
ЕРштЧк) С указ на президента на
СФРЮ Йосип Вроз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството 

между нашите народи и на
родности

.Фвдстик на штасиа а сте яццяцдд ^ и единството

ГОДИНА XXIX ■ БРОЙ 1462 Я 31 АВГУСТ 1990 Г. Щ ЦЕНА 2 ДИН.

» ' «Й» • - , В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СКУПЩИНАТА
шшж. . р У НА СР СЪРБИЯ Е ИЗВЪРШЕНА РЕГИСТРАЦИЯ НА
ШешШШтмт: ж политическите партии

Сърбия отново стана 

многопартийна държава
В ВЕГИСТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИ
ЗАЦИИ СА ЗАПИСАНИ 15 ПАРТИИ

В началото на седми
цата СР Сърбия и офи
циално стана многопар
тийна държава, след па
уза от пет десетилетия.
В Изпълнителния съвет 
на Скупщината на СР 
Сърбия републиканският 
секретар за парвосъдие 
и общо управление Сре- 
тен Владисавлевич връ
чи регистрационни ре
шения на представите
лите на 15 политически 
партии в републиката.
Това са: Социалистичес
ка партия на Сърбия,
Сръбски покрет обнове,
Сръбска народна обно
ва, Сръбска светосавска 
партия, Народна ради

кална партия, Партия за 
демократична акция, Съ
юз на всички сърби на 
света, Социалдемократи
чески съюз на младите 
в Сърбия — Нова демо
крация, Демократически 
форум, Югославска ра
ботническа партия, Де
мократическа общност 
на войводинските унгар
ци, Партия на самостоя
телните производители 
и селяни, Ново комунис
тическо движение на 
Югославия, Движение за 
защита на човешките 
права в Югославия — 
Партия за човешките 
права в Югославия и Де
мократическа партия.

НАЙ-ГОЛЯМАТА МИНЬОРСКА КАТАСТ РОФА В НАШАТА СТРАНА КАТО ПОВОД

Още са свежи цветята на гробовете на 
деветдесет алексинашки миньори, които 
пострадаха на 17 ноември миналата годи
на на кота 445 в северния забой „Мора
ва“. Още се плаче за тази ударническа 
първа смяна. Въпреки че мината вече не 
съществува. „Великодушно“ я закриха 

ония, които бяха плъжни да я оспособят 
за производство. Още се веят черните 
флорове на къщите. Още семействата 
носят траурни облекла (доскоро се раж
даха посмрътчета), а вече стана нова тра
гедия. Сега в Крека. Най-голямата тра
гедия в този век. В нашата страна.

В окното „Добърня — юг“ през нощта 
Па 25 срещу 26 агуст цяла трета смяна 
завинаги остана на работното си място. 
Триста деца останаха без бащи. Тук, къ- 
дето миньор ражда миньор, за да ражда 
миньори, смъртта сполетя цяло едно по
коление.

мобили. Да тръгнат към Крека. Нима бе
ше нужно толкова деца да останат без 
бащи, та едвам тогава миньорският 
блем на
славяни и днес гледат в това черно зла
то като в слънцето) да излезне от босиен- 
ско-херцеговските граници. Да стане юго
славски! Дали нашите политици в без- 
скрупулозните си битки за власт до гу
шата си загазиха в политическата пато
логия, когато ни допускат да бъдем Юго
славия само на погребенията. Да бъдем 
югославяни, сплотени, само на гробища
та, когато се чуе само траурният марш.

Нима никой от високопоставените дру 
гари не беше в състояние да види, че в 
Крека нещо не върви. Къде тогава бяха 
председателят на Изпълнителния съвет 
на Скупщината иа СР БиХ Марко Чера- 
нич, председателят на Комитета за сто
панство Джемал Хаджиавдич, Мухамед 
Бешич, републикански секретар на въ
трешните работи?! Ако те, и останалите 
им колеги, повече се занимаваха със съд
бата иа миньорите отколкото с въпроса 
дали Фикрет Абдич ще сформира 
партия, за да остане „бабо“, триста мом
чета и момичета днес сигурно нямаше да 
бъдат сираци. Или поне по-малък би 
бил броят иа миньорските сираци. А и 
(щио е много.

Ако не бяхме япаш, побалкаиски „си
гурни", ако не се „учехме от нещастията 
и „грешките си“, нима след скорошния 
Алексииац, Какои, Бреза, Вановичи, Под 
лабин, Зеница, Рембас можеше да ни се 
случи Крека.

Иа {изпестната рполитическа (господа 
омилеха династиите. Припкат зад разни 
принцези пб тази наша бедна Юга. Не 
дай боже да не се почувствуват като 
чужденци. Приемат ги в Парламента, но 
за работниците и миньорите нямат вре
ме. Но как нашите политици да видят 
какво се случва под земята, когато са 
сведнали глави и не виждат какво се 
случва в държавни,г връх. Трагедията в 
Крека е още едно голямо предупрежде
ние иа всички политици. Защото, докато 
те се играят иа партии, страната и на
родът пропадат.

пра-
славна КРЕКА (бедните юго-

Вият сирените на ужаса. Знамената са 
на половин копие, траурни дни, съболез- 
нователни телеграми, джиро-сметки ва 

помощ на мината и семействата иа по
страдалите миньори. И като по някой не- 
нанисан и твърде известен сценарий на 

катастрофата започнаха да 
— официалните. От най-висо-

своя

мястото на
пристигат
к©поставените до дребните. От Председа- Лидерите и представителите па регистрираните политически 

партиителството на СФРЮ (самият председател

Четете в броя:Йович) до обтцинските Сега всички искат 
да узнаят какво е станало. Да

□ и о □ п о слзтта а авп а о тя
юаоаоааааеш | овяваниа място

проникнат в причините за трагедията. До
подробности.

А довчера съ7ците тия ръководители 
нямаха време да чуят какво искат, защо 
стачкуват миньорите на прочута Крека 
Напразно тези нови Сиротановичи отива
ха пред вратите на официалните инсти
туции в Сараево. Цели три седмици тър
сеха правдината: да бъдат платени спо
ред труда. Другарите и господата поли
тици имаха по-важна работа. С ръце, до 
лактите набити в партийните грънци, тз

ВМЕС'ГО 59, ЗГ НЕРАЗВИ
ТИ ОБЩИНИ ОБЩЕСТВЕНО-ЧАСТНА 

ТУРИСТИЧЕСКА АГЕНЦИЯ
стр. 6стр. 3

Извънредно 
Изпълнителния 
Общинската 
Димитровград

заседание па 
съвет на 

скупщина в

В босилеградската гимнази- 
я след втория записвателен 
срок
СВОБОДНИ МЕСТА ЗА 
ЕДНА ПАРАЛЕЛКА

НА ГРАНИЦАТА — ЕДНА
КВИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧ-

стр. 8
Разказ
НЕЗНАЕН ЮНАККИ

стр. 5 стр. 8—9
Сурдулишките бойци енер
гично отхвълят откритията 
иа „Политика експрес“ за 
шбелта на Ратко Павлови ч 
— Чичко

варят нова политическа каша, с която 
ще нахранят народа тази есен.

От по-дълго време политиците в Юго
славия се играят със страната, с народа. 
С животите иа хората! Нима беше нуж- 
но толкова семейства да потънат в тра
ура, във вечния траур, та едвам тогава 
лидерите (съюзните и останалите) да сед
нат в своите луксозни самолети и авто-

Полугодишеп балапс на сто
панството в Босилеград 
ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
МИЛИОНА ЗАГУБА 
„Пласииа-турс“ откри про
цеса на приватизацията в 
Сурдулица

8

НОВАТА ВЕРСИЯ Е ЛЪЖА 
С II РЕ Д У М И С7»Л(Зпимствуиапо от „Вечерно 

новости“) стр. 10



I ПО СВЕТА НАС |И У

НАНРАТНОБУДИМИР ЛОНЧЛР ПРИЕ СПЕЦИАЛЕН ИРАК-ПО СЛУЧАЙ КРИЗАТА П ЗАЛИНА 
СКИ ПРАТЕНИК

Първото условие: оттеглянето ИЛ РЕПУБЛИКАНСКИЯ ПАРЛАМЕНТРЕШЕНИЕ

■ И АРМЕНИЯ НЕЗАВИСИМА

Парламентът на Съветската Република Армения през 
ятоацеТе“Ге.™И^
приети със 183 гласа „за" и само с два „против , оповес 
типа Л11.

Само след оттеглянето на иракските сили ог Кувейт 
и установяването но суверенитет на тази страна могат да 
се създадат условия за решаване но друшто спорни иьнро- 
си в региона

структипна насока, като 
подчерта че пъррвото усло- 
ние за решаване на криза
та е оттелгдйнето ни ирик- 
ските сили от Кувейт и у- 
стаиовягщието па територи
ална цялост и суверенитет 
на тази страна. Само по то
зи начин могат да се съз- 
дадпт услопия зп започване 
преговори и зи решиване 
на други спорни въпроси я 
региона.

които понистои- 
намирп Ирак.

Лончар заяви,

ПОСТИ, 1»Съюзният на В декларацията е подчертано, че Конституцията на 
СССР не се признава на територията на Армения и се ть 
рел да се формират въоръжени сили за отбрана на гра
ницата към Азербейджан, на която през последните сед
мици се случиха жестоки стълкновения.

Армения е петата съветска република, която провъз
гласи отмснлснис или има намерение това наскоро да 
направи.

секретар 
външните работи Будимир 
Лончар в понеделник прие 
специален иракски прате- 

министъра за план

щем се 
Будимир 

че Югославия сице от пър- 
час забеляза сериозно- 

обстановката и мо
вия
стта на 
е действувала настаналата 

след иракската

ник
д-р Самал Маджид Фп- 
радж. Иракският министър 
пренесе загрижието на сво 
ето правителство поради 
кризата в Залива и изнесе 
убеждение, че [Югославия 
като председателствуващ, 

заедно с други необвърза
ни страни, би могла да 
предприеме допълнителни 
акции за да се осуети по- 
-нататъшното \ескалиране 

ла кризата. Той също така

криза
пнвазия и анексия на Ку 
вейт — да не се разпие и Съзният секретар още вед 

чпж заяви, че Югославия 
дава силна подкрепа па ре
золюциите на Съвета по 

сигурност към ОП, отнася
щи се до кризата в Залива, 
които дават възможност да 
се открият пътища за нейно 
мирно решаване.

стълкновение което да има 
тежки последици за целия 
свят. Той също така изтък
на постоянното застъпване 
и готовността на Югосла
вия, като председателству
ващ движението на необ
вързаните. да 
действуването си в кон-

СПОРЕД ПАРЛАМЕНТА НА ГДР

КЕ ОБЕДИНЯВАНЕТО ЩЕ СТАНЕ НА 3 ОКТОМВРИ

Двете германски държави ще се обединят на 3 октом
ври гази годЯна. Това решение през миналата седмица в 
Берлин взе източногерманският Парламент.

За тази историческа дата решение взе само Парла
ментът па ГДР като приложи член 23 от Конституцията на 
ГФР. Според този член, западногерманската конституция 
*пс бъде в сила и в „останалите части на Германия“, ко
нто това потърсят, а ГФР 
да попречи.

продължи
юворил за големите труд-

СОФИЯ дори и да иска това не може

ОПОЖАРЕНО 

СЕДАЛИЩЕТО 

НА БСП

В НАЧАЛОТО НА СЕПТЕМВРИ

33 ИЛИЕСКУ ЩЕ ПОСЕТИ ЮГОСЛАВИЯ

По покана на Председателството на СФРЮ, президен
тът на Румъния Йон Илиеску ще направи официално прия
телско посещение в Югославия. Очаква се посещението 
да стане* през първите дни на септември.На 27 август антикомуни

стически демонстранти опо 
жарили сградата, т. е. седа
лището на Българската со
циалистическа партия (бив
шата Комунистическа парти 
я). В тези демонстрации у- 
частвували над 10 хиляди 
души, от които една малка 
част се отделили и запали
ла най-голямото здание в Со 
фия. Демонстрантите са поп 
речили на противопожарните 
служби да действуват и ве
ликото здание е претворено 
в развалини. Сега отряди на 
специалната полиция охран
яват развалините, 
тийните, 
анализират 
улично насилие в Со-

БУКУРЕЩ

СПЕЦИАЛНИ КНИЖКИ ЗА РУМЪНЦИТЕ

Румънското Министерство за здравно дело е преду
предило гражданите си, че при излизането от страната тря
бва задължително да имат така наречената „жълта книж
ка". Въвеждането на такова удостоверение последва след 
затрудненото влизане на румнските граждани в съседна 
България поради епидемията на холера з Румъния.

'• <_ * _ , — • „

Сградата на БСП в огън
фия след свалянето на То
дор Живков.

вие. Демонстрантите пазвал 
топ „екстремисти" и „прово 
каторн“, които желаят с кр 
ъв да попречат български
ят път към демокрация. При 
това казал, че тези вълне
ния са били безумно дело 
копго могат страната да по 
ведат по път на военна дик 
татура.

МОСКВА V
Председателят па държа- 

та и бивш лидер на опози
цията Жельо Желев антико 
мунистическите демонстра 
ции окарактеризирал като 
сериозна закана срещу об
ществения ред и спокойст-

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО ГЛАСУВАНЕ

Гласуването на Съветския съюз за резолюцията 665 
в Съвета по сигурност изразява „крайно загрижие“ на на
шата страна за обстановката в Персийския 
стил

а пар- 
функционери 
най-голямото залив, опове-

в Москва светският министър на външните работи 
Шеварднадзе. Той казал, че провеждането на Резолюци
ята СССР счита като начин за по-ускорено премахване на 
, изключително опасните закани“ по мира 
в света. Изказаното и сигурността 

единство при гласуването, особено 
всред постоянните членки на Съвета по сигурност е „без 
прецедент в съвременната политика“ — оценил той.

ЗАЛОЖНИЦИТЕ В ИРАК

Неоснован тероризъм ■ БЕРЛИН
Задържането на чужденци в една стра- 

като заложници да защита-' 
ват от евентуално военно нахлуване отвън 
напълно е неизвестно 
те отношения и нзеамислимо 
ние на човешките права. Взимането на 
заложници всъщност е тероризъм, който 
няма никакво оправдание.

В Ирак и Кувейт сега се намират над 
15 хиляди западноевропейски граждани, 
на които Ирак не позволява 
нат в страните си. В нашата

внесат разпоредби за положението 
ложниците. Сетне този въпрос е регу
лиран. Това регулира Четвъртата Женев- 

конвенция от 1949 година и допълне
ния й Протокол от 1977 година. В Про
токола,
Цията изрично

НА ХОНЕКЕР НЯМА ДА СЕ СЪДИна за-на, които

Държавният прокурор на Германската ДР 
че на бивши оповестил.в международни- 

по отноше-
ска

с когото е допълнена Конвен- 
е забранено заложници 

да се взимат всред граждански лица.
Как в сегашната обстановка да се спа

сят чужденците, особено западоевропей- 
ските от Ирак и Кувейт? Всички възмож- 
ни противмерки вече. са предприети но 
без по-значителни [резултати. 1Йрак е 

икономически блокиран, изложен е на во
енен натиск на страните, чиито гражда
ни се намират като заложници, иракско
то имущество и пари в света са замра
зени. . . Остава само да се предприеме 
военна интервенция. Но каква? Интервен
цията би могла да бъде голям риск за 
всички, значи и за заложниците, които 
Ирак разпределил на повече места около 
стратегически цели и обекти.

Просто казано международното право 
няма отговор на въпроса какво да се 
предприеме в такава обстановка Защото, 
в практика такова нещо подобно досега 
нямаше. Личи, че на авторите на между
народните конвенции не е хрумнало че 
може да се случи онова което направи- 
Ирак с чужденците на своята територия 
и на територията на държава 
пира.

;
да се завър- 
и в чужде

странния печат се изтъква, че Ирак _
поради интересите на собствената 
гурност — би можал

И БУКУРЕЩ

ЛОЗУНГИ ПРОТИВ ИЛИЕСКУ

викали напрежение в страната Полип™» ™ предио-
ници на Министерството на вътреп^ге рабойГб^ 
ложение на сила установявали ред. Ареста^
80 демонстранти, от които едно Р^тувани 
под удар на закона.

си си-
чужденците да из

пъди или временно да им ограничи 
жени ето, като води сметка за 
гурност. В случай на война 
кува чужденците да

дви- 
тяхната си-
се практи-

„_ се пуснат, относно
да им се позволи да напуснат чуждестран
ната територия. Изключение може да се 
направи ако се касае за интересите на 
ншщоналната сигурност. По-точно казано, 
държавата не е задължена да пусне 

к°ито военно са обвързани 
ад»» си> понеже ако ги пусне дру- 

гага страна в стълкновението може да 
°'СИЛНа- В такъв случай тя може 

извън иа’’ернира в специлни лагери, но 
5?еди цеди °Пе~ и далече от 

В началото 
ложения в

ири
са около 

число и по-рано били

ЮГОСЛАВСКО-ЛЮКСЕМБУРГСКИ

ЖАК ПОСТ В БЕЛГРАД

В начедотоЪнаН?азиЮ^:еМбуРГСКата Дгтл°маци* Жак Пост 
Циално посещение в н^тИОД пребивава на двудневно офи- 
юзен секретно нл ™” аТа страна- Будимир Лончар, съ- 
товаряха Р заРйип„™г,НИТе работи и неговият гост раз-
в-ьпроси, особено"за^кризата в™вГ *

ОТНОШЕНИЯ
МП

на този век е имало пред- 
международни договори която оку-да се

СТРАНИЦА 2
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ПАТСКОЦ»ГйПЪТлп^™™ОНОМИЯ ИА СЪРБИТЕ В ХЪР- ", ЪСКО И В ДРУГИТЕ ГРАДОВЕ, КЪДЕТО ЖИВЕЯТ 
СЪРБИ, ПРЕСЕЛНИЦИ ОТ ХЪРВАТСКО

ВЪВ ВСЕ ПО-ЗАЧЕСТИЛИТЕ ИСКАНИЯ ДА СЕ ОБЕЗ
ЩЕТЯТ ВОЕНИОПЛЕНИЦИТЕ И ЖЕРАВИТЕ ИА ФА
ШИСТКИЯ ТЕРОР
МЕТОДИ ГЕОРГИЕВ:Имен уж на референдума Бях германски 

военнопленник
Онова, от което се стра

хуват „хаздеовците“ (привър 
жениците на партията Хър 
ватска демократична общ
ност) и настояваха 
се сбъдне — сбъдна се: в 
Книнска

Саборът на Хърватско на 
последната си (извънредна) 
сесия главно се обяви като 
ентисръбски. Това е и 
бираемо, 
ството принадлежат към 
„хаздеовците“, в чиито ре
дове и върховни тела се 
намират ястребите, относно 
неоусташи опитващи се да 
върнат колелето на истори
ята назад.

раз-
понеже мнозин-да не

От неотдавна в , нашата 
общественост все упорито се 
повдига въпросът за воен- 
нопленнците на бившата ю- 
гославска войка през Вто
рата световна война. Те 
още не са обезщетени за 
своите страдания в лагерите 
на Германия и , Италия. А 
по международните конвен 
ции те имат право на ком
пенсация. По този въпрос 
преговори между нашата 
страна и Германия още ня
ма, обаче в някои общини 
в Сърбия вече се правят 
списъци на тези хора.

Съюзът на бойците изгле 
жда не е много осведомен 
по този въпрос, а и не е 
известно има ли евиденция 
в Димитровградска община, 
кои и колко хора от този 
край са пленени от герман 
ските войски и откарани ка 
то военнопленници в кон- 
цлогорите на тази страна.

По този въпрос беседвах 
ме с Методи Георгиев, до- 
скорашен директор на дими 
тровградката 
1941
в хитлеристка Германия.

С колко години отидохте 
на война?

бия в Исток, от там пак за 
Сараево. Тамо вече бяха 
влезнали германците. Оку
паторите ни делеха по на
ционална основа. Имаше 
там македонци, хървати, 
сърби, българи. Едни, пре- 
димо хърватите, бяха пус
нати веднага, а които бяхме 
взети като сърби станахме 
военнопленници. . . След се
дем дни на неизвестност, 
тръгваме на дълъг път от 
Сараево към Босански и 
Славонски Брод, през Дом- 
бовара до Нюрберг в Гер
мания, където ни закараха 
в лагер 4 — Г.

крайна и в редица 
градове в Хърватско, в кои 
то живеят преселници от 
Книнска крайна, Лика, Ба- 
ндя и Кордун, гласуваха за 
културна автономия на сър 
бите. В много места про
центът на гласуващите „за“ 
автономия 
което на дело потвърждава, 
че сърбите в Хърватско не 
искат да бъдат „граждани 
от втора степен“. Следва да 
се напомни, че и в много 
градове в Босна и Херцего 
вина, както и в Сърбия, се 
проведе гласуване, в 
сърбите 
настанените със сърби* се
лища в Хърватско също да 
доха гласа си за културна 
автономия на сърбите в Хър 
ватско.

Стремежът да се стигне 
до кръвопролития бе осуе
тен и от една прогресивна 
общоюгославска вълна, чи
ито гребени са демокрация, 
равноправие, братство и е- 
динство. . . В това отноше
ние недвусмислени бяха 
Съюзният изпълнителен 
вет

Чували ли сте нещо за 
обезщетението, което ви 
следва като военнопленник?

е стопроцентов,

— Следя усилията, които 
се правят да се реши този 
въпрос и мога да кажа, че 
съм щастлив дето не сме 
забравени. Мнозина мои дру 
гари, с които бяхме воен
нопленници вече са покой
ни, но има и живи като 
Крум Тасев, Петър Давит- 
ков, Тодор Велчев. Както 
и останалите мои другари 
военнопленници бях подне
съл иск за обезщетение и 
трудов стаж, но тия доку
менти бяха загубени. . . Све 
денията, които се търсят за 
Еоеннопфленниците са ос
новните данни *за лицето, 
името на лагера, в който 
е бил, колко време е прека 
рал там. Ако военноплен
никът е починал или е за 
гинал, право на обезщете
ние имат членовете на него 
вото семейство.

Както знаем, официални 
преговри още няма и не 
трябва много да се бърза 
със списъци. Но, за всеки 
случай нека бъдат готови.

СЪ-
и Съюзният секретариат 

по народна отбрана, които 
с официални съобщения ох 
ладиха разгорещените до 
бяло страсти.

което
преселници от Какво стана след това?

Но Цюрнберг не беше по 
следната ни станция. Глад 
ни, изтощени и болни тук 
получихме номера от тене 
кия, един се носи около 
шията, а друг върху дре 
хите за да ни разпознават. 
Мислехме, че ни тъкмят за 
война на някой фронт, но 
съдбата ни .беше съвсем 

друга. . . Един! ден ни от
караха в село ХойникеН, 
където местните селяни по 
номера ни взеха и отведо
ха като работници по тех
ните имоти. Един ден, в ед 
на от групите, в които се 
намирах и ,аз, се разбра, 
че ще ни завърнат в Бъл 
гария, защото се бяхме де
кларирали като българи. 
Ке след дълго, пристигнах 
ме в София и през октом 
ври аз се завърнах у дома.

Официално референ
думът ще проължи до 2 
септември, след което окон 
ттателно ще се знае колко 
сърби в Хърватско са гла 
сували „за“. В сегашния ход 
на изясняване по места „хаз 
деовците“
дребни инциденти: 
бюлетини за

Страхуването. че ще се 
дойде до кръвопролития и 

не се 
разумът 

наддлея безумието. ..Хазде 
овската“ власт 
със съпротивата и в самото 
Хърватско, за което най-до 
бре свидетелствуват 
ванията в 
ща, където и хървати, па 
и мюсюлмани, гласуваха за 
сръбската автономия, 
вайки че в досегашния пе
риод (допреди идването на 
власт на партията Хърват
ска демократична общност) 
междунационалните 
шения са били сравнително 
добри, на места свръхдобр.и

граджданска война, 
сбъдна, понеже

се . срещна все още правят 
отнемат 

гласуване, не
гимназия, а 

година военнопленник
гласу- 

см есените сели-
позволяват да 
избирателни пунктове, над- 
глеждат и пресрещат гласу 
ващите и пр. Въпреки всич 
ко това, гласуването проти 
ча сравнително 
защото сърбите в Хърват
ско са решени да не дадат 
поводи за провокации и ус 
ложкяване на положението.

се открият

изтък След завършване 
гимназията в Пирот през 
1939 година отидох войник. 
Войната ме завари в казар 
мата в Сараево. От тук мо 
ята част вдигнаха за Мостар 
да отбранява военнен склад, 
от Мостар отиваме за Сър

наспокойно,

отно-

Ст. Н.
Драгана Каменов

СПОРЕД ПРОЕКТОЗАКОНА В СЪРБИЯ

ВМЕСТО
59, 31 НЕРАЗВИТИ ОБЩИНИ

Изготвен е и влиза в процедура 
Проектозакон за недостатъчно раз
витите краища в Сърбия (без покра
йнините) от 1991 до 1995 година. Де
легатите в Скупщината на СР Сър
бия трябва да отмерят кои общини 
ще загубят правото на материална 
помощ от Републиката. Най-вероят 
но иедостатъчнп развитата терито
рия в Сърбпя съгласно новите кри
терии ще се намали за половината.

Според Проектозакона вместо до
сегашните 59, статуса па недостат- 
ъчпо развити общини в предстоящ
ия петгодишен период ще имат са
мо 31 община. При това 18 от до
сегашните недостатъчно развити об
щини през 1991 и 1992 година ще 
бъдат в така наречем преходен пе
риод, в който с помощта на Репуб- 
л и кити трябва да завършат започ
натите стопански и други обекти.

Въз основа на тези критерии из- 
гетвен е Проектозакон за недостат
ъчно развитите краища, според кон-, 
то Сърбия в предстоящия 
шен период ще има 31 неразвити 
общини и 18 общини с двегодишен 
преходен период.

петгоди-

Недостатъчно развити са следнн- 
ще общини: Войник, Босилеград, Бу- 
яновац, Власотинци, Лебане, Медве- 
джа, Прешево, Сурдулица, Търгови
ще, Църна Трава (Южноморавски 
регион), Бабушница, Гаджин хан, 
Жнтораджа, Ражан, Куршумлия 
(Нишки регион). Брус,
Нови Пазар, Сйеннца, Тутин, Вла- 
димирцн, Крупан, Любовия, Осечина, 
Голубац, Жабарн, Жагубица, Куче^ 
во, Петровац на р. Млава, Приепо- 
лс и Рековац.

Варварин,

•Дълго време в Сърбия бе проу- 
чаван този въпрос. В гази трудна 
и отговорна работа участвуваха по
литици, плановици и стопански де
йци. Преобладаха следните три кри
терии: Първо, недостатъчно е разви
та опази община чнято развитост, 
мерена с утвърдените показатели, не 
надминава 50 на сто от средната 
развитост па републиката (19 общи
ни); второ, неразвита е и онази об
щина, чиято степен на развитост не 
надминава 55 па сто от средната 
развитост в Републиката, съгласно 
утвърдените със закона условия (9 
общини) и трето, типичните хълмис
то-планински общини, в които има 
голяма миграция ма населението, при 
условие техния народен доход 
човек да ие надминава две трети от 
средния републикански доход (3 об
щини).

Намалява и броят на общините с 
право на приоритет на средства от 
Републиканския фонд за недостатъ
чно развитите от 20 на 10 общини. 
Правото на пр 
нането на средствата от Република» 
ския фонд в предстоящия период 
биха имали следните общини: Боси
леград, Буяновац, Медведжа, Преше
во, Търговище, Църна трава, Бабу- 
шиица, Куршумлия, Сйеннца и Ту- 
тин. Разбира се, приоритет ще имат 
и програмите, конто се финансират 
във всички недостатъчно развити об

Шт§-
■V*

едимство при ползу-

ш ШШШт

'
' \* V,;,

ПО

Според Проектозакона недостатъчно развити общини в Сър
бия от 1991 до 1995 го/дина

ЩИПИ в хълмисто планинските кра
ища. (Т. М.)
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БОСИЛЕГРАД11УВЛИЧНОТО РАЗИСКВАНЕ ПО
ср сървияБОСИЛЕГРАД: ОТ ПРОЕКТОКОНСТИТУЦИЯТА 11А Избират се делегати за избо

рната конференция на СПСЗАБЕЛЕЖКИ И НОВИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ .заседания, трябва да анали 
,ират досегашиия ток на за 
/жсяаието в своите среди и
предприемат съответни меР 
Ки за по-нататъшната акти 
и пост в това отношение.

На тези заседани* трябва 
бъдат прешгагани и въ? 

кандидати за члена 
Общинския отбор на

да мадмиме брояЗаписването в Социалисти 
ческата партии па Сърбия 
п Босилсградска община про 
дължана. Акцията едповрс- 
мемп водят Съюзът на кому 

и Социалистичес
кият съюз. Според сведения
та в Общинския комитет ио 
Съюза па комунистите и Об 
щпмскати конференция 
ССТМ в иоиоформпраната 
партии се записват не само 
досегашни членове на Съю
за на комунистите (напети- 

засега преовладяват) 
на Социално

членовете
членовете на досегашна

та обпцшека организация на
скс.

Инак, понастоящем цело
купната активност се провс 
жда в местните общности и 
трудовите колективи, т. е 
п първичните партийни ор- 
ганизации и местните орга
низации па ССТН. Именно 
до 15 септември първични
те партийни организации и 
местните организации тряб
ва да проведат по едно за
седание, (може би и съвмес
тно;, па което трябва да бъ 
дат (обсъдени документите 
за предстоящата Общинска 
изборна конференция на 
СПС и изберат делегати за 
същата. Освен това на те
зи, отделни или съвмсст/1и

па
други народи и народности 
които живеят в рамките па 
СР Сърбия, да могат да пол 
зуват мавчиия си език.

На събранията се води

Според първите резулта
ти от публичното разисква
не по Проектоконституция- 

СР Србия, която по- 
е на публично 
населението и 

се в Босилеград

пистите
та на 
мастоящем 
опзискване,

да
можни
ве на
СПС, за членове на Устав 
пата и Надзирателна коми
сии и възможни кандидати 
за председател на Общинс 
кия отбор па СПС. Разбира 
се, при това трябва да се 
спазват основните изборни 

да се лредда-

трудещите 
ска община й дават пълна 
подкрепа. На 
(до писането 
мацията)) събрания и в мест 

общности и в трудовите 
п повечето слу- 

текста на Проектокон- 
без

наразговор и по проектоизби- 
ратеЛИия закон, за предла
гане и избиране на пародии 
представители и председа
тел на Републиката. И то
зи проектодокумент в попе- 

случай се приема без 
забележки. Но, и тук в ня
кои среди се дават отделни 
забележки, па и попи пред 

. Така например в 
местни общности се

проведените 
ни на инфор-

«ште ма те
по н членове 
шчсскпи съюз и лица, кои
то досега ше еа били чле
нове па СК. Голям е отзи
вът п иа |Гепсиоиерите и 
младежите, Според резулта 
тнте от доеегапвк/го заиис- 

броят па

колективи
четочай

ституцията се приема
да е забележки

критерии 
гат и избират кандидати ко 
ито с досегашните сй дела 
заслужават да бъдат на те 
зи постове.

каквито и 
или нови предложения. На ложения 

някои
предлага в извъндерни слу
чаи преседатптел 
публиката да може да бъде 
избран о!це за един' ман
дат, а възрастовата граница 
от 65 години да бъде обеза-

необаче среди, които 
слагат забележки, но 

Засега най-

ма
М. Ясамо Ре ване ее очаквана

и свои мнения 
-много от забележките се 

член 8 Проекто- 
Пменшх на

ДИМИТРОВГРАДотнасят на 
конституцията 
много събрания се дава под В СПС към 200 членоветел на не само за избиране 

па народните представите
ли. но и за всички други 
избирателни функции от 
местните общности до репу
бликата.

крепа на алтернативата за 
втората алинея — председа- 

Републиката да бъ
де и шес^ на държавата, 
шо значи, занапред в На
родната скупщина да не 
съществува 
ство. като колективен ор
ган. Това би било. подчер
тават тези които се застъп-

оказиа и това че в Соци 
алистическата партия на 
Сърбия са побързали да 
се запишат и мнозина, 
които с години като чпе 
иове на Съюза на комуни 
ститс са се разпорежда
ли както са си искали и 
хората не искат вече да 
бъдат с тях. Касае се за 
хора, които са виновни 
за .много станали неспо
луки в този край, които 
с десетилетия са определ 
яли кой е благонадежден, 
а кой не е, пряко са се 
намесвали във воденето 
на кадровата политика и 
поради които не един ди

митровградчанин с гор- 
чевина е напуснал родни 
я град

Инак не може да се от 
рече големия интерес за 
тази партия, чиято про
грама и устав са най-гтри 
емчиви за най-голямо бо 
лшинство хора в община

Според непълни данни, 
членове

телят на записването на 
на Социалистическата па 
рипя на Сърбия все още 
не върви с очаквания те 
мп. Именно, до края па 
изтеклата седмица в нея 
са се запленили към 200

Съгласно утвърдения рит
ъм на публичното разисква 
не по Проектоконсптуцията. 
тези дни Изпълнителният 
съвет на Общинската скуп
щина. който е и носител на 
тази важна обществена за
дача. ще направи обстоен 
официален анализ за ре
зултатите от публичното 
разискване в общината и 
със същите ще запознае 
компетентните (републикан
ски органи.

Председател-

души.
Една от основните при 

чини е 
дпшните почивки. Пове
че трудови организации 
са ползвали колективна 
годишна почивка и тък
мо тези дни започват с 
редовно производстово.

Може би от друга стра 
на влияние върху отзива

ват за тази алтернатива зна 
чителен принос за намаля
ване на администрацията и 
1гряко би действувало вър
ху облекчението на стопан
ството. В някои среди се за 
стъпват, не сърбохрватски- 
ят език, но сърбският да 
бъде в служебна и обще
ствена употреба, при пъл
но законно право на вички

та.
Колкото по-бързо но- 

восъздаващата партия се 
отърси от такива, толко
ва по-бързо ще си заво
юва престиж с какъвто 
вече се ползва в други 
краища на републиката.

сезона на го-

М А.м. я.

КОГА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ УЛИЦИ ЩЕ БЪДАТ ВЪРНАТИ СТАРИТЕ ИМЕНА?

Неоснователно „демонратич- 

но“ решение
На въпроса от надзагла- 

витето не би трябвало да се 
чака дълго. Срокът от три 
години, в който станаха ре 
дица положителни проме
ни ,в обществото, преди вси 
чко в по-нататъшната му 
демократизация, не е малък 
и може би е време пак да 
се повдигне. Именно, пре
ди три години с решение 
на Общинската скутцина 
от улиците на Димитровград 
бяха заличени

учихме и много нелепи не 
ща, а Едвард Кардел и Вла 
димир Бакарич и лично съ 
действуваха през 1974 го
дина да се приеме Консти 
туция на Югославия, с коя 
то започна разграждането 
на основите на страната, по 
ложени на Второто заседа
ние на АВНОЮ в Яйце през 
1943 година. Нямаме наме
рение в подробности да из 
насяме защо много от да
дените имена трябва да се 
махнат, а да се върнат ста 
рйте.

то са дали положителен при . 
нос към историята на род 
ния си град. Дори след пре 
именуването на улиците 
проведе и анкета с граж
дани и всички до един се 
изказаха ПРОТИВ станала 
та промяна. Още повече — 
защото това стана без ДО
ПИТВАНЕ 
както е предвидено и с член 
243 на общинския устав.

.4?
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с гражданите,

имената на 
Найден Киров, Стефан Ди
митров, Люба Алексова, Хри 
то Смирненски, Марко Шу 
карев и Люба Алексова, а 
улицата на Сима Милошев 
беше

Центърът в Димитровград
митров, Люба Алексова, Мар 
ко Шукарев и Симо Мило 
шев, или да речем Петър 
Тасев (който изчезна малко 
по-рано). Какво ли пък е 
сгрешил великия пролетар
ски поет Христо Смирнен
ски (македонец по произ
ход), та го преименуваха т 
Едвард Кардел например^ 
Или Марко Шукарев (който 

беше
махнат, а неговото място 
зае Владимир Бакарич?

Това обаче разсърди до 
такава степен

Но както и да е. Стана,
някои от по 

сочените, по-горе другари, 
че на два пъти раздаваха 
урок по история и патрио
тизъм на журналистите на 
Братство“

(който също порица 
нуването на улиците)..

каквото стана. Оказа се, че 
с преименуването на улици 
те е нанесена груба неправ 
да към населението (да.ос 
тавим настрана натиска, кой 
то с месеци вършеха над 
средствата за масова инфор 
мация, търсейки на всяка 
цена отговорност!). Сега, ко 
гато нещата са ясни и греш 
ката личи от километър — 
никой не може да събере 
храброст и да раздвижи ини 
циатива да се върнат ста
рите имена на прекръсте
ните улици. Или пак се о- 
чаква инициативата иа гра 
жданите?

значително съкрате- Очаквахме кръстницитена. на димитровградските ули
ци от 1987 и ТВ-журналагодина да 
сетят, че е време да изправ 
ят грешката си и неправда 
та, която нанесоха на жи
телите на този град, но тз

се
преиме

КРЪСТНИЦИТЕ МЪЛЧАТ

има живи потомци)Под претекс, 
улица на града 
иа Тито на

КАКВО ЛИ СГРЕШИ 
СМИРНЕНСКИ?

че главната като че ли още се сраму
ват да сторят това.носи името

пресичащите я
улици бяха дадени 
на видни на За да внесат в списъка 

и една жена — кръстници 
те включиха Роза Папо, за 
която съвсем малко 
могат да се намерят.

имената 
по

преди три години във в-к 
„Братство" се осмелих 
песа, че трябва да се 
чат имената на онези,

И тогава, а1 вярвам и 
днес, никой не може с ни 
■иго да отрече значението на 
Найден Кироп, Стефан Ди

времето 
литици у нас, за някои от 
които в

да из
та-последно време на данникои-

М. А.
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ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ИС НА ОС В ДИМИТРОВГРАД

НА ГРАНИЦАТА - ЕДНАКВИ 

УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ
— Ние се чувствуваме >уз 

мамени и търсим 
условия за всички. В про
тивен случай 'Ще има 
ио-големи ексцеси, изтъкна 
новоизбраният директор на 
„Балкан“ Йордан Димитров 
на извънредното 
на Изпълнителния 
Общинската 
митровград, 
най-новите

настанала поради нелегал- кан“, 
ното, а сетне на необясним които най-много са 

засегнати, както и авто-мо 
то базата. Обаче, да рабо
тим при еднакви условия. 
А това значи, от подлеза на 
долу има празна площ, на 
която всеки под определе 
ни условия може да строи 
и да работи. Нека ,това на 
прави и „Сърбия“ и всич
ко ще бъде наред. В про
тивен случай и ние ще на 
мерим начин, както от дру 

изтъкна Момчило 
Ранчев, шеф на .авто-мото 
базата, да работим („на ди
во“, па ако трябва ще пра
вим и своеобразни стачки 
с нашите камиони. Но то-

еднакви
начин легализирано присъс 
твие на „Сърбия“ от Пи
рот, с биро за обмен на ва 
лута. Нищо необикновено, 
всеки който не познава не 
щата, ще рече. Обаче,, при 
изграждане, по-точно при 

, последното разширяване на 
граничния пункт е догово 
рено (за съжаление май 
никъде не е и записано) в 
строго граничната

метра да няма' никаква 
комерческа дейност 

тази необходима за правил 
на работа на граничните 
служби. Съгласно това тога 
вашният „Компас“ както ка 
за Йордан Димитров, е из 
гонен от границата, а своята . 
сграда е просто подарил на 
митницата в

още

заседание 
съвет на

скупщина в Ди 
свикано след 

случки на гра 
ничния пункт „Градина“.

Както вече Осведомихме 
читателите, През последно 
време в рамките на 800 ме 
тровата градична зона на 
граничния пункт „Градина“ 
се случват неща, които са 
кулминирали на 15 август, 
когато един зает в гостил- 
ничарското

зона от га страна800
освен

ва не е начин.
предприятие 

„Сърбия“ (инак бивш 
ботник на

СМЕТКА БЕЗ 
КРЪЧМАРра-

Интереуропа“) безцение.

ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА
ВСИЧКИ

— Ние не сме против го 
стилничарската организация 
от Пирот — категорични са 
представителите на „Б

бойе наложил на един мла 
деж, поставен от името на 
„Комуналац“ да гони парки 
Рзлите се чужденци на мя 
стото където е забранено, за 
да не пречи на автоматич
ната чистачка да чисти. А 
Цялата тази ^гунгула“ 1е

Че на заседанието на Из 
пълнителния съвет се пра 
веше наистина сметка без 
кръчмаря потвърждава и 
отсъствието на представи
тели на митницата въпреки, 
че са били писмено осведо
мени. Това само ловърди 
игнориращото становище на 
митницата не само към орга 
ните на Общинската скуп
щина, но и на общината на 
чиято територия се намира 
граничният пункт. А поне 
же митницата нелегално и 
без разрешение е позволи- 

' ла на „Сърбия“ да навле 
зе в нейния двор разбивай 
ки оградата (за което уп
равителят уж не знаел) то 
без присъствие на техен 

представил нищо не може 
да се реши, дори само да 
се договори, а за провежда 
не в дело и да не се го
вори.

Вместо зеленина — търнициал-

шат. Затова, Изпълнителни 
ят съвт заключи, че е не
обходимо От републикан

ския секретариат на вътреш 
ьите работи да с потърси 
отговор кой трябва да регу 
лира режима на движение 
в митническата зона, както 
ч да се овъзможи на „Кому 
налац“ без изкуствени труд 
ности да чисти пункта. Ще 
се потърси отговор от репу 
бликанския комитет за съоб 
щения защо са променени 
пътните знаци в митничес 
ката зона. Основно заклю 
чение все пак е, час по-ско 
ро да се организира съвмес 
тно заседание на всички за 
интересовани и намиращи 
се на легален начин (и до
пълнително легализиран) на 
граничния пункт с генерал
ния директор на Съюзното 
митническо управление и 
представители на републи
канския секретариат на въ
трешните работи.

„И още нещо — след вси 
чко случило се и казано до 
сега ясно е, че зад всяка 
случка, ексцес... се крият 
личните интереси на отдел
ни лица и докато това не 
се премахне едва ли проб
лемите на границата ще бъ
дат преодоляни“.

където това по проект не 
е било предвидено — на ги 
шетата нелегално отговоре 
ни за обмен валута, а до 
тях изобщо няма построени 
явни клозети. Няма ни до
статъчно кошчета, понеже 
тук изобщо не е предвидено 
задържане на пътниците. 

От друга страна зелените 
площи около пътя са соб
ственост на предприятието 
за пътища, а това значи 
тяхно е задължение да под
държат тези площи. Как то 
ва го правят видимо е — 
някои площи не са окосени 
вече три-четири години и 
те са зараснали в търнй и 
пълни с боклук. „Комуна
лац“ не ги чисти тъй като 
споменатото предприятие не 
иска да плати. От митница 
та същевременно почти еже 
дневно идват и оправдани 
и неоправдани оплаквания 
за лошата хигиена на пунк 
та, като при това с даване 
решения за работа на „Сър 
бия“ и застои в движението 
не се дапа възможност на 
чистачите да чистят всич
ки площи. Не е ли и това 
един от начините друг вме 
сто „Комуналац“ да дойде 
и чисти?

3

За срам за страната ни къде е отворено гишето за обмен
В ИГРАТА И (НЕ)ГИЕ- 
НАТА НА ПУНКТА

За хигиената на гранич
ния пункт и около него мо
же роман да се напише 
Тя наистина не е на задо
волително равнище. Напраз 
ни са настоянията на „Ко
муналац“ (дали и достатъч
ни?) с помощта на специал 
ни машини и всекидневна 
работа да се справи с ар
мията най-чисто турски гра 
ждани, които пункта са пре 
върлани в „най-голям 
зет в Европа“ 
един от участниците на Из 
пълнителния (сгьпетС Това 

не значи, че на пункта ня
ма достатъчно явни тоале
ти. Новоизграденият така 
наречен санитарен пропус- 
иик стои празен, тъй като 
пътниците се задържат там,

кло 
както каза

КЪДЕ Е РЕШЕНИЕТО

Очевидно е че на общин 
ско равнище тези, в послед 
но време доста парливи про 
блеми, не могат да се разреЧистота на „високо“ равнище

А. Т.

ПО ПОВОД ПИСМОТО НА 
ЕМИЛ СОКОЛОВ („БРАТ
СТВО“, 17 АВГУСТ, Т. Г.)

Хубано е че на в. „Брат
ство“ започнаха да се обаж 
дат читатели, които напети 
на го четат и го обичат. 
Края на краищата и вест
никът е с предназначение 
за читателите. Но, ако но 
някой от читателите не се 
харесат някои текстове, не
ка го не нарича НАШ, . за 
•щото е и ВАШ и винаги 
такъв и ще бъде. За съжа 
ление, инженерът Соколов 
малко изпаднал в емотивно 
състояние може би неиаро 
чно, отделни текстове нари 
ча „чаршийски измислици“ 
а журналистите „набедени 
журналисти“. В края |на 

краищата журналистите са 
винаги дежурни виновници,

но в този случай нека си по 
служим с няколко факти.

намира на все още главна 
та улица_ Маршал Тито. 
Явна е тайна, че това реше 
ние е взето с помощта на 
настоянията на ОС и Изпъл 
нмтелния съвет. Казано — 
строено!

Този обект, наречен вре
менно решение не е в съгла 
сне с иастоящия градоустро 
йствен план 
са взели 
■Ще трябва да преразгледат. 
Соколов като строителен ин 
жеиер, това по-добре от ме 
не трябва да знае. Гражда 
ните реагират във вестника 
и се подписват „с група гра 
ждани" (сигурно се страху

ват от отмъщение) и нека 
не мисли Соколов че с то 
ва нещата са си легнали на 
свое. Този обектЕмил Соколов като строи 

телеи инженер трябва да се 
съсредоточи колкото може 
повече върху провеждане 
то на новия градоустройс
твен план в града, в който 
живее, а не да одумва ТО 
„Градил“, п която е доскоро 
работил, само породи топа, 
че е търсила преразглежда 
не па взетото решение. 
Именно касае се за получа 
ното решение за застроява 
не на обект п двора на 
Алекса Радев (за който ве 
че беше дума) който се

е спорен
и същевременно оспорван и 
такъв ще бъде Все докато
не се вземе едно реално и 
справедливо решение, на 
което би подлежало бъде
щето на този новозастроен 
обект. А ако мисли ниже 
перът Соколов, че търгови 
ята и частната собственост 
нямат нищо общо с 
доустроиството, тогава 

•Ще му вземем за шега!

И фактите, 

и истината 

говорят 

друго

и онези, които 
такова решение

гра-
това

■

' ' 'ЯЗД
С уважение 

Зденка Тодоропа- 
Сшслепкова
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=====ктппанство
„ТОМАСПРЕДПРИЯТИЕ „БАЛКАН“ —СМЕСЕНО

ИИТЕР"
~\

Г
I КОМЕНТАР Казино на гранично 

пропусквателния пунктНЕСТИМУЛАТИВНИ ЗАПЛАТА
лицата без ква- 
до се отбраня-Сравнявайки финансовите резултати дейности, 1|1’«й11|^1ч'<|> ' и 

иреч първите шест месеца от текущата лификацни Iрудно м<,|а|
’Гс^;^скГд^;^и\,а’ве”ва от Изхождайки от този факт Съюзът на 
обаи^таената дейност в очите „бодат“ две синдикатите а оГищптта полага усилия 
крайности. Първо, средният личен доход 
във ведомствата от обществената дейност 
з сравнение с личния доход на заетите Според шестмесечните финосопи Рв- 
в стопанската дейност е по-голям с 1414 зултотн, п седемте предприятия от <иИЦ®” 
динара н второ, числото на заетите в стената дейност и Босилсгродскп отоци- 
предприятията от стопанската дейност ,№> шш-големи лични доходи имат заети- 
през този период е намалено от 670 па тс „ Средношколския образователен мен- 
611 или общо с 59 души, дока-т числото п,р. Средният личен доход тук възлиза 
на заетите във ведомствата от общество- „а 4528 динара, след топа са заетите в 
ннте дейности е увеличено от 312 на 327 Центъра за социална работа с 3625 ди- 
души, или с 15 нови работника. Естество- цПрП. На трето място са заетите в Здрав
но и едната, и другата крайност не са в ,Шц ДОм с 3386 динара, след тях с 3000
унисон с общоприетите определения за динара са заетите в Аптеката, Основното 
намаляване на. обществените даждня, ко- училище с 2692 динара. След тях са ра-

обедняват стопанството. В ботещпте в Детската градинка с 2625 ди-
с 1666

Началните преговори <са 
се сътояли през април, след 

„Балкан“ върши адап 
обекта за казино

Чуждестранният капитал 
навлиза и в Димитровград- 

общииа. Именно австрий
собственик Томас Диз тапия на 

Валкон“ на 28 юли с ресторант-бар. Всички под 
готвителни работи са завър
шени в твърде къс срок; в 
края на юли казиното бе 
предадено на употреба. Пол 
за от това капиталовложе
ние ще има не само „Бал
кан“ и собственикът Томас 
Дизнер, но и Димитровград- 

община, тъй като от 
печалбата 10 на сто сред
ства ще бъдат отделяни за 
екологически и хуманни це 
ли.

коетоска
ският
пер и
т, г. откриха казино в по- 
мсщсиията ва туристическия 

„Балкан“ в Гра- 
„Бал

комплекс
дини. Според договора 
кан“ участвува в капитало
вложенията с 25 на сто, до- 

„Томас Пи- 
1 300 000 мар

като фирмата 
тер“ е вложил

На собственика Томас 
Дизнер това е трето казино 
п нашата страна: досега е 

Ковар и

скаки

нто все повече
ведомствата от обществените дейности ще цПра и на последно място само 
кажат, че това се дължи на по-добрата динара са заетите в Центъра за култура, 
квалификационна структура. Това доняка- Инак, средният личен доход за първите 
де е и приемливо. Обаче, не на всяка Шсст месеца в тези псдомсТпа възлиза па 
цена. Има например ведомства, където 3О97 динара, срещу 1683 в предприятията 
личният доход на помощния персонал е ц стопанството.
по-голям от личния доход на работници, ___________________ __________
във виеше или полувисше образование в
някои стопански предприятия. По коя ло- с голям интерес следи активпосппс във 
писа е това? Какъв ще бъде стимулът на връзка с приемането и подписването на 
този например ветеринарен лекар, иконо- колективните договори, с които се очаква 
мист или юрист, когато личният му до- обективно да бъде утвърдена цената на 
ход е по-малък от този на работник без труда. Мп и при това се налага ежеднев- 
каквато и да е квалификация. Отговорът по провеждане на пакет-мерките на Ре- 
е _ никакъв. А естествено е, че в така- публнканския изпълнителен съвет на СР 
ва обстановка1 не съществуват възмож- Сърбия, отнасящи се за облекчаване по- 
ности за увеличение на производителнос- ложенпето на стопанството, 
тта и дохода, а личните доходи в пред
приятията и ведомства от обществените

открил казина л 
Суботица, а е запланувал 
след казиното п Димитров
град, да открие и н Мо- 
стар Същевремено подобни 
казина има в Унгария, Ан- 
сгрия и СССР

Според думите на австрий 
собственик Т. Дизнер, 

капиталовло--Пя
сова е пърео 
/ление. Той проявява инте
рес за влагания и в други

Манол Янев
У

„ВЛАСИНА-ТУРС“ ОТКРИ ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 
СОБСТВЕНОСТ В СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

Обществено - частна 

туристическа агенция
Момент от откриването на казинотоТрансформацията на об-върнали в собственост над

„покъщнината“ в деловите 
си помещения. А тя е нова 
и е купена със средства от 
акциите. Така всъщност от 
обществената
във „Власина-турс“ е оста
нала само сградата. Тъй ка 
то сурдулишката туристи
ческа агенция понастоящем 
работи твърде успешно и е 
доходна, а трудещите се и 
занапред ще взимат една

част от заплатите си във 
вид на акции, лесно мо- 

се случи „Власина-
ществената собственост б 
частна въз основа на Зако 
на за обществения капитал, 
така наречената приватиза 
ция, която трябва да бъде 
един от най-важните про
цеси в югославската обще
ствено-икономическа рефор 
ма отбеляза първия си ре
зултат и в Сурдулишка об 
щина. Процесът на прива
тизацията на обществената 
собственост тук е открит от 
обществената туристическа 
агенция „Власина-турс“.

Тържественото откриване 
па казиното се състоя пред 
многобройни гости, между 
които бяха и представи

телят на СИЗ (Съюзния из
пълнителен съвет (Жужа 
Милош, както и съветникът 
за отношения с чужбина 
Александар Митровнч.

туристически обекти в Ди
митровград: Туристически
хамп, ресторант, рена-кар, 
диско-клуб в адаптиращата 
се в момента известна кръч 
ма „Гациното“ и пр.

Да напомним, че от деня 
на откриването др днес ка
зиното работи твърде добре, 
а го обслужват девет души 

Ст. Н.

же .■?а наскоро да се „освотурс*
боди“ и от тази част на об

собственост ществената собственост да 
си построи собствена сграда 
и да стане първото акцио 
нерно предприятие (дружес 
тво) в Сурдулищка община.

к. г.

ПОЛУГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ НА СТОПАНСТВОТО В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ПЕТ ПРЕДПРИЯТИЯ-8 МИЛИОНА ЗАГУБА— Вече два месеца — каз 
директорът на „Власи- 
-----“ в Сурдулица Сто

ва
иа-турс
.тдин Стоилкович — работе По полугодишните резул

тати на стопанството в Бо 
еилеградска община до пи 
сане на тази информация, 
не разисква нито един об
щински или обществено-по

сечието /Приключиха с по
ложителни финансови ре
зултати/. Наистица скром. 

ни, но ето не са отчели за
губа. Най-голяма загуба от 
чете занаятчийска коопера 
ция „Граджевинар“ — 3 ми 
лиона и 330 хиляди динара 
— колектив който до пре
ди една година бе най- 
акумулативеи, но от нача
лото на текущата делова 
година и неговите колелета 
тръгнаха надолу и трудно 
ще могат да се възвърнат. 
И другото, до преди година 
-две най-доходното дредпри 
ятие, общественото предпри 
ятие „Босилеград“, първото 
полугодие приключи с гол 
яма загуба — 3 милиона и 
194 хиляди динара. Загуба 
от 865 хиляди динара отче 
те и „Автотранспорт“, 667 
хиляди динара строително
то предприятие „Изградня“ 
и 17 хиляди, динара занаят 
чийската кооперация „Ква- 
лйтет“. Или общо, босиле-

градското стопанство първо 
то полугодие от текущата 
делова година приключи със 
загуба от 8 милиона и 226 
хиляди динара. Следовател 
но, положението в босиле- 
градското стопанство е твър 
де загрижаващо. Още пове 
че, че нито едно от посоче 
ните предприятия няма си
гурност за по-успешно сто 
панисване през второто по
лугодие.

ложите лен финансов резул
гат, тук заетите имат най-хците в нашата агенция по 

луч ат една част от заплати 
те си във вид на вътрешни 
акции. Финансовите ни ре

малки лични доходи. Сред 
ният личен доход тук въз
лиза на 1425 динара, а най- 
голям в занаятчийската ко
операция „Квалитет“—3833, 
макар че по-нататъшното 

му съществуване е под въ
прос. Значително повише
ние на личните доходи от
чита и строителната органи 
зация „Изградня“ До преди 
година-две тук личните до 
ходи п* отношение на оста 
налите бяха най-малки. Се
га се на трето място в об 
щината със 
доход от 1833 динара. След 
пат личните доходи в пред 
приятието „Бс/силеград“ — 
1740 '

зултати през тези два ме
сеца (юни и юли) ни дадо- литически орган. Това ще

го направят по-късно. Раз
бира се, и ще вземат съот
ветни решения. Обаче тези

ха възможност да увеличим 
заплатите си със значите
лен процент, но поради ор

решения колко ще имат 
влИяние върху преодолява 
пето на състоянието е въп-

ганиченията от юнските мер 
ки на правителството на 

Анте Маркович не можахме 
да вземем цялото увеЛиче- рос за по-нататъшно обсъж 
ние. Затова използувахме 

възможността, която ни да
де Законът за обществения 
капитал и 25 на сто от ли
чните си доходи взехме във 
вид на акции. Обща стой
ност

дане. Следователно и ние Личните доходи в 
предприятия са съвсем низ 
ки и заостават далеч зад 
личните доходи в региона 

републиката.
доход в ^осилеград-

тезине сме в състояние да да- 
дем нищо повече отколкото 
е дадено в изготвената ин
формация от страна на от
дела по стопанство при Об
щинската скупщина.

среден личени Средният
личен
окото стопанство, където ра 
ботят 611 души (59 души по- 
малко отколкото през този 
период на миналата годи
на) Бъз лиза едвам на 1683 
динара. Изненадва факта, 
че (въпр|еки комунално-ус 
лужното предприятие „Ус- 
луга“ според шестмесечния 
финансов баланс

на (про)дадените досе
га акции е около 140 000 ди 
нара. Според тази информация, 

пет от общо седемте стопан 
ски предприятия в община
та, завършиха първото по 
лугодие уоъс загуба. Само 
комунално-услужното пред 
приятие „Услуга“ и Ветери 
нарната станция, шестеме

динара, „Граджевинар“ 
1528 и „Автотранспорт“ 

динара. Личните до 
ходи на 8-те заети във Ве
теринарната станция 
°ат на 1928 динара и са на 
ьторо място, 
доходи в „Квалитет“.

Освен това 
във „Власина-турс“ 
челили и първия 
в стопанисването

работещите 
са спе 

си опит
е 1493

възлис акции: 
ообствните си акции в соб 
г-твената си агенция са след личнитепре

отчете по м. я.
СТРАНИЦА 6

БРАТСТВО ■ 31 АВГУСТ 19М



* аежо сел/^
ПОЛОВИН ЖЕЛЮША 

БЕЗ ВОДА
Не ще и 'съмнение, че то 

ва е сложило желюшани 
пред сериозни изпитания. 
Няма вода за пиене, и за 
поддържане на основна хи 
гиена.

Ако положението не се 
подобри, могат да възник
нат още редица други про
блеми. Известно е, че село 
Желюша няма канализация 
и че септичните ями неряд 
ко се изливат. При настоя 
щето „безводно“ положение 
не е изключено именно те 
да бъдат потенциален източ 
ник на епидемия.

Миналогодишната епиде
мия на ентероколит като 
чели не ни беше достатъч 
на поука. Бавно се действу
ва в премахването на всич 
ки евентуални причини за 

, такава. __ _ _ ^
На желюшани не им ос 

тава в момента друг избор 
освен да чакат да паднат 
по-изобилни дъждове, кои 
то да подсилят изворите. 
Разположението на селище 
то, простиращо се на голя 
ма площ, още повече за
труднява и без това неза
видното му положение.

тезиНедоимък ца вода 
дни се чувствува почти във 
всички димитровградски ме 

общности. Известна е 
и причината за това: про
дължителната суша. Обаче 
за жителите на село Жел
юша от трафопо 
„старо село“ (а това е поч 
ти половината от селище
то) са Настъпили (големи 
неволи.

Хората се снабдяват с во 
да кой как може. Едни оти 
ват при съседи, които имат 
кладенци, други отиват и 
в по-отдалечени къщи в 
селото, имащи вода и т. н.

Лятошната суша изкара 
на видело проблема с водо- 
енабдяванто с пълната му 
деликатност. И макар че 
желюшани са хванали из 
вора в село Грапа, все пак 
се оказа недостатъчен. Има 
и нещо друго, макар че то 
ва никой не признава. Не 
може да се отрече, в тези 
горещи дни мнозина изпол 
зват водата и за поливане 
на градини и за поене на 
добитъка. И сега когато 
се появи опаснот в тази

стни

ста към

КАЗАХА
част на селото да се стиг 
не до нежелани прояви, са 
нитарната инспекторка е 
изключила водопровода.

Ж-яг?.'.ъ

Д-р ДРАГАН ВЕСЕЛИНОВ:

СЕЛЯНИТЕ ИСКАТ СЙОЯ 

КООПЕРАЦИЯ
М. А.щш-- ,

щ
-■■'V? -V- 3V Щ,

. = ■

кД-р Драган Веселинов, 
професор на факултета 
на политическите науки 
в Белград във връзка с 
развитието на селото и 
селското стопанство, ка 
зва че е време да се пре
късне със заблудите, кои 
то едва сега признаваме. 
А това е — че селскосто 
ланският

Всичко това говори, че 
се разкъсва догмата спря 
мо селото и селяните и 
че вече не се боим селя
нинът да не забогатее. 
Най-сетне разбрахме, че 
навред по света богатият 
селянин значи и — бо
гата държава.

Затуй сега се и твърди, 
че там където няма коо
перация — трябва да бъ 
де измислена.

И програмата на Съю 
зния изпълнителен съвет 
се обляга върху 3 милио 
на селяни в страната. За 
щото в свои ръце те при 
тежават 8,4 милиона хек 
тара или 84 на сто от об
щата повръхност в стра
ната. В селските кошари 
и обори се намират и 93 
% от животновъдния фо
нд у нас. . .

Обаче създаването на 
кооперации върви бавно 
и трудно. Местните „бо
гове" и комбинати не ис 
кат да се откажат от и- 
мотите Или пък това сга 
ва много рядко, какго не 
отдавна етапа в Обровац. 
Той дори заоега представ 
лява единствен пример в 
страната, където с върна 
то кооперативното иму
щество. Има на хиляди 
съдебни дела с такъв ха 
рактер. Днес в Югослави 
я съществуват 2600 коо
перации, а новият закон 
дава възможност за съз 
даване на над 20 000 сел 
.ски кооперации с разл.и 
'чан характер.

; 1

е-». ЯЙР!ч-„ ■;;
Б. Г. Желюша

производител 
иска кооперация, която 
ще му гарантира съвре
менно селско стопанство. Бележка ко, слънчогледа, както и от зеленчу

ковите и овощните години.
В Югославия поливните площи 

възлизат на 2% и в това отнощение 
сме на едно от последните места в 
Европа. След всяка сушава година се 
правят сметки и анализи колко и ка
кви поливни системи е могло да се 
направят.

И може би тазгодишната суша ще 
бъде последно предупреждение в та
зи насока да се предприемат по-се
риозни мерки.

Селянинът иска да има 
своя организация, собс
твен икономичеоки дом, 
който никога вече няма 
да бъде подложен на не 

икономически и ло

След дъжд 

качулка■ ■ ■чии
литически интереси, ос-

Така се казва, когато в дъждовно 
време човек си забрави качулка. Оба
че какво да се каже, след като от 
продължителна суша добивите някол 
кократио се намалят? Обикновено се 
изнасят данни за причинените щети.

И от тазгодишната суша щетите са 
огромни. Според първи преценки на 
специалистите — те ще надминат 18 
милиарда конвертируеми динара. Съ
щите специалисти твърдят чче с тези 
сродства е могло да се обезпечат по
ливни машини, с които да се зали
ват с хиляди хектари! Сега тук вече 
може да се приложи народната по
говорка: след дъжд качулка! Защото 
сега е късно, когато сушата „отнесе" 
добивите от царевицата преди всич-

вен неговите.
Селянинът иска коопе

рацията да бъде негова 
и с нея той да управлява. 

А кооперацията не е 
в коя-само организация, 

то селяните ще се за: ли 
селско стопан 

трябва да обхва
мават със
ство, но 
не всички пори на живо 

В село тряб-та на оело.
обезбечат и хлева да се 

бопекари, и механици, И 
обущари, и бръснари; с 

всички неоедна дума — 
бходими условия за ло- 
-ускорено развитие на се!
лото.
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ВОСИЛЕГРАД, СЛЕД ВТ°- 
СРОК

НА ФИЛМОВИТЕ АРТИСТИЧНИ НО К ГИМНАЗИЯТА В
ЗАНИСВАТЕЛЕН

39-И ФЕСТИВАЛ 
СТИЖЕНИЯ В НИШ РИЯ

ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 

СРЕД ЗРИТЕЛИТЕ
Свободни места 
заседна паралелка

И слад втория ^«писвателен ер», » 
клас на гимназията в Босилеград, срок,
■ги има. Именно, вън втория ^ви 50
квалификационният изпит издържаха
ученика, а 11 души и този лъг не успяха.__
да станат средношколци ще потърсят в Р 
золисвателен срок, разбира се в някое ДРУ™ 
дио училище, извън общината. Остават обаче под 
въпрос онези 50 ученика, които въобще не се 
опитаха да се запишат в гимназията. Сигурно е, 
че става дума за ученици с по-слаб успех и за 
тях единствена възможност е да се открие една 
паралелка друга 
пореше още преди.

Инак, досега в първи клас в гимназията в 
Босилеград се записаха 91 ученика, което из
пълнява минималният критерий от 3 паралелки, 
за откриване на този вид средно училище.

награди гран-при „Че- 
за най-добро пр-

Традиционният фестивал 
на филмовите артистични 
постижения, известен още 
като „филмови срещи“ в 
Ниш тази година чествува 
юбилей: 25 години: Срещи
те започнаха на 25 август, 
а ще приключат на 1 сеп
тември тази година. Люби
телите на филмовото изку-

ните 
ле кула 
тистичио постижение, „Цар 
Константин“ и „Царица Те
одора“ за най-дъбра мъж- 

изпълнено 
роля, най-добри дебготаити 
и редица други -— общо 
19 официални награди. На 
ред с това различни изда
телства и педомстпа дашгг 
специални награди: „Вечер 
ни лист“ от Загреб за най- 
-добър иптуришчик, „Де- 

чйе новнне“ от Сараево и 
много други.

ка и женска

специалност, за което се и го-

ство в течение на една сед- 
мица ще могат да видят 
общо 17 филми, производ
ство на родното киноизку
ство през миналата година.

На програмата са следни
те филми: „Граница“, .До 
края и по-нататък“, „Време 
на чудеса“, „И това малко 
душа“, „Стела“, „Сексът, 

едно", 
„Нача-

М. я.

Характерно за тазгодиш
ния фестивал на филмови
те артистични постижения 
е, че е запазен общоюго- 

фе-

БОСИЛЕГРАД /
партиен враг номер 
„Лето за спомени“, 
лен удар“, „Карнавал, ан
гел и прах“, „По-добър жи 
вот“, „Вятърът в мрежа“,
„Гара 
ве“,
ски дъждове“, „Масмедио- 
логия на Балканите“, „По- 

Монца“ и

славския характер на 
стивала, въпреки че сегаш
ната политическа обстапов- Нови програми в първи и пети класка в страната и различните 
тенденции, оповестяваха из 
ьестно „отсъствие“ на ки- 
чопроизводствата от някои 
наши републики. Фести
валът доказа обаче,, че 
филмовото изкустпо не по
знава граници и не при
знава ограничения.

Накрая да напомним, че 
материалното обезпечаване 
на фестивала е плод на раз 
бирателство на над 150 пред 
гфиятия и организации от 
цялата страна, което също 
потвърждава за общоюго- 
славския му характер.

3, след това в Караманица 
п 2 ученика, Долна Ръжа- 

2 ученика, Пло-

за обикновени влако- 
„Цубок“, .Декемврий-

Освен това направихме и 
глобално запознаване с из
мененията и допълненията 
'дта новата -.(възпитател но-| 
-образователна програма, за 
първи и пети клас, по ко
ято от началото на настоя
щата учебна година трябва 

подчерта

Новата учебна 1990/91 го
дина за учениците от ос
новното образование в Бо- 
силеградска община ще за
почне навреме — на 3 сеп
тември. Директорът на учи 
лището Владимир Михай
лов, ни уведоми, че всички 
подготовки за началото на 
учебната година са прик
лючили и щяма никаква 
причина учебните занятия 
да не започнат навреме.

— Просторните в осмо- 
класовото училиЩе в Бо
силеград, които и през .то
ва бригадирско /лято пол
зваше СМТА „Власина — 
90“ са докарани в ред, а 
също -и учебните и други 
помещения в останалите у- 
гилища. На 20 август прове 
дохме заседание на Учи
телския съвет, на което по
край другото ртпрацихме 
орентационно 
ние на часовете, определих
ме кои просветни работни
ци ще бъдат класни ръко
водители, кой, коя секция 
ще води и други съответни 
мерки, които са необходи
ми за успешно стартуване.

на също с 
ча с 3 ученика и една па
ралелка в Горна Любата, 

учениците
следният кръг в 
„Глух барут“.

Наред с тази програма се
досегакъдето

бяха разделени на две сме
сени паралелки. Понастоя
щем има 13 учника и съоци- 
те ще бъдат в една пара
лелка Две паралелки ще 
бъдат по-малко по отноше
ние на предходната учебна

организират и редица съ- 
пътствуващи манифеста
ции: срещи с артистите, 
представяне на книги, меж
ду които и „Артистите — 
за всички времена“, „Туп- 
-туп“ фестивал и редица 
още.

В края на фестивала ще 
бъдат раздадени традицион

да се прилага 
директорът на училището 
Владимир Михайлов.

Инак, според евиденция- 
та, с която разполага учи
лището, през новата учебна 
година в това възпитател
но-образователно ведомство 
ще се обучават около 1080 
ученика и по отношение 
на предходната учебна го
дина, броят на учениците в 
Босилеградска община ще 
бъде с 55 ученика по-малък. 
Или през настоящата учеб
на година училището ще 
има 28 паралелки от пети 
до осми клас и 41 палелки 
от първи до четвърти клас. 
Поради малко число уче
ници през учебната 1990/91 
година под. въпрос са че- 
тирикласните училища в: 
Бранковци, където броят на 
учениците .е 1намален на

година и във висшите кла
сове от 5 до 8 клас. Онова, 
което охрабрява, е че за 
работниците, където пора
ди недоимък на ученици 
училищата временно ще бъ 
дат закрити, няма боязънно, 
същите ще бъдат разпре
делени в други училища. 
Това се отнася и за оста
налите, които тук се смя
тат като техноложки 
лшпък. В училището каз
ват, че те до определената 
норма задължителни часо
ве, ще допълняват със съ
ответни часове по извън- 
класово обучение.

Ст. Н.

ДИМИТРОВГРАД

Малко ученици 

за гимназията из-
разпределе-

Според най-новите за
конни разписания и пре
махване на насочените сре
дни училища, Димитров
град получи гимназия вмес- 
тп Образователновъзпитате 
лен център за средно насо
чено образование. Но за да 
може гимназия като таква 
да съществува трябва да за 
пише най-малко 90 ученици 
в първи клас. Както ни ос
ведомиха в училището в до 
пълнителния срок за запис
ване проведен на 25 август. 

. от конкуриралите 23 прием 
ния изпит са издържали са 
мо 8 кандидати. С положи-

от съществуването, единстве 
но средно училище, в кое
то се изучава и български 
език. «

А. Т. м. я.
□оааоааооаапоаааоаааоаоаааоооаапаааооаоооааоаоаааоооаоааоПооаоааоаоааааааоаааооааааоааааааоаааааааазаааоаоаааопоооооаааааоаааасюо1

ВАНЧЕ БОЙКОВ — А йеси ли ти сърбин? — попита минувачът Не
знайния герой.

Незнаен юнак Не, аз не съм сърбин — отговори Незнайния 
юнак. — Аз съм син на всички народи и народности в 
Югославия.

Минувачът повече не пожела да разговоря.
Понеже не получи отговор, Незнайният юнак се 

запъти понататък към Загреб. Разгледа малко града на 
Универсиадата, победния град на Хрватската демократич
на общност, па пак запита

(ХУМОРИСТИЧЕН РАЗКАЗ)

Мощите на цар Лазар се разходиха из Сърбия. Чер
ногорският крал Никола от слънчев Париж се завърна в 
родното Цетинье. Не зная какво ще стане с хърватския 
бан Йелашич, но зная, че една сръбска партия, доколкото 
победи на изборите, лично ще издигне на Дража Михай- 
лович голям пометник в Белград. Маркс, Енгелс, Ленин и 
Тито отдавна се обръщат в гробовете В такава уйдурма 
се пробуди и Незнйния юнак на Авала, понеже 
вече сигурен какво ще стане с него, доколкото победи 
една или друга партия. Стана Незнайният юнак, погледа 
вляво и вдясно, протърка очи, па каза: „От днес обръщам 
друга стрница!“ И тъй като обърна друга страница Не
знайният юнак тръгна на посещение в градове дано на
мери по-добро място. Но тъй като дълго живя под 
ята, доверие нямаше в самолети, автобуси и влакове, 
липсваше и някой по-виден другар 

. па реши да тръгне на път пеш.

лите приемния изпит в пър- 
еия срок, а те са 46, в ди- 

гимназия
минувач за свободно място.

— А йеси ли ти Хърват, човейче? __
вача Незнайния юнак. попита мину-митровгр адската 

са се записали 54 ученика 
или две паралелки. Да ли 
това ще бъде достатъчно за 
започване с работа на гим 
назията е въпрос, на който 
се чака отговор от компе
тентните републикански ор
гани. Надеждите не преста
ват, тъй като все още има 
„преселници" от едно учили 
ще в друго, но едва ли ще 
има още 36 такива. 
Независимп от това, от учи 
лището, а още повече от от 
говорните в общината, тря
бва да се направят всички 
необходими усилия да 
държи единственото средно 
училище в Димитровград, 
училище, което тази година 
ще ознаменува 100 години

— Не аз не съм Хърватин — 
юнак — аз съм син на всички народи 
Югославия.

отговори Незнайния 
и народности в

не е
И този минувач повече не пожела да разговаря.
Изненадан от такива постъпки Незнайния юнак тоъг- 

на понататък към Любляна. Споя се тръг
погледа река Любляница, портетрите и дозг^гите^^ст^'
място па Час П°-™ -КОЙ м„„ува3^Г 0̂П™зем-

а
— Си, па словенец? —да му изпрати камила. попита минувачът Незнайния, юнак.
— Не, аз неНай-напред слезе в Белград. Първо разгледа Кале- 

мегдан, а след това княз Михайлова улица. Размисли мал
ко как ще бъде още по-красиво по време на Олимпий
ските игри, докато гледаше витрините на магазините а 
след това реши да търси онова, за което е дошел. Поне
же търсеше място за нов живот, първия минувач 
за строително място.

съм словенец __
аз съм син на всички отговори Незнайния го- 

народи и народности в Юго-
нак 
славия.се за

Минувачът повече не пожела да разговаря.
юнак се отпра-

ж„... дако там намери място за
ивот. Очевидно въодушевен от красотите

„„ Изморен от далечния път Незнайният 
^ден™ °™иско СяРаево

попита
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ДИМИТРОВГРАД БОСИЛЕГРАД: СРЕЩА И РАЗГОВОР С НОСИТЕЛ НА 
ЗНАЧКА „ПРИМЕРЕН ВОЙНИК“ПАРТИЯ БЕЗ ЛИДЕР Във всичко 

между първитеДимитровградска 
като малка среда и не само 
поради това, но и поради 
съчетание на редица околно 
сти, за сега има само две 
партии
та и Социалдемократичес
кия съюз на младите в Сър 
бия, (някогашната младеж 

ка организация. За броя на 
записалите се в тази пар
тия и целите й разговаря
хме с Драголюб Пейчев, 

член на председателството 
на Общинската конференци 
я на бившата младежка ор 
ганизация.

община стои оживена активност в 
тази насока. Вече сме под
готвили необходимите мате 
риали и очакваме след това 
броят на записалите се в 
нашата партия да се удвои#

— Като партия на млади 
те има ли ограничение в 
смисъл на възраст за по
стъпване във вашата пар
тия? Живеем като едно семейс

тво. Винаги бдим над гра-
Иван Шарич, от Шабац 

понастоящем войник — гра
ничар поделение на Андрия ничната бразда и пазим су- 
Милинкович в Босилеград веренитета на нашата стра 
е единният войник — грани на. Не ли е това честен дъ

лг за всеки. Лично аз, а спо 
делям мнението и на оста
налите мои другари 
ничари, се чувствувам горд 
че изпълнявам такава отго-

Социалистическа
— Макър че сме партия 

на младите на Сърбия ня
маме никакво ограничение 
за влизане в нея. Приемаме 
и възрастни хора, всички 
които приемат нашата про 
грама. За разлика от множе 
ство други партии, нашата 
няма един лидер, тъй като 
тя е съюз на съюзи. Ние не 
се залагаме изключително 
за социализъм '{което не 

значи че сме против него). 
В момента работим върху 
събиране на различни про 
фили хора, които би могли 
да направят Програма на 
пашата партия в общински 
мащаб. И още нещо, все 
още сме в дилема дали на 
пред стоящите избори да из 
лезем сами или в коалиция, 
л слуховете, че предстои ин 
теграция със Социалистичес 
ката партия са тотална де
зинформация Що се отнася 
до учредителната скупщина, 
тя в Димитровград ще се 
проведе през следващия ме 
сец.

— Кои са основните про 
грамни цели. и принципи 
на СДСМС? чар, на когото по повод таз 

годишния Ден на гранича
ря, бе присъдено най-голя- 
мото войнишко признание 
— значката „Примерен вой
ник". Това е не само приз 
напие за този млад амби
циозен младеж, но и за ця
лата гранична застава, къде 
то съзнателно и дисципли
нирало се изпълняват всич
ки задължения. Това бе и 
повод да посетим гранична 
та застава ,Джево", където 
този всестранно активен и 
прилежен граничар и дру
гар вече няколко месеца от 
бива военната си повинно-

гра— Преди всичко ние сме 
партия ориентирана "ляво. 

Залагаме се за правова дър 
жава, която да осигури ува 
жаване на основните човеш 
ки права и свободи. Залага 
ме се за политически плу
рализъм включвайки и мно 
гопартийна система, 
подразбира свободния 
средствени избори. Залага
ме се за Югославия като 
демократична и ефикасна 
държава, федерация, която 
ще изкаже субективността 
на гражданите от една и 
равноправността на народа 
и народностите от ','друга 
страна. И нещо което дру
гите партии в своите про
грами нямат, а това е, че 
ние се залагаме за правата 
на децата, жените и семей 
ството

ворна задача.

На въпроса ни, как се 
спечелва войнишкото приз
нание „Примеран войник" 
Шарич отговоря: — „Неслу 
чайно. Със съзнателно изпъ 
лняване на всички задачи 
и в областта на опазването 
на границата, и в областта 
на военно-политическото об 
разование и в областта на 
опазването на материално- 
техническите средства, в ук 
репването на югославско
то съдружие и пр. Всичко 
тове е основно условие за 
укрепване на боетоготовно 
стта и сигурността в опаз
ването на суверенитета и 
мира в страната ни. Обаче 
да бъда искрен. Това приз
нание не може да се спе
чели индивидуално. Т0 се 
спечелва колективно. Вг 
чем, и всички наши задачи 
и задължения са колектив
ни. Затова, че аз получих 
това признание, дължа гол
яма благодарност на целия 
колектив, включвайки и ко 
мандира на заставата, кой- 
т0 още от началото тъй уме 
ло ни насочваше как да из 
пълняваме възложените ни 
тук задачи. Значката може
ха да спечелят и другарите 
ми: Агим Зекай от Косово 
Франц Стопар от Словения 
Илчо Христов от Македо
ния, Милия Шилевич от Чер 
на Гора или някой друг, и 
нямаше да бъде неправил
но — добави събеседникът 
ни Шарич.

Достовереността на думи 
те на Шарич се потвържда
ва и с факта, че и на та
зи гранична застава, кактс 
и на всички други, мисълта 
„Любовта към родината се 
носи в сърцата, а омраза
та към врага на байоне- 
та“ на практика се потвър
ждава. Граничарите от та- 

М. Я зи гранична застава за по
следните тридесетина дена 
с успешни акции, бдително 
ст и съдействие с местното 
население са открили и за 
ловили няколко нелегалци 
в което голяма заслуга има 
и Шарич.

— До сега, като кандида 
ти за нашата партия;, Соци
алдемократическия съюз на 
младите в Сърбия, на тери 
торията на нашата община 
са се записали над сто мла 
дежи и девойки, казва Пей 
чев. Мога да кажа, че сред 
младите в нашата среда 
съществува голям интерес 
за влизане в редовете на 
нашата партия. Обаче все 
още младежите и девойки 
те не са достатъчно запозна 
ти с програмата и програм 
ните цели на СДСМС (Со 
циалдемократичен съюз на 
младите в Сърбия). Затова 
в настоящото време пред-

което
непо

ст.
— Граничарският живот с 

думи не може да се опише. 
Той може да се почувству
ва, само тук, на гранична
та бразда, в граничната за 
става. Тук сме от всички 
краища на страната: маке
донци,
пи, хървати, албанци и пр

черногорци, словен-
А. Т.

про

за нас по-възрастните. Бри
гадирският живот не може 
с думи да се опише, човек 
трябва на практика да го 
почувствува. От друга стра 
на, зад нас остават непре- 
гледни гори, мостове, шосе
та и други обществено-поле 
зни трудови постижения — 
подчерта Алексич.

ОТ МТА „ВЛАСИНА _ 90" В БОСИЛЕГРАД

Ветеран между пионерите
ва се реждат акциите: „Пе- 
щер", „Ду/ердап", „Приз- 
рен“, „Огулин“, Сараево*, 
„Власина"... от които 7 пъ 
ти се завърща като удар
ник. Казва, че бригадирски 
ят живот го привлича. Тук 
запознава нови другари и 
другарки, а и дава личен 
принос в изграждането на 
страната ни.

— Младежките трудови ак 
ции имат, не само трудово 
значение, но и възпитателен 
характер. Тук, като рядко 
къде, се сключват нови поз 
нанства, другарство, а не ря 
дко и семейни отношения 
С други думи, младежките 
трудови акции са същинско 
училище за подрастващите 
поколения, за пионерите 
младежите и девойките, а и

Всред тези, и по опитно
стта, и по отношението към 
по-младите, готов винаги да 
се намери там където тря
бва, да помогне къде е най- 
трудно или пък да помири 
някои случайно скарани бе 
СТОЯН АЛЕКСИЧ, от МТБ 
„Вранска баня" от Вранска 
баня.

СТОЯН АЛЕКСИЧ досега

Основна характеристика 
на тазгодишната младежка 
трудова акция „Власина — 
90“ в Босилеград е, че пове 
чето от бригадирите и бри- 
гадирките са пионери. Но 
покрай това, заплануваните 
залесителни площи и в пър 

и третата

Инак, Стоян Алексич е ро 
във 

живее
ден през 1955 година 
Враня, понастоящем 
и работи във Вранска ба
ня. За Босилеград, казва, че 
това е градче с извънредни 
природни услови. Обаче, тр 
ябва, казва повечето да се

вата, и втората 
допълнителна смяна се зале 
сяват и превърщат в пло
щи с млади борови и смри 
кови фиданки, 
години ще бъдат млада зе
лена гора. Естествено, че за 
реализиране на 
задачи, освен пионерите, за 
слуга имат и по-възрастни
те бригадири и бригадир ки 
— ветерани между тях, ко
ито със своята бригадирска 
опитност насърчават млади-

^участвувал на повече млад е 
жки трудови акции. Брига
дирският живот започва на 
Съюзната трудова акция 
„НИШ — 76“, като брига
дир на братската бригада 
„Милентие Попович", съста
вена от бригадири от Боси 
леград, Църна трава, Браня 
и Вранска баня, чийто ко
мандир с бил Ставре Спас 
ков от Босилеград. След то

поведе ред в това отноше
ние. Изненадва, че и днес 
когат0 много се говори за 
опазването на природната 
среда, тук навсякаде се из- 
хврля боклук, а чистата и 
планинска река, от града на 
долу, е почти замърсена.

коит0 след

плановите

те.
□□□□□оааааааоаопаааааоооас,аооаааопааоааоаоаоаааааоооаааооаааоааа(заааоапааааоаоаоаоааааа0юоаааааооосюааааооаааооаоаооааоаоаооаоооа

Щом като каза, че не е македонец, минувачът не
надейно се заизчезна в неизвестна посока.

Разочарован, уморен и отпаднал, Незнайният юнак 
сс върна там, откъдето е дошел — на Авала в Белград.

„Преди да сляза долу — каза той, ще оформя нова 
партия на национална основа. Понеже е син на всички 
народи и народности в Югославия той сформира партия 
ип Незнайния юнак на всички народи и народности в . 
Югославия, а всички решения в бъдеще ще се приемат 
единодушно. Самият ще бъде председател на партията, 
а сам яцо определя и членския внос Нвй-голям проблем 
в своята партия Незнайния юнак опита върху собстве
ната си кожа, понеже се наложи сом до пише дълги по
литически речи. Докото размишляваше за първата поли
тическа реч но учредителното събрание на партията, от
делни журналисти побъразхо до своите редакции да из
пратят еюсклузивна новина. В Белград Незнайният юнак 
от Ацало формира нова модерна партия под название 
НЮ, или ко1сто предадоха Нова Югославия. Но тъй като 
се касае за партия иа Незнайния юнак, а не за партия 
Нова Югославия, то но Незнайния юнак много по-трудно бе 
да опровергае сега вече парещата вест, понеже по гола 
случайност инициалите но Незнайния юнак и Нова Юго
славия се схождат.

попита първия минувач за стро-на Сараево, час по-скоро
ително място? 0__ Йеси л' ти болан, босанац или ниси?
минувачът Н^найния юнак.сненец1 _ НезнайпИ)1

Аз съм син на всички народи и народности в

попита

М. Я.юнак.
Югославия. босненец, усмихвайки се,И този мниувач, очевидно 
отказа повече да разговоря.

Още повече озадачен
гогза^^Най-напрд “мина" Жълта ™еда, след това каньона 

Р */г “ озова пред Алуминиевия комбинат. Има-
М намерение да върви по-натан^, но стрещна някой ми- 

намерение ггппита за това за което е дошел.
нувач_и дЕое6Дноа,-ае т0 чоче. али ти йеси или нийеси цър-

ногорад? ™пита ^го ”^у““рНогор1,ц _ отговори Незнайния 
Аз съм син на всички народи и народности в

Незнайният юнак тръгна към 
слънчева Черна ПОКАНА ЗА 

СЪТРУДНИ
ЧЕСТВО

ше

юнак. 
Югославия. МЛАДЕЖИ

И ДЕВОЙКИ,

Изпращайте матери
али за „Младежка 
трибуна“! Тази стра
ница е Ваша. Затова 
пишете за вашите у- 
спехи и проблеми!

Изнасяйте на Ваша
та страница свои мне 
ния и предложения.

От редакцията

чу минувачът обърна глава и сиЩом като това 
отиде без поздрав.

Изненадан от тази постъпка иа минувачите, Нез
найният юнак реши да се опита и в иай-южиата репу
блика И така пристигна до Скопие. Застана на Каменния 

погледа срещу течението, па п0 теченито и без да 
по-нататък попита минувач за това, за което с Тъй като критики плющяха от. всички страни и за

напред, Незнайният юнак реши по втори път да обърне 
ДРУГ лист и да се завърне там, откъдето е и дошел. На
скоро бях в Белград и не го срещнах. Вероятно долу му 
е по-добре.

мост,
гледа
дошел.

_ Убаво ме прашаш, но мокедонац ли си? —
Незнайния юнак.

_, Не, аз не съм македонец —
__ Аз съм син на всички народи и народности в

по
пита минувача отговори Незнайния

Препедс от сърбохърватски: 
Ст. НИКОЛОВюнак. 

Югославия.

БРАТСТВО ■ 31 АВГУСТ 1990 СТРАНИЦА 9



ИЗ „ЛИСНА“ — ВАВУШНИЦА„ИОЛИГИ-„ОТКРИТИЯТА“
КЛЙЕКСИРЕС“ ЗА ГИБЕЛТА НАниши кки е и* с щииш Срещу боледуваш 

с - всички мерки
I* УБЕДИТЕЛНОСТ

подсилена с :: 
слици

с 23 ниизми- болест и период януари—-шииНОВ от този край зноят, чс нашето 
освободи от разпи култопе и 

Титопптп личност, по 
помощта на твърдения от 

историческите фак- 
Общинскип

110щ Отсъствията 
сто над планаУчастниците п 

общество има нужда да се
включително и от култа на 

не може да се прави с
Така например по 

колективните го- 
почивки 40 работнич 

взели медицински сви 
че са отсъству.- 

болест“. За 24 ще

/Г,у ЯВНИЯ.
време на 
дииш и 
ки са 
детелства, 
пали „по 
се извърши контрол, а ле
карска комисия трябва да 
потвърди дали наистина са 
били основателни тези бо-

тази го-ДОГМИ, Но повити версия ло това 
събитие е направена върху 
изказвания иа ваши сърат 
ници?

От началото па 
дина, след оргпиизициоило- 

поеустройство, предприя- 
Севнице

тона
типа „чух, говори се“ и изкривяване на 
хм — казва Миодраг Псшич. председател на 
отбор на Съюза на бойците в Сурдулица

го
„Лисца“ оттието

(Словения), премахна орга- 
сдружения— Това впечателние с при 

Ста-
00-те го 

повдигне 
{ичко, по 

УДБА и тогавашните поли 
тици осуетили намеренията 
му.

то твърди, че през 
дини е искал да 
паметник на и

лапмзоциите 
труд , които понастоящем 
работят като производстве
ни единици, Производстве
ната програма е същата, но 
о „разбито" аналтически по 
производствени единици. За 

„Лисца" в

На вълните на жестокия 
антититоизъм в югославска 
та и отделно в сръбската 
журналистика и публицис
тика. който се води пред им 
но в духа на известната на 
родна поговорка „На мрът 
по куче нож вадят“ белград 
ският ежедневник „Полити 
ка експрес“ през средата на 
този месец, в няколко по
редни броя, лансира нова 
версия за гибелта на слав
ния испански борец и *пар 
тизанеки комендант от То 
ллица и Южна Сърбия Рат 
ко Павловнч-Чичко. Според 
„новите открития“ на „Ек
спрес“, които претендират 
да бъдат по-обективни от 
официалната версия на ги 
белта на коменданта на Вто 
ра южноморавска бригада 
Чичко не е загинал в бор
бата с фашисткия враг, а 
I- ликвидиран от неговия 
земляк, съратник и наслед 
пик на комендантския пост 
Петко Вукович. Ликвидаци 
ята на Ратко Павловия, твъ 
рдят събеседниците на „Ек 
спрес“, е извършена по за 
повед на върховния комен 
дант иа югославските парти 
зани Йосип Броз Тито. Ор 
ганизирали са я Покрайнин 
ският комитет на ЮКП за 
Сърбия и Светозар Вукма- 
новнч-Темпо. Защо? Защо- 
то, открива ..Политика ек
спрес“, Чичко познавал ис 
тинския Йосип Броз, с ко 
гото едно време воювали 
з Испания, а тоя Тито, кой 
то от известно време на вой 
ката ръководил с партизан 
ската борба и сетне 35 годи 
ни оглавявал новата държа 
ва на югославските народи, 
не бил същият Тито?!

категоричен еиид
ниша Стонкопич, учистник 
11 ПОП от 1041 и боец ни 
Втора южноморанска брига

В елучия първо е ледувания.
В този цех. на „Лисца и- 

пределно ясно станови
ще на действително болните 
се оказва помощ, но на фик 

не! Така

да. —
„открита истината“ а сетно 
са употребени двима 
другари да я потвърдят. То 
Т.Ц показни И .разликата ма 

1 (мотано

паши„Проговориха“ ли сурлу- 
лишките бойци, решиха ли 
сега. към края на жизне- 

попълият

мат'1 уй и цехз»т иа 
Бабушница пече не може да 
следи финансовите ефекти, 
но затова пък далеч ло-е- 
фикисно и задълбочено се 

| следи изпълнението на фи
зическия обем на производ-

което
каза тук и как го коза 

„казал" и 
„Експрес",

тивно болните 
например през лятото една 
болна с колата на цеха е 
била откарана, а сетне и въ- 

Рибарска баня.

жду онова, 
иич

ния си път. да 
„белите петна“ в историята 
на НОБ в този край? Ако 
става дума за такова паме 
рение, ще кажат ли сур- 
дулишките бойци дума-две 
и за укритите грешки 
следвоенния период? Отго
вор на тези цтьпросп потьр 
енхме от няколко бойци от 
Сурдулишки край.

— Не. не, сурдулишките 
бойци не са „прогопорили", 
не попълват никакви „бели 
петна“, защото в НОБ бяха 
„повикани“ от благородни 
идеали, честно се бориха за 
тези идеали и след пойната 
казаха всичко, което знае
ха за този период и това е

и омови, което е 
кик го е „казал"в 
както и измислиците, е ко 

е подсилена убедител 
версии.

рната, от 
Следователно, не се прила- 

„наказателни“, но 
По тоя

стиото, от носно шестмесеч
ните и годишните произвол 

I стволи ефекти.
Цехът в Бабушница през 

е изпълнил

ито
костта иа новата 
Цветанович например стана ! 
партизанин к'ьм крия па ан 
густ 1943 г., 3 месеци след 

на Чичко, д „Ек- 
го провъзгласяви за

от гат само
и хуманни мерки, 
начин в „Лисна“ — Бабуш- 
.чица считат, че «ще разре
шат този засега доста остър 
проблем.

Инак от 15 август т. г. 
професионален 
..Лисца“ в Словения преби-

шеетмесечиего 
плана
30 па сто Изпълнението на 
• юрматм трудочасове е далеч 
по-добра 
13се пак тук не са доволни,, 
тъй като по това изпълне

ла производството с
рттасмъ 

спрес
боец от 1941 и за разузна 
вач, макар че той 
обикновен боец чр Младеж 
кия батальн. Когато проче 
то какво с „казал“ и как 
е накичена биографията му 
Цветанович разбра измама 
•1а и претърпя здраиослов 
на криза (пръсна язвата 

му), а след като излезе от 
болницата, дойде и помоли 
Председателството да деман 
тира измислиците на „Ек
спрес". Освен това „Екс
прес“ премълча енергично
то реагиране на всички уча 
стници в заседанието на 
П редседателството, 
още веднага отрекоха вся
ка достоверност на новата 
версия.

с 83 на сто.беше отекип

записано в няколко книги
— обяснява Миодраг Псшич, 
председател на Общинския 
отбор на Съюза на бойците.
— В случая етапа дума за 
съвсем други намерения, не 
па сурдулишките бойци. Под 
плаша на освобождаването 
от култа на Титовата лич
ност, което стана масова 
..мода“ в Югославия, така 
също и в Сърбия, се кроят 
нови ,дрехи“ за Народоос- 
вободителната борба и се 
„рисуват“ нови портрети на 
участниците в нея според 
критериите на силите, кои
то загубиха войпата.

които

Владимир Лрсич-Янко, но 
„Споменица 1941“,сител на 

посочи още един факт, кой Бабушницавто показва как се монти
рат новите „истини“. ваза в Бабушница за внед

ряване на производство за 
италианския твърде пробир 
лив, пазар. За тод пазаар е 
договорено производство за 
следващите три месеца, т. е. 
до октомври. През шестте

между последните 
производствени единици, ня 
кои от които имат изпъл- 
нене и със 117 процента.

Основен проблем са от
съствията „по болест“ до 30 
дни. За период януари—юни 
с 23 на сто тези отсъствия 
са по-големи от запланува
ните. Подчертаваме 
плана, защото в годишния 
план се внасят и основател
ните боледувания, с оглед 
че се касае за колектив, 
съставен от млади майки, 
които взимат отсъствия за 
огглеждаан на малките де
ца до три години.

В цеха се предпримат ре
шителни мерки да се на
малят неоснователните боле

— Никаква УДБА и ни
какви политици не са попре 
чили иа Яничие Велкович 
да повдигне паметник на 
Чичко. Топ искаше да спе 
чели голяма слава, да пов 
дигне паметника сам, но на 
един разговор в Общинския 
отбор на СУБНОР ясно му 
казахме, че Чичко заслужа 
ва хубав паметник и зато
ва ОО оце отдели свои сред 
ства и ще поиска средства 
и от Републиканския отбор 
па СУБНОР. Така 
вихме по-късно.

Сурдулишките бойци, каза 
по-нататък Пешич, знаят, 
че нашето общество в бор 
бата срещу кризата има ну 
жда да се освободи от раз
ни култове и догми, вклю 
чително и от култа на Ти
товата личност, но това не 
може да се прави с помощ 
та на твърдения от типа 
„чух, говори се“ и изкрив

НОВИ „ДРЕХИ“ ЗА НОБ

Новата истина за гибелта 
ка Ратко Павлович-Чичко 
този път беше лансирана 
от Сурдулица, откъдето два 
ма кореспонденти на „По
литика експрес“ предадоха 
изказване на Любомир Цве 
танович-Бърка на състояло 
то се в началото на месеца 
заседание на Председател
ството на ОО на СУБНОР 
и разговор с Яничие Вел
кович от Власина-рид, кой

месеца на годината средни
ят личен доход е 2497 ди
нара и все още е между 
най-високите
Личните доходи се запла
щат навреме — до 17 число 
п месеца.

В бабушнишкия цех 
годишните почивки 
лагат доста усилия и този 
цех на „Лисца“ да догони, 
или поне доближи най-до
брите производствени

над
в общината.

яване на историческите фа 
кти. Истинските факти за 
гибелта

след 
се попа Чичко са запи 

сани в книгата на Душан 
Деведжич-Жика „Живи мо

и напра

стове“. цехо-
Ст. Н.К г. ве.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

Лапидариум-какво беше това?
Едно време, преди година-две, на„ _ това място се намираше хубаво 

подреден лапидариум, с броини предмети, събрани навред из общината 
Колко труд и усилия са -----вложили ентусиастите — истински любители 
на археологията да съберат тези каменни предмети Имаше тук каме
нни корита от чешми с два или три чучура, паметници от турско вре- 

На пРазн°то пространство от двете страни на пожарния изход от 
киното, в хлада на двете брези, засадени от трудолюбивите ръце на 
сьщите ентусиасти, лапидариумът беше истинска наслада за окото и 
част от историята на някои краища в общината.

Днес, „благодарение“ на небрежното отношение 
да се стараят за 
тревата е

на задължените
тези предмети, лапидариумът дава жалка 

неокосена, пожълтяла, пълна с боклук. А 
половината паднали, половината ги няма 

Ако на Центъра за

картина: 
каменните пред

на местата си.
култура е трудно да поддърЩа лапидари- 

лредмети не пренесе в един от амфитеатрите на но- 
всички тези ценности ще бъдат достъпни до очите 

посетителите на гимназията и същевремено ще бъдат за- 
театрите в гимаазиЛРаЖбИ И ПР'’ Тъй като пР°странството иа амфи- 
назията ще ™зн™е1Х е,п3паграДено и недостъпно? Още повече, 
пространстао 100 години от съществуването си, - --
жа по-малко за ц1нтарГ°Р°ДИ П° своео6Разен начин- Пък

мети

ума защо всички 
вата гимназия. Там 
на учениците и 
щитени от

че гим- 
а и празното 
й една гри-

А. Г.за култура.
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Актуална тема

ЛЕТИШ ЛИ ГРАЦИИТЕ
ва да служат за работа 
на всичките клубове, за 
л.д. :На заетите в СОФК-а 
м за поддържане на обек 
тите. Тази сума наистина 
е малка.

С това не искаме да оп 
равдаваме хората от 
СОФКа. Но те не са глав 
ните и единствените ви
новници.

През последните дни в 
Димитровград нашироко 
и надълго се говори за 
петицията на група граж 
дани, отправена до Секре 
тариата на вътрешните 
работи във връзка със 
състоянието на футболно 
то игрище в града. За ка
кво именно се касае?

Димитровград доскоро 
се гордееше с хубавия си 
градски стадион, особе
но с футболното игрище, 
който приличаше на зе 
лен тепих.

Този терен беше напра 
вен през 1977 година с го 
ляма акция и участие на 
трудещите се и гражда
ните, които дадоха и тру 
до дни и с финансови сре 
дства.

Така беше създаден е- 
дин. от най-хубавите те
рени в страната.

Но стана, каквото оби 
кновеио става при нас. 
По-лесно ще направим и 
създадем нещо, отколко-

то по-късно да го пазим 
и поддържаме.

От 1977 година до днес 
почти нищо не е вложе
но (само един път е про
менена тревата пред вра 
тата и веднъж теренът е 
валиран). Инак само ре 
довно се окосваше и за
ливаше'.

В последните две годи 
ни, а собено през настоя 
щата, когато имахме и 
продължителна суша, те 
ренът не се поливаше по 
два и повече месеца и то 
през летния период. Тре , Сега компетентните ис- 
вата изсъхна, особено по кат да се извърши екс

пертиза на терена от спе 
Гражданите с право не циалисти, като се.устано 

годуват и пишат петиции, ви в каква степен е още 
Но истината е на друга тен. Трябва да изтъкнем 
страна. За да може един и това, че помпите за за- 
такъв обект да се поддър ливане са поправени от 
жа —• са необходими зна страна на „Водомонт“ от 
чителни средства. СОФК Ниш и действуват с „пъл 
-а — Димитровград полу на пара“, обаче следи от 
чава само по 20 (стари) , сушата са останали.

През настоящата годи 
на е създаден Фонд за фи 
зическа култура, който 
почти и не съществува.

дренажа.
ЗАПОЧНА 15 ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО АТЛЕ
ТИКА В СПЛИТ

СЦЕНАРИОТК-ОТ МДНСИМИР!
На 27 август тази година в Полюд край Сплит за

почна 15 по ред европейско първенство по атлетика. За 
съжаление и тази спортна проява беше придружена от 
нелепи неща. Югославският химн „Хей, славяни“ беше . 
освиркана, а интонирането на хърватския химн „Лийепа 
наша“ ... — от хорово пеене. С овации беше последва
но и излизането на Франьо Туджман, а вееха се и ре
публикански знамена. Югославският трибагреник едва- 
-едва си пробиваше път. С освиркване беше посрещнато 
и появяването на байрактаря на югославския национален 
състав Ненад Стекич. . .

И тази спортна проява беше използвана за полити- 
- чески цели. Напразно председателят на Европейска феде

рация Карл Олаф Хомен изрази на председателя на Ор
ганизационния комитет Върдоляк благодарност и т. н.

Нашата страна още веднъж е излъгана. Още вед- 
каж. както и през май на мача Динамо — Ц. Звезда една 
спортна проява се използва за политически цели, за про
паганда на ХДЗ.

Незачитането на националния химн в Полюд е ново 
безумие, и то масово!

милиона динара на месе 
ца, които средства тряб Д. С.

БАСКЕТБОЛ

ДВЕ ПОБЕДИ И ЕДНО ПО 
РАЖЕНИЕ НА „СВОБОДА“

В събота, на 8 септември, се 
навършва

ПОЛОВИН ГОДИНА
Баскетболистите на „Сво

бода“ от Димитровград про от смрътта на нашата мила съп
руга, майка, свекърва и бабадължиха състезанията си в 

Нишка регионална дивизия 
с променлив успех. Осъщест 
виха две победи, но претъ- 

поражение.
Мнланка Боянова 

Найденоварпяха и едно 
Най-иапред димитровградча- 
ни победиха отбора на „Бу- 
дучност* от Бабушница, а 

това в Димитровград 
поражение от

Б. П.
от Врани

Този ден, в 13 часа ще посетим вечната и къща в 
долновранянските гробища и дадем ШЕСТМЕСЕЧЕН ПО
МЕН на покойната.

Поканваме роднини и приятели да присъствуват на

ОПЕЧАЛЕНИ: съпруг Боян, синове Ставре и Вене, 
снаха Дафинка и внучките.

след
претърпяха 
„Студент" от Ниш, като на 
края се наложиха и срещу 
отбора па „Куршумлня“ ог 
едноимспия град.

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ НИШ

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ 
НА „АСЕН БАЛКАНСКИ*1

помена.
И от резултатите личи, че 

това са били срещи па раз 
лично „равнище", с големи 
пецилации в играта на ди- 
митровградчани. Разбира се 
имаше и проблясъцч. но и 
слаби моменти.

След тези мачове „Свобо
да" се намира в горната ча 
ст па табелката. Следващи
те два мача „Свобода" ще 
играе с „Весна" от Бела па
ланка и с отбора па „Пи
рот“ и Димитровград.

отбелягаха гол и водеха 
почти цял час. В този пе 
риод имаха още два шан 
са, но не ти реализираха.

И. както 
става, когато един отбор 
не използва създадените 
шансове — щастието сс 
усмихне на противнико
вия.

Макар че в първите два 
кръга на есенния футбо
лен сезон димитровград- 
чани играха в родния си 
град
резултатите
дено", както и през про
летния сезон.

ИН МЕМОРИАМ

На 27 август 1990 година се 
шшръшмха ТРИ ГОДИНИ от 
смъртта на нашия мил съпруг, 
баща и дядо

обикновенопродължават с 
„топло - сту

Георги Денков
В първия мач те се на- 

над отбора наложиха 
„Будучност“ от Първа Ку 
тина край Ниш и

резултат от 4:0!

с уважение и почит той вечно 
ще живее в спомените ни 

Неговите най-мили: съпруга 
та с децата и внучетата.

Гостите от Свърлиг за 
една минута огбелязаха 
два гола!

Това в действителност 
беше началото па края.

д. с.то с
висок

Общо гледано, мачът 
не беше на високо равни 

беше слаба,
I общинска футболна диви
зия — Пирот

„ПАРТИЗА1Г НЕ 
ПА МАЧА

До края на мача димит- 
ровградчани не използва 
ха дузпа, а свърлижани 
отбелязаха още два гола, 
така че окончателният ре 

г ласи 4:1 в полза

ще; играта 
а домашният отбор има 
ше превес и заслужено 
победи.

Вече втората среща 
каза нащо друго.

Подмладеният 
на „А. Балкански" има
ше срещу себе си отлич 
ния състав на „Свърлиг 
от Свърлиг. Гостите огаа 
чало до края на мача бя 
ха по-добри. През цялото 
време те нападаха, а до
макините бяха принуде
ни да защиват вратата

ОТИДЕ
На 1 септември 1990 се на- 

иръшват
I общп-В първия кръг в

футболна дивизия Фут*
ШЕСТ МЕСЕЦАпо

зултат
на „Свърлиг“.

Пора:
рлиг“ с високо, но 
трябвало да обезхрабри 
младия състав иа „А. Бал 
кански“, който недостатъ 

подготвен започна

ска
болистите иа „Партизаи" от мила май-от смъртта иа нашата 

ка, свекърва, баба и прабабасъстав
жението от „Свъ- 

ие би
село Жслютиа че 
на мача в е. Блато край Пи

отндахо

Митра Петроварог.
Защо етапа така, 

пс се дава отговор, по явно 
е, чс и в есенния сезон п 
този клуб има неща, които 
пе са в ред и които все по 
вече загрижват мпогоЬрои- 
нигс привърженици на този 
популярен спортен 
тип.

засега съпруга пп пок. Асен Бързоод 
от с. Божица

Поменът ще стане на гробнщати п село Божица в 14
ЧНО
ггьрвеиството.

В неделя, та 2. 09. „А. 
Балкански“ гостува в Га 
бровац край Ниш където 

отбо

часа. вКаним роднини, съседи и познати до участвуват
помена.си. Скърбящи:

дъщеря и сипове със 
семействата си

ще премери сили с 
ра на „Младост".

Само с редки контра
атаки се опитваха да ог- 
белязат гол. От една та 
кава димитровградча! т

колек-

Д. С.Д. Ставров
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И III1
Тамъи си рско, еве житце ос найде, за- 

леб иема да страуйемо. И морузчекът беше 
ноцгьл добре, та и качемак можеше да има. 
Ама дойде суша и са натам не знам кико че 
буде.

— Кико ли че буде — лодочула моиете 
думе бабата ми, ми рече: Че идеш при пола- 

че ти каже!тота, он
Нема що: надиго се, та у дъркву! Кита 

там понасъбрал се народ, йедни се жале де
ка дъж не йе падал оди юни, а пояат им каже 

съга йе късно. За-да смо мислили по-рано, 
резали смо църкву и светци, никога не по- 
щуйемо, па не йе чудо що йе суша!Дълбок сън

Я позину нещо да кажем, оти по-рано 
думу не думаше, ама съга еве може све да 
се каже. . .

Реко море че идем у задругуту, они кол
ко толко знайу кво йе да ореш. да сейеш, 
да прибираш зърно по зърно. . .

Елем и там, има кво да видим: отишли 
си човеци на одмор — на Църно ли, на Бело 
ли, на Модро ли море. . . свак според църгу- 
ту. Найдо некикво летище и га питуйем кво 
да праимо със Сушуту, а оно ме поизгледа, 
па рече:

— Оди туя сушу — дойде ми до гушу! 
Я дъж не праим. А ка сакайемо да праимо 
канали и да вадимо морузат — вийе не да
вате паре. А без каналйе — нема вода. Свак 
се стианул на два педа парченце и свак да 
има свойе.

— Чекай, бре дете, па и вийе у полъето 
не наводнявате нъивите...

Оно ме поизгледа, поизгледа, па се муну 
у йедну собу. ,

Накуде съга? Да идем при председника- 
тога — и он на одмор!

Па се чудим: а бре, кви су тия одмори 
кита делата земля гори и на све стране требе 
рука да опрат?

МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЕ

Не знае
Пита ме преди извесг 

но време един колега от 
Ниш какво училище е 
завършил управителят 
на митницата в Димит
ровград.

— Сигурно факултет 
щом е управител на мит
ницата.

— Може би, обаче гео 
графия изобщо не знае, 
щом като за гранично- 
-пропусквателния пункт 
„Градина" по радиото ка 

Градина" край Пи
рот .

А. Т.

шшю Малко стопанство Тека си мислим и идем по пут, ететига 
сват Гога оди Строшену чешму ми се задал 
отам. Е, съга барем че отидемо да се поразла- 
димо е некойу кавену с по йедно ладно гшв- 
це за живце. Зарадува му се, пригърнумо се, 
и я му реко кво мислим.

ч/г. върви
(го ототтянстею" е
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'~вър&Тг) -зя сегя, сяно-шкьиьи'/ У
— Не може, Манчо! СУША!
— Ква бре, суша?!

Суша ко суша — пензията не стндза 
до десети.

Айде бре, я че дадем! — дърпну га за 
рукав и уведо у ,,Больи живот"!
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