
шгеЯо С указ на президента на 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из- 

„Братство“ е удо- 
Орден братство и

дателство 
стоено с 
единство със сребърен ве- 

особени заслуги внец за 
областта на информативна- 

графическа дейност ита и
за принос в развитието на 
братството 

между нашите народи и на-
и единството

родности

ГОДИНА XXIX а БРОИ 1461 ^ 24 АВГУСТ 1990. Г. Щ ЦЕНА 2 ДИН.

ОФИЦИАЛНИ ИЗКАЗВАНИЯ ПО ПОВОД СЪБИ 
ТИЯТА В КНИНСКА КРАЙНА И РЕФЕРЕНДУМА 
НА СЪРБИТЕ В ХЪРВАТСКО ЪНДУМА

Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ТЕЛСТВОТО НА СФРЮ:

ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СР СЪРБИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА 
СФРЮ

СЪРБИЯ Е И1МНА № ПОМАГА 

СЪРБИН I ШИИ
ПА ПРЕДСЕДА- ;

Няма да допуснем | 
гражданска война

ва тези твърдения са още 
една обида по адрес на сър 
бите в Хърватско, 
от тях никой не може по- 
-добре да 
разбере натиска, 
са подложени. Тези обвине- 
ния са безсмислица, още 
повече, че 
ска

КЗ Защитата на равноправието на народите и 'гражданите 
в Югославия е не само едно от най-важиите задължения 
на Председателството на СФРЮ и на институциите на 
системата, но е и основно условие за съществуване на 
Югославия

Ш НЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОВЕЖДА ПОД ВЪПРОС ПРАВОТО 
НА ГРАЖДАНИТЕ ИЛИ НАРОДИТЕ НА ПОЛИТИЧЕ
СКА ДЕЙНОСТ И РЕФЕРЕНДУМ

понеже

почувствува 'и 
на който— Председателството на 

Социалистическа федератшз 
на република Югославия и

се казва в писмотоили референдум. Всяко от
ричане на тези права про
тиворечи на битието на де- Председателството на СР 

Сърбия уведоми обществе
ността в нашата страна за 
съдържанието на писмото 
си. което след обнародвани
те съобщения на председа
телствата на Хърватско и 
Словения е изпратило до 
Председателството 
СФРЮ.

„Югославските народи се 
обединиха в една държава 
със силна увереност, че тя 
им гарантира равоноправие. 
Защитата на равноправието 
на народите и гражданите 
з Югославия е не само едно

2. Председателството на 
СФРЮ трябва да ускори 
подготовката ва гласуване 
на Закон за отцеплението, 
който трябва да създаде въ 
зможност на народите, ко
ито искат да се отделят от 
Югославия мирно да осъще 

на ствят целта (си и при това 
да не засегнат интересите 
на народите, които ще ос
танат в югославската общ
ност. В този смисъл Пред
седателството на СР Сър
бия смята, че народният ре 
ферендум е единственият де 
мократичен път за реали- 

от най-важните задължени- зация на правото на наро- 
я на Председателството на дите на самоопределение и 
СФРЮ и на институциите е необходимо да бъде вкл- 
на системата, но е и основ- точен в 'споменатия Закон, 
но условие за съществува
не на Югославия — се каз
ва в писмото на Председа
телството на СР Сърбия до

компетентните органи на 
федерацията 
Борисав Йович пред радио- 
- телевизията 
то следят събитията и раз
витието на политическата 
обстановка в страната. Ис
кал! да уведомя обществено 
стта, че Председателството 
ча Югославия няма да допу
сне на събитията в страната 
да получат форми и разме 
ри, които биха могли да за 
страшат животите на граж
даните и ще използува 
всички свои конституционни 
и законни права и отговор
ност да не допусне стълк
новения, кръвопро. 
ли гражданска война, 
ки органи в републиките и 

и от-

Социалистиче- 
република Сърбия и 

Сърбия не
заяви д-р

гражданите на 
крият подкрепата си на 
сръбския народ в Хърват
ско. Напротив. Социалисти
ческа република Сърбия и 
сръбският народ, както и 
гражданите на Сърбия, ко
ито през цялата си истори- 
я на дело потвърждаваха 
солидарността си с всички, 
които се борят против не- 
правдините и унижението 
смятат за свое право и 
свое задължение с всички 
разполагаеми демократични 
средства да помогнат сър
бите в Хърватско, за да бъ
дат защитени техните чове-

непрекъсна

литие и- 
Всич

Освен тези предложения, 
искаме да подчертаем, че 
твърденията, според които 

на съществува някакъв сцена
рий вън от Хърватско, от
носно твърденията, че сце 
нарият на тези събития се 
прави в Сърбия представл
яват само още един опит за 
измама на собствената и 
по-широката общественост и 
за укриване на )елементар
ния факт, че тези събития

шки и граждански права и 
тяхните човешки и граж
дански права и тяхната ег- 
зистенция.

общините са длъжни 
говорни да действуват в пол 
за на демократичното раз- 

конфликтите
Председателството 
СФРЮ.

Органите на властта в 
Хърватско пред ' очите на 
цялата югославска и светов 
на общественост с помощта

решаване на 
и политическите проблеми. 
При това не може да се до

На края споменаваме, че 
смятаме за политически не 
приемливи и морално недо 
стоиш! критиките от Хър
ватско и Словения, които 
се отправят по адрес на 
председателя на Председа
телството на СФРЮ д-р 
Борисав Йович и Югослав
ската народна армия.

Борисав Йович

вежда под въпрос правото 
на гражданите или народи 

политическа * дейност

политически 
изграж-

мократичните 
отношения, които на репресивни мерки се о- 

гштаха да отнемат на сър
бите в Хърватско основно
то им човешко право сво
бодно да изразят мнението 
си. От публикуваните днес 
съобщения се вижда, че за 

своя постъпка те до- 
поискали подкрепа 

Председателството 
СФРЮ. Затова Председател 
стпото на СР Сърбия иска 

Председателството 
СФРЮ, в рамките на кон
ституционните му задълже
ния и отговорност, да ие до 
пусне никакво по-нататъш
но нарушаване на човешки
те права па сърбите в Хър
ватско, които са им гаран
тирани с Конституцията.

Застъпвайки се за пред
приемане на мерки за за- 

копетитуционнми

даме.те на

СЪЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТСЪОБЩЕНИЕ НА са непосредствено послед
ствие на постъпките на хър 
патските власти. Освен то-Референдумът е консти

туционно право на 

гражданите

тази 
ри са юоооооаовнаОТ

IIА 15 АВГУСТ Т. Г.
наот Тържества на гранич

ните застави
те" демократичен начин и така тряВна да ее 
завърши.

Съзният изпълнителен съвет
обсъди^актумната Обстановка в страната през призмата 
ка драматичните събития в Книнска крайна и издаде 
съобщение, в което между другото 1се казва: нащита

строй на СФРЮ, с помощ- 
които ще се възста- 

с Кон-
„Съюзният изпълнителен съвет констатира, че ~

даните имат конституционно право непосредствено да ' 
разяват политическите си становища във връзка с о V 
ствяването на интересите си и таченето па национално гп 
си амообитност и култура. Това е в унисон 'С положшел-

та ио
нови гарантираното 
ститу цията рав1 юп р а ви е 
гражданите па СФРЮ, Пред 
седатслството на СР Сърби- 
и констатира:

]. Настаналата криза кри 
‘сноречиво показва, че про
блемите в Югославия не мо 
гат да 'се разрешат с

па амандмоиски ире- ;
п съществуващата

на

наните процеси в страната и демократизацията 
егвото. Държавните органи са длъжни да осигурят усло
вия за референдума на гражданите по начин, които е 
предвиден в Конституцията. по-

Този референдум на гражданите обаче не може да 
Г/ьде основа за непосредствени промени в 
между и в обществено-политическите общности, които са 
утвърдени в Конституцията на СФРЮ и конституциите на 
републиките. Вън от конституционната процедура не мо
тат да се създават отношения на автономия.

мощтаотношенията
правки
Конституция и затова с не
обходимо час по-скоро ДВ 
бъде приета попа Коиститу 

коятоция на Югославия, 
трябва да бъде държава на 
онези югославски народи, 
които искат да 
мир и сговор;

Граничарите на Югославската народна нрмия и на
селението от крайграничните места тържествено ознаме- 

в нунаха 15 август — деня на граничаря. Обширни инфор
мации четете ио сгр. 5.

Съюзният изпълнителен съвет констатира, че на
пук на създаденото високо напрежение референдумът ма 
гражданите в Книнска крайна се провежда по мирен и 
демократичен начин и така трябва да е завриш...

живеят



НАС |И Н| ПО СВЕТА
ИРЛ1Ю-ИРАКСКО ДОГОВАРЯНЕ

СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТ НА ООНРЕЗОЛЮЦИЯ НА Ускорено е разменянето 

на пленницитеОТ ШАП СЕ ТЪРСИ ДА ОСВОБОДИ
ш/еничество в двете стра
ни от 
ната
менянего

Ирак успешно приключва 
операция, прекъсването на вои-комплицираната

оттеглянето на военни- 
от Иран. Узнава 

иракските войници 
са напуснали 90 на сто от 

квадрат-

преди две години.
на пленниците пре 

започнал
т. е.
тс си сили 
се, че■ ЕДНОСТРАНЧИВОТО РЕШЕНИЕ ЗА АНЕКСИРАНЕ 11А 

КУВЕЙТ Е ПРОВЪЗГЛАСЕНОЗА НЕВАЛИДНО, А МРАК 
Е ПРЕДУПРЕДЕН ДА НЕ ПРЕДПРИЕМА НИКАКВИ 

АКЦИИ КОИТО БИ МОГЛИ ДА ЗАСЕГНАТ ЧУЖДЕС
ТРАННИТЕ ГРАЖДАНИ

трудната седмица
президент Хусе- 
се тълкува като 

се облекчи по
левия фланг 

оттам военните сили да 
се изпратят към Кувейт по
ради избухване на евентуал 
на война.

ди една 
иракският 
ин, което 
мамевър да

ИЗКЛЮЧИЧСЛНО
сганошш в региона 
липа, предизвикани 
:шяти на иракските

Куисйт ни 2 август 
опасност

Зина
2000с И1ша- 

воешш
целокупните

километра окупирани и- 
територии. Лредста-

Ирак и Иран са и 
дневно да

ин ложението наримски 
Iители па

сили на
получи още една 
Оповести м иракския нрези 
дент Саддам 
иаяии, чс неговата страна с 
решила да „гости" чуждее- 
•Iранните граждани в Ирак 
п Кувейт. Това „гостоприе
мство" щс трае нсс докато 

опасност от чу- 
агрссия пьрху

и коСъветът по сигурност на 
Обединените нации преди 
няколко дни до Багдад от
прави решителен иск като 
потърси веднага да създаде 
условия от Ирак и Кувейт 
да си заминат всички граж
дани на трети страни и на 
посолотвените работници но 
техните страни да даде въ
зможност с тях да установ 
ят неотложен и постоянен 
контакт.

Петнадесет страни — чле 
ики на Съвета също така 
търсят от Ирак да не прел 
приема никакви акции, ко
ито мегат да засегнат енгур 
ността и здравното . състоя
ние на чужденците.

ннпте дипломатически
мисии в Кувейт и 

за отегл яне па и му> Iщетпото 
и тяхппге служащи". 

Мухамед ал Салам, поела 
на Немей, единната ар

се договорили 
разменят но 9 хиляди пле- 

които са останали н
Хусснн катонсуларин

нници,

чпк
. бска държава, която е чле 

па Съвета, гласува занка
резолюцията, но подчертал 
че храната трябва да 
през блокадата на Ирак.

търси от 
11ерсс

съществува 
ждестранпа 
Мрак, заяви той. Хусснн о- 
баче не каза колко има та' 

па конто не се

МП ИС

Веднц Съветът 
генералния секретар 
де Куеляр*. който преди това 
е оповестил чс» съществува 
възможност лично да се 
придружи на двамата нрате 
нпин, конто вече изпратил 
в Ирак на разговори за съ
дбата за чужденците, ведна 
га да установи контакт с 
Багдад и да издействува 
Ирак последователно да пр 
оведе решението ца това тя 
ло на световната органнза-

кина гости, 
позволява да напуснат него
вата страна.

жденцп, всред които около 
|ц хиляди замадноевропейс- 

включвайки и 3 хиляди I 
п 4 хиляди вс- |ки.

американци 
лнкобританци. Ирак ги дь- 

заложници.В четвъртата резолюция 
на Съвета по сигурност се 
провъзгласява за ..невалид
на и беззсилна анексията на 
Кувейт" и от Багдад се ть 
рсн да анулира заповестта 
за затваряне на чуждестра-

ржи като

Досега от Кувейт и Ирак' 
900 юго- 
Нашите

се завърнаха към 
славски граждани, 
граждани не са па списъка

пия.
В Ирак и Кувейт се на

мират над два милиона чу- заложници.

Разговори х иракски и 

кувейтски представители
Войната, официално, завърши

В ГЕРМАНСКАТА ДР
■ Преди няколко дни в Бе- 
Л1рад се състояха официал
ни разговори между съюзн
ия секретар на външните ра 
боти Будимир Лончар и по 
дпредседателя на правител
ството и министър на чуж
дестранните работи на Ку
вейт Сабах ел Ахмет ел Са 
бах. Сабах заявил, че ирак
ската агресия е имала цел 
да мени географическата ка 
рта на целия този регион 
и да се сложат под конт
рол най-богатите находища 
с невт и по този начин да

външните работи. На поела 
пика е казано, че е необхо 
димо да започнат прегово
ри за премахване причини
те и последиците от агре
сията п да се осуети пона
татъшното опасно изостря
не на кризата. Югославия и 
като председателствуващ дв 
ижението на необвързаните 
счита, че всички решения 
трябва да минават през Съ
вета по сигурност на ООН 
Още повече ако се има пре 
двид, че той е отговорен за 
спазване на международния 
мир и сигурност.

Изхождайки от принципи
те па хуманизма и между
народните права, па ирак
ския посланик бс апелира
ло Ирак веднага 
възмонжост на всички чуж 
денци свободно и според тя 
хно желание да напуснат те 
риториите на Ирак и Ку
вейт.

иракската интервенция вър
ху Кувейт. Той подчерта 
че Югославия, изхождайки 
от основните принципи на 
собствената външна полити 
ка, както и принципите на 
политиката не необвързано
то движение и хартата на 
ООН, осъжда агресията и 
провъзгласената анексия на 
Кувейт от страна ма Ирак 
и че в сътрудничество с не 
обвързаните страни и дру
ги международни фактори 
предприема всичко с което 
може последиците на агре- 

С%&Ш& . - възмож
ните й политически проце- ио порано да се премахнат 
си в целия свят. !|У В Съюзния секретариат

Съюзният секретар на въ- на външните работи на ира 
шините работи осведоми ку кския посланик Фахди Кара 
вейтския представител за ши тули са изнесени становиш 
роката активност на Югос ата на Югославия след при 
лавия и като председателст емането на най-новото пор- 
вуващ движението на необ чение на иракския минис- 
вързаните, коят0 тя е пред тър на външните работи до 
приела от първия момент на нашия съюзен секретар на

Правителството се разпадна
Министрите в правител

ството на Германската де
мократична република из 
редовете на Социалдемокра 
тичната партия преди няко 
лко дни си подадоха остав
ка. Оставките последваха 
след решението на парла
ментарната фракция за из
лизане от коалицията. В 
правителството на министър 
— председателя Де Мезиер 
от редовете на Социалдемо- 
кратичната партия имаше 
седем министри.

По също време още ня
колко министри са си по
дали оставки или са увол

нени така че сега в гграви- 
телтвото от общо 23 са ос
танали 14 министъра. Де 
Мезиер е останал без ше
фове на няколко твърде 
значителни ресори: за вън
шни работи, стопанство, сел 
ско стопанство, финанси, 
търговия, работа и социал
на политика, правосъдие, 
комуникации и някои дру-
III.

С разпадането на прави
телството досега е отворена 
най-голямата 
гашното му 130-дневно съ
ществуване.

криза в досе-да даде

СЛЕД САНКЦИИТЕ НА ОН СРЕЩУ ИРАК

България е най-много 

засегнатаЮгославското правителство 

отправи апел кьм Ирак България ще се 
ва със Съвета по сигурност 
към ОН за да намери ре
шение за своите икономи
чески проблеми, настанали 
поради санкциите на ОН 
срещу Ирак. Българският 
президент Желъо Желев 
средством домашната си ТВ 
осъждайки агресията сре- 

• Кувейт заявил, че него
вото правителство ще спа-
Ирак.аНКЦИИТе на ОИ сРвЦУ

посъвет- възлиза на милиард и 200 
милиона долара и е трябва
ло Багдад да го заплати с 
нефт. При това България 
не е могла в Ирак и Ку
вейт да изнесе 
стойност от 160 милиона до 
лара. Българският прези
дент заявил, че от Ирак 
трябва да пристигне 2,5 ми

По случай решението на Ирак чуждеп- 
ците » тази страна и Кувейт да се 

държат като заложници псе докато 
премахне военната и икономическа бло
када срещу Ирак югославското правител
ство

н тяхното практично претварпне в залож
ници е протиоположно на само на основ
ната хуманост, но и на принципите на 
международното право и съвременните от

народите, 
председателствуващ дви

жението на необвързаните затова 
Мрак веднага да даде възможност 
чки чужденци свободно и въз основа нп 
собственото си желание да напуснат тези 
дпе страни, подчертана се в съобщението

не се
стоки на

ношения между държавите и 
Югославия като поиздаде съобщение, в което се дава 

подкрепа на най-новата резолюция на Съ
вета за сигурност на ОН за проблема на 
чужденците.

апелира 
на вси- \— Задържането на чужде

странните граждани и техните семейстпа
лиона тона нефт 
яна за 
Съветският

като зам- 
количество. което 

съюз тази 
дина престанал да изпоръ- 
чва на България.

го-Желев подчертал, 
ракският дълг на Еъ

че и- 
лгария
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РЕФЕРЕНДУМ НА СЪРБИТЕ В ХЪРВАТСКО ЗА КУЛТУРНА АВТОНОМИЯ

ОТ ОСПОРДВДНЕ ДО ПЪЛНА ПОДКРЕПА
*

След решението на Ср 
ъбската Н ВЪПРЕКИ РЕШЕНИЯ НА ХЪРВАТСКИТЕ ВЛАСТИ ДА ОСУЕТЯТ РЕФЕ

РЕНДУМА, ТОЙ ПРОТИЧА СРАВНИТЕЛНО СПОКОЙНО И ВЕЧЕ ПРЕЗ 
ПЪРВИТЕ ДВА-ТРИ ДНИ (МАКАР ЧЕ ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 2 СЕПТЕМ
ВРИ) ПРИКЛЮЧИ В САМООРГАНИЗИРАНЕ ЗА САМООТБРАНА НА 
СЪРБИТЕ 9 БЕЗУСПЕШНИ ПРОВО КАДИИ

селища (само през първи 
те два дни в Кшш са гла 
сували над 30 хиляди ду 
ши), в селща със смесено 
население протича при 
затруднени обстоятелст 
ва, а гласуването ще 
стане във всички селища, 
където има сърби.

Резултатите от рефере 
ндума ще бъдат известни 
през септември. Последи 
ците обаче ще се чувству 
ват много по-дълго, тъй 
като тепърва се разгоре 
щяват вербални двобои 
дали референдумът има 
конституционно и закон 
но основание или не. Впр 
очем времето е най-вер 
ния съдник и то ще ка 
же думата си. Но без да 
се изчаквг), югославски 
определените сили, търс 
ят от двете страни да въз 
становят диалог и всич 
ко спорно да решават в 
дух на демократичност. 
Това накрая повелява и 
Конституцията на СФРЮ.

демократична 
партия в Хърватско да 
проведе референдум ср 
ед сръбското население 
в Хърватско за култур
на автономия на сърби 
те в тази република на 
СФРЮ, обстановката в 
тази република ое 
три до крайни предели 
със заплаха да прерасне 
във във въоръжено стьл 
кновение.

8»
,

из ос

От една страна, офици 
алните хърватски власти 
оспорват правото на сръ 
бския народ в тази репу 
блика да проведат рефе 
рендум, изтъквайки че 
такъв референдум не е в 
духа на Конституцията 
на републиката и че е в 
разрез със съществуващ 
нтс закони, а от друга 
страна, позовавайки се 
на Конституцията на 
СФРКК сърбите Я Хър 

ватско изтъкват правото 
си чрез референдум (най 
-демократичния начин) 
да се чуе мнението на 
широките слоеве на на 
рода искат ли културна 
автономия.

щ
..

. ./г-х 4- шЩШ
Г' • Ч ' , ' Щ&и

От гласуването в Кшги

Вече на първия ден на 
референдума (19 август) 
в редица селища на Кни 
иска крайна на референ 
дума се откликнаха сто 
на сто от населението и 
завърщиха гласуването. 
Изясняването на рефере 
ндума продължи на 20. 
21 и през следващите 
дни, въпреки че, свобод 
но може да се каже ре 
ферендумът е проведен 
през първите два-три де

тяхната цел е културна 
автономия с всички пре 
рогативи, които й прина 
длежат.

Едно е ясно: въпреки 
че времето за референду 
ма не е изтекло, сърбите 
в Хърватско излязоха 
стопроцентово в много

жини, които да окажат 
помощ на сърбите в Хър 
ватско за защита на тех 
ните легитимни права.

Сръбската демократич 
на партия в Хърватско 
няколкократно повтори, 
че няма намерение да ра 
зедннява Хърватско, че Ст. Н.

I
г*Още от оповестяването, 

на референдума между 
официалните власти и 
представителите на Сръб 
ската демократична пар 
тия се развихри студена 
война,, която колкото по 
вече наближаваше деня 
на отпочване на референ 
дума (19 август) придоби 

белези на отворено'

ИЗЯВЛЕНИЕ НА Д-Р ВУК ОБРАДОВИЧ

Дривята не е включена в мнимия сценарийня
Хърватската демократ 

ична общност, владству 
ващата партия в Хърват 
ско, се опита с всички 
средства да осуети рефе 
рендума, прилагайки при 
това и средствата на ,/спе 
циална война", в която 
челно място заеха средст 
вата на масова Информа 
ция в Хърватско, всеки 
дневно обвинявайки сър 
биге за разкол в Хърват 
ско, за уж „сцеггарио", 
подготвено в Белград, за 
недемократични и некоп 
ституционни метдди и 
пр. От друга страна, офи 
циалло Председателство 
то на Градския комитет 
на Белград и Прсдседат 
елството на ССТН, реши 
телно отхвърлиха тези ин 
сиггуации, позовавайки 
се на Конституцията на 
СФРЮ, според която сър 
бите в Хърватско имат 
право на референдум.

Подкрепа на сърбите 
в Хърватско дадоха и 
сърбите в Босна и Хсрце 
говина, а на много сборо 
пе в различни градове бе 
изразена готовност в слу 
чай на въоръжено стъл 
кновение да се сформи 
рат доброволчески дру

Н Не са точни изявленията на Туджман и Месич. 
Въртолетите са върнати поради погрешния 
маршрут. Недопустими са присвояванията на 
ЮНА от самозваните национални лидери.

своеволно поведеално
ние на отделлни лица, от 
състава на ЮНА и ТО.

Съюзният секретарият 
народната отбрана 

предупреждава, че са за 
честили и разнообразни 
те слухове и дезинформа 
шш, които се пласират 
твърде организирано, без 
съмнение насочени към

«аваше
въоръжено стълкновение. 
Срещу заканите на офи 
циалните власти, че ще 
употребят всички разпо 
лагаеми сили и средст- 
ва да осуетят референду 
ма, сърбите в Книнска 
крайна и други места в 
Хърватско, в конто жи 

предимно сръбско на 
селение), се самоорганм 
зира за самоотбрана, рс 
шено по всяка дена да 
проведе референдума. 
Към достъпите на много 

направени ба 
рикади, на няколко мес 

имало дребни иици 
деяти, но до по- олеми 
конфликти не се дойде. 
От официалните власти 
на СФРЮ и ЮНА, вслед 
ствие на редица дезинф 
ормации бяха дадени оф 
ициални съобщения.

— Груба е инсинуация 
и манипулация, че Арми 
ята по какъвто и да е на

та им е наложила да пре 
къснат полета и да се вт, 
рнат на летището от кое 
то са се вдигнали.

Груба е инсинуация и 
манипулация, че Армията 
по какъвто и да е начин 
е включена в мнимия сце 
нарий за дестабгшизация 
на състоянието в Хърват 
ско. Също така, недопус
тими са присвояванията 
на армията от самозвани 
национални водачи, как 
вито са Йован Рашковнч 
и нему подобни, и мани 
нулиране във вржзка с 
нейното възможно анга 
жггране. Армията непоко 
леби мо върви по пътя на 
политиката на братство 
го и единството и своята 
с Конституцията на СФ
РЮ утвърдена функция 
и отговорност.

Съответните команди 
и щабове на въоръжени 
ту сили преири1е1мат реш 
птелм мериш против оие 
зи граждани от резервни 
я състав, конто своеоол 

обличат и злоупотреб 
яват военната униформа, 
с която разполагат. Най- 
остри законни мерки що 
се продприемамат и в 
друпи случаи на евегггу

чин е включена в мними 
я сценарий за десетаби 
лизация на състоянието 
в Хърватско — бе каза 
но в изявлението на пре 

Съюзни

провокиране, компроми 
тиране и1 конфронтиране 
на Армията с народа.

Твърде конфликтното 
и с възможните последи 
цн крайно опасното поло 
жение може и трябва да 
се преодолее само с пъл 
но зачитане на Конститу 
цията на СФРЮ, а това 
значи, по демократичен 
път, а не според модели 
те, които натралават ус 
ташкнте, чстнггчеоките и 
други националистичес 
ки и антиюгославянски 
сили. Съюзният секрета 
рият на народната отбра 
на и в сегашните обстоя 
телства подчертава, че 
ЮНА има за задача, ме 
жиу другото, да осуети 
братоубийствената война 
в която и да бнло част 
на Югославия. Тази зада 
ча Армията безусловно 
шП [изпълни дто начин, ут 
върдегг с Конституцията 
на СФРЮ и съюзния за 
кон за общонародната 
отбрана."

дставителя на на 
я секретарият на народ 
пата отбрана за инфор 
м пране на общественост 
та полковник д-р Вук Об 
радонич, дадено гга 18 
т. м, което гласи: _

„По повод последните 
събития в Република Хъ 
рватскю обявени са пове 
че неточни и тендеициоз 
ни информации за ЮНА. 

Но са точиш изявлени 
на ръководителите 

Република Хърватско 
Фраиъо Туджман и Сти 
пе Месич, че самолети па 
Военновъздушните сили 
са пресрешиали три хе 
ликоптера гга Мигшсгерс 
твото гга вътрешните ра 
боти на Хърватско и ги 
принудили да се спуснат 
гга летището Лучко. Хе 

летели

вее

селища са

та е

ята
гга

В
тях се дава пълна подкре 

всекигга на правото гга
народ и народност, жи 

в Югославия, повущ
ггай-демократичегг начин иго

ликюптерите са 
извън предложения и од 
обрегг .маршрут, така че 
коитролата на летенето, 
спазвайки

да заема свои становища 
гго всички въпроси които 

го вълнуват. Може би то 
ва гго смири страстите. предписания
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ИАНУ ШПИЦА
СУРДУЛИШКА ОШДИНАПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ в

ЕДНА ПЛЮС ДВЕ ПАРТИИ Омасовяване редиците на 

Социалистическата партиямногопартийниМ О КрПТ IIЧII111
избори всъщност само фор- 
милип що бъдат многопар
тийни.

1, Социалистическата партии ип 
«00 граждани, а слод го- 

оптимисштс от ппа- 
СПС

(■ До средата на август
Сърбии са се записали около

почивки, както преценяват
СК и ССТ11, Ороят на членовете па

3000 РЯ Неуспешен опит на радика- 
иа бъдещата опозици-

спе

пито са се залисали 160, а 
към 80 души.обедниСлед Конгреси ни 

хване и» Съюза на комуни
г-гите и Социалистическия

и Сърбия и създава- 
— Со

мине дълъг 
се разбие

и Лроналеник
производствената едини

ци „Лисца“ и ад 60 души са 
определили за Содиали- 

партия на Сър- 
н тези

дшшште 
рата на бившия 
ще достигне около 
лите, С1Ю и СНС като зародиш 
м ■ В Ножици и Топли дол Ю членове на

Ще
период, докато 
монополът па преоблеклите 
се комунисти, докато се съ- 
здадат организации па ДРУ' 

политически партии,
бъдат дсйст-

съюз
не на единна партия 

партия
се
етическата 
бия, въпреки че и 
среди топа не е окончате
лен брой. 13 този смисъл ак 
тишгостите продължават и 
се очаква през ирестоящи- 
я период броят на членовете 

партия още повече

нациалистическа 
Сърбия, в ход е записване
то-иа членове в новата гшр 
тия. Първите резултати по
казват, че иитересч,т за по
пита партия е сравнително 
голям и досега са се запи- 

около 950 членове. Те-

ко-Пърли шместните общности

та,с‘!с!кГи .Х^ГгГтово 
показват и първию усили» 

опозиционни сръб 
партии. Народната ра* 

например 
да сформира

Многопартийната ^ надпре
вара за членове в Сурдули- 
шка община започна някол 
ко месеца преди официална 
та легализация на политич
еския плурализъм: тази про 
лет в село Пелашшша бе- 

сформиран местен отбор 
на „Сръбски покрет обио- 
вс" (СПО). Сега, в първите 
седмици след гласуването 
'на Закона за политическите 
организации, гази надпрева 
ра е по-интензивна, но ннте 
нзитетът- и не е такъв, как- 
ъвто би „трябвало“ да бъ
де пред недалечните първи 
многопартийни избори в но 
ги ата република. Годишните 
почивки са една. но не и 
единствената причина за то 
ва. След дългогодишната до 
мннацня на СК многоггартн 
ината система е факт, с ко 
йто трябва да свикне народ 
ът. В среди, каквато е Сур- 
дулипа, за това е необхо
димо дълго време.

могат Даиго

(20), оргиннте на упра 
сто (30), „Югобинка" (9 чле 

10 работещи). В 1к>

плени
на някои 
ски 1>а тазиново от

жица н Топли дол в СПС дпкалиа партия 
са се зачлеиили 10 гражда- не е успяла 
ми, а в Клнсурскп кра» ак местен отбор, въпреки че

пойни иропагаторп са никои 
адвокати (II141 вече полу
чи прозвището „партия 
адвокати"). СМО ма 
Драшкович, макар и бавно 
пуска попи корени. Немал
ка изненада е началният ус 
нех ни Сръбската народна 

(СНС) от Чачак: пъ-

сали
зи данни ис со окончател

ните от редица мест 
общности псе още няма 

отчети Характерно за сеги- 
' дейност е. че се про 

и* период на годиш- 
гючипки и усилени пол

ски работи, таки че 
брой зииитересонани 
присъствупали на стояли
те се събрания.

да нарасне.
Досегашното записване в 

партия
ше

пи тъй Социалистическата 
на Сърбия в Бабушница, спо 
ред резултатите нарежда об 
щината на ггърво място в 
Нишки регион.

По същото време и Ради 
калната партия е организи- 

събрание, след

ни
цинта по записваме още пе 
е започнала.4

Работниците на „5 септем 
бар" са на колективна го
дишна почивка. Върнат ли 

твърдят организато
рите па акцията4 по запис
ване в СПС, Сопналнстпчес 
ката партия н там ще има 

п подкрепа

п щатана веждаВук ми голям
се те. пе си

рала свое 
което в нейните редици са 
пристъпили към двадесети
на души.

партия
голяма опора 
Според някои преценки, на 
правени в ОК на СК и ОК 
пг. ССТН, в периода след го 
дшпнпте почивки СПС ще

преки че е сравнително не
позната, тази

Най-добри резултати са 
отчетени в Любераджа, къ- Ст. Н.партия успя 

да намери привърженици и 
да сформира местен отбор БОСИЛЕГРАД

Записването в 

СПС продължаваЗАСЕГА САМО 600 
СОЦИАЛИСТИ

След „убедителната побе
да“ на управляващата пар
тия на референдума за но- 
вата конституция на Сърб
ия се очакзаше масово за- 
членяване на сурдуличани р 
Социалистическата парти? 
на Сърбия. Това обаче не 
Се случи. До средата на ав
густ в СПС са се зачлени- 
ли около 600 граждани от 
общината. Числото не е го 
лямо, като се има предвид 
структурата на властта в 
общината: мног0 хора има 
в нея и вероятно няма да 
се откажат от възможност
та отнова да заемат управ
ляваща позиция, понеже се 
преценява, че СПС ще спе
чели победата в първите де 
мократични избори.

Въз основа на броя на 
членовете, които се записа 
ха досега може да се на
прави извод, че Социалисти 
ческата партия на Сърбия 
ще има значителни опори в 
„Мачкатица“ (150 членове)

Приети изборните документи и утвърдени изборни
те срокове. Общинската изборна конференция ще иабро- 

150 души, Общинският отбор 31, Уставната комисия 
3-ма души.. Изборната активност в

ива
5, а Контролната 
основните организации трябва да приключи до края на 
октомври, а общинската изборна конфренция до 10 октом
ври. Записването в СПС продължаващ

разисквания бяха изборните 
документи за предстоящите 
избори във формиращата се 
Социалистическа партия на 
Сърбия е, че все още го
дишните почивки не са при 
ключилк.

И в Босилеградска общи
на. наред с другите дейно
сти. активността по записва 

СоциалистинскатаСградата на Общинската скупщина в Сурдулица
има около 3000 членове. За 
сравнение ще приведем сле 
дното сведение: до обединя 
ването на СК и ССТН Съ
юзът на комунистите има
ше около 2100 членове в об 
щината.

СПО И СНС — БЪДЕЩА 
ОПОЗИЦИЯ (?)

Политическите и други ре 
левантни обстоятелства в 
Сурдулишка община, впро
чем, както и в други, подо 
бни на нея среди, са таки
ва, че първите свободни, де

нето в 
партия <на Сърбия продъл
жава. Засега тази актив-Не успяхме да намерим пре 

дставителп на СПО и СНС 
които да ни дадат 
сведения за броя на члено
вете, местните отбори, дей
ността им и пр. Неутрални
те наблюдатели обаче 
иеняват, че тези две партии 
нямат повече от няколко де 
сетки привърженици, а то
ва означава, че СПО и СНС 
тепърва трябва 
политическа опозиция в Су

рдулишка община.

мост по-добре напредва в 
местните общности, а по- 
-слабо в трудовите колекти
ви и предприятия Една от 
причините за това, както 
подчерта Живко Стоил ков. 
председател на Общинския 
комитет на СК в Босиле
град, на състоялото, се съ
вместно заседание на Пред
седателствата на ОК на СКС 
и ОК на ССТН на 16 този 
месец в Босилеград, на което 
покрай другото предмет на

точни
Между другото двете Пред 

седателства приеха реше
нието за провеждане на 
прдстоящите избори и утвъ- 
диха конкретни изборни сро 
кове. Запланувано е. избор
ната ктивност във форми
раните основни Организа

ции на СПС, които ще бъ
дат формирани на терито
риален принцип, да прик
лючи до края на октомври, 
а Общинската изборна кон
ференция да се проведе до 
10 октомври тази година.

пре

да станат

К. Г. !

ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА ЕМИЛ СОКОЛОВ

ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ ДРУГО Двете председателства утвър 
Диха и прокеторешение за 
броя и начина на избиране
то на Общинския отбор на 
СПС, Уставната и Контрол
на комисии. Именно, пред
ложено е, а окончателно ре 
шение ще приеме Общин
ската изборна конференция. 
Общинският отбор да набро
ява 31,. Уставната комисия 
5, а Контролната 3-ма ду
ши, докато Общинската из
борна конфренция ще набро 
ява 150- души. Между 
като пълноправни 
ще бъдат . всички

В последния брой на в 
„Братство“ от 17 август т 
г. е публикувано писмо — 
отговор на Емил Соколов 
на моята бележка „В чие 
име?“ ... Авторът на отго
вора полага големи усилия 
да докаже нещо несъщест
вуващо. В бележката е из
несено, че Соколов на въп
росната сесия на Общинска 
та скупщина от 11 май се 
произнесе срещу 
своето (сега вече 
предприятие 
връзка със станалите недора 
зумения 
на частен магазин, на глав
ната улица от страна на Ра 
дев.

си обезпечи повече работа 
Или: дали е могъл да моуправителните органи и 

доводите от своето 
№ 347 от 27 април 1990 го
дина, като искат този въп
рос да се внесе в дневния 
ред, като .се поиска градо
устройствен,^ и законно ре
шение във връзка с издава
нето на локал на Радев.“

На едно място Соколов 
говори, че трябва да се об
ръща внимание 
вените въпроси, „а не защо 
Радев на петък готви фа
сул, а в неделя пълнени чу
шки?“ ...

Съгласен съм

ители . Соколов пише, 
момента в „Градня“ работ
ят 8 инженери, 20 техници 
а само 40 дюлгери — г 
йствителното положение 
си така: 4 дипломирали 
жеиери 2 свършили първа 
степен, 12 техници и 94 стр 
оителни работници (а не, дю 
лгери), както той

че вдо
принесе с нещо „Градня“ по 
-качествено да строи?! Си
гурно е, че е могъл, но се
га за това е излишно да се 
говори, тъй като той иапус 
нал предприятието.

Какво е дискутирал Соко
лов на заседанието на Ра
ботническия съвет на „Град 
ня“ на 14 май не сме изу
чавали, но е факт, че съве
тът приел решение да се въ 
зрази на Общинската

писмо

а де-
гла
11Н-

ги назо
ва. тях 

делегати
ма същест- Що се касае до редактор 

ската политика на в. „Брат 
ство“ — тя се усвоява пу
блично. Ако на Соколов не 
му е известно даваме му за 
сведение: всяка година се 
обсъждат

иска на 
чуждо) 

„Градня" във „ досегашни
тленове на Общинския ко
митет на ;СКС, Уставната и 
Контролна комисия и всич-

редакторската по хонферТнц™ “на 
литика на вестника, така че Г|Ят„ я0 4 я на ССТН ,1ЛИ 
тя не е ничия привилегия 89
както от казаното от него 
може да се заключи. На 
зи събрания се 
..поръчки" 
предстоящия —
1СЪТ да пише, на кои проп
уски и слабости дв обърне
к.Июсегп ,щРУГ ВВД Поръч- нисгге и 35

скуп
щина зарад отношението й 
къмсъс застрояването отправения иск, както 
и във . връзка с изказвания 
та за него на въпросната се 
сия от 11 май. В 
името от. 
ботническия 
дня" от 14

напълно с 
първата част от казаното 
Шо се касае до втората ечи 
там, че Соколов много по- 
доб 
тви

Явно е, че Соколов защи 
плава Радев. Той сочи, че 
„Градня“ измъчват въпроси 
като нередовно получаване 

ЛИ2НИ дох°ДИ, недоимък 
Щ. работа и др: е истина „ 
гова никой не отрича (в то 
ва число и ш о
жката). Но 
нов въпрос: 
ът на С(

заключе- 
заседанието «а Ра 

съвет на ,,1’ра- 
май между дру

гото се изтъква, че „стано
вищата на 
съвет на синдиката са ос
нователни и Работнически
ят съвет ще направи 
иск

души. Останалите 
61 (ще бъдат (избрани на 

те събранията 
партийни 
местните

ре е уведомен какво го 
Радев...

Радва факта, че на Емил 
вестникът е мил. И 
ябва да бъде. А 
сае

на първичните 
организации иправят итака тр 

Що се кат 
до „набедените журна- 
л това си е чисто 

на Соколов 
им:а и такива, но

становищата на са- беденете“ П<>малко

Изпълнителния — за какво в 
период вестни организации на 

ССТН / 26 ще бъдат 
довете на Съюза

листи от ре- 
на кому- 

от редовете на 
Социалистическия съюз.

автора на беле- 
сега възниква и 
какъв е принос 

околов „Градня“ да

нов произведение 
Може да— делегатите на „1 рад

ия“ в ОС ще изнесат и обо 
сноват сме имали.°т „на 

инженери — сгро
Митен Андонов М. Я.4 СТРАНИЦА

БРАТСТВО В 24 АВГУСТ 19М



ОТ ЧЕСТВУВАНЕТО НА ДЕНЯ 
СИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА НА ГРАНИЧАРЯ В БО- ОТ ГРАНИЧНИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА“ КРАЙ ДИМИТРОВГРАД

ИЗМИШЛЬОТИНА КАТО 

(ДЕЗ)ИНФОРМАЦИЯ
ТЪРЖЕСТВЕНО НА ВСИЧКИ 

ЗАСТАВИ
И тази година, 15 август 

— Денят на граничаря —в 
Босилеградска община се 
проведе с тържествени 
щи на граничарите и 
селението, 
лични
казармата в Босилеград 
присъствие на местното 
селение, представители на 
колективи от общината и 
Южноморавски 
патронати на заставите, бя- 

традици- 
онни срещи и разговори. На 
тържествата на заслужили 
воиници — граничари и ко
мандири, по тържествен на 
чин бяха връчени 
ни войнишки 
признания.

ьите колективи, на войници 
граничари и техните 

командири, честити празни
ка ЖИВКО СТОИЛКОВ, 
председател на Общинския „ 
комитет на Съюза на кому- На девети август тази го- 
нистите в Босилеград В про дина д0 всичк:и служби на 
изнесената си реч той меж- граничния пункт „Градина“ 
ДУ другото каза: В дне- край Димитровград, между
шиите условия на полита- тях и д0 ..Комуналац" от 
чееката и икономическа кри ИМеТ0 на УпРавител* на мит 
за, в динамичните драма- ницата е отправена инфор
тични и коренни промени мация в която се каза' че
не само в нашата страна' -.поради
но и в много други страни' епидемиологическа ситуаци
нашата отговорност се уве- я и поява на холеРа в Румъ 
личава, защото вие пър- и НР България необ-
вия ешалон на нашата от- х°д““° 6 всички РУ6екти.
брана и мира, както от вън "аМ На гРанивата
шния така и от вътрешния ,Да пРеДпРиемат засилени
враг. Още повече че ' МерКИ на 5питетюст и за-
ни сепаратистки сили проя : 1 а от «пиДем™ ■ В отдесили проя лен пасус е написан0: ?НЕ

Е ЖЕЛАТЕЛНО ПИТЕЙНА 
ТА ВОДА ДА СЕ ПОЛЗУВА 
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ДА 
Е СВАРЕНА“.

до каво довежда това. Сет 
не пак съобщенние че „Ко
муналац“ не чисти гранич- 
ния пункт съгласно догово 
ра и така нататък.

Всичко това не води към 
нищо добро, констатирано е 
на 17 август на съвместно за 
седание, на което присъству 
в ах а представители на всич 
ки служби и предприятия 
намиращи се на граничния 
пункт. Подразбира се вече, 
че предствителя на митница 
та и този път не дойде. До 
творено е, въпреки това, в 
понеделник да се проведе 
разговор с подпредседателя 
на Пиротска община, на ко
йто да присъствуват всички 
заинтересовани 
„Балкан“ от Димитровград, 
„Сърбия“ от Пирот, Автомо- 
базата от
„Комуналац“, представители 
на милицията за контрол на 
пътниците и ако,. както ка
за един от участниците в 
разтворите 
митницата 
удостои със своето присъс 
твие“. Веднага да кажем че 
повечето от участниците не 
очакват да се постигне ра
зумен договор, тъй като съ
всем на лице е игнориращо 
то отношение на митницата 
към тази обществено-поли 
тическа общност. В подкре 
па само да посочим, че не 
се намира ва нужно да се 
осведомят 
в общината когато на пункта 
идва генералния директор 
на Съюзната митница Звон 
ко Пошчич или Мирослав 
Джорджевич. 
пункт „Градина“ все още се 
намира на територията на 
Димитровградска 
ма кър че управителят на 
митницата винаги, па и . по 
радиото казва „Градина" 
край Пирот. А договор е 
крайно необходим, понеже 
положението е такова, че 
може да доведе до нежела 
ни последици, свързани с 
нещо чуждо на тази среда,а 
в която без каквито и да 
е несъгласия живеят чися-

9 Кой е компетентен да оценява изправността на питей
ната вода в Димитровград — управителят на митницата 
или Хигиеничният завод от Пирот?

те

сре-
на-

На всички * о при заемане на работа 
в митницата и в този слу
чай да (зло)употребява свое
то дискреционно право и с 
най-обикновена измшльтина 
да внася смут сред гражда 

Димитровград? С 
такъв повод и цел това той 
прави на хората не е ясно. 
По всичко това идеално се 
съвпада с игрите, (в повече 
то случаи нечестни), които 
се играят на границата и 
около нея. Не може никак 
ко друг нчин да се разбере 
и другото писмо на управи 
теля на митницата до „Ко
муналац“, в което той твър 
ли че граничния пункт не 
се чисти достатъчно. Съще 
временно, там където преди 
година бе на сила и без 
разрешение пробита ограда 
тя, за да се овъзможи неле 
гален обмен на валута (уп 
равителят) не знаеше че с 
разбита ограда?!!) от пирот- 
ската станция на милиция са 
променени пътните знаци и 
вместо забрана за престой и 
ларкиране на това място, 
сега е забранено само пар
кирането. Въпрос е защо, 
ако се знае че режима на 
движанието и поставяне на 
пътните знаци може да ме 
ни само Комитет за съобще 
ния и връзки. Всъщност, и 
тук отговора на този въпрос 
се съзира 
на се намират недостатъци, 
че не се чисти достатъчно, 
от друга, позвоявайки за
държане на автомобилите 
на пътя не се дава специ
ална машина да чисти. А 
когато „Кмуналац“ със съ
гласие на командира на ми 
лицията на граничния пункт 
постави пазачи да преду
преждават пътниците да не 
спират тук, тогава от Пирот 
се довежда униформирано 
лице с пистолет с обратна 
задача. А знае се, че тук 
няма условия ■ за това, 
още по-малко има явни тоа 
летни, които пътниците би 
можели да ползуват. Знае 
се, а може и да се види,

гра-
застави, както и в

в
на-

регион ните на

ха организирани неблагоприятната

съответ- 
награди и

страни
Тържеството 

казармата в Босилеград, къ 
дето в присъствие на 
ставители

започна в вяват стремежи за 
нение на Югославия, да фор 
мират своя държава със соб 
ствена граница и 
ри. Отговорът 
ясен
ва единна Армия, Армия на 
равноправни народи и 
родности и затова 
рично
нападки на ЮНА, с които 
се _отрича нейния 
нейното единство 
роля в нашето общество.

разеди-
Димитровград,пред- 

колективи. 
граждани и младежи за раз 
войния* път и

от гранича- 
на всички е 

— на Югославия тряб-значението на Един ден преди това на 
осми август. Изпълнителни 
5.т съвет на Общинската 
скупщина проведе заседа
ние, на което обсъди поло
жението във връзка с поя
вата на холера в Румъния, 
(За България никакви офи 
циални сведения няма) и на 
ложи да се {предприемат 
съответни мерки. В рамки 
те на тях най-много тряб 
ва и се ангажира „Комуна
лац“ тъй като той е задъл 
жен за чистотата на гранич
ния пункт и снабдяване на 
града и прехода с питейна 
пода. В рамките на пред
приетите мерки е засилел 
контрола на изправността 
на водата от водопровода, 
което провежда Хигиенич 
пият завод от Пирот. Досе
га няма нито най-малки съм 
пения в изправността на 
водата.

граничните войскови 
говори
БИЧ, представител на Ни- 
шкия армейски корпус, кой 
то в кратката си поздрави
телна реч, 
каза: — От

части 
БРАНКО МИЯНО- управителя на 

:аговоли да ниблна- 
катего-

отхвърляме всички

между другото 
създаването на 

днешния ден преди 46 го
дини досега граничните ча
сти навред в страната ус
пешно изпълняват твърде от

характер, 
и нейната

По повод 46-годишнината 
от формирането на гранич
ните части за извънредни 
резултати в опазването на 
държавната граница, за ус
пехи във военно-професи
оналното обучение, пример
но и съзнателно изпълнява 
не на всички задачи, както 
и успешно сътрудничество 
с населението, 22-ма войни- 

граничари получиха 
по 10 и 7 дена награден от 
пуск, 21 войнишки призна
ния, 4-ма войници и коман
дири по повод празника бя 
ха издигнати в по-висок 
чин. Войникът Иван Шарич, 
от граничната застава „Дже 
во“ получи най-голямото 
войнишко признание — 
значката „Примерен вой
ник“.

говорните и сложни задачи. 
Ежедневно бдят, и пазят си
гурността на страната ни и 
укрепването на всенародна
та отбрана. В това отноше
ние силна подкрепа им о- 
казва и местното население. 
Затова днешният празник е, 
не само празник на войни
ците граничари, но и мили
онните наши граждани, от
делно на тези които живеят 
край границата. И не само 
това. Тук на граничната 
бразда, братството и един-

най-отговорните

от една стра

Граничния
ка

община,

1

От къде тогава правото 
на управителя на митница
та и смелост да превзима 
компетенцията на специали 
зиран завод и да дава оцеч 
ка за водата? Този въпрос 
си задават хора в „Комуна 
лац“ и в Общинската скуп 
д»ина. Да ли може той ка-

ството и съдружието на пра 
втика се потвърждават.

В продължение на търже 
ството от името на населе
нието в Босилеградска об
щина, обществено-политиче
ските организации и трудо-

щи се към тринадесет на
роди и народности.

М. Я. А. Т.

В ДИМИТРОВГРАД ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ГРАНИЧАРЯ

Към успех само сдружени с народа
Димитровград и село Гра
дини, генерал Симоиович го 
иори за сегашното положе
ние в пашата страна и роля 
та на армията в този моме
нт. Между другото той осо
бено подчерта сътрудничес
твото на народа и армията, 
което според него представ
лява най-сигурна бариера 
срещу всички врагове — те
зи отш-н и тези отвътре, ко
нто сеят между национална

тел „Балкан“. Председате
лят на Изпълнителния съвет 
Велин Николов запозна гос
тите с развитието на общи
ната, като при това изтъкна 
огромния принос на числя
щите се към ЮНА, особено 
в изграждане на пътища в 
общината.

На централното тържес
тво на граничната застана 
„Иван Караиванов“ пред гра 
ничаритс и бройни гости от

Петнадесети агуст, Деня 
на граничаря тази година в 
Димитровградска община бе 
най-тържествено ознамену
ван тъй като централното 
тържество за армейската об 
ласт бе на граничната заета 
ва „Иван Караиванов“ край 
граничния пункт „Градина“.

По традиция тържествата 
започнаха ден,два преди пра 
зника с посещения на грани 
чарите до димитровградски 
те предприятия, а на петна
десети
увеличиха със своето прис
ъствие
ник Драголюб Симонович от 
командата на Трета скопска 
военна област, коменданта от 
Нишкия корпус Ратко Ми- 
личевич и коменданта на га 
рнизона в Пирот Бранко Къ 
рга.

председател на Изпълнител 
ния съвет.

В забавната част участие 
взеха членовете на военния 
оркестър от Ниш и Култур 
но-художественото дружест 
во „Абрашевич“ от Ниш.

Разбира се, всеки празник 
е повод да се изтъкнат най- 
добрите. Този път похвала 
получи командирът на зас
тавата Влатко Ангелески. От 
войниците — граничари зна
чката Примеран войник по
лучи Драган Дубак, а със се 
дем дни награден отпуск са 
наградени граничарите Дра- 

Пухарич и Боголюб Па-

омраза между народите и 
народностите. Затова, както 
изтъкна той, със сигурност 
можем да кажем че първият 
ешалон в отбрана на гра
ницата не би бил толкова си 
лен ако не е подсилен с жи 
телите от крайграничните 
места. Обръщайки се към 
граничарите той заяви, че 
само сдружени по този на
чин можем успешно да па
зим границата и изпълнява
ме наи-трудните задачи в по 
лза на отечеството. Както и 
множество поколения до се
га така и сегашните грани
чари съзнателно и дисципли 
нирано изпълняват задачите 
на границата и потвържда
ват обичта си към своята ро 
дима и всички наши народи 
и народности.

празникаавгуст

генерал-лодпол ков- ган
влов.

Макър че централното тъ- 
заставатаржество бе на 

„Иван Караиванов“ и на дру 
гите застави празника е от
белязан по съция начин. Ме 
стното население още от ра 
но дойде па заставите за да

От името на ирисъствува- 
щите гости, представители 
на Димитровградска и Пиро 
тека общини както и покро 
вителите на заставата и гра 
ждаиитс, граничарите при- 
ветствува Велин Николов,

Генерал Симонович след 
пристигането в Димитров
град най-напред се ср 
представители на о6\ 
но-политическата общност, с 
които води разговори в хо-

честити празника на грани
чарите, техните 
съседи и помощници и в до
бро и в зло.

най-добриещна с 
ществе-

На кроя на тържеството: войниците и 
едно хоро

иисслението в
А. Г.
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с==ПстопансШаЦШШИв
ИЛ го „БАЛКАН"ИЗБОРЪТ ИЛ ДИРЕКТОР.ЯЯГЯМ^дзаИГ..**

РЕНТАБИЛНИТЕ ЛИНИИ В ОБЩИНАТА Скандал под воала на „демокрациятаКомпетентните
падна предложениеза миг

— изборът на директор да 
се извърши » общинската 
зала! Младият Милко Соко 
лов, председател на избор 
пата комисия, не се преда
ваше лесно, той даже при
зоваваше и принудително 
управление, което сигурно 
беше и най-абсурдното в то 
зн случай. Обаче болшинс- . 
твото търсеше публично и? 
насяпс на фактите и неща 
та, никакви прикрити и не
ясни неща не смееха да ос-

■ Топи чо демокрациите споменаваме Едан^т най-
-еп^гГ^

Г^екГЛГГо" „Билки!?" ШТ Нм”стС то?и избор ^а

ли да но вз.дс и скоро време рошено Я Ако п“™т®
Дуппжисми читатели, затова, зищото този “^“Р“®"1® 

лицемерие, в което своето вмешателство потвърдих, 
мнозина исслииии герои

все още м ълчат 1111

Обшсствсното автотранспортно предприятие в но- 
силегр^ ^ с Рейсове а. поддържа и нерентабилните 
пътни "напревленя към Карамалица и Враня (ВД>®3“ , 
кобила) търси от Общинската скупщина да му К™1 1 | 
с.ша загубите на тези линии. Изпълнителният сьнст н
не" е*до^айКщктшР предложмгаста^но "поставя^пъпрос 

компенсират високите разходи.
населението, пито 
- казип Иипйло 

на „Аи-

за-

от кои средства да се
Автотранспортно предпри

ятие в Босилеград отдавно 
живее и стопанисва с про
блеми, от които високите 
автогарни услуги, намалява
не числото на пътниците и 
големите разходи на нерен
табилните линии са най- 
значителните. На различни 
автотранспортни предприя
тия месечно например за
плаща около 250 хиляди ди 
нара, т. е., почти една чет
върта от дохода си. В как
во финансово положение се 
намират 155-те работници 
показват и заплатите им, 
които 
средната
около 1400 динара!

нито за 
за нас 
Станчев, директор 
тотрансиорт“.

въпреки че срс 
насочени ра-> 

инструменти за раз-
бъ* конкурира, 

него саИзборът трябваше да 
де проведен според система 
тнзацията на г' ' 
ред закона 
дълбоко проникнем в начи
на. по който ставаше избо
рът, едвам ли с ръка па съ 
рце може Да се каже, че 
изборът за директор е вър
вял

ту
лични
плащане! В отсъствие на 

започна да се ре- 
па бъдещия 

колектива 
колективното 

повдигна 
повдигнат 

чле-

... „Балкан исио 
. Обаче ако по танат нспрочетени и непоя- 

снени. И резултатите 0тпро 
четеното съобщение се чу- 

Изборната комисия 
за директор предлага Йор
дан Димитров с образложе 
ние, че е дългогодишен ра
ботник на т. е. „Градина", 
успешен ръководител, койтс 
знае жужди езици и че бъ 
дещето на колектива с не
го ще бъде по-красиво и по- 
сигурно! За другия канди
дат Илия Петров нито ед
на едничка дума, като че 
ли за него нищо нямаше 
да се каже. Впрочем т0 се 
знае-обединил „Балкан" и 
„Компас", което най-много 
май че пречеше на Милко 
Соколов и председателката 
Иованович, зашото се огре
ши към тях като им отне 
наследственото право давзи 
мат за себе си в сътрудни
чество с „Компас“, а нищо 
да не дават на общината 
Петров поне изгради колко- 
то можа града, никакво чер 
но петно досега не се из- 

I несе за него, нищо незако
нно не е свързано с него
вото име. Туризмът и гос-

пред-Автотр ан спортното 
п.риятие е единственият ав- 
топревозвач на територията 
на общината. Може би ис
кът на „Автотранспорт“ ли
чи на изнудване, тъй като 
друг автопревозвач трудно 
•ще се реши да поддържа 
тези линии. Когато преди 
годишните почивки Изпъл
нителният съвет обсъди ис-

диамата 
шава мястото ханапръв човек 
Градусът на 
напрежение се 

пече бешеили
макар че иоиечето от

па Работническия ст 
опитаха да се скри 

У1 под смокиновия лист на 
дсмокрацита.

в духа на демокрация 
Л касаеше се само за 

Илията. попете 
ист се

двама кандидати 
Петров и Йордан Димит- 

И двамата изпълнява-роп.
ха условията на конкурса 
и двамата са дългогодишни 
работници на силното пред
приятие, и двамата (трябва 
да) имат качества, каквнто 
се търсят за мястото на еп 

такъв бъдещ ръководи- 
Остана на Работничес

ка такива мнения не се чу
ха гласно. Бе подчертано, 
че решение трябва да се 
търси, но че под въпрос е 
откъде Общинската скуп
щина да обезпечи средства 
за компенсация. Всъщност, 
няма основното с което мо
же да се реши въпроса и 
той си остава в начален е- 
тап! Очаква се наскоро да 
го обсъди и Общинската 
скупщина, но под въпрос е 
дали и тогава ще се намери 
приемливо решение.

Тъй като друг изход за
сега нямаше „Автотран
спорт“ преди известно вре
ме увеличи цената на път
ните билети на местните 
пътища с 47 на сто. Хората 
негодуват, но не са в съ
стояние да менят нещата. 
Не е млко числото и на о- 
нези, които търсят Общин
ската скутпцина да приеме 
иска, т. е., д осигури превоз 
за гражданите си както то
ва са направили в други 
среди. Общинската скупщи
на в Димитровград на при
мер е сключила договор с 
„Ниш-експрес“ на когото 
компенсира загубите на 
местните и нерентабилни ли 
нии в общината си. Затова 
в „Автотранспорт“ все по- 
-често поставят въпроса: 
трябва ли Босилеградска об 
тцина да бъде последна в 
която ще започнат да се при 
лагат пазарните закономер
ности?

Защо на членовете на Ра 
ботничсския съвет пречеше 
присъствието на заинтересо
ваните работници от ..Бал
кан“, конто се съмняваха в 
регуларността на избора за 
директор още от самото на 
чало. Председателката на Ра 
ботничсския съвет 
ше, че те сега взимат важ
но решение в името на вси 
чкн работници, че от тях 
се търси обективност, толе- 
ранция и Ц1гвилизпрано по
ведение. Някой от работни
ците предложи изборът да 
стане чрез референдум, 
да се изкажат по този въ
прос всички работници. То
ва като че ли разпали още 
повече страстите и предсе
дателката заяви, че това би 
ло незаконно!? И вече ни-

са твърде низки — 
стойност възлиза

— В условията на пазар
ната икономика, когато са
мо успешните могат да ос
танат и съществуват друг 
избор нямахме и потърсих
ме решение за нерентабилни 
те линии.. Към с Карама- 
ница на пример и към 
Враня (през Любата и Ве
сна Кобила) пътищата не 
са асфалтирани, което уве
личава разходите и намаля
ва века на употреба на 
возилата. Съществуват ня
колко решения: Общинска
та скупщина да участвува 
в погасването на загубите 

", вме- 
рейс да 

върви един път дневно или 
през всеки втори или тези 
линии да се закрият. По
следната възможност — и- 
майки предвид от какво 
значение е Автотранспорт 
за общината,, особено <за 
населението от попътните 
села на тези направления, 
не трябва да се приеме на
лага се Общинскта скуп
щина да компенсира загу
бите, които правим на те
зи пътни насоки. Крайно е 
време този въпрос да се 
реши понеже закриването 
на нерентабилните линии 
че ще бъде решение нито 
за Общинската скупщина.

нн
тел.
кпя съвет на „Балкан“ 
реши съдбата на 
лектив и избере онзи кан- 

който цай-миого обе

да
своя ко- .шявява-

дпдат,
шава, но и има възможно
ст да реализира обещания
та, свързани с бъдещето на 
този силен в Димитровград 
ска община колектив. Но 
май че заетите в „Балкан" 
се съмняваха в нещо, та за 
това на 30 юли дойдоха в 
залата за конференции и те 
да вземат участие в нзбор-

та

мата процедура.на> тези направления 
сто два-три пъти На заседанието, което на

скоро след това напуснаха 
присъствуваха и двамата ка 
ндидати. Дотогавашният ди
ректор Илия Петров от св
ое име каза, че се чувству
ва като „извикан на съд а 
не на разговор“ защото пре 
дседателката на РС Васил
ка Йованович в уводната 
си забележка спомена „из
бавление от малка криза на 
Балкан", за която работни
ците дотогава нищо не бя
ха чували. Йордан Димит
ров обаче, позовавайки се 
на демократичност в избори 
те, каза че „има право да

що не можеше да спре не
доволството на повечето 
присъствуващи работници 
тук вече не помагаше нито 
цивилизацията, нито демок
рацията. нито здравият раз 
ум. Имаха работниците н 
свои мнения и свои забеле
жки, конто във всеки слу
чай имаха право да кажат 
и това явно, онова, което 
мислят и в което се съмня 
ват. А имаха право да се 
съмняват в Изборната коми 
сия. защото я съчиняваха 
трима членове от трудова
та единица „Градина“, чий 
то ръководител е Йордан 
Димитров. Питаха работни
ците

тнлннчарско - хотелиерската 
дейност 
фита отиваше

развиваше и про 
не в ръцете 

на друг, а оставаше в об
щината. Неговата 16-годиш- 
на трудова дейност в „Бал
кан“ сега не беше важна 
беше важно 
лнфицира. Той даже

да се дисква-
не се

предлага като втор канди
дат на листчето за гласува 
не, макар че изпълнява ус
ловията, той се маха като
че ли не съществува. Като 
че лиВ. Б. не са му останали
още непълни две години до 
пенсия, които би също по
светил на развитието на об 
щнната и хотелиерството в 
града. Това знаеха болшин
ството работници, 
противопоставиха 
такова

кой е дал правото 
на председателя на комиси
ята Милко Соколов да пра 
ви анкета с работниците на 
„Балкан“ кой за кого е и да 
изнася сведения, че 75% са 
за Димитров, а 25% за Ил
ия Петров!? И когато въз
можността за {референдум 
членовете на Работническия

БЕЛЕЖКА

ПОБОЙ ЗАРАД ВАЛУТА
които се 
на едно 

„сканадлозно реше- 
го нарече един 

дълоггодишен работник на 
„Балкан“

На граничния пункт „Градина“ край 
Димитровград вече без оглед дали се ка
сае за сезона, или не, от ден на ден става 
по-задръстено. Дълги колони от превоз
ни средства в двете посоки с часове спи
рат движението. Особено е критично на 
пункта, където „Комуналац“ от Димитров 
град полага големи усилия да въдвори 
колкото се може, ред.

Обаче и тук, както на ж. п. — 
стават прояви на нелоялна 
от страна на „Сърбия“ —

ставят знаци за транзитно движение — 
а пък някои от „Сърбия“ — ги махват. 
1 ова нещо неотдавна доведо и до остро 
недоразумение, като един работник на 
„Сърбия“ нанесъл побой на дежурния на 
..Комуналац“.

От „Комуналац“ се правят оплаквания 
до ръководните хора в общината, региона 
и др. обаче и те си остават неудовлетво
рени. Оставени сами на себе си, както и 
„Балкан", трудно ще могат да се справят 
с положението.

Може би е крайно време най-отговор
ните в Димитровградска община да се 
срещнат с колегите си от Пиротска общи
на и да уредят въпроса в полза на по- 
-редовното движение на превозни сцел- 
ства и пътници на граничния пункт За
щото ако и занапред нещата се 
на самотек, може да 
лани прояви.

ние“, както

съвет отхвърлиха като неза 
конна гореспоменатият

и затова на след

а да ги съобщи само на доверие на Петоов Отс
«ветВ6нТо не ?аботническия “ного вРСМе Ще трябва на 
съвет, но не и в присъстви Соколов
ето на

пре-

гарата, 
конкуренция 

Пирот. Като
наЛжНе ™ 6 достатъчно’ че на „Балкан“п. — гарата с честото си нахлу
ване му отнемат големи валутни сред- 
ства и на граничния пункт „Градини"

__ навреме отпршцват движението
желан?е» за да набират валута, 

криваики на бърза ръка „обменно бюро“, 
оа целта ползват паркинг-плаца. И ка

кво става: дежурните на „Комуналац" по-

отвреме и дружината му да 
се крият под плаща 
мокрацията, а решенията да 
взимат в чужда

останалите, 
на помощ му се притекоха 
неколицина „защитници но 
демокрацията“ и

Тогава на де-
оставят 

се стигне до неже-
М. А.

зала.
казаха, че 

в зала- 
и току

условията за работа 
та не са нормални Здснка Тсщорова — 

Свнленковяв СТРАНИЦА
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НЕЗАПОМНЕНА СУША В ЮГОИЗТОЧНА СЪРБИЯ БАБУШИИДА

ЦАРЕВИЦАТА ИЗГОРЯ жетвата принлючн
вършитбата приключваНезапомнена суша, коя 

то тази година владее в 
Югоизточна Сърбия на 
несе огромни щети на 
селскостопанските 
тури. На около 20

Поради силната суша 
и недоимъка на вода 
много градове жадуват, 
а има и случаи на сто 
машно-чревни заболява 
ния.

системи, щетите щяха да 
бъдат смекчени до голя 
ма степен. Но каква пол 
за и от това, че в Юж 
номоравски регион има 
четири поливни системи, 
когато нито един не дей 
ствува.

Неотдавнашното пре 
валяване на дъжд не ще 
поправи положението, 
защото сушата в тези 
предели продължава по 
вече от два и половина 
месеща.

Много местни общнос 
ти, строили иекачестве 
ни водопроводи са оста 
нали без вода. Засегнати 
са силно и зеленчукови 
те и овощните градини, 
от които добивите също 
чувствително ще бъдат 
намалени. В някои пре 
дели се забелязава изсъх 
ване на гори, а поради 
невнимание е имало и 
много пожари, които съ 
що са причинили голе 
'Ми щети.

Я СУШНИЯТ ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТСТВУВА НА ЦА
РЕВИЦАТА

Жетвата в Бабушнишка 
община, за разлика от пре
дишните години и 
кретно за разлика от мина
лата година, когато трая по- 

I вече от два десеца, тази го- 
I дина приключи само за два

десетина дни. За това бла- 
гоприятствува изключител
но хубавото време, 
и бройната механизация, под 
силена с комбайни от Ле- 
сковац.

В районите, където жито
то и останалите житни ра
стения (ечемик, ръж и овес) 
могат да се прибират с ком
байни,
трая твърде бързо Обратно 
в недостъпните за комбай
ните райони, относно полу
планинските села, жетвата 
е приключила с мотокулти- 
ватори и ръчно, а в пред
стоящия период се очаква и 
вършеенето с вършачки да 
приключи.

Инак тази година с пше
ница са били засети над 
22 000 дка, с овес над 18 000,

кул
2 070 и с ръж 200с ечемик 

дка Според първи прецен
ки 'добивите от есенниците 
и пролетни Житни култури 
са доста добри: средно е 
прибрано към 300 кг от де
кар. Разбира се има площи 
с далеч по-високи добиват, 
особено в равнинните преде
ли на общината.

хекта
ра, колкото са засети с 
царевица 
„изгорели” на 85°/о от 
площите.

Някои реки като Ве 
терница, Ябланица, Бан 
ска

В Лесковац и Враня 
например вече е издаде 
на препоръка да не се 
употребява за пиене во 
да от селски кладенци.

Освен царевицата от 
сушата са пострадали и 
фасулът, лещата, слънчо 
гледа и др. култури, чи 
ито добави ще бъдат мно 
го слаби.

Ако имаше поливни

по-кон-посевите се

река, Пуста река и 
др. са пресъхнали. Нам а 
лели са до критична точ 
ка и водите на р. Ниша 
ва, Ерма и др. реки в 
Нишки регион.

както
За комбайнирането на жи 

тото на селскостопанските 
производители е наплащано 
по 135 динара за декар.. Из
купуването на житото не е 
било, а най-вероятно мно
зина от селскостопанските 
производители ще го замен
ят за брашно или пък сами 
ще го мелят.

прибирането им
МЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИ- 
ЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

продължителнатаИнак
суша твърде неблагоприяат- 
но се отразява на цареви
цата, засадена на над 25 000 
дка площ. Само в равнин
ните части може да се раз
чита на някакви добиви, до-

Горнолюбатчаня успяха
Местната общност в Гор

на Любата 
ска община, 8-ми септември
— Деня на освобождението 
на Босилеградска община, 
посреща с още една трудо
ва победа. Именно, тези 
дни приключи асфалтиране
то на участъка от регионал
ния ггьт Босилеград — Вра
ня минаващ през центъра на 
селото. Наистина става ду
ма за асфалтиране само на 
1000 метра, но с оглед на 
факта, че в настоящото кри 
зисно време, за каквато и 
да е активност, обезпечава
нето на всеки динар е под 
въпрос и този километър 
асфалтова настилка е успех 
и извънредно дарение за 46-
- годишнината от освобожде
нието на Босилеградския 
край от фашизма. Всъщно
ст, това е още едно потвър
ждение, че местната общ
ност в това, по големина 
между н ай - го л емите босиле 
градски села, винаги дей
ствува, подобрява селския 
бит и живота привят по- 
-добър.

— Асфалтирането на пътя 
през центъра на селото за 
пас е голям успех. И в те
зи акция както и повечето 
други досега, голяма помощ

ни оказаха компетентните 
общински и републикански 
органи: 80 на сто от сред
ства обезпечи Републикан
ският фонд за пътища, 10 
на сто общинските органи 
и 10 на сто местната об
щност, — подчерта предсе
дателят на местната общ
ност Евтим Господинов 

И не само това. През лег 
ния период, въпреки че бе 
сезон на кърската работа 
населението от махала Ду- 
катски Явор, една от някол 
кото неелектрифицирани ма 
хали намери свободно вре
ме и за електрификация, 
на махалата. Господинов 
ни уведоми, че електриче
ските стълбове вече са по
бити, жицата е развлечена, 
остава за работа само тех
ническо монтиране и при
ключване на електромрежа 
та. По този начин в най- 
-скоро време и тази махала 
ще бъде електрифицирана, 
а до края на годината, как
то казва председателят на 
местната общност, и в ос
таналите неелектрифицира
ни махали: Кайчинци, Грън 
чарци и нелектрифицирана 
та част от махала Мали Я- 
вор.

Босилеград-
като по хълмистите преде
ли почти е изгоряла.

Ст. Н.

Строи се пътя 
Смиловци 
В. Одоровци

ИЗ „БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАД

ТЕЛЦИ ИЗКУПУВАТ 

ЗА 20,5 ДИНАРАИзглежда, че идва край 
па мъките и на жителите 
на Височки Одоровци и Гу- 
леновци. Усилено се строи 
пътя Смиловци 
ровци на дължина от 4 ки 
лометра Както ни уведоми 
директорът на фонда за пъ 
тища в Димитровград 
бойша Иванов за двадесе
тина дни ще бъде поставе
но асфалтното платно меж 
ду тези две села.

Пътя строи Предприятието 
за пътища от Ниш. За цел
та ще бъдат изразходвани 
към 10 000 000 динара. Сред 
ствата обезпечават Републи
канският фонд за пътища 
в Социалистическа републи 
ка Сърбия и Фондът за пъ 
тища и комунална дейност 
г. Димитровградска община.

М. А.

предлагат тукашното об 
ществено предприятие не 
са много доволни. За 
юнци и телци на пример 
предприятието им пред 
лага от 20,5 до 22 дина 
ра за килограм живо те 
гло, кравите заплаща от 
11 до 14, свинете по 20 
до 21, а за агнета изкуп 
вателната цена е 34 ди 
нара.

В. Одо- Селскостопанските про 
мзводители в Босилеград 
ска община поради дъл 
готрайната суша не са 
толкова принудени да 
продават добитъка си 
както това правят жи 
вотновъдите в други кра 
йща. За разлика от тях 
сенодобивът в Босиле 
градска община това ля 
то бе доста добър. Тези 
които продават все пак 
от цените, които им

Не-

В. Б.м. я.

Интензивното населяване на терито
рията от двете страни на шосето Боси
леград — Райчиловци и нататък има 
белезите на една стихия, в резултат на 
която се влошава водоснабдяването и 
напояването на имотите, прокарват се 
тесни сокаци, в които не може да се 
разминат две возила, безразборно хръл 
яне на боклука кой където намери 
сто и безбройни кочини, кокошарници, 
нужници.

Тук има и много хубави жилищни 
сгради, модерно обликовани и обзаве
дени. Но, на места са толкова сгъсте
ни и сбити, а при това и „накичени“ 
с различни помощни сгради, че всичко 
прилича на едно стихийно непланово 
строителство.

Босилеград и Райчиловци 

като една цялост
МНЕНИЯМнозина хора и това повече млади 

от Босилеград и село Райчиловци че
сто помежду си приказват за нараста- 
налите проблеми, които са общи и за 
едните и за другите. От година на го
дина тези проблеми стават по-големи 
и по-сложни особено по въпросите с 
водоснабдяването, снабдяването, плано
вото изграждане на обектите и про
чее.

мя-

До преди три десетлетия село Рай
чиловци беше отдалечено от Босиле
град 2 километра. Днес градът и най- 
-близкото до него село се слеха на 
местността Краин дол и представляват 
буквално едно цялост.

Обстоятелствата налагат час по- 
-скоро да се пристъпи към сериозно 
разглеждане на проблема за факти
ческо обединяване на двете местни об 
щности, босилеградската и райчилов- 
ската в едно и за изработка на нов 
общ градоустройствен план. Тази ра
бота предпоставя една сериозна подго
товка и демократично изясняване на 
хората от двете страни на Краин дол.

Повтаряме, крайно е време да се
сложи точка на стихията и да се въве
де някакъв ред в изграждането на Бо 
силеград и Райчиловци като едно по- 
-голямо градче в приветливата котло
вина на Драговищица.

II •. » -
“Т

Стоян Евтимов
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МЛШЕ ИНТЕРВЮ

ДИМИТРОВГРАДСКИ ТЕМИ И ДИЛЕМИ

неизчерпаемо богаство 

в Димитровградска нр й
преименува тогавашния Ца 
риброд п Димитровград.

На 20 февруари 1090 го
дина на големия околийски 
предизборен митинг Иван 
Караиванов ще съобщи на 
населението следния Указ:

„Зи да се отбележи трай 
но спомен за Георги Дими 
троп, изтъкнатия борец за 
по-добър живот на труде
щите се, за свобода и иезо 
писимосттп 
роди, за братство и сдин- 

южнославянските

е бил Иван Караиванов ня
когашен

Тито и царибродски на 
роден депутат. Доказва се 

че същият по вре 
своята си революци

В тези горещи летни ме
сеци димитровградчани най- 
много преокупира въпросът, 
свързан с дилемата дали не 
е назряло времето тяхното 
градче да си получи предиш 
ното приемливо и традици
онно име Цариброд. За да се 
отговори на дадения въпрос 
необходимо е да се направят 
нужните обществени, идео
логически и {политически 

проценки за времето, когато 
Цариброд е преименуван в 
Димитровград, както и да 
се даде правия отговор кой 
е Георги Димитров и защо 
градчето 
име. Свидетели сме, че в 
последно време в нашата 
страна в която всекиднев
но все повече зацарява ис
тинска свобода, демократич 
на изява, политически плу
рализъм и пр. просто става 
,модерно“ много селища, гра 
дове, улици, площади, учи 
лшца, фирми и друго да 
се преименуват или в ста 
рите си имена или пък им 
се дават названия според 
имената на заслужил кул
турни, просветни или науч
ни дейци. Имената на се
лища свързани с политици 
стават съмнитеди поради 
доказателства, че същите по 
времето, в което са рабо
тили и ръководили са нана 
сяли голяма вреда на обще
ствеността. Тъй както Ца
риброд бе преименуван 
името на политик и работ
нически деец, а историята 
още не е за него дала пра 
вия отговор, то може би хо 
рата и из тези съображе
ния се застъпват за старо
то име — Цариброд. От дру 
га страна в много се ува
жава същността, че българ 
ското правителство само пре 
ди два месеца донесе ре
шение според което мавзо
лея „Георги Димитров“ в 
София, в който се съхраня 
наха баламсирани тлените 
останки на Георги Димитров 
бе закрит, героя кремиран и 
погребан по най-обикновен 
начин в гробището на Орлан 
довци.. Налице е и въпроса, 
че родният град на Г. Ди
митров Перник, който по
несе извесно време името 
Димитрово 
след това се възвръща ста 
рото му име, че много ули
ци, заведения и културно- 
просветни заведения разкъ 
саха с името на Димитров, 
а неговите портрети свалени. 
Хората си поставят въпро
са, ако Георги Димитров из 
недри българската работ-

близък сътрудник
на

истината, 
ме на
онна дейност е бил активен 

НКВД, а п ■ (БЕСЕДА С НИШКИЯ ЕПИСКОП ГОСПОДИН ИРИНЕЙ;сътрудник на 
Коминтерн е водил кадро 

политика нп комуни- 
мио

— взаимно се допълваме.
— Системата на идеи за 

живота и света не може да 
се натрапва на хората — 
казвам аз — те се доживя
ват, формират, преформи- 

зависимост от дейст

вате
етическите партии от 
го страни {включвайки и 

Югославия. По същото пре 
ме Георги Димитров е се
кретар. [на Коминтерн |и 

същевременно пряк началник 
на Иван Караиванов Не
малък е броят на видни ю- 
гославски работнически дей 
ци и комунсти, които 
това време (1930—1938) сп се 
намирали в Москва. Иван 
Караиванов чрез Тито и по
лучавал характеристика за 
отделни югославски комуни

Петък е 29 юни, тази го
дина. Прекрасно утро, око
ло осем часа. Току-що при 
стигнал от черквата от ут
ринна литургия, нишкият 
епископ господин Ириней 
си отпочива в своя кабинет 
в двора на Съборната чер
ква в Ниш. Обаче за него 
не е имало почивка ни пре
дишната вечер, понеже след 
полунощ е пристигнал от 
чествуването от Крушевац. 
И въпреки безсънната нощ, 
епископът любезно, култур 
но и отзивчиво прие разго 
вора. Разбрах, че става ду
ма за твърде образован чо
век на шестдесетгодишна 
възраст, който отлично по
знава нашия край и който 
подробно е осведомен за 
черковно - културно - про
светни и исторически памет 
ници в околността на Ди
митровград.

ни малките на

ство па 
народи, а по случай годиш
нината на 7 фенруири 1934 
година, когато Георги Ди- 

бе освободен ог фа

рат в
лителното познаване на чо
века, света, природата, об
ществото и човешкото мис-

понесе неговото
митров
шисткии затвор след завръ 
шпппето па Лайпцигския

по лене.
Президиумът напроцес

Народната скупщина на На 
родна република 
въз основа на член 4 точка

— Не само това — добав 
на хоратая епископът 

трябва да се даде истинска 
свобода, както 
започна в Сърбия —■ да из 
явят себе си според собст
вен светоглед, а не според 
рецепт. Това е истинското. 
Ние черковните хора и вя
рващи тези настоявания под 
крепяме и 
Повече идеологии не са из
лишни. А коя ще бъде во
деща, това е убеждение и 
право на всеки индивид. В 
собственото АЗ се намират

Сърбия,
напоследък

1
привет ствуваме.

Вашето пространство 
започна първият епископ възможните крачки напред 

в духовния и физическия 
живот на човешкото съще
ство.

— изобилствува с много па 
метници от миналото, но са 
изоставени и са в окаяно 

почти всички
по

— Дали бихте помогнали 
и материалната реставраци- 
я 'на черковните паметници? 
— попитах по-нататък.

състояние
се разпадат и пропадат, 
някои напълно са разруше 
пи и „изчезнали", особено в 
Забърдието и Висока.

а

-г-Ш
Центърът на Димитровград — Ще направим според 

нашите материални възмож 
пости, а те са твърде скро 
мни

24 на Закона за Президиума 
на Сърбия, а по предложе 
ние на Изпълнителния 
бор на Областния нар*.-ден 
01 бор на Нишка област, ко
ето е приело и правителство 
то на Народна република 
Сърбия), обявява Указ за 

изменение на името на град 
Цариброд в Димитровград.

Този Указ влиза в сила 
на 27 февруари 1950 година.

За преименуването на Ца
риброд в Димитровград по 
това време не е консултира
но гражданството, нито се е 
пък търсило тяхното мне
ние, съгласие чрез събра- 
ния\, референдуми и |пр. 

Промяната е настъпила по 
политически причини. Но 

за раздвижената инициати 
ва за връщане на старото 
име Цариброд трябва да се 
чуят мненията на много вид- 
нц хора от този край, но и 

рабонтиците, селяните, 
младежта и др., неизключ 
вайки при това и станови 
щата на обществено-полити 
ческите организации, мест
ната общност в Димитров
град, Общинската скупщина 
и пр.

С читам, че страниците на 
„Братсвто“ 

са и най-подходящата фор 
ма да се чуят положителни 
те и отрицателни мнения, 
да се уважават всички пред 
ложения, а ако се заключи, 
че инициативата на бройни 
димитровградчани (за 
именуването

сти, а сигурно е, че това не 
е било без знанието на Ге 
орги Димитров. Защо Тито 
винаги е имал най-големи 
симпатити към Иван Карай 
ванов и Георги Димитров 
остава въпрос за размишле 
ние.

Да припомним, че Цари
брод, като селище се спо- 
менва към края на XV век 
като Малък и Голям Цари 
брод. .

Името на Цариброд е свъ 
рзано с историческа исти
на, но чрез легенда. По-точ 
но през 1521 година турски 
ят султан Сюлейман Вели 
чествени на своя военен по 
ход към Унгария спира в 
тогавашно на река Ниша 
ва селище и водейки за ог 
лавника своя кон прегазва 
„броди“ реката и оттогава 
населението започнало да 
говори „Цар броди“ или мя 
сто, където царят бродил, а 
селището си нарекли Цари 
брод. Много пътеписци в 
своите си

— Вие, господине, както 
виждам, познавате моя ро
ден край, кога там сте пре
бивавали и какви са Ваши 
те впечатления за в всич-

от- заявява.

— Дали бихте отново до 
шли в нашия край и кога?ко, което видяхте и дожив

яхте? попитах.
— С голямо удоволствие, 

за това може да се догово
рим.

— В Димитровград и окол 
постта му бях повече пъти, 
последния път през минала 
та година. Мога да кажа, 
че срещнах голяма любез
ност и гостоприемност на 
гражданите. По 
собствена интуиция 
ствувах, че

— Прощавайте, че пред
варително не предявих ид
ването си и то 
време, когато твърде 
заети и при това изморени 
и благодаря Ви за всичко 
— казах, заминавайки твър 
де доволен от кабинета на 
господин Ириней.

— За Вас винаги ще се 
намери време за разговор, 
вратата постоянно са Ви от
ворена — каза накрая ува
жаемият епископ.

тъкмо по 
стенякаква

почув- 
немалък брой 

хора, жени, деца и млади 
са насочени към християн
ската релегия. Те чувству
ват необходимост да отидат 
иа черква, манастир, да се 
помолят богу. Но за 
ление своите чувства и по
гледи почти няма къде 
осъществят. Божите свети
лища, черкви и манастири, 
г.ли са срутени, или толкоз 
руинирани, че са им избро 
они дните докога ще „екзи 
стират“ — особено здания
та в североизточната част 
на Вашата община — в За 
бърдието и Висока — къде 
то се намират и най-много. 
| ехните старини: фрески, 
икони и други знаменито
сти са с непрецинима стой
ност и имат голямо 
ние за религията, науката 
културата

(1949—1962) а

съжа-

да
панически класа то същата 

класа и днес трябваше да 
тачи неговото име. Ако ве
че фактите са други, то за 
що поради си някакви по
литически съображения да 
не се Димитровград преиме 
нува в Цариброд.

Димитровградчани четат 
всекидневната наша преса, 
списания и най-различни 
подкрепени с факти инфор
мации, в които по най-не 
посредствен начин се залоз 
нават с многи документи от 
нашето неотдавнашно мина 
ло, борба за власт 
наши

Завършавайки този 
таж трябва да кажа, че ми 
беше твърде приятно 
утринно кафе непосредстве 
но да комуницирам с този 
прекрасен човек, 
нин —

репор
пътеписи са ос 

тавили следа за Цариброд, 
който се освобождава от 

турско робство 1878 година. 
Градчето се е развивало ка 
то [погранично )селище в 
търговски, 
културен, просветен и об
ществен център с бурна ис 
тория, за да запази петве
ковен развой до 20 февруа 
ри 1950 година.

Петдесетте години на на
шия век са бурни години 
за Югославия и за * 
народи и народности. Поли 
тическа и икономическа бло 
када от страна на източни 
те страни, бруталността на 
Информбюро, 
ята, които

при

христия- 
шумадинец, чачанин, 

който искрено обича хора
та, който съчувствува на 
болката човешка за почти 
иедесетгодишно злепоставя- 

по-точно казано 
яване и забраняване 
явата на тяхното 
същество 
Вога. Но
ята не може да се 
Всички

[мануфактурен, нашия вестник

значе- не. осует- 
на из-и просветата. 

Следователно, необходима е 
обща акция,

човешко 
чрез вярване в 
ходът на истори-

на много 
видни ръководители, 

включвайки и Йосип Броз 
Тито, за времето на ликвиди 
ране на видни дейци, кому 
ни сти, ръководители и ис
пански бойци.
• Димитровградчани в 
следно време узнаха 
ва истина кой

лре-
е положител

на, то тагава трябва да се 
организира народен рефе
рендум за изясняване и тър
сене подкрепа от Общинска 
та скупщина в Димитров
град желанието на хората да 
се изпълни.

нейните за да се запа
зи това историческо богат
ство. Безспорно, особено е 
необходима парична 
преди всичко.

спре. 
кризи 

на плана 
на религия »,се провалиха". 
Животът 
ите и досегашните заблуди 
на черковен план.

недоумения, 
И ПрОИЗВОЛНОСТИ

помощодолевани- 
е трябвало да 

се направят на враговете, 
вероятно е повлияло като от 
говор на всичко това

опроверга илюзи-по-
— Очевадно — 

нпме диалога — 
се промениха идеологически

и пра 
е и какъв продължа

временатада се Кирил Т. Тодоров
Проф. д-р Слободан Василев8 СТРАНИЦА
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СРЕЩА НА ГРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „ИВАН КАРА
ИВАНОВ"

лни особено чувство на ра
дост. След сърдечното ръку- ( 
ване с него той каза: „Ето 
дойдох заедно с всички 
познати и непознати да пре
карам този прекрасен ден и 
припомя се на войнишкия 
живот и местността и пъте
чките през които съм мина
вал хиляди и хиляди пъти па 
зейки отечеството ни. „Раз
казвайки ни по-нататък как 
во го инспирирало пак да 
дойде в някогашната заста
ва, той каза добри спомени 
на този гостоприемен народ 
който обича войниците, от
ечеството си. „Винаги съм 
се чувствал тук когато слу
жех като у дома. Ншсога не 
съм се съмявал в хората, но 
обратно, винаги помощ сме 
получавали от народа. Това 
показва че всички хора от 
този край са винаги готови 
да пазят границите на Юго
славия съвместно с гранича
рите. Ето затова е присти
гнал Хилзо и тази година ве 
село и щастливо да прекара 
Деня на граничаря с всич
ки присъствуващи граждани 
От този край.

Освен това което е вече 
казано, Хизло не с по-малка 
радост ни разказваше и за 
добрите отношения на ста
ршината към него и всички 
граничари в тази застава. 
Особена радост прояви и 
към стария си приятел, гр'а- 
ничарското куче, даже на
прави и снимка с него за 
спомен.

Целия августовски ден Хи 
лзо прекара в игра на наро 
дни хора с хората които бя
ха дошли в заставата при 
войниците.. Числото на чес- 
твуващите Деня на гра
ничаря тук не беше малко. 
Около 40 души от предприя 
тието „Свобода“ — Димитро 
в град, около 20 жители от 
край-граничните села и мно 
го други граждани и от дру 
ги места. Адам Георгиев

I

Като в родния край
— Имате ли и някои 

друга приключения?
— Най-различни. През 

известно време моя дру 
гар и аз бяхме на пат 
рул. От една гъста гора, 
при зори, доловихме 
шум. Тръгнахме предпаз 
ливо в тази пооока. Шу 
мът ставаше все по-си 
лен. На първо време не 
знаехме за какво се ка 
сае. Притаихме се и за 
чакахме. След малко . 
пред нас излезоха три 
едри диви свине и щом 
ни видяха хукнаха в го 
рата. ..

— Какво тук ви ДОС 
тавя радост?

Драган Дубак, войник 
-граничар от Никшич 15 
август — Деня на гра
ничните войски дълго 
ще помни. Беше провъз 
гласен за примерен вой 
«ик на граничната заета 
ва и получи награден от 
пуск от 15 дни. Как те 
кат граничароките дни - 
иа Дубак?

— Тук на югославско- 
българската граница, къ 
дето съм от 8 месеца, се 
Чувствувам много добре. 
Мнозина ое плащат при 
споменаването на дума 
та „граница”.

Няма нищо страшно. 
Особено когато сътруд 
ничество с населението 
край границата, както 
тук, е на виооко равни 
ще.. . Истина, животът 
край граничната бразда 
се различава от живота 
в казармите. Носи изне 
нади.

— Посещенията. Посе
щават ни разни делега
ции на предприятия, об 

политическиществено 
организации и др., но 
най-много се радваме ко 
гато ни дойдат на гости

Хилзо Джорджевич

Ш Е СВОЯТА ШТШ
Нягогашния граничар Хил 

* зо Джорджевнч от Тутин на 
15 август тази година се на
мери помежду свои прияте
ли, другари, старшини и ра
ботниците от предприятие
то „Свобода", още веднъж с 
тях да чесвува Деня на гра
ничаря.

Хилзо е служил през 1987/ 
88. г. в заставата „Свобода" 
при с. Верзар — Димитров
град на югославско-българ
ската граница. В 10 часа ка
то излезе със своя брат от 
собствените си кола, всички 
които го познаваха, а особе 
но неговия някогашен ста
ршина Бора Николич, изпъ-

МИРОЛЮБ НИКОЛИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЛАДЕЖТА В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА, 
ПОДАДЕ ОСТАВКА

НЕСЪГЛАСИЕ С МЛАДИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАТРДПДЗИ
Николич беше огорчен от задкулисните действия на 

младата бюрокрация, която по време на предконгресните 
разговори за реформата на Съюза на младежта в Сърбия, 
а сетне и на младежкия конгрес преди всичко търсеше 
начин да запази властта и привилегиите си

нахален и от кариеризма на 
възрасните политици, сведе 
размишленията за реформа
та само до начин как рефо- 

орга-рмираната младежка 
низация да присвои право
то на досегаппшя ССМ на 
средства от бюджетите, та 
младежките функционери да 
имат тлъсти заплати и раз 
ни-разни привилегии.

не вярвам, че Конгре

В Сурдулишка община те 
зи дни стана „политическо 
чудо“, което 
не .можеше и да се замие- 

от челните общин

дълги години
Зато-

ли: един
ски ръководители, неприну* ^
ден от никого, само под ди- ДЦ* 

на съвестта си, подаде

ва аз
сът пи ще бъде успешен и 
веднага след него ще си по- 

оставка, независимо от 
ме върне на

ктат
оставка и доброволно слез- 
на от отговорния 
Това е Миролюб Николич 

инженер,

дада 
това, че тя ще
безработните".си пост

строителен 
вече бивш председател 
младежката организация 
общината.

Когатп се върна от състо 
сс па 11 и 12 май Кон- 

младежта в Сърбияялия 
грес па 
Николич не криеше разоча

Как стана чудото, нарече
но оставка на сурдулишки 
общински ръководител/ Не 
успяхме да прочетем причи 
ните, които е привел Нико 
лич, когато е обосновава;/ 
постъпката си пред младеж 
кото ръководство, понеже 
неговият наследник Стефан 
Стефанович в деня на наше 

беше в ОК

си от конгресна-ррванието 
та фарса и отново потвър- 

решимостта си да ибди- 
Остана пооледовател- 
себе си и изпълни об

М. Николич ди
Драган Дубак получи значката „Примерен войник“цира. 

сн па 
ещанието.

съвет като форум на младе 
жки асоциации, една от. ко 

и политическото кри 
— Социал-де* — Какви? ученици от основните 

училища.
ито е
ло на съвета 
мократическият съюз на мла 
дите. 13 тези разговори Ми 
ролюб Николич не криеше 
огорчението си от задкулис 
ните действия 
бюрокрация в нашата репу 
блика, която, както казва-

Независимо от краткия не 
риод на неговото председа- 
тслствуване, Миролюб Нико 
лич си обезпечи място в ис 
торията на следвоенния по
литически живот в .Сурдули 
шка община като рядък при 
мер на провинциален поли
тик, който не загуби, човеш 
кита си достойнства

съблазнителност

— Често се случава 
да преследваме разни 
контрабандисти, 
разчитат, че ще успеят 
да .минат по-лесно, ако 
се отклонят от пункта.

Но горко се лъжат. Те и 
«е предполагат, че пи 
дебне зоркото око на 
граничаря.

— Как сътрудничите 
димитровградската

то посещение не 
на ССМ да ни представи-ос 
тавката и протокола от за
седанието, а не намерихме 
и бившия председател. Зато 
ва ще се опитаме да наме
рим отговора на горния въ 
прос въз основа на някол- 

разговори с Николич за 
реформата на младежката 
организация 
майския конгрес на Съюза 
на социалистическата млад
еж в Сърбия, на който мла 
деж ката организа ция

република беше трай 
в Младежки

с
коитона младата младеж?

— Добре. Сътрудни 
чПм в разни културно- 
-забавни акции, по за 
лесяване; дружим се. 
Често пъти премерваме 
сили и па спортното по

М. А.

ше той, се грижи и бори 
за реформата на ССМ са
мо през призмата иа кари- 
еристичиите си мотиви. „Вс 
ъщпост 
лич в предконгресните дни 
— бюрокрацията в нашата 
организация, чийто кариери 
зъм, за моя изненада, е но*

I' г >

предпреди и след
говореше Нико- дяволската 

ни една безотговорна поли
тика. ле.в на

шата 
сформирана К. Г

СТРАНИЦА •
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сДл&Ц-Ж Ашшът се 

приближава 

до Звонска
„Райни дел“ н „Лещава“ 

някога и сега
баня

ГОРАНИТЕ) Строеж па пътища в Ди
митровградска община прод 
ължама с понамален темп. 
Моментално 
са насочени в три посоки. 
Пред край са работите на 
пътя Суково—Звонска баня 
до Трънски Одоровци. Име
нно, от Погановски манас
тир до Одоровци на дължи
на повече от три километра 
приключени са всички ра
боти преди да се сложи ас- 
валтова настилка. Очаква се 
това да стане през следва
щите няколко дни така, че 
асвалта да стигне до само- 
то село.

На най-лошия път в. общи 
пата, от Смиловци до Висо- 
чки Одороци, през следва
щите няколко дена трябва 
да започне да се слага нас
тилка от чакъл като подго
товка за асЕалт, тъй като 
всички земни работи вече са 
завършени. По този начин и 
този проблем най-после- аде 
бъде разрешен тъй като сг. 
на дума за път който сле 

; пътя до Смиловци в този р 
йон най-много се ползува.

Пррдължават работите на 
пътя от Вълновия до Долни 
Криводол така че до края 
на годината и това трасе ще 
бъде напълно асвалтирано. 
ще продължат необходими
те работи и на пътя от Дол
на Не вля към Зарине воде- 
гаще, за да могат след това 
и останалите села от Дере- 
кула да се свържат с каче
ствени пътища.

Продължавайки изгражда 
не на тгьтшца с такъв темп 
очаква се, с помощта на Ре
публиканския фонд за пъти 
ща. през следващите някол 
ко години да бъдат постро
ени всички главни направ
ления в общината и този про 
блем да бъде напълно пре
махнат.

Си. 2: Село Босмлсгрил преди дн бъде построена черквата 
и Рисопнца и когото „Рампи дел“ и „Лещава“ били голини

Хълмът „Рампи дел“, който се издига източно пад 
Босилеград и околността му преди около 500 години били 
обраснали с гъста листопадна гора. Това научаваме от 
местните топоними „Лещава“, „Ясикопец“, „Церов преелпп“ 
и от огромните стари церове, брестове, лески, глогове и яси-

Боси-

активиостите

ки. Обаче след заселването на основоположника на 
леград, ковача Новко, тази местност постепенно била ого-

наОголяването и разорвапетомена за пасища и ниви
местността „довели“ ерозията и по-късно тези терени ста
нали пороища, както показват сниките 1 и 2 (направил 

първият босилеградски фотограф Йордан Захариев пги е
първите десетилетия на нашия век)..

Към края на миналия век ерозията достигнала
леми размери и хората от Босилеградски край рошили
организирано да се борят против нея. Така преди 95 го
дини станало първото залесяване на голини и ерозивни
терени в Босилеградски край. Залесяването стана дейност

голям итензитет след Втората световнас изключително
война, а най-голяма заслуга за това имат трудолюбивите

Благодарение на технитеI орани и тяхното движение.
усилия „Рамни дел“ и „Лещава“ ^отново са обраснали
гъсти, сега борови гори (сниките 3 и 4).

Си. 3: Квартал „Магурка“ и пороището „Ле/цаваСтоян Евтимов

Сн. 4: Босилеград днес (на заден план се вижда „Рамни 
дел“, обраснал с борова гораСн. 1: Пороище „Лещава“ в началото на този век

А. Т.
ПЪТИЩАТА НА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕ ГРАДСКА ОБЩИНА

В „ГИД“ — ДИМИТРОВ
ГРАД ’ТЪРГОВИЯТА Е В ПЪРВИЯ „ЕШДЛОН“ РАБОТНИЦИТЕ 

НА ПОЧИВКА
През поелдно време най-много се откриват малки 

магазини, зарзаватчиииици, видео-клубове... И всред дреб
ното стопанство в частния сектор започват да

Именно, освен една парцела 
под моста на реката в гра
да където могат да се поме
стят няколко* будки засега 
тя не е в състояние да пред 
ложи други решения.

ните закономерности. Едни 
работилници се откриват, 
други закриват. Сигурно е, 
че битката с пазарната ико 
комика ще издържат най- 
-добрите, най-обзаведените, 
онези които оказват 
-бързи, качествени 
ни услуги и, разбира се, о- 
нези които имат най-голям 
капитал. Другите, които без 
ТРУД искат да се обогатят 
и занапред ще бъдат при
нудени да закриват едни и 
да откриват други работил
ници или пък д& напуснат 
дребното стопанство.

действуват
пазарните закономерности: ударите издържат най-добрите, 
най-обзавденте и, разбира се, най-богатите, а работилни
ците закриват онези, които без труд желаят да се обогатят 
за кратко време. наи- 

и евти-Имайки предвид, че пове 
чето частни работилници 
са с услужен характер 
дребното стопанство в об
щината досега все още не 
повлия значително да се 
намали числото на нетру- 
доустроените»

В Босилеградска община 
понастоящеем съществуват 
над 330 частни работилни
ци, от които 35 са открити 
от Нова гбдина насам. В по
пулярното дребно стопан
ство действуват занаятчии 
из областта на строителство 
то, автопревозвачи, открити 
са или се откриват различ
ни малки магазини, гостил
ници. В тази община и пре
ди, а и сега хората трудно 
се решават да откриват ра
ботилници из областта на 
производството..

панство е далече по-упро- 
стена отколкото преди. Поз
воление за работа се полу
чава ву срок от два-тридни. 
Сега не се търси някой да 
има определена специалност, 
т. е. диплома за да открие 
работилница, разбира се, 
това не се отнася за всич
ки дейности. Необходимо е 
човек да намери помещение 
и с определен капитал да 
започне да работи. Наис
тина, въпросът с помеще
нията засега трудно се ре
шава. Доколкото оня, който 

п„л„ „ има. намерение да . открие
през последно време най- работилница няма собстве- 

-много се откриват различ- но помещение, Общинската 
търговски магзини, зар- скупщина

ЙГ рена за всички и 33 всеки
чов, секретар на секретари
ат^ за общо управление към 
ОС кзва, че постъпката за 
откриване «а 'работилница 
в областта на дребното

НА РЕМОНТ
Заетите в ^ най-голямото 

димитровградско лредприя- 
Т™тт..гумарската индустрия ,4-ИД са на колективна по 
мивка. 'Това обаче 
чи, че халетата 
Напротив. В 
ромно болшинство 
те се Чувствува 
живост, която 
тясната

Дребното стопанство в об
щината
в обществения сектор — се 
характеризира с отдавна из 
ьестната истина: 
се работилници, за 
собствениците считат, че до 
насят най-лека и бърза за- 
работка, а за сметка 
ва населението от тази об
щина е принудено за „дре
болии“ да търси занаятчии 
** други общини. Тук пре
станаха

и в частния и
В Общинската 

подчертават,
Ще полагат по-голямо 
мание на дребното стопГан- 
ство особено в

не зна-скушцина 
че занапред са пусти, 

тях и без ог-откриват 
които вни-

от заети 
определена 

създават сто- 
специалисти за ре-

___ частния сек
тор, което е значителен из 
ючник за общинския бюд
жет. Това подразбира, че е 
необходимо по-систематично 
Да се занимават

на то-
монг.

Именно, всяка годиНа го
дишната почивка е най-у- 
добен момент да се напра
ви ремонт на всички ма
шини. От тази 
«тика, както 
ръководителят на 
Цех Георги Пейчев 
стъпва и тази година.

ни която е отво-
с планово-

вид занаятчийски, производ 
ствени и услужни дейно
сти и

! то развитие 
стопанство, да изучават про 
цесите и да предлагат кон
кретни програми.

на дребнотода съществуват по-
вечето стари занаяти. Ох- 
рабрява факта обаче, 
в дребното

редовна пра 
ни осведоми 

металния 
не се от

в обществения^ и в 
частния сектор — тук мно
го /не може да му помогне.

че и
стопанство 

почват да действуват
за-сто-

пазар-
В. Б.

Ю СТРАНИЦА А. Т.
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ИМПРЕСИИ И ИДЕИ

За гробището 

в Димитровград
□□□□□□ПЕШО□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

БОСИЛЕГРАД: „МЛАДОСТ" ПРЕД НОВОТО ФУТБОЛНО ПЪРВЕНСТВО

Тази пролет и лято се на 
ложи, за съжаление, често 
да посещавам гробището в 
Димитровград. Виждах дос
та подобрения във вид на 
нови тераси, стъпала по про 
дължение на цялото гроби 
ще, ограда, разширение на 
долната част към пътя за 
село Градини. Това беше 
през пролетта. А когато дой 
доха сушните месеци юни 
и юли и тревата съвсем из 
горя, ясно^се очертаха и сто 
летията. Аз потърсих един 
такъв паметник, повдигнат 
преди един век. Паметник 
на моя дядо, първият кмет 
на града след освобожде
нието от турците. Кмет, през 
времето на който е построен 
на ж. п. линията, ж. п. гара 
та и черквта. Това е вре
мето от 1888 до 1896 година, 
време на възход на града. 
Градът винаги е бил брод 
и връзка на Изтока със За 
пада, но тогава е получил 
мощна техничека връзка с 
Европа и Азия Този стар 
паметник от 1896 година ми е 
оставила аманет в моята май 
ка. Представява висок каме 
нен обелиск, с метален кръст, 
завинтен на върха. На гро 
бшцето има още такива ста 
ри паметници, чиято стой
ност за историята на нашия 
град е неоценима. Защото 
един град, нашият на при
мер, живее вече хилядиле- 
тия и трябва да се зачита 
и пази миналото във всеки 
вид. Мисля, че гробището 
в Димитровград е история 
и миналото на града и тряб 
ва да ни е светиня.

Паметника на моя дядо 
заварих срутен. Тъга ме обв 
зе, мисли нахлуха, горестно 
чувство срещу хората, които 
са длъжни да пазят гроби
щето. Търсих одговорни слу 
жащи и намерих ги — Сло 
бодан Манов — Бамби и не 
говия техник Драган Баси 
лев. Помолих ги да идем на 
гробището. Те се съгласиха 
охотно и тогава вече съгле 
дах и една друга картина, 
друга истина.

Огледахме мястото на па 
метника. Пукнал се е, пад 
нала е продълговатата част. 
От това, че почвата се свля- 
кла от страни, от това, че 
цялата местност е доста на 
клонена .Хората не са го 
срутили, а дъждовете, мра. 
зът и ледът и годините. 
Ще се опитаме да го по
правим.

С подмладени сили към върха После още дълго време 
разговаряхме, обходихме гро 
бшцето, погледнахме още та 
кива много ценни, стари па 
метници. От тях чух много 
желания и планове и това 
бе причината да напиша те
зи редове.

Вече няколко години по
ред, босилеградският футбо 
лен отбор „Младост", който 
се състезава в Междуобщин 
ската футболна дивизия Вра 
ня група „Юг" е 
за първото място, 
ради едни или други причи 
ни никак да се домогне до 
челната позиция и обезпечи 
влизане във футболна диви
зия от по-горен ранг на със
тезания, 
то футболно първенство пър 
вото място му измъкна за ед 
на точка. „Младост" зае вто 
ро място с 25 точки, а пър
вата позиция с 26 точки обе 
зпечи футболният отбор „Мо 
равац" от Предеяне. Дали то 
ва е реално или не, и дали 
в течение на първенството е 
имало договоряне за отдел

ни футболни срещи, мнози
на познаватели на състояни 
ето във футболната дивизия, 
казват да, и че края на пър
венството е нерегулярно, ще 
остане само предмет на на
гаждания.

С какви амбиции босиле
градският отбор навлиза в 
предстоящото футболно пъ
рвенство, разговаряхме тези 
дни с треньора Георги Ге
оргиев.

— И през настоящото фут
болно първенство нашият от 
бор ще бъде един от трима
та претенденти за първо
то място. Наистина предстои 
ни подмладяване на отбора, 
но без оглед на това и с по
дмладени сили ще атакува
ме към върха. Разбира се до 
колкото други субекти не

умешат пръстите си в ре- 
гулярноста на първенство
то, съдиите не съдят пристра 
стно, а футболистите твърде 
отговорно се отнасят към за 
дълженията, ангажирано вл
изат във всяка игра, без о- 
глед кой е съперник и къде 
се играе — подчерта Геор
гиев.

Най-напред ще изтъкна, 
че те са двама млади хора, 
наистина заинтересовани да 
се поддържа гробището и 
направи нов, планов ред в 
него. Техните планове и на 
чинания заслужават пълно 
то внимание на гражданите.

За пръв път в историята 
на града ще направят кар 
тотека на гробовете. Ще по
канят чрез печата, или, по 

всички, които 
за старите паметни-

претендент 
Обаче, по

И още нещо. През настъп
ващия футболен сезон, на 
босилеградските футболисти 
е необходима по-голяма сме
лост и ентусиазъм, а преди 
всичко по-голяма физическа 
подготовка. Още повече, че 
не рядко досега, поради то
зи факт много срещи те 
загубваха в последните ми
нути. Разбира се за това са 
нужни далеч по сериозни, 
плодотворни и организира
ни тренировки, и по-голямо 
ангажиране на всички спор
тни субекти в общината.

Минал ногод! шшо-

друг начин, 
знаят
ци, за да бъдат регистрира 
ни, или да ги съберат в ня 
какъв розариум, крипта или 
музей.

Направих забележка на 
Слободан Манов, че не е 
трябвало да се ползва за 
погребване мястото пред „Ма 
герницата“ и на малката те 
раса зад нея. Той казва, че 
отстъпили пред молбате и 
сълзите на близките на по 
чиналите. Стореното е сто 
рено. Но трябва да 
ви „Магерницата“ в стария 
й вид. Там може да се по 
мести музей на стари па
метници и обелиски. Нужно 
е също да се поправи гроб 
ницата в началото на гроби 
7цето. Тя има такава елегант 
на и старинна архитектурна 
ценност! Да се 
още нови стъпала, да се о- 
формят нови тераси, продъл 
жат зидовете. И да се ас
фалтира пътят до гроби
щето.

В рамките на летния турнир по футбол на мал
ка врата, който се проведе под шефството на еже
дневника „Вечерни новини", в Босилеград се състе
заваха 7 отбора.

Победител на турнира е отборът „Това възмо
жно ли е" съставен от повечето активни футболи
сти на „Младост“. В борбата за първо място те 
победиха с резултат от 3:2 отбора „Андачки ву- 
кови", съставен от пионири, мнозина от които вече 
са на прага на първия отбор на „Младост". И този 
турнир предизвика голям интерес всред любители
те на футбола в Босилеград.

Инак, футболното първен- 
в Междуобщинскатаство

футболна дивизия Враня гру 
па „Юг“ започва на 26 този

!
месец, а дали тази година 
ще бъде по-успешна от досе 
гашните остава да се види. 
Любителите на футбола в Бо 
силеград се надяват, да бъ-

се обно
I

!
II де.

М. я

построятБЕЛЕЖКА

КАТО НА СВЕТЪЦ. гажа като на светъц. 
Нощува се под открито 
небо. Хартии, кеоийки, 
отпадъци от храна хвър 
ля, кой където си иска.

В царевищите от две 
те страни на шосето не 
може да се стъпи от из 
мет. Те служат за за 
ход...

Ако се има в предвид 
колко дълги са колоните 
от моторни превозни 
средства през сезона, не 
е трудно да се заключи 
как на августовската же 
га пътуващите подносят 
неприятната миризма ог 
боклука и др. отпадъ

■ ■

си за дългия път, който 
им предстои. Но уви, по 
ложението не се подоб 
рява; дори от година на 
година става все по-ло 
шо.

Всяка година в навече 
рието на туристическия 
сезон се заклеваме, че 
ще бъдат взети мерки 
транзитните 
през вашата страна да 
бъдат обслужени по-до 
бре по международното 
шосе Ниш — София, че 
ще бъдат изградени пун 
ктове, където те да се от 
биват, за да си отпочи 
нат и подкрепят силите

Нашият град расте, граж 
даните винаги ще се интере 
суват за мястото, където по 
чиват вечен сън техните 
близки. С уверенност мисля, 
че двамата служители Сло- . 
бодан Манов и Драган Ва
силев заслужават доверието 
на гражданите.

Крайно време е да потър 
сим мъдростта на минало 
то, почитаме го и защитим 
от унищожение и забрава.

туристи

На какво прилича те 
зи дни може да се види 
и от километър. От две 
те му страни — боклуци 
и неразбория; спира си 
кой където си иска, пре 
стоява, развръзва» се ба

Лилия Нейков, 
Димитровград, Христо 
Ботев 14 или Ниш, 
Филип Вшпнич, 9/15

В Димитровград,
10 август 1990 г.

Изпълнителният комитет на Туристичес- 
кия съюз в Димитровградска община иа за- 

10 май 1990 година взе ци.
седаиието си от 
решение за публикуване иа Миналогодишната епи

демия на ентероколит в 
Днмнтровграска община 
като чели не беше до 
статъуио

КОНКУРС
предуцрежде 

ние за хигиената при 
движението по междуиа 
родното шосе поне мал 
ко да се подобри. Никой 

околната

На 8 септември 1090 годила в 12 часа на гробищата в 
Гоипдол наза изработка на характерни белези на об

ществената общност, сувенир — маскота с
иа гази общест-

I
фолклорни характеристика 
вено-поллитическа общност.

Комисия на Изпълнителния комитет най- 
- успешните трудове (предложения; ще ран- 
гира по следния начин:

/)рсен
Пейчев

защитада
средаI

За делата сигурно са 
необходими значителни 
средства. ‘Непрсмахваие 
то на потенциалните из 
пори па природни белег 
вия обаче може да стру 
ва много по-скъпо.

— I награда — 1 000 00 динара
__ II награда — 500 00 динара, и
— III награда — 300 00 динара.

Авторът запазва всички права за комер- 
ческа дистрибуция, относно всички марке- 

(процеит според договора;. 
Проектът трябва да предлага възможност за 
практическа реализация.

Трудовете с премат до 1 септември 1990 
година в Общинския туристически съюз в 
Димитровград, ул. 29 ноември №23.

началник влак в пенсия
ще додем

ШЕСТМЕСЕЧЕН ПОМЕН

Ако за настоящия се 
зои пс беше направено 
почти нищо за по-добре 
мие па хигиената, би тря 
бвало да се набелязат 
съответни мерки 
(ИДНИЯ.

Каним роднини и прияте
ли участвуват в помена.

Вечно опечалено семейство 
Пейчеви

тингски акции

за
М. А.
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саТиРа * забава Шк
ХУМОРЕСКА

История на една кариера
но рабо- 

снмо иодешо 
ТО“

последния мандат 
теше нищо, и 
кервана беи пито грим 
пор на гърба си. Самочув
ствието му порасна още по- 
пече и пече не дружеше е 
другите магирста, и само с 
магарета от негоиия риш- 
По цяла нощ гуляеха и би
стреха светската политика, 
Дръгльо Марков таки ний
де себе си, нищото беше нои- 
■издръжлип и когато ДРУ- 

мигарета падаха от у- 
силно реве- 

песни и тин- 
тапци,

па чорбаджията, да мъкне 
най-тежките товари и да 
припка пред другите мага
рета. Стана послушен п иъ 
пълиителоп и скоро чорби 

»зо за добро мп- 
му диоапа ’ иМ

Дръгльо Марков беше ста
ро магаре с 
главата, добит през млади
ни. когато се риташе с ДРУ 
гите магарета. Не беше мно 
го вещ в магарешките схват 
ки. та винаги измъкваше 
по-дебелия край и от 
получи чувство на малоцен
ност. Щом го изригваха на
страна. Дръгльо Марков се 
омърлушваше п по цели 
дни се кондпреше обиден и 
нажален от неправдините 
на магарешкия свят.

И веднаж той реши да 
преодолее това свое мало
душие. като напправи нещо 
велико в живота. Наисти
на той нямаше кой знае 
какви интелектуални спо
собности. нито пък нещо. с 
поето да се отличава от 
другите магарета. Но какво 
от това? Нима най-способ- 
чите бяха на най-добрите 
места?

И така Дръгльо Марков 
скоро мина в акция. От 
опит знаеше, че ако искаш 
да се изкачиш една педя 
над другите най-сигурен на
чин е да спечелиш довереие- 
то на началниците. Оттогава 
той почна да се подмилква

голям белег па

I
I

Ниш. Седе-джиятп го 
1 мре. даде

овес, тури му поп

Мекия отидо при синагога у
седемо, паизоратимо се, йона-

това
мо дома що 
гости мо сс, па си пат рече:

сацин
мар наместо стария със ст:ч.> 
шенитЬ поребрапици. обез
печи му по-добро МЯСТО и 
кошарата, и благодарение 
на тия привилегии, Дръгльо 
стана подам на другите ма- 

а това е голяма 
магарешката

водим на бувляк!— Айде, тате, че те 
— Аман, сине, нийс йедва се очистимо 

оди буе, нечу да идем там!
Он сс насмея, на ми рече:
— Бувлякат, тате, не йе с буе. Това ти 

йе кпко у Пирот на вашар. . , Ама че си по
несеш повече оди цървенете.

И отидомо. А тамо истина ко на вашар 
м йо1Це гю-арно оди вашар: надошли од Ру- 
сийу, Румъннйу, Българийу, Полшу. . . Паза
рувано що пазарувано и се върнумо. При
вечер синат мг качи у аутобусат и я си пой- 
до.

14ГГО
такамора топ 

ше магарешки
иувише магарешки 
са веселието продължаваше 

Имаха п изобилие 
ядоха

гарета. 
функция в 
чйерархим и скоро почна дп 
фнлософирп па другите ма- 

, гарета по разни обществено- 
-политически и икономиче
ски въпрос, особено нощем, 
когато дремеха над празни
те ясли.

Другите магарета го нена
виждаха. но той имаше под 
държката на чорбаджията и 
не се страхуваше никому. 
Стана самонадеян и надут 
и си внуши, че по-способно

до зори.
най-пкуснп храни И .....

преяждане, дока и) гошн 
магарета хруптеха пя- 

лютица и пи- 
мочуршце край

до
ните 
коя мухлясала 
еха от едно
пътя. на кариератаВ разцвета
тон стана специалист по кад Трябваше 

някое прове-
въпроси.ровите

ли да назначи 
пс-110 магаре 
члъжност Дръгльо тръгваше 

биваше

по-високана

и работатамагаре от него няма.
Така минаха десетина го

дини и Дръгльо Марков 
смени някалко поста и през

а акции 
нагласена.

Така върви с години, но 
край. Тъйима

Дръгльо нямаше довс- 
товариите магаре- 

комбинатори-

всичко си 
като

Тамъл седо, ка до мене почеше неколко 
души да се расправляйу кой кякъв йе.

— Я съм за социалистите. Ако онн не 
беоше Сърбия немаше да стане държава.. .

— Одека знайеш дека н либералите не 
би напраилп същото? — пнтуйе друг.

Море радикалните су най-йербаб! — по- 
че трети.

«К' • —
— Све сте вийе ситна риба, чуйете ли 

кво оратн Драшков1гч: това йе съглам йер- 
бап човек.. .

Ко му рече името неколишша почеше 
да окайу „у-у-у".

Я се сви на селището, помисли си дека 
тека преди войнуту беше, а йеднуш навлеко 
дебелият край на йедън събор ни крггв ни 
дължан, . . Ега, съга ми се размине. . ,

-— А ти старче, оди койи си? — обърну 
мп се йедън мустаклия.

— Я съм интернационалист! — изока.

Сви се обърнуше къмто мене и ме погле
даше ко да съм треенул оди небото.

— Кикъв, бре, интернационалист? — за
чуди се мустаклията?

— Еве тетекъв: кошулята ми йе оди пол
яци, панталонете оди бутаре, обучете оди ру
мънци, чаоовникът оди руейе, а у тороуту 
имам каве оди гърците!

рието на 
та. кадровитеНАШЕНСКИ ИСТОРИПКИ бяха изчерпали, а 

демокрация бе-
ки се
процесът на

обхванал магарешкото 
общество. На последните из
бори. въпреки лословична- 

магарешка упоритост 
Дръгльо Марков загубя фун 
кцията и мина 
нерски начин на живот.

Обаче през времето, кога
то Дръгльо Марков беше 

се най-

шшш та си
на пенсио-' Дядо Драги от едно луж- 

ншнко село пасял овцете си 
с една млада невеста. На ста 
реца се харесвала невеста
та, а усамотението в плани
ната, постоянната близост_ и 
прекрасните предели подбу
дили стареца към любов.

— Невесто, казал един ден 
той, ако се съгласиш, 
зная какво бих ти дал. Ето, 
ще ти дам най-хубавата ов
ца, която си избереш сама...

Вечерта невестата казала 
на мъжа си за желанието на 
дядо Драги. По онова време 
стопанинът се ценил по ов
цете, мъжът се помислил, по

мислил, пресметнал на ум, 
че дядо Драги е на преклон
на възраст и че едва ли не
що ще може да стане, та й 
одобрил, но й заръчал да му 
потърси звънчаркта, (пред
вождащата стадото му ов
ца).

водач, натрупаха 
-различим проблеми в мага
решкото общество и сега 
товарните магарета, огладне 
ли и мършави, реват и тър
сят политическата отговор
ност на Дръгльо. Той главно

На другата вечер с нетър
пение очаквал невестата и 
още от вратата я попитал:

— Е, какво стана, взе ли 
звънчарката?

— За нея не бери гайле, 
но я ми кажи, кога ще ос
тарееш, като дядо Драга? 
— отвърнала невестата.

не
но преди известно 

„Магарешки днев-
дреме, 
време в 
ник“ беше напечатано пи
смо, в което Дръгльо Мар
ков решително отхвърли 
всички нападки върху сво
ята магарешка личност и 
прехвърли вината на сегаш 
ните водачи за Тежката об
ществена ситуация.

■ Иван НиколовСг. //.
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