Как 
то изтъкна Александър Мар 
ков, треньор на младите ди 
митровградчанки, 
според силите и постигнати 
те резултати те трябва да 
се класират на трето място.

Обаче подредата на Души 
ца Деянова е допринесла за 
по-слабото класиране. Инак, 
с Душица е била и Ваня 
Георгиева, която 
ра бягане спечелила трето 
място. На края окончателно 
то класиране е 
на първо място е „Парти 
зан“ от Белград на второ 
„Дървена звезда“ също от 
Белград, на трето .ДСаблови“, 
от Светозарево, четвърто 
„Железничар“ от Димитров 
драд, пето „Слобода“ от Ча 
чак, шесто младежки леко 
атлетичски клуб „Белград“ 

Към този успех трябва да 
добавим и третото място на 
Пети Гюрова и Душица Дед 
нова на ученическото ре 
публиканско първенство, ко 
ето тези дни е проведено в 
Ниш.

година в В продължение 
Дишните работническо-спорт 
ни игри в Дмш1ровградска 
община се проведаха надпре 
вари по хандбал. Първо мя 
сто

на тазго-
първенство

на сто мет
неговия бла-заличи спомена поспечали миналогодиш 

пият победител — „ГИД“ 
Димитровград. На втфо се 
класира отборът на СВР, 
докато трето взе „Балкан“.

Времето не може да
городен лик, човеклюбие и бащинна обич.

посетим вечното му
залеем гроба му със сълзи

жилище в ди-следното: На този ден ще 
митровградските гробища, ще

И П°КанХ 'близки и познати да присъствуват на помена!
Остава още да се завър 

ши състезанието по спортен 
риболов. С това ще бъдат 
завършени 
-спортните игри в община 
та. На класиралите се на 
първо, второ и трето място 
отбори ще бъдат връчени 
купи, дипломи и скромни 
награди. Това ще стане на 
тържеството «а 27 юни по 
повод Деня на самоуправи 
теля.

Опечалени: _

сг^ВГераОЛзГе^в^ЙордГа0н Д™Ди^ий.р, внуци и внучки и 
останали многобройни роднини

са се
|работническо-

ТЪЖЕН ПОМЕН 
На 10 юни 1990 година се 

павършаватреално
ДВЕ ГОДИНИ 

от смъртта на нашата ми
ла и никога н еггре жалим а 
майка, съпруга, баба

А. Т.

На 30 май в Бела паланка 
— центъра на II зона на 
Работническо-спортните игри 
в региона се проведе съве

Р. АЛЕКСОВА СЕ КВАЛИФИЦИРА НА СВЕТОВ
НОТО ПЪРВЕНСТВО Анка Николова 

ПлетачнатаНа републиканското първенство по спортна стрелба 
за инвалидни лица в Смедерево Ружица Алексова от Ди
митровград се класира на първо място с 375 (от 400 въз
можни) кръга и плучи право да участвува на световното 
първенство в Афен, в Холандия.

Световното първенство ще се проведе от 14 до 28 юли 
настоящата година, обаче участието на Ружица Алексова 
с под голям въпрос. Недостигат 11 000 динара, а при наето 
ящата „суша“ едва ли могат да се наберат толкова сред
ства. Шанс да отпътува е — ако се поведе още веднага 
акция по събиране на средства и ако й се притекат на 
помощ съдържателите на частни заведения и търговски 
магазини и гражданите.

Инак Р. Алексова е заслужила да й се излезне на
среща. Преди две години на Олимпиадата в Сеул тя зае 
второ място и донесе сребърен медал, като по цял свят 
разнесе славата на родната страна и родния Димитров
град.

щание с представителите на 
общинските съвети на синди 
катите, където са били оцре 
делени домакините по опре 
делени спортни дисциплини 
в рамките на работническо- 
-спортните игри. На Димит 
ров град се падна да органи 
зира състезанието в теглене 

стане

от Димитровград, родом от 
с. Верзар, ШтШш»

Времето минава, но никога не ще заличи спомена по 
нейния благороден лик, човеколюбив и майчина ^обич. 

Опечалени:
Съпруг Михаил, синове Руско, Стефан, Георги и 
ла, дъщери Станика и Борка, внуци и внучки и останали 
многобройни роднини

Нико-
на въже, което ще 
през есената на настоящата 
година.

д. Ставров

ТЪЖЕН ПОМЕН

На 12 юни 1990 година се 
навршават четиридесет дни 
от преждевременната 
надейпа смърт 
мила и непрежалима дъще 
ря, сестра, внука и братов
чедка

Д. Ставров ТЪЖЕН ПОМЕН
и не-

На 13 юни 1990 година на 
вършават се ДЕСЕТ ТЪЖ 
НИ ГОДИНИ от смъртта на 
нашата мила и никога не 
забран има майка, баба, тъ 
ща и свекърва

на нашата
РЕГИОНАЛНАТА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

ПЕТА ПОРЕЩ ПОБЕДА СОНЯ
ТОНЧЕВАПетрана

Стоянова
(1911—1980) от Димитровград

•й- ,АСЕН БАЛКАНСКИ“ — „БОРАЦ“ (БЪРЗИ БРОД) 1:4 (0:1)

от БелешДимитровград, 3 юни 1990 година. Игрището „Парк“, 
Времето облачно, но приятно за игра. Зри-теренът тревист, 

тели: 500 души.
Голмайстори: Д. Раичич в 25, 3. Петрович в 69 (от дуз

па) и 86 и 88 минута, за „Борац“, а Деян Митов в 63 мину
та за „Балкански“. Жълти картончета: Д. Алсксов и Т. Со
колов (,Л. Балкански“) и С. Миличевич и Д. Ранчич („Бо
рац“).

Съдията Пре Драг Милкович от Ниш.

Този ден в 10 часа Ще посетим гроба и на димитров
градските гробища. Каним роднини и приятели, близки и 
познати да ни придружат.
Опечалени: майка Верка, баща Иван и брат Ивица и оста
нали многобройни роднини.

Времето минава но нико 
га не ще заличи от споме 
на нейния светъл и благоро 

С всеки изминатден лик. 
ден, все повече зейва огром 

празнота и никога нинатаБързобродчани заслужено 
взеха двете точки, които са 
от голямо значение на ди 

В иослед 
кръг „Асен Балкански“ 

сили с „Омла

ТЪЖЕН ПОМЕНщо не ни я заличи.А. БАЛКАНСКИ: Милко
Соколов 6, Мирослав Стефа 
нов 5, Любиша Таков 5 (То 
шко Соколов), Милован То 
лорович 6, Зоран Христов 
6, Драган Алексов 5, Пери 
ца Георгиев 5, Деян Митов 
5, Александър Станков 5, Зо 
раи Стефанов 5 (Драган Дон 
чев).

светлата ТиПоклон пред 
памет.

На 15 юпи се павършават 
40 дни от смъртта па пашия 
мил и непрежалим съпруг, 
баща, тъст, зет, брат, вуй
чо, чичо и шурей

митровгра дчан и. 
ния
ще црсмери 
динац“ от Малошищс. От нейните най-мили

д. с.
Стоян
КараджовНа 6 юни навършиха

БОРАЦ: Боян Филютович 
6, Горан Вукадиновгзч 6, Зо 
ран Йованович 6, Любиша 
Димитриевич 6, (Любиша 
Динчич 7), Небойша Васко 
вич 7, Саша Миливоевич 6, 
Драган Ранчич 7, Драган 
Стаменкович 6 (Славиша 
Петрович 7), Предраг Це 
кич 6, Зфан Тасич 7 и Зо 
ран Петрович 8.

ШЕСТ МЕСЕЦА учител

ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВНОТО 
ВЪЗПОМИНАНИЕ па скъпи 
я пи покойник ще се състои 
в петък, на 15 юпи т. г. в 
12 часа на гробищата 
в село Бистър. Каним роднини 
да посетим вечния му дом, да 
го обсипем със цветя.

от смъртта на нашия мил 
съпруг, баща, тъст и дядо

Васил
М. Даскалов

от Димитровград

и приятели всички заедпо 
го облеем със сълзи и да

Футболистите «а „Асен 
Балкански“ продължават с 
пораженията. В неделя на 
3 юни, като домакини, те 
претърпяха пето поредно по 
|ражеиие. Този път пи сра 
зи „Борац“ от Бързи брод 
край Ниш с 4:1.

ВЕЧНО СКРЪБЯЩИ:

съпруга Злата, дъщери Иадица и Милка, ат Мишо, зет 
Борис, тъст Тодор, сестри, брат», Оалдъзн и миогоОротш
племенници.

му дом па димитровгрпд-Този ден ще посетим вечния 
гробища. Каним близки и познати да учпетвувпт п 

Опечалени: съпруга Пада, сип Мокария, дъ
щеря Любинка, зет Утеша, вунци Ненад и 
Деян и др. роднини и позлати.

ските
помена.

СТРАНИЦА 1»
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забавасаТиРа *
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

Даскале, защо 
ти е бялата 

боя?

Наринатурен енран

Тона Пило пропи пст-шест 
п Босилеградски НАСЕРгодини

юрпй. В едно подвсдостпено 
училище, което било отда 

от централното учи 
лище около Ю 1<м се спър 

тебиширът. Даскалът 
но упраилс

лочено

ншл
ръчал-поръчал, 
нието на училището никак 
мс изпращало тебишир. То 
гала учителят изпратил Мри 
служника и му казал:

Здраво ба)а-Манчо! Прочита' у „Братство“ да 
ш се 1авил Ъока из наше село, па реко’: кад }е 

}ави он, могу и )а, )ербо сам ^а 
.Та сам — Насер. Еве како

могъл да му се 
од шега повише познат, 
сам добил то) име.

— Иди при директора и 
му поискай бяла боя!

Когато пристигнал в ден 
тралното училище, при ди 
ректора, прислужникът мре 
дам поръчката.

— Е. защо му с па тпоя 
даскал бялата боя? — попи 
гал директорът.

— Да белоше черната дъс 
ка, та учениците да пишат 
с въглени.

Кид бео Ьак у основну школу, имаше нека- 
наставник што млого волеше да се игра — 

лолитику. Беше изабрал неколко Ьака у гюлитич- 
ку секци)у, па )е )едън бил — Тита, дру^и 
Сукарно, треЬи — Селаеи)е, челъртп — Нехру. . . 
А )а — Насер. Деца ме кърстише Насер и ]а си 
остадо' Насер. Данъс ми нико} не знаде право име.

Сталин. Еве како

къв

Т<Ч-9*. Али, у наше село има и —
— Другарю Бояджиев, говори се, че си се записал в три

партии?
— Вярна е, но само до изборите, след това ще

партията — победителка на изборите“
(Карикатура Б. Николов)

он добил ти]а прекор. Кад се звърши рат, овида 
навале на народ: узима)у жи- 

. Народ се 
буде! Тека

остана в наши пуравелници
то, отима)у евшье, сеца)у за вуну. . 

побуни. А они кажу: „Мора тека да 
су рекли другови Тита и Сталин!“ Е, ти) а на- 
шинац не сме)ал да пцу)е Титу, али напцувал 
Сталина. Али, )едън га при)ави, уапсе га. Од- 
лежи он колко му одрапили ,върне се и — по
стене Сталин. После, кад се 
Сталин, ови)а наши почели да ока)у по Сталина, 
онога тамо, а нашити Сталин си Ьутал. Пита)у 
'■а: „Што га, бре, не пцу)еш? Бар съг можеш сло- 
бодно. . А он рекъл: „За сам га гщувал кад }е 
требало“.

Венс Ников

ДИМИТРОВГРАДСКИ МИЛИ ШЕГИ
скарали Тита и

Бяха само Трима. . . и решението се под
писа!

Другарите ни обещаваха хляб, колкото да не 
мечтаем за торта!

Някога Юда беше един от дванайсетте, го
споди!
— Какво се случи, та броят им толкоз на
расна?!

Един димитровградски скептик каза развъл
нувано:
— Фактите на нещата трябва да се разгле
ждат не като картина 
скулптура — отвред!
П. С. . . . и завинаги пресъхна желанието 
ату да говори на събрания.

Него, да се да манем од ти)а големци, )ербо 
)ош има на влас’ они)а што су ударени по тил 
със мокру чарапину, па може. . . Ма, какво ми 
може? Немам лимузину. Немам паре у банку. 
Немам ни партиску к&ижицу. Не мож’ ни жеяу 
да ми вата)у, дербо немам шг н»у Мож’ ми шьу- 
ну под пенцер, да ми одува)у прашину и да ми 
се вану. . . Али, ни то) бъш не би могли, дербо 
он како сам почел да старе)ем. он се нешто леда. 
Кута се к’о на пужела рогови. Зато) се витпе и 
не женим. А женил сам се. . . Ни сам не знам 
колко пути!

отпред, а като
А

Фирма ГУП търси сътрудник!
Предимство имат кандидати с диплома по 
Големи Умишлени Проекти.т

Съвсем за кратко време, без много усилие 
създадохме герои в изобилие.

Ако ходовете, които прави на новия си пост 
приложи в шахмата, сигурно ще стане све
товен шампион.

Ш
Докога тези, които в името. на демокрация
та се докопаха до дървото на живота, ще 
берат плодове само за себе си?!

Осъдиха го поради липса на доказателства!
Отидем на печалбу. Опечалим паре и — жену. 

Доведем ду у село, у моду стару чатмару. У първо 
време, док )е жешка работа, она не види моду 
сиротигьу. А кад во) прояде мерак, она си отиде.

Някои другари държат толкова на своето 
мнение, че за друго не искат да знаят! Имало е някога и „Остров на блажените1', 

само че сега го наричат „Остров на прибли
жените“.Бъдещ епитаф:

„Той цял живот най-беззаветно
„Ни сме хора без произход, ние сме хора 

без език, ние сме хора без герои, ние сме 
хора без улици, ние сме всичко, само не сме 
ние. .
П. С. Нима всичко 
на прогреса и светлото бъдеще!?!

Зденкц Тодорова—Свилеиковц

Бада-Манчо! Ко)и де рекъл: „Све су жене 
исте!“ неде погрешил. ^ сам се у тод уверил оно- 

пути колко пути сам се женил. Док )е у 
кревет, к’о да има струда у н»у. А кад треба да 
се дигне, она се отедза, боли )у глава. . . Ма, 
липцотина!

служеше 
за пречка на прогреса!“

лико
Казват, че димитровградчани много хубави 
книги писали!?
П. С. Само че защо се разписаха и онези, 
които до вчера ги гореха!?

това е казано в името

На крад, дош дедно да ти кажем 
лим да цугам. А кад се нацибам, да правим пизда- 
риде. Мода среКа што социдални радник, милицида 
и доктори не зна)у ко)и )е наддежан, иначе би 
одавно заглавил у апсу. Али, бъш ме брига. ^а 

велим: боле мъртав пидан, у апсу, него мъртав 
у землу!

за мене: во-

Актуален съвет
[-л.ее, хлисво (?ге"\
1 овисн-дли грулг в А -ХОРЛГЯ ВЪРВЯ Р7 л

гвъм евроттл, я вие?,,,
-ГОГДВЯ тшшеге 

исюриишдвюто-
РРЖЬЦИ,,, 'Тихи
(ЬРонтове 
отъргя 
дя-щпр!!\

\ аря-рувасия ррм.

А1д здраво!
Насер
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