
БрятсМо 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 и единството 

между нашите народи и на
родност

народност а сее ирютмм^ ^
ГОДИНА XXIX т БРОЙ 

В СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ НА 22

1466 В 28 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. И ЦЕНА 2 ДИИ.

И 23 ОКТОМВРИ БЕ ОЗНАМЕНУВАНА ЗОО-ГОДИШНИНАТА ОТ ВЕЛИКОТО ПРЕСЕЛЕНИЕ НА СЪРБИТЕ

ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СЪРБИЯ
На 22 и 23 

Сремски
октомври Натрапваха му се с цел да 

забрави това, което му е 
правено, да допусне да бъ
де асимилиран вън от Сър
бия, в Сърбия да бъде сна- 
ран. Сърбия да бъде разди- 
нена, сърбите от Косово да 
бъдат изгонени а Косово да 
бъде взето от своята май
ка земя.

Но, сръбският народ не 
на би бил това, което е, ако 

не е в състояние да 
направи величествини пара
докси: нолкото неговите
страдания биваха по-голе- 
ми, толкова повече укреп
ваше неговата жизненост и 
сила; нолкото повече се 
разгоряват националистичес
ките страсти около Сърбия, 
сръбсният народ все по- 
безкомпромисно се бори за 
това, че принадлежащите 
към другите народи и на
родности в Сърбия да бъ
дат равноправни със сър
бите; да не бъдат принуде
ни да преклоняват глава, и 
шепнешком да говорят за 
това кои са и какво са, по
степенно да губят своя на
ционален идентитет, а което 
се търси от сръбсния на
род в някои части на Юго
славия.

Карловци 
столицата на всички Сърби. 
Тези дни 
градче край Дунав се съб
раха стотици хиляди души 
да ознаменуват тристотого- 
дишнината от великото пре
селение

бяха а ПРЕСЕЛВАНИЯТА ДАВАХА СИЛА НА СРЪБСКИЯ НАРОД. НИННАЛИ В БУРНИТЕ 
ВРЕМЕНА, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ БЯХА ЦЕНТЪРЪТ, КЪДЕТО СЕ СЪБИРАХА СЪР
БИТЕ. СТИГА С ПРЕСЕЛЕНИЯТА, НЯМА РАЗКЪСВАНЕ НА СЪРБИЯ, КОСОВО Й МЕ- 
ТОХИЯ СА И ЩЕ БЪДАТ НЕРАЗРИВНА ЧАСТ ОТ СЪРБИЯ. СЪРБИЯ Е ЗА ФЕДЕРАТ
ИВНА, ЮГОСЛАВИЯ НО НЕ ЗА СМЕТКА НА СВОИТЕ ИНТЕРЕСИ В КОЯТО И ДА Е 
ФОРМА — БЯХА ПОРЪКИТЕ НА МНОГОЛЮДНИЯ МИТИНГ В СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Б приветливото

на сърбите през 
-1690 под водачеството на сръбския народ, пък и Ве- 

ликото преселение, през 
вековете, и днес е завет , 

съществуванието 
сръбския народ, източник 
на неговата сила, който до
ри и няколно века по-къс
но помогна да се роди и 
Орашац и Таково. А и по- 
-късно този завет е в мис
лите на сръбските воини, 
когато са издъхвали в ал
банските планини, умирали 
в кръфските епидемии, за
гивали в солунските предели.

югославския химн „Хей 
славяни” и поздравителното 
слово на председателя на 
община Сремски Карловци 
Павле Щрасер, реч произ
несе д-р Станко Радмилович, 
председател на Изпълнител
ния съвет на Сърбия, който 
между другото каза:

— Сръбският народ в 
своята многовековна исто
рия е имал блестящи мо
менти, периоди на големи 
възходи, но и на драмати- 
чески изкушения, пък и тра 
гедии. Преселенията, не са
мо Великото, което днес 
ознаменуваме, но и множе
ството други преди и след 
него, бяха ако не най-теж
кото, сигурно най-постоянно 
то изкушение за сръбския 
народ.

Великото преселение е 
само едно от изкушенията 
в историята на сръбския 
народ, което той помни — 
без ■ разлика на това дали 
се касае за блестящи по
беди или пък за поражения 
и трагедии. С това помне
не се обновяват източници
те на неговата духовност,

в борбата за живот без ог
лед на историческите бури, 
през ноито е трябвало да 
мине.

патриарх Арсениепечкия
Чарноевич Трети в Панон- заската низина 
завет, че такива насилстве
ни преселения вече не би
ва и няма да стават.

С особено въодушевле
ние и рънопляскания от на
селението и гостите бе поз-

и да дадат

ЛИЦЕМЕРНИ ПРЕДЛОЖЕ
НИЯ

— Сега на Сърбия се 
предлага конфедерация. Не 
е ли крайно лицемерно да 
се предлага накъвто и да 
е облик на съдружие със 
Сърбия, а същевременно да 
се дава подръжка на оне
зи, които застрашават ней
ния териториален интегри* 
тет?Да, Сърбия е за феде
ративна Югославия, обаче 
не за сметка на своите ин
тереси. Не за сметна на 
своя териториален интегри- 
тет. Не по цената на аси
метрична, неравноправна по 
зиция — подчерта д-р Рад
милович.

дравено пристигането на 
митинга на Слободан Мило- 
шевич председател на 
Председателството на СР 
Сърбия и на Председателя 
на Председателството на 
СФРЮ д-р Борисав Йович.

Официалната част на тъ
ржеството, митингът с кул
турно-забавната програма се 
състоя в предобедните ча
сове на пространствата 
край река Дунав. На три
буната доминираше огром
ната репродукция на карти
ната на Пая Йованович „Се 
оба Сърбаля” и скулптура
та на академик Йован Сол 
датович, преставляваща вож 
да на преселването патри
арх Чарноевич с кръст в 
дясната и жезъл в лявата 
ръка.

За запазването и тачене
то на съзнанието и само
битността на сръбския на
род влияеха и влияят все 
още не само страданията 
от далечното минало, но и 
скорашните и болезнени 
сръбски голготи и трагедии: 
Ясеновац, Шумарици, Ядов- 
на... въпреки, че е праве
но всичко те да се изхвъл- 
рят от съзнанието на сръб
ския народ, в името на ня
кои нови стойности — глав
но идеализирани и утопи- 
чески — които на сръбския 
народ биваха натрапвани по

КОСОВО — ИСТОРИЧЕСКИ 
ЗАВЕТ

ЩИТ СРЕЩУ ЗАВОЕВАТЕ
ЛИТЕ

— Косовското поражение 
от османлийските завоева
тели, предшественик на мно

— Голяма е заблуда, ко
гато някои казват, че пред- 
ците на днешните подунав-

Слободан Милошввич, Борисав Йович, Стайно Радмилович и Радоман Божоиич пристигат на тържеството



И У НАС}ПЮ СВЕТА

БЪЛГАРИЯ - ХОДЕНЕ ПО МЪКИ 

ГЕ КЪМ ДЕМОКРАЦИЯТА (2)
кг,ИС зл СРЕДИЗКМ-ЛОНЧАР НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 

НОМОРИЕТО

Ново ангажиране
' — Тона е третата среща, 

която произлиза от проце
сите на Конференцията за 
европейска сигурност н съ
трудничество. Целта е пре- 
димствено място в разисква- 
ппята за Средиземноморието 
да имат икономическото съ
трудничество и особено за
щитата на екологичната си
стема в региона. Ведно това 
са въпроси, конто могат да 
се съблюдават извън кон
текста на всички крупни 
промени в света, особено на 
онези па европейския кон
тинент в рамките на КЕБС.

Преди няколко дни това 
заяви съюзният секретар на 
външните работи Будимир 
Лончар на срещата на КЕБС 
за Средиземноморието. коя
то започна в Палма до Ма- 
йорка.

Нашата цел е твърде я- 
сна — да свържем европей 
ските процеси и развитие с 
възможностите и потребите

ПИШЕ: ТОДОР СПАСОВ-ЛИТНАЛОВВЪВЕДЕНИЕ
защото разбра, че икономиката не може 
да съществува без дребно производство 
и дробни производители, Ленин разбира
ше, че не

Марнсизмът по начало отрича тоори- 
ята за ролята 
торията на 
торията изобщо? Отговорът не можо да 
Оъдо однозначон. Масите или гениите? Мо
жо да се спори за размера на ролите, 
впито и значението им, но одните без 
другите не могат. Гениите обикновено хв
ърлят иенрата, а бурето с барута е маса
та, народът. Има гении с добър, има и със 

дух. И от тях зависи доброто или 
злото що опожари ли барутното буре. Тра
гедията на марнсизма е в това, че гени
ален зъл дух хвърли исирата след смърт
та на Ленин.

И самият Ленин не е безгрешен. Три 
са главните му ,,греха“. Първият е, че в 
социално-исторически аспент рано се е 
родил, вторият, че революцията извърши 
в Русия, и третият, че рано умря. Револю
циите не стават случайно. Дори би могло 
да се наже, че те не са причина, а след
ствие духа на времето. Един начин на 
живот, един морал, един светоглед, един 
обществен строй, просто един свят е из- 
живеял своето време и на хоризонта из
грява нов. А всичко, което веднаж е било 
битие, гърчевито се държи за него нога- 
то бъде принудено да премине в неби
тите. И заслугата ра гения е в неговата 
позорливост, че той това чувства, разбира, 
вижда преди всички и пръв оглася своя 
зов за фронт и атака. Геният извършва 
духовната мобилизация на масите, които 
вече зреят, дори са и узряли за такъв по
двиг, само им е нужна бойна тръба и 
пълководец.

на пелините личности в ис-
човечеството, Ной твори ис- може да съществува нииаива 

без правова опозиция, безправова власт 
свобода на мисълта и словото; че Няма 
свободно общество без свободна лично- 

само личността е длъжна къмст; че не
общесттвото, а и обществото има дълг 
нъм личността и пр.Б. Лончар

Зъл Всички тия разбирания и социални по* 
вельи обаче умряха заедно с него. Защо
то. на негово място дойде един лъже- 
маркист, полуграмотен и властолюбив ко
мпилатор, азиатски деслот, който и тео
рията, и практика превърна в жестоко ор
ъжие на своята патологична жажда за 
слава и господство. Той унищожи маркси- 
ческия елит на болшевишната партия, за- 
щото сам чувствуваше, че не му е равен 
и не е способен духовно дори и да се 
изравни с него, а намо ли да го превъз
хожда. След това унищожи и интелиген
цията. защото и в нея виждаше свой по
тенциален враг. Чрез Интернационала об
себи властта над всички комунистически 
партии по света и за нейни ръководители 
поставяше свои верни хора, които прове
ждаха същата политика на терор над ин
телигентните надри и изобщо прогресив
ните хора. Марксизмът и на теория, и на 
прантика все по-дълбоко се извращаваше 
-колата тръгна по нанадолното. И, по зако
ните на механиката и физината, търкаля
ше се все по-бързо- по-неудържимо и ста
на неизбежното-сграмоляса се в пропас
тта.

на Средиземноморието. То
ва значи тъкмо тук да сло 
жим основен камък на ед
но ново ангажиране на си
гурността и струдничеството 
в Средиземноморието. под
черта Лончар.

ОБСТАНОВКАТА В ЗЛНВА СЕ ИЗОСТРЯ

Ирак иска война
И Становището на Саддам Хусеин се тълкува като затва

ряне л на последните врата за каквито н да е дипло
матически усилия и решения за кризата

Иракският президент Са
ддам Хусеин се 
за военна конфронтация в 
Залива и подписал първото 
военно комюнике. Това е 
почти единствена оценка на 
военните и политически на
блюдатели в Залива, 
острото съобщение на ирак 
ския Съвет на революцията, 
на когото е казано, че Ку
вейт „за вечни времена“ е 
приключен към Ирак.

Съобщавайки че анекси
ята на Кувейт е безвъзврат 
на, Съветът на революция
та предупредил, че докол- 
кото се случи САЩ да го 
нападнат Ирак ще опожари 
целия регион, ще разруши 
всички постройки за невт, 
ще нападне Израел и Са
удитска Арабия...

определил

след

Времето обаче заМОСКВА Но, за това поражение напразно се 
обвинява марксизмът. В 
новен без вина. По

пролетерска рево
люция в царсна Русия още не беше узр
яло. Защото, единИзвънредни пьлномощия случая той е ви- 

простата причина, че 
не е бил прила- , 

минаваше за марксизъм 
е само най-грубо негово извращение. Ако 
в практиката беше приложен класически
ят марксизъм, то той, по силата 
диалектика,

от парадонсите на мар- 
че той има заксизма е в това: 

цел унищожаването
на практика той изобщо 
ган. Това което

главна
на капитализма, но 

за да може да се развие, абсолютно му 
е необходима богато развита напиталисти- 
ческа база

Съветският .парламент пре 
ди няколко дни приел ре
шение, с което на Михаил 
Горбачов се дават пълномо 
щия да издава указания, ко 
ито ще имат сила на закон. 
Това е направено с цел да 
се ускорят процесите на сто 
ланската реформа и стаби
лизацията в СССР.

За решението са гласува

ли 305 депутати, против са 
били 36, докато 41 се въз
държал. С това решение 
съветският Парламент се 
конфронтира с Парламента 
на Русия, чието Председа
телство преди това приело 
изявление в което се 
чертава, че не може 
допусне Горбачов да 
извънредни пълномощия.

индустрия и механизирана 
селско-стопанска и потребителска инфра
структура. Тия два фантора всъщност 
здават осъзната пролетарска класа

на своята 
дости- 

на капи-

днес непременно би
гнал,съ- пък и надминал успеХите 
тализма. И днеси мар

ксизмът всъщност е тяхна надстройка. А 
какво беше положението

се погребва на 
несполучлив

маркси-под- 
да се 

има

змът, а неговият 
Оригиналният, двойник.

класическият теоретически 
марксизъм изобщо не и прилаган 
ктиката поради произволното 

-•то, че той е

в царсна Русия,
когато Ленин извърши пролетарската ре
волюция? 70 на сто в пра-от населението беше 
неграмотно и крепостно селячество, 17 на 
сто интелигенция и само 13 
тници. Освен това

твърдение- 
непригоден като обществен 

И социален строй. Тана 
радоксално да

ВАРШАВСКИЯТ ДОГОВОР СЕ РАЗПАДА на сто рабо-

ГДР ИЗВЪН ПАКТА че колкото иреволюцията се па-прев-
звучи Днес бъдещето е 

и капитализ-

ърна в дълга и жестока 
йна, предшествувана

гражданска во- 
от световна и

негово. Натам 
мът. Не е 
ноя форма 
не само на

се е запътил

ворКгс|оТд^^
на Д за разоръжаване и отбрана Елеман и началникът 

енералщаба на .силите на Варшавския договор гене
рал Пьотър Лушев в Берлин са подписали 
точногерманските войски да напуснат договора. >

Ш Същевременно Унгария предвижда 
ска система на 
жави, които 
стил

пое-
важно по наквиледвана от 

Плюс всични
международна пътища и под 

ще се стигне до заветната 
съвременното

интервенция, 
тия беди дойде и най-фатал- 

ната: смъртта на Ленин. Той беше 
юционер и в марксизма: 
работничесно-селски. Той

цел
човечество, аревол- 

направи 
създаде НИП,

А именно това е марксизмът.

ТОЙ годоговор из-

(Следва)нова европей-
сигурност за бившите комунистически 

принадлежат към Варшавския договор 
унгарският министър 

агенциите Антал

БОНдър- 
опове-

— председател Антал. Според 
казал, че Унгария не обсъжда 

в НАТО дотогава, но че има намерение 
военната структура на Варшавския 

идващата година.

нер а понеделнин в Бон 
подписал договор за обе
диняване на двете герман-

ДъРжави. Документът 
има хиляда

фициално
Подписан 
договор за
обединяване

ще постъпи в си
ла на з октомври.

Договора за обединяавне 
една седмица 
прие

възмож-Костта да мине 
Да напусне 
До края на договор преди това 

източногерманският 
парламент. Същия ратифи
цира и парламентът в Бон.

ски

страници, а о-2 СТРАНИЦА
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И ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ КД СЪРБИН1
способните
Да осигури 
граница.

сръбски, воини 
своята

ОСАКАТИХА ДЪРЖАВАТА 
ЗА ДА ЗАПАЗЯТ ПРИВЕ- 

ЛИГИИТЕ

ски сърби са се населили 
в тази краища едвам под 
патриарха Арсение Трети 
Чарноевич. Такива

кълна

СРЕМСНИ
ТЪР НА КАРЛОВЦИ ЦЕН- 

СРЪБСНАТА Ду. 
ховност

твърде- % — Три века изминаха от 
Великотония не са винаги 

ца на недостатъчното
последи- преселениг, но за 

жал, книгата на сръбските 
преселвания ощр не 
творена. Могло би

поз
наване на историята, те са 
често последица на, — Има е за-много места, ко 

и останали сим
жола- ито са били 

вол на
дори да 

се каже, че тези преселва
ния получиха нов размах в 
45-годишния период, 
йто излизаме, в който пе
риод Сърбия бе заспивана

нието и тежнението Сърбия 
възможно повече да 
тесни,
сърбите в тези

сръбското минало
на сръбския на 

съществувание. Ед 
най-значителните

сз с- 
с твърдението, че

на борбата 
Род за от ко-

пространст- 
че и 

не са

но от
ва са скоротечници, и 
в Косово и Метохия

тд . ^ - - мес
са Сремски Карловци 

които били средище на ду 
ковкия живот на сърбите и 
адито все още светят с ху
бостта своите сдания и 

поръки. Сремски 
възникват в бур

ните времена, в празните и 
разорени панонски 

блатистите

с идеологията за 
,.научно обосновано" бъде
ще, за да се опече на го
лемите измами: в периода, 
в който от Сърбия много 
повече отколкото от други
те бе търсено (и получава
но) отказване 
югославянството, от 
други днес се отричат, ка
то че ли на тях е най-вече 
натрапвано.

великото
староседелци.

Една част 
останала в Панония още от 
доселването им в югоизточ
на Европа, а 
сръбските преселвания 
тигали тук още през петна
десети век. Сърбите, които 
са пристигнали по времето 
на Велиното преселение

от сърбите е

своите
Карловцивълните на

Д-р Станко Радмилович говори на митингаДос-
от личния и 

коетопредели, 
места крайв

Дунав.
„КАТО В ЕДИН БЕЗКРАЕН КРЪГ”на- Под защитата Карловаш- 

ката митрополия и при 
сърдното меценство на сръ 
бските 
достойници, 
седалище в този град и по 
фрушногорските чманастири, 
сръбското културно 
ие в XVIII вее 
получава европейсни форми 
и съдържание. Формите и 
идеите
потекло, обаче сърбите па
зили своето наследство, сво 
ите култове, историческите 
предания и онази заветна 
мисъл, която започнала да 
се създава от трагедията на 
Косово.

селяват 
Сава и Дунав все до Бу
дим и нататък към Комо- 
ран и Джур, където изграж
дат Сентандрея — сръбско 
културно средище и дом 
на Арсение Трети в Унга
рия.

краищага покрай
все- И преселванията, това постоянно искушение на сръб

ския народ, макар най-често е драматичесни последици, все 
пан не били толнова страшни да го съломят; преселвания
та, действително, отслабвали Сърбия, но я и развивали, 
разширявали хоризонтите на сръбския народ, откривали му 
нови перспективи.

И, което е най-трагично- 
то, всичко това не е пра
вено без сърбите, сърбите 
на които сръбският, народ 
и Сърбия бяха на втор план. 
Сърбите, ноито бяха готови 
по цената да продадат и пре 
дадат люлката на Сърбия, 
да се борят и изборят за 
личните бюрократизирани по 
зиции в абсурдната надав- 
тономия, а поправо в ре
публиката под лъжливото и- 
ме автономия. А сръбският 
народ, Косово и Метохйя и 
Сърбия бяха на втор план 
и на онези, които бяха го
тови в „стеснената", по
точно осакатена Сърбия да 
запазят своите постове 1 
да останат в милост на то
гавашните богове.

Църковни велико- 
които имали

разви- 
все повече Преселявайни се в равните подунавски краища, сър

бите успявали да се приспособят към новите обществени 
и нултурни обстоятелства, да се развиват, напредват и за
якват, да станат признати историчесни субент в новата 
държава. При това, този народ все пан останал самоби
тен и свой, запазил вярата, обичаите и език и оцелел бла
годарение на своите добродетели и способности. Нинога 
не забравил от къде е дошел, винаги мечтаейни отново да 
се върне там, „нато в един безнраен нръг”, канто написа 
Църнянски.

Сърбите са приемани в 
тези краища не поради ху
манни причини, но със смет 
ка — да бъдат щит срещу 
турските завоевания. Като
лическата държава, ревност 
на в походите срещу без- 
верниците и еретиците, при 
лага принципа на Еерска то 
леранция, та с помощта на

имали европейско

РЕПУБЛИКАТА БЕЗ ГРАЖДАНИ ОТ ВТОР РЕД

НАРОДЪТ КАЗА: НЯМА
ВЕЧЕ РАЗКЪСВАНЕ НА 

СЪРБИЯ

Сърбия приема своя нова конституция, с която се 
открива нов историчесни много важен етап в развитието 
й, чийто главен белег ще бъде демонрация и равноправие 
на всични граждани в нея. Тя в Конституцията е така де
финирана, Това, че днес, по повод Великото преселение 
на сърбите и преселенията изобщо, нато зла съдба .на 
сръбския народ, говорим главно за сърбите никак не зна
чи, чо те са привилегировани по отношение да другите 
граждани, че хората от другите народи и народности ня
мат същото право да тачат и пазят своята национална са
мобитност, своята култура и традиция. Също тана, тряб
ва да бъде ясно, че автономните покрайнини в Сърбия не 
съществуват затова, че народностите в тях да имат по- 
-големи права от сръбския народ. Гражданите от албан- 
сната народност могат да видят, че не са и могат да бъ
дат сигурни, че няма да бъдат граждани от втор ред. Но, 
също така трябва да бъде ясно, че няма да се позволи, 
сърбите и черногорците и другите застрашени граждани в 
Косово и Метохия да бъдат лишени от лична и имущест
вена сигурност, да живеят в несвобода и страх.

— Следвоенните ръковод 
ства на Югославия, Сърбия
и Войводина създадоха та
кива условия, които дове
доха до попи преселвания, 

изгонване нагю-точно до 
сърбите и черногорците от 
Косово и Метохия. пресел-

по големи от онези,вания
които преди 300 години при- 
чинаха османлиите, татари
те и арбанасите.

В Сремсни Карловци на 22 септември 1990

годиниНо, преди две 
сръбският народ наза исто- 

НЕ. Не може да
СВЕТА ГОРА НА СЪРБИТЕ Е И В ПАНОНИЯ

ричесното 
се изгонват сърбите и чер-Най-голяма заслуга за оцеляването на сърбите в Па- 

власт е имала Сръбската православнаиоиия под чужда 
цръква, която строила манастири доиьдето със своите пре- 

нейния народ и в този народ запазила 
не само за верската му принадлежност, но и

възниква

ногорците от своите веков
ни огнища, край на пресел
ванията па сърбите, край 

разпокъсването на Сър-

селвания стигал
съзнанието
за историчесните му традиции. На фрушца гора

светлище на всични сърби. Един до друг тук от годи- 
десетилетие в десетлетие, биват повди 

които сръбските духовници наито и 
пазели всични, поето могло да

С новата Конституция и 
многопартийните избори, Съ 
рбия остава вярна на свои
те традиции и потвържда
ва, че принадлежи на модер 
ната европейска демокра
ция. Тя е твърдо решила да

им договор за изграждан
ето на истинско и равно
правно съдружие. Сърбия о 
способна да изгради и вът 
решно единство и интегра
ция с другите в Югославия 
и във все с по-обединена- 
та Европа — каза между 
другото д-р Станко Радми
лович.

на
ново 
на в година, от бия!

гаии манастири, в 
други бегълци сиривали и 
се носи. Това били не само ц.,риовии предмети, икони и 

светите сръбсии владетели, архи- 
почне от нулта на свети Са- 

Лазар. Тана бива създадена Света

— Косово и Метохия са 
и ще бъдат интегрална 
част на Сърбия — подчер
та д-р Радмилович, като до
бави: Няма цена,която сръб изгражда нови мостово; за

книги, но и култове на 
епсиопи и мъченици, нато се
ва, до нулта на свети 
гора на сърбите в Панония, ноято с векове излъчва ду- 

, в ноято започнали да се събират народни певци
свързване с другите юго
славски народи, нонструктив 
но да допринася към новия

ският народ за това няма 
ако бъде потреб-ховност 

и просветители. да плати,
Ст. Ст.но.
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СКУПЩИНА В ЬАЬУШИИДЛИЛ ОБЩИНСКАТАСЕСИЯМИРОСЛАВ БАТИЧ, ВРЕМЕНЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МЕСТНИЯ ОТБОР НА СПО ЗА СУР- 
ДУЛИШНА ОБЩИНА:

Реформа
и в правосъдието

„д тим впит т миг
ши. Импмо членопо в Чу- 
ркопица, Нштбопцо, Бииов- 
цо, Аламиице, Вело поле, 
Суионницп и в Сурдулица. 
От нашата община в СПО 
членуват 5 българи, една 
гьрнинл и един ром. Оста
налите членове са сърби.

Ано имахме условия за 
работа нанвито имат акти
висти и ръководството ма 
Социалистическата партия, 
брояг на членовете на СПО 
в Сурдулишна община ще
ше до бъде много по-гол ям 
— обяснява Батич. — Лип

сата ма оломонтарни усло
вия за работа о наи-голя- 
матп трудност, моято сре
щаме тук. Неприятности ни 
създава и неоснователната 
политическа дискпалифина- 
ция, според която СПО е 
..дражевистка партия”. Ние 
нямаме нищо общо с дра- 
жевистите на Воислав Ше- 
шел. Някои обаче не искат 
или не могат да го разбе
рат това и затуй стана е- 
дин побои между привър
женици на СПС и СПО (от 
Владичин хан) в хотел ,.Сър
бия” в Сурдулица. Аз съ
що имах неприятност: един 
милиционер от контрола на 
движението се опита да ме 
провокира, но усилието му 
остана безрезултатно.

Мак преценявате изгледи
те на СПО в изборите и 
нам оценявате положение 
в общината?

в Сръбското движение за обнова (СПО) има оноло 150 
тази община ■ „СПО ще опечели изборите вчлена

Сърбия, но в Сурдулишна община тона нима да се слу
чи, понеже досегашните и сегашните управляващи кръ
гове вършат силен натисн над населението да се за- 
членава в СПС” — твърди Батич

фекти. Тези доводи са под
крепени с редица факти, от 
пасящи се до работата 
общинския съд и общински 
та обществена прокуратура.

това бяха 
за-

н а 24Ип състоялата се
тази година, се-Това е старо правило: 

провинцията о последна в 
реда за положителните про
мени и процеси. Разбира 
се, правилото е валидно и 
за настоящата демократиза
ция на обществените отно
шения в нашата страна, та
ка че в някои провинциал
ни среди, демокрацията лес
но може да остане без 
един от основните си по- 
стулати — без многопартий
ните (местни) избори. Ако 
в Сурдулишна община това 
все пак не се случи, ,,ви
новник” ще бъде Сръбсно- 
то движение за обнова, но- 
ето успя да пусне корен 
най-напред в село Йелаш- 
ница, а след това и в някои 
други села в центъра на об
щината.

менен председател на Ме
стния отбор на ,СПО за 
Сурдулишна община. Тези 
дни го попитахме колко 
членове има СПО в Сурду
лишна община, в кои сроди 
има привърженици, какви 
трудности среща.. .

— В Сурдулишна общи
на Сръбското движение за 
обнова има около 150 чле
нове — разказва Батич.
За разлика от СПС ние но 
увеличаваме броя на члено
вете си и но зачленяваме 
в СПО ногото срещнем и 
когото стигнем. В община
та съществува интерес за 
зачленяване в нашата пар
тия, тана че ежедневно п- 
насяме в партийната еви- 
денция по нянолно нови и- 
мена. Най-вече членове и-

с.-ептември 
с ми нана Общинската скупчци 

и Бабушиица централно 
зае обна

място и дневния ред 
съждаието на 
реформата (функция и орга 
низация) на държавните ор 
гами в СР Сърбия, отнасящи 
еге- до правосъднито органи. 
Делегатите обсъдиха и 
формацията за състоянието 
па обектите за производство 
и продажба па 
продукти и предмети с об
що употребление. Особен ии 
терес предизвика и измене
нието на решенията за об
щинските данъци на насе
лението и за комуналните 
такси.

В съот ветствие с 
приети и 
ключовия.

проекта за определени

По отношение на състоя
нието па обектите за пре

продажба на
ии-

ИЗВОДСТВО и 
жизнени продукти се изтък 

територията на об 
има 128 обекта с

жизнени ва, че 1/а 
шината
такова предназначение, 
носно 123 магазина на про
дажба на жизнени продук- 

22 гостилничарски обек- 
7 обществени стола, 95

от-

т и. 
та,
изкупвателни места, 5 рабо
тилници за преработка на 
мляко, 32 обекта за произ
водство и продажба на жиз 
мени продукти на панаири 
и в Звонска боня (със сезо-

И конвента за реформа на 
праносъдните органи се пре 
длага закриване на съдове
те на сдружения труд, чия- 
то компетенция биха прев
зели основните съдове 
гашните общински съдове. 
В проекта също се предла
га премахване на т. н. „мал 
ки съдове“ (съдове, имащи 
5 съдии с председател на 
съда. което е минимален 
брой по отношение на изи
скванията от процесиите за
кони). Във връзка с това 
предвижда се и премахване 
на общинските обществени 
прокуратури в онези общи
ни, където съдовете нямат 
повече от 5 съдии. Според 
този проект от общо 94 об- 
1цински съда в Република
та биха били премахнати 27 
общински съда. Тук е посо
чено, че трябва да бъде за
крит и общинския съд в Ба

вен характер) и лр.се
Въпреки че всички тези 

обекти са одобрени за пол- 
зуване, необходимо е тяхно
то осъвременяване и хиги
енизиране, както и по-че
сти контроли, за да изпъл
няват успешно функцията

Социалистическата партия на Съфбия, нанто вече на- 
зах, ще спечели изборите в Сурдулишна община, 
сегашните владетели, ноито за една нощ се превърнаха 
от комунисти в социалисти вече няма да имат същите въз
можности да вършат онова, което вършеха досега.

Когато започне изборната нампания 
пред обществеността по-конкретни и по-задълбочени оцен- 

„постиженията” на досегашната власт и за актуал- 
ното политичесно и инономичесно положение в общината. 
Разбира се, ще обнародваме и предложения нанво да се 
работи и мени в Сурдулишна община — изтъкна времен
ният председател на Местния отбор на СПО в Сурдулица 
Мирослав Батич.

но до-

ние ще изнесем
си.

ки за
. Делегатите се запознаха и 
поединично с покачазането 
на отделни общински данъ
ци. което е в съответствие 
със сегашния ръст на цени-— СПО ще спечали из

борите в Сърбия, но в Сур- 
дулишка община това няма 
да се случи, понеже досе
гашните и сегашните управ
ляващи кръгове вършат си
лен натиск над население
то да се зачленява в СПС, 
В някои предприятия работ
ниците се записват в СПС 
в канцелариите на дирек

торите. а директорите на 
дължават и те нямат огра- тези предприятия на най- 
личение. Изненадва обаче, усърдните 
че в някои местни общно- СПС. Ония, които не искат 
сти, въпреки че тези актив- да се зачленят в СПС се
ие^щатГ все~Л<^е° не^е С™ашват с Уволняване от 
раздвижена. Така например работа като техноложки из

лишък и по други начин — 
твърди Батич.

Нашите

те, относно размера на ин-
Ст. Н.ф ладията.

Мирослав Батич, строите
лен инженер във „Власин- 
ски водоцентрали”, е вре-

маме в село Йелашница — 
подотборът на СПО в това 
село наброява оноло 60 ду- ;,Д -

БОСИЛЕГРАД'

В СПС вън 700 членове
Записването в Социали - 

стическта партия на Сърбил 
в Босилеградска община про 
дължава. Досега според еви 
денцията в Общинския ко
митет на СКС в Босилеград 
б СПС са се записали 
ло 700

агитатори па

око-
души. Онова което, 

от една страна охрабрява, а 
от друга и загржава е че 
между записалите се -пове- 
чето са досегашни членове 
на Социалистическия 
а • отзивът

в местните общности Пара- 
лово, Ресен, Радичевци, 
Брестница, Плоча, Буцалево 
и други досега няма нито 
един записан.

оценки за поли
тическото положение в Сур
дулишна община, подчерта 
Мирослав Батич,

Бабушница
съюз,

на досегашните 
членове на Съюза на 
мунистите е много по-малък 
Има

Инак наред с активности
те по
и активностите за провеж
дането . на Общинската 
борна конференция, 
според утвърдените’срокове 
трябва да се проведе до 10 
октомври. Понастоящем в 
първичните партийни орга
низации и местните органи
зации на ССТН се провеж- стовете от мандат на ман-
^к,.„СЪбрания' на които се дат или пък разделят власт-избират делегати за Общин- та Тпкя .. ,7П л"ст
ската изборна конференция п анове на Йо-
И евидентират възможни в_ 11етРОВИЧ,
кандидати за Общинския от- гогодишен
бор на СПС и *цвете негови 
комисии: 
тролна.

бушница, имащ 5 
председател на съда и об
щинската обществена 
ратура.

съвпадат с 
мнението на тукашната об
щественост. В Сурдулица 
владеят млаки групи хора, 
кланове. Да бъда 
кретен: нашата община е 
под властта на три клана, 
които се сменяват на

съдии ско- записването, вървят □□□□□□□□□□□оааоааиаааааааоаао^
среди, където между 

се няма
един комунист. И ,—■
Що. Новата партия има 
т- о повече 
всред селскостопанските про 
изводители, а по-малко 
всред трудещите се.

прокуиз- 
коятозаписалите Извинениенито 

още не
ми о- 

симпатизианти
Катопо-кон- основна причина за 

такова предложение екта на про 
на първо

незадоволяващата
в „Братство» брой 1465 в 

текста „СПО в Димитров
град в отговора на първия 
въпрос па Асен Иванов е 
допусната

се посочва
място " 
рова и 
беност

по- кад
техническа оспосо- 

на тези съдове С тя 
кава реформа би 
мила

Засега най-добри 
тати са отчетени резул-

_ — в местната
общност Долна Любата. Тук 
в новата партия досега се 
3™са™ 174 яути, и мест
ната обшност Босилеград
"УШ%° Сл “ записали 137д/ши* Следват местна ой-
вГрТай5укат с 42- ™-ва Раичиловци с 34 Гопн-1 
с^г с 35, Долна 'лисина

ГСРУ2‘ГИ ° 23’ Цър»°-
отношение

грешка,
значително менисе обезпе- 

специали-
която 

смисъла насъответна
зация нанягашен дЪл- 

председател на, 
Общинската скупщина 
одраг Ристич,
„Власински 
и Видосав 
който

казаното отсъдиите за 
ване на определен 
спорове. Други 
се посочват.

страна на Ива-
ПОВ. Вместо „Днешната
панско-полмтнческв..
Рва да

реша- 
и /зидове 

причини не
сто-

Ми-
Директор на 

водоцентрали 
Димитриевии, 

понастоящем е сек
ретар на Секретариата за 
стопанство и финанси.

уставната и кон- тря-
СТОИ ,ДОСЕГАШНА

ТА стопанско-политиче
ска. . .** Извинявам 
тателите

Да кажем В Бабушница се изтъква, 
1е с такава „реформа"

можните 
Далеч 
кото 
телни

и това,
Босилеградска община 
още няма инициатива за фор 
миране на друга

че в 
все се на чж- 

11 на Асен Ива-въз-
последици би били 

по-отрицателни 
евентуалните 
резултати,

души... в 
активностите

нов.това
про

партия. 
М. Я. откол 

положи- 
относно е-

К. Г. Алекса Тошков
4 страница

1аааааапапоопааооааааопааоаооао

БРАТСТВО ■ 28 СЕПТЕМВРИ 1990



ПЕНСИОНЕРИТЕ В БОСИЛЕГРАД
ГИ0НЛЛ1М™БЕЩН0СТЕВКНИ^ЩИНСКАТА

Неразвит целия 
чен район

РЕ-

Извънпартийна организацияпограни-
Статус на недостатъчна 1-.-. 

на ползуване насърчителниР гпИТ район с пРаво
има и пограничната територия паДгВаа Трябва да

. лед на степента на развитост наойи™„ ' без °’'- 
ито тази територия принадлежи °бщините. «а ко
ките на3 пУбГчГт™РаНза„скТанДеМпоа’ К°ЙТ° Е 
за недостатъчно развитите р™н» „ТТ“™
предложи Председателството на Републикагамеждуобщинската региони П«п СкУпщината на 

В Ниш се изтъква ^ общност в Ниш. 
ни програми за развитие на пого™*“™ 
допринесе за изграждането на важнНИТе комуни 
обекти, но че не е лош по „„На важни комунални е дошло до съществени 

развитие на тези 
застрашаващите процеси на 

на населението от тези райони тГка 
лища в пограничния пояс вече са 
изтъква в образложението

. През миналата 
в Босилеград 
събрание на Общинската 
организация на старческите 
пенсионери, .на което бяха 
обсъдени повечето въпроси. 
Разисквайки 
да има се доставят пенсии- 
те — дали да им ги дос
тавят пощалионите или пен
сиите да получават посред
ством спестовни ннижки — 
над 70-те участници под
чертаха че за пенсиоенери- 
те в отдалечените планин
ски села е по-добре и за
напред пенсиите им да вр
ъчват пощалионите без ог
лед че пощенските услуги 
са доста скъпи. Тези в гра

да и в по близките до не
го села могат сами да из
берат как ще получават от
давна заработените си пен
сии.'

Имайки предвид, че все 
повече пенсионенри в об
щината остават да живеят 

/сами налага се да се об
мисли за изграждане на 
старачески дом в Босиле
град. Още повече ако се 
има предвид, че пенсионер 
рит© се нуждаят от честа 
медицинска помощ, за -по
мощ в приготвянето на яс
тия и всякакав вид друга 
помощ в къщи.

седмица 
се проведе

Зощитната добавка, коя
то получават някои пенсио
нери сега минава в компе
тенция на общинските фон
дове за социална защита. 
Затова сега трябва да се 
води грижа без оглед че 
бе подчертано че в полу
чаването на тази добавка 

изне-

как занапред

на отдел-

промени 
краища. Про- 

напускане 
че цели се- 

замрели, — се 
на този амандман.

в икономическото 
дължават

има и привилегии 
мощелите и осамотени пен
сионери да не останат без

Пенсионерите в община
та дигат свой глас против 
носителите на мрачните и- 
деи, които расеяват страх, 
омраза, национален раздор 
и искат да разрушат Юго
славия. — Ние сме против 
прексряспнето на границите 
на Югославия и против о- 
цепването на нейни отдел
ни части. Ние пенсионери
те в общината и занапред 
ще бъдем извънпартийна 
организация и в многопар
тийната система ще се за
стъпваме организацията ни 
да остане обществена и с 
дълбоко хумании цели, бе 
подчертано на събранието.

необходими средства - за
В СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ 
СЕГА СЕ ЗАПЛЕНИХА ОКОЛО 
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

живот.НА СЪРБИЯ ДО- 
1700 ГРАЖДАНИ ОТ

„Контраатака“
Нелепица

нова, тогава може да се ка 
же, че в Сурдулишка об
щина СПС е извършила у- 
спешна „контраатака“ в се
ло Иелашница. Макар че то 
ва село е най-силният пун
кт на СПО и Вук Драшко- 
ьич в общината, 
вече има 156 членове.

Макар че това село е най 
- силният пункт на СПО и 
Вук Драшковкч в общината 
СПС «там вече има 156 чле
нове — Отношението меж
ду някогашните комунисти 
и безпартийни в структура
та на СПС е 30:70

СПС там

С. Евгимовк. г. Босилеград

комисията изтъкват, че в Центъра не съществуват 
приспособени с нови законни разпоредби пове- 

самоуправителни актове, някои от които пряко са

ЦЕНТЪРЪТ ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В БОСИЛЕГРАД 
Е ПРЕД ВЪВЕЖДАНЕ НА ВРЕМЕННИ МЕРКИ

кът и 
или не са 
чето
необходими за нормална работа със социално застрашени

До 20 септември в Соци
алистическата П2ртия на 

" Сърбия се зачлениха около 
1700 граждани от Сурдули
шка община. В структурата 
на членовете на СПС е на
мален процентът на няко
гашните комунисти. Отно-

Юристът „наруши" отно 

шонията
лица

Особена забележка се слага върху основната дейност 
Центъра. Според отчета на комисията той не е извър

шил задължението по чл. 126 в Закона за социалната за
щита. На социално застрашените лица, ползуващи посто
янна парична помощ до постъпването в сила на посоче
ния закон — 4 февруари 1990 година — не са изготвени 
и доставени решения за височината на паричната помощ. 
— Намаляването на паричната помощ на социално застра
шените представлява нарушаване на правата им,

съгласие с този закон и с нормите на социалната 
казва се в отчета, без оглед че в материала на

11 Л

довчераш-шението между 
ните членове на СК и без
партийните сега е 30:70, до- 
като в началото на месена 

беше

През средата на миналия месец общинският правоза- 
щитйик на самоуправлението от Враня на ОС п Босиле- 
»рад предложи в Центъра за социалпа работа да въведе 
шестмесечни врем епни мерки поради „значително нару
шените самоуправителни отношения, засегнатите обществе
ни интереси и неизггьлняване на утвърдените със закона 
задължения“. Комисията, която след тока формира Об
щинската скупщина, даде подкрепа на прпвозпщитника. 
Заетите в Центъра отричат забележките и предложенията 

и в написаното възражение подчерта 
дипломиран юрист п Центъра, ко-

40:60. а товато'например 
Предполага се, че процен
тът на някогашните безпар
тийни граждани в СПС ще 
продължи да се увеличава, 
понеже голям брой бивши 
членове на Съюза на кому-

не е в 
политика,
Центъра се казва, че решенията са подготвени, но че не 
са доставени поради липса на средства за изплащане.

■ ФОНДЪТ И ЦЕНТЪРЪТ НЕ МИСЛЯТ ЕДНО И 
СЪЩОна лравозащитпика 

пат, че приемането на 
сто стапало по волята на тукашните заети, а не но поля 

сили“ е единствената им вина за въвеждане на

нистите не - проявяват инте
рес за зачленяване в СПС. 
Това явление досега не е а- 
нализирано от временното 
общинско ръководство 
СПС, а неофициално може 
да се чуят три обяснения: 
материалната база на някои 
бивши членове на СК е тол 
кова слаба, че едвам са до
чакали обединението на СК 
и ССТН в СПС да се осво
бодят от плащането на член 
ски внос; други бивши чле
нове на СК са били само 
статисти в бившата партия, 
коиго не искат да статират 
и в СПС; третата група бив 
ши членове на СК лък не 
искат да се откажат от ко- 

*мунистическата идеология.

Тези и подобни на тях забележи!, за които в Цент
ъра твърдят че са неаргументирани и недостатъчни за 
въвеждане на временни мерки, бяха известни и по-рано. 
Никой обаче йшцо не предприемаше, а отчетите за рабо
та на Центъра бяха приемани като успешни. По всичко 
личи, че „смущенията във връзките" са настанали след 
1 август т, г. когато в Центъра на постоянна работа са 
приели дипломиран юрист, инак съпруг на работничка, в 
Центъра. Преди това на едно събрание Съветът на об
щинския фонд за социална защита застана на станови
ще конкурсът за юрист да не се реализира, а такова лице 
да сс вземе от органите на ОС, понеже тук няколко 
кина ще изпаднат техноложки излишък. — Сега от вкуп- 
ио пет работника в професионалния екип двама са съпруг

казва

на „виши 
временно управление.

Общинската скупщина в Бона Тези дни делегатите на
обсъдят предложението на общинския праио-

па комисията,силеград /не
защитник па самоуправлението и отчетът 
коя'1 о те формираха с цел да утвърди дали съществуват 
условия в Центъра за социална работа да се въведат вре
менни мерки. Предложението на правозшцитника и па 
комисията е почти едно и също: в Центъра да се 
дат временни мерки. Разликата е само в топа. чс право- 
защитникът търси тс да траят шест, а комисията предлага

въве-
та-

три месеца.

■ КОИ СА
РЕДНИ МЕРКИ?

ПРИЧИНИТЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ ИЛ ИЗВЪИ- и съпруга, което може да влияе при решаването — 
се в отчета на комисията. При това изпълняващият дъд- ч 
жността директор (няколко месеца Центърът е без дирек
тор) и работниците са обвинени, че при публикуването на 
конкурса за юрист не са спазвали съществуващите си 
документи, че са го приспособили като са назначили, че 
кандидатът покрай останалите условия трябва да има три- 

издържал изпит за шофьор!

за въвеждане на временни мер- 
„зиа-В предложението си 

ки правозащитникът
, нарушени самоуправителпите 

ти са обществените интереси и не се изпълняват утвър
дените със закона задачи“. След като констатира, че (ь- 
нтърът кадрово и технически все 
собен за изпълняване на всички
бпа да има най-малко четири специалисти: социален ра
ботник, психолог, педагог и дипломиран горист, и още ш 
формирането си досега няма психолог, а без юрис1 е 
октомори миналата година) той подчертава, че в Ц_ ~ 

не са развити достатъчно съветодателскага 
работа, социалното вроСве-

подчертава, че в Центъра са
отношения, засегна-чително

годишен опит и да е
Дали „атаката" срещу Центъра е започнала 

приели горист по волята на хора отвън, както твърд
ят неговите работници във възражението, или не по всич
ки личи че „грешката“ си скъпо Ще заплатят. Решението 
за въвеждане на временни мерки обаче ще бъде основа
телно пе само заради някакво формално спазване на об
ществените цели и интереси, но ако полза от тях наисти
на имат социално застрашените лица, които в общината

понежеоще не е изцяло осно- 
възложени задачи (тря- не са

Ако е точно твърдението, 
че главната* битк^. в пред
стоящите многопартийни из
бори ще се води между Со
циалистическата партия и 
Сръбското движение за об-

ъра досега
функция, груповата социална 
Шаване, че някои други функции не са могли да сс раз
виват така както налагат изискванията, И правозпщипш-

в. в.постоянно се увеличават.
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НОМУНАЛНО-УСЛУЖНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „УСЛУГА" В БОСИЛЕ- II ТРУДОВАТА 
РАНИ В БОСИЛЕГРАДИЗ дейността на

ГРАД РАБОТНА Е ВСЯКА СЪБОТА«3 ЗАГУКА II С НИЗКИ ЗАПЛАТИ ■ За осемте месеца от настоящата година в трудовата еди- 

радИТГед^а™РяМза“*бенГп757г трудочаса.
Покрай топа „Услуга” у- 

частвуво и при посипвано 
но‘пътя нъм соло Груимци, 
пъти към село Буцалоио и 
К1>м махало Лавра — Гор
но Любета. С механизация
та си „Услуга” почисти у 
разшири махленските пъти
ща в соло Долно Тлъмиир, 
понастоящем същата 
ции со провежда и Горно 
Тлъмино, а до края на го* 
дината в предприятието каз
ват < чо що направят още 
десетима километра.

В предприятието подчер
тават, че отделен проблем 
им е поддържането на 
градския водопровод и чис
тотата в града. Количество
то на водата от градския 
водопровод не задоволява 
потребите на населението 
отделно през летния сезон. 
Казват, че за разрешаване
то трябват допълнителни 
мерки, а за градската чис
тота. покрай тяхна неактив- 
ност. голяма е вината на 
самото население, което в- 
се още не спазва нито 
най-осиовнмтс задължения в 
това отношение 
де се хвьрлл боклук. С 
други думи липсва основна 
култура в това отношение. 
И взе докато о така, градът 
ни, въпреки че има усло
вия да бъде чист, ще бъде 
задръстен от боклук.

— Можехме и повече от 
това, което сме направили, 
ано имаше ноц да финан
сира някои наши активнос
ти. Ето например, имахме 
идеи да изменим декорация
та на града, да засадим ня- 
колно декоративни дървета и 
да възобновим зелените 
площи в града. Проблем о 
обаче ной да финансира та
зи работа — подчерта ди
ректорът на предприятието 
ИВАН ТОНЧЕВ.

Инак, от началото на те
кущата година, „Услуга” по
строи водопроводна мрежа 
от 755 метра в махала Доб
ри дол и около 200 метра 
за махала Ясиновец в ме
стната общност Босилеград 
и 1150 метра в село Райчи- 
ловци, в Роглина махала. За 
целта са изразходвани 570 
353 динара, които са о- 
безпечени от местното са
мооблагане- (70 на сто) и 
гражданите (30 на сто). Съ
щевременно за този период 
от годината е прокарана 
канализация от 230 метра, 
на стойност 44 140 динара, 
които са обезпечени 70 на 
сто от местното самообла
гане и 30 на сто от общин
ския фонд. В ход е пост 
рояване на водопроводна 
мрежа и канализация ог 
около 150 метра край река 
Драговищица на предназ
начени) място за потреби
те на дребното стопанство.

И комунално-услужното 
предприятие „Услуга” в Бо
силеград, в стопанисването 
си, споделя съдбата на ос
таналите предприятия и ве
домства в общината: низ
ка продуктивност, без сред
ства за акумулация и нес- 
тимулативни лични доходи. 
Наистина предприятието, 
според полугодишната фи
нансова равносметна, не от
чита загуба, обаче това се 
дължи преди всичко на низ
ките лични доходи. Именно, 
средният личен доход на 
двадесетте заети през пър
вите шест месеца възлиза 
на 1425 динара, а средният 
личен доход през този пе
риод в стопанските пред
приятие на общинско рав
нище възлиза на 1683 ди
нара. Естествено, това не
благоприятно се отразява 
върху качеството на услуги
те и пр. Но и покрай това, 
предприятието успешно из
пълнява заплануваните за
дачи и активности. От на
чалото на годината в Боси
леград и Райчиловци пред
приятието построи 2157 ме
три нова водопроводна мре
жа и 230 метара канализа- 
циона мрежа. Покрай това 
с механизацията си почис
ти, разшири, а на няколко 
места и прокара махленски 
пътища, както и редица 
други комунално-битови ус
луги.

след това Тодор Тододпи,
дорои с 67, и а Рада Михова 
с .57, Иван Михайлов с 55, 
Досанка Аскова с 42, Надка 
Янева с 40, а след тях са:

Асенова, Над а Але 
Васева,

В трудовата единица за 
производство на чорапи в 
Босилеград, въпреки чс със
тоянието е мобилно, рабо
ти се всяка събота* изггьлнс 
името па производствения 
план, съгласно приетите до
говори, е под въпрос. Една 
от основните причини за то 
па, както пи уведоми ръко
водителят на единицата, РА 
ДОИЛИ МИ ШИТ са все по- 
-честитс боледува пия и нсиз 
пълмяиаме па трудовите за
дължения от отделни работ
ници и майстори. От начало 
то на текущата година, по
ради отпуск по болест са 
за губени 2197 трудодни, и- 
ли 17 576 трудочаса, а това 
е равно па единадесет дни 
в застой. „Челник“ на тези, 
които са ползували /ази не
честна работа е Русенка (1\а

Цветанка
ксаидрова, Ясмииа 
Винко Захариев, Крум Сто
янов и др. Естествено меж
ду тях наистина е имало бо
лни, обаче безспорно е, че 

числото и на тези,

пк-

голямо
които боледуванията са пол 
зували за свършване 
кои частни работи.

на ня-

— Това явление вече зае
ма такъв размер, че толери
раме вече нс може да има. 
Тези дни ще организираме 
колективен разговор с тях. 
Ще им укажем на всички 
последици от това, а ако и
след това състоянието не се 
промени ще предприемаме
за отделни случаи и съответпчева със

навсямъ-

М. Я.
дисциплинарни мерки. 

Това ще направим и с оне
зи. които по-дълго време не 
изпълняват трудовите задъл 
жения подчерта Мишич.

Инак, въпреки това в бо- 
енлеградския цех за чора
пи, както казват, производ
ственият план успешно се 
реализира, със спазване на 
утвърдените срокове. От на 
чадото на годината, тук са 
произведени 1 206 000 чифта 

на Общинският синдика различни видове чорапи и
чорапогащници. От съвет в Сурдулица 35 до 40

В ТЪКАЧНИЯ ЦЕХ НА ТИГ В КЛИСУРА

СТАЧКА ОТКРИ“ СТОЛОВАТАв
въпреки че работниците то я наричат в Общински 
„милион пъти" настоява я синдикален съвет в 
ха час

па ТИГ и председателят
След , .малък бунт“, ка 

кто казват в Общински- 
я синдикален съвет в Су 
рдулица, е постигнат до 
говор „Власина-проду- 
кт" да даде стоки на ра
ботниците в цеха срещу 
стойността на топлата за 
куска за 7 месеца Вед
нага след стачката сто
ловата в цеха е започна
ла да работи

по-скоро да се раз Сурдулица, „малък бу- 
реши този много голям ит", относно „дребно не 
за тях проблем. Всички задоволство", 
техни усилия обаче оста 
наха без резултати. От

това от 
на сто е пласирано 

на чуждестранния пазар а 
една част за потребите 
ЮНА.

Договорената търговска 
сделка от 300 000 чоралогащ 
ници за Западна Германия и 
около 50 000 чифта чорапи 
за Съветския съюз, навреме 
реализирахме. Сега с 
два търговски партнъора ск 
лючихме нов производствен 
договор за около 550 000 
фта чорапи

лен
Часлав Пешич е напра- 

.Власина-
Както и навей договор 

-продукт" да даде на ра 
ботмиците стоки на стой

много пъти досега и на
много други места, реше 

началото на тази година нието беше намерено бъ- 
дори не получаваха па- ност, равна на стойнос

тта на топлата закуска 
за периода януари — на
ли и веднага да бъде от 
крита столовата в цеха.

рзо. На извънредно съ
брание на трудещите се, ри за топла закуска и за тези

това се наложи да бъде 
обявена стачка

в цеха, на което присъ- 
или, как ствуваха представители чи-

и чорапогащни
ци, и около 100 000 за Алба
ния. Производството 
търговска сделка е в ход, 
а срок за доставката е края 
на ноември тази година 
добави ръководителят

Когато Реализациятапреди пет — 
шест години в Клисура 
беше открит тъкачният 
цех на Текстилната про
мишленост ТИГ от Гър- 
делица, работническа 
столова не беше 
бена за работа, 
воприетите работници бе 
ше обяснено, .. 
бъде направено

на тазина дого
вора поне малко ще по 
добри материалното 
ложеиие на работниците Мишнч едпнииа' 

клисурския

по- на тр 
Радован

Да кажем и това, че тези 
Дни трябва да бъде готова 
нова систематизация на ра- 

места, С което ?за
пе и? 9 На СТО тРябва да бъ
де намалено числото на ад
министративните работни- 
' • Естествено, те ще бъдат 

разпределени на други съот 
ветнн производствени места, 
о това, казват производство 
пият им план по-успешно 
ще бъде реализиран, м. Я.

в тъкачен 
Цех, което понастоящем 
е много тежко. И те, как

оспосо- 
а на но-

че това ще 
в кратък 

срок. Краткият срок бе- 
навярно — „кратък"! 

Есе допреди няколко дни 
столовата не работеше,

то и всички заети в ТИГ, 
получават 
(гарантирани)

минимални
заплати.

ше

К. Г.
в СТРАНИЦА
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ПРОБЛЕМИ НЛ СЕЛСКОТО СТОПАНТВО
л дт ПРЕД ЗАПОЧВАНЕ НА ЕСЕННАТА СЕИТБА В ДИМИ-ж яуугь:»» »
Н В РАЗГОВОРИТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО УСТРОйс^ттаг» ил

ЛИТИКА Е ЕДИН ОТ ВЪЗЛОВИТЕ ВЪП'рпги° ЮЮСЛАВИЯ АГРАРНАТА ПО- 
■ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЗА КОЕТП ГГ кпом т.™,

СТВИ В КОНФЕДЕРАЦИЯ ° °Е БОРИ СЪРБИЯ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕ-

\

В последно време все по- 
-често се говори за аграра. 
С този въпрос 
се занимават и Съюзния, из
пълнителен съвет, Скупщи
ната на СФРЮ, републикан 

покрайнинСки 
ни (особено в селскостопан
ските райони), а тази тема 
е неминуема почти на всич 
ки други събрания и разго
вори.

Но съществуват сериозни

КАКВО ИСКА СЪРБИЯ? остра пазарна конкуренция 
със страните, които с висо
ки проценти субпепциопи- 
рат своето 
ство. Освен 
гелните финансови насърче 
пия не зачитат факта, че 
производственият процес (и 
оборот на капитала) в сел
ското стопанство е дълъг и 
че до голяма степен зависи 
от климатическите условия 
и че този отрасъл е в по- 
-незавидно положение в то 
зи смисъл от другите.

Застъпвайки се за високи 
субсидии и компенсации, 
както и съответна защита, 
Сърбия се позавава на опи
та на най-напредналите ст
рани в света, като САЩ, на 
пример. В страни, успели да 
издигнат селскостопанското 
си развитие на високо рав
нище и които произвеждат 
евтина храна в изобилие — 
субсидиите се движат от 30 
до 50 на сто (в някои и по
вече), докато у нас този раз 
мер е едва 7—8 процента?!

КОНФЕДЕРАЛНО СЕЛ
СКО СТОПАНСТВО

интензивно В развойната 
1991 до 2000 програма од 

година, която 
неотдавна прие и Изпълни
телния съвет на Сърбия са 
уточнени принципите на аг 
рарната политика в Югосла 
пия, за които ще се бори 
Сърбия. Най-големият 
изводитсл на храна у 
ще се застъпва да се води 
аграрнна политика, какват1 
водят най-развитите Страни. 
По такъв

селско стопан- 
това незначи-

ските и орга-

про-
нае Ш

разногласия, 
между Федерацията и Сър
бия, която произвежда пове 
че от половината от храна
та за Югославия, а предмет 

кон-

преди всичко
начин, счита се.

не Иеовършеиите снопи край Джонин мост...че ще се интензивира 
< амо производството на хра 
на, но и целокупната ико • 
номика на страната.

Югославия
на недоразумения са 
кретни решения на съюзно
то правителство (да речем 
защитната цена на пшени
цата и изкупуването й„ не
контролиран внос на сетско 
стопански произведения 
т. н.) и което е най-важно, 
целокупната аграрна поли-

В аграрната 
политика предимно се води 
във Федерацията. И кога- 
то се касае до определянето 
на компенсации и субвен- 
цин за селското стопанство 
— е необходим копсесус на 
републиките и покрайнини-

II

2Е |. -Производство на храна но 
може да бъде предмет на 
логадки и погаждания меж
ду републиките, покрайни
ните, съюзното правител
ство, политическите партии 
и т. н., защото както преди 
няколко дни се изнесе в 
Скупщината на Югославия, 
е съдбовен въпрос. От него, 
в по-малка или в по-голяма 
степен, се препитава 50 на 
сто от населението в стра
ната. Ако този отрасъл пра 
вилно се 'водеше, можеше 
да бъде опора в стабилиза
цията на икономиката на 
страната.

Друг е въпроса, че в на
стоящия момент на нашата 
страна евтина храна е не
обходима повече от когато 
и да било по-рвно, защото 
е все по-голям броя на се
мействата, които едва свър
зват двата края.

Ние сме може би една от 
редките страни, която само 
отчасти използва споите при 
родни ресурси в аграра, а 
псе повече се насочва към 
внос на храна.

... и счупената вършачка на десетина метра от тях
всяко зърно е ценно. А нео- 
вършено има в село Погано- 
во, където поради конфигу 
рацията на терена жетвата 
не може да се проведе с ко 

хек- мбайни, но се жъне ръчно. 
За така прибраните снопи 
необходима е вършачка, с 
помощта на която, около 
петдесет предимно старчес
ки домакинства, да овършат 
житото. Но вършачка няма 
и като чи ли никой за то
ва не е компетентен. Подоб
но нещо, но в много по-мал 
ки размери е и в Лукавица,

Подготовките за есенната 
сеитба в Димитровградска 
община тези дни са в пълен 
разгар. Както и миналата, 
така и тази година, ще бъ
дат засети почти 1100 
тара, от които 900 на общес 
твения п 170 на частния сек 
тор. В земеделската коопе
рация „Кооперант'' посредст 

„Търгокооп" обезпеча
ват достатъчни количества 
сортнн семена и минерални 
торове а има и достатъчно 
машини сеитбата навреме 
да бъде завършена.

вом

те. И това не е случайно. 
Така се работи от 1945 го
дила насам. С десетилетия 
се прилагаха депресивни це 

агропромипмлеиите 
произведения (пряк контрол 

без 
ком-

тика в страната. По искане 
ка делегациите на Сърбия и 
Войводина в Съвета _ на ре
публиките и покрайнините 
в Скупщината на СФРЮ е 
направен материал за агра
ра с отделен обзор върху 
пазара за пшеницата в 1990 
година. С цифри и данни е 
задокументирано, че селско
то стопанство с десетилети- 
я е било сираче.

Не ще и съмнение, че сел 
ското стопанство е в незави 
дно положение и че трябва 
да се мени. Но съществуват 
разногласия как тази цел 
да се осъществи.

Съюзното правителство тя 
ърди, че е избрало най-до
брия път, а мнозина други, 
че сме далече от онова, ко 
сте трябва да се прави. Жз 
стоки са недоразуменията и 
във връзка с даването на 
стимули на слеското стопаи 
ство. Съюзният изпълните
лен съвет твърди, че прани 
за селското стопанство по
вече от което и да било 
правителство досега, докато 
от противположнота страна 
пък се твърд и, че с това 
само се смекчава крайно за 
'•РУДненото положение на 
аграра.

От засетите 1070 ха — 170 на обществения и 900 на 
частния сектор — ожънатн са 985 или 92,5 на сто и то 165 
па обществения и 820 ха на частния сектор. От запланува
ните 029 топи изкупени са 617 и то 609 от обществения и 
само 8 тона от частния сектор или 98 на сто от запланува
ното. 11 жетвата са участвували 24 комбайна.

пи на

на цените), 
съответно насърчение, 
пенсации и под. В аграрпа- 

на Сърбия се

най-често

Въпроса с аграра п наето 
момент е много сери- 
зошото се водят раз- 

бъдещето
ящия 
озно, 
говори и 
устройство на страната. О- 

се застъпва

та програма 
казва,
иепримерен за Сърбия и че 
с него занапред тя не може

че този К01ЩСИТ е
около където снопите са събрани 

кран Джонин мост и чакат 
вършачка. Както се вижда 
на снимката вършачка тук 
има, но счупена! И ту 
кой не е компетентен! Нима 
не може да дойде един ком 
бани и тя само да овърше. 
Идват студени дни, есен е 
и снопите не могат да сто
ят току така на дъжда.

Но макар че жетвата и 
вършитбата, (поне календа
ра така казва), са зад нас, 
по можем, а да не посочим, 
мс в някои части на общи
ната все още има иеовърше 
по жито. Наистина колнчес 
тпата са сравнително малки, 
по в
криза и необходимост за по 
вече производство в усло
вията на дълготрайна суша,

за коетода се съгласи.
По-нататък се посочва, че 

Съюзният изпълнителен с-ь- 
нпглед води ранно 

политика спрямо аг 
възмож-

иопп
Сърбия (аграрна

в ипй-развитите стра 
ни) не може да се осъще
стви в 
ще по-малко 
асиметрична федерация и 
това оп(с една причина по- 

Сърбии.да се бори зи 
федеративно устройство на 
Югославия.

политика
както к ни-

вет само конфедерация, а о- 
п някакви силравпа

пара, давайки му 
пост сам да формира цепм- 

има уж всички у- 
и другите 

Обпче

условията на всеобща
те си, да 
еловия, 
субекти на 
този аграр

вечекакто
А. Т.пазара.

изложен нае

ди динара, от които 300 ще 
даде Републиканският фонд 
за насърчапане развитието 
на икономически изостана
лите краища а, втората по
ловина „Агробанка“. При 
Фонда по този въпрос не 
съществуват проблеми, а се 
очаква наскоро необходими
те средства да отпусне и 
„Агробанка“.

обаче майстори тук не 
се ниждат. Отговор на пъ- 

настана застои
диниветери-И ограждането па 

парната станция в с. Долно 
Тлъмно вече отдавна 
застой. Сградата, чиито е- 
дйп етаж с повърхнина от 
100 м* е предназначен за по 
'.реби на местната! общност, 
по-точно за откриване 
поща, а вторият за ветери
нарна станция 
йод покрив. Над половин го

В ДОЛНО ТЛЪМИНО Е и 
ЗАСТОЙ!

проса защо 
и обзавеждане на обекта по 

във Ветеринарна-
е в

търсихме 
та станция в Босилеград и 
и ОС.Липсват 600 

хиляди динара
1 !! I

Под въпрос са средстава- 
кпзвот, и на двете ме- 
Липсват още 600 хиля-

тп,е сложена В. Б.ета.

СТРАНИЦА 7
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Без гимназия 

без идентитет
Милорад Геров, приет за чяен на

писателите на СРСДружеството на
сърбохърватски език „Поети 
мои букппр и читаико", кич 
та за деца е около 160 сти- 
хотиорщшя, съставена от 7 

шш 7 отделни сти-

На 17 септември т. г. п 
:т-Белград в заседателната

Дружеството на писа
на СР Сърбия, по

счетоводство: „Ако сме ние 
единствена народ/тост на те 
риторията па Сърбия без по 
крайниниите, това максима- 

трябва да използуваме. 
В никой случай училището 

трябва да се отДеля от 
развитието на обидилата, от 
миграцията и кадровата по
литика."

Тона е единодушно заклю 
чепис па делегатите па Об
щинската скупщина в Дими 
трошрад които па сесията 
от 14 този месец бяха запоз 
пати е информацията за по
ложението па Димитровград 
ската гимназия, съгласно за 
конните разпоредби в обла
стта па учебното дело, с ко
нто е предвидено 
малък брой ученици в пър- 

същата да бъде за- 
Макар че това бс са- 

миформация значението 
на проблема подтикна мпо- 

делегати да разискват 
но този въпрос.

.някои от тях:
, юоаоаааааааааааааааааааааоаас

ла на
цикли,
уоебирки и „Влюбеното дс- 
теш оьщо стихосбирка за 

стихосбирки- 
ни сърбо- 

„Балади зи 
дявол“, от които по- 

Гсроп чете 
к цялостно 

и като творен

телите
тържествен начин в прис-ь - 

. ствието на Председателство- 
и многоброини деца. квкто и 

ма за възрастни 
език

то. журито 
членове на Дружеството, на 

Милорад Геров

лно

шият поет 
бе приет за член: на Дру- 

на писателите на

хърватски
черпня ,
1Уп.т Милорад 
ствхотворсвия

не

жеството 
СР Сърбия.

Решението за приемането 
па поета Милорад Геров в 
Дружеството на писателите 
е взето въз основа на все-г 
странен критически анализ 
на досегашната му творче
ска работа, който както е 
известно твори на българ
ски и сърбохърватски език. 
На български език досега 
у публикувал стихосбирките 
„Светли брегове“ и ,.С пас
порта на живота“ (за въз
растни) и „Весело звънче“,

се представи 
пи сърбохърватски 

При представяното
бяха изнесени много да 

би-

поради Милчо. Ценков, директор 
на гимназията: „Определих
ме се за гимназия съгласно 
стогодишната традиция на 
училището, въпреки че за 
малките среди най-подходя
щи са смесени средни учи
лища. Струва ни се, че мно 
го бързо се мина на реорга 
низания 
приемане на законните раз
поредби. Затова ние се за
лагаме за промяна на зако
па в тази област, които да 
ни дадат възможност да на

учил ище.

език. 
па Ге

ни класров
нни от творческата му 
огрпфнн. Да напомним още, 
че Геров е член и ни ДРУ- 

на научните пре- 
— - специалисти и 

' Художествения

крита.
МО

гожеството
водачи

Бележим
предвид и творчеството му 
на сърбохърватски език: раз 
кази и стихове, публикува
ни досега в различни вест
ници и списания в страната, 
както и подготвените му 
стихосбирки за печат на

начлен 
клуб
любители в Белград. Инак 
поетът Милорад Геров и та 
зи година (втори пореден 
път) участвува на Стружки
те вечери на поезията, забе- 

международиа

па училищата инпхудожниците
Поради .малък брой учени 

па —
клас са записани само две 
ци в училището в Куса вра 
дене — делегатите на скуп 
пцшата се съгласиха с пред 

на Основното

тази година в първи
детска поезия.

Журито обаче е имало-
лежителна' 
манифестация на поетично

ст. Н.
правим смесено 
за което можем да обезпе- 
чам достатъчно ученици."

Л-------_-----------------------
ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ 90 лолжението

учище в Димитровград, 
чийто състав с и училището 
в Куса врана, същото да бъ
де закрито, а учениците да 

насочват към Трънски 
Одоровци или Суково.

то слово.
в

Томислав Гаков, професор 
в гимназията: „Ние направи 
хме всичко, за да запишем 
нашите деца в нашето учи
лище. Имаме машинна рабо 
тнлница, имаме преподавате 
ли за машина специалност, 
има и ученици, но закона не 
позволява. Търесехме да от
крием една паралелка в със 
тава на шгротската 
зия но също не ни позволи
ха. А бъдещето на училище 
то е бъдещето на града"

ХУДОЖЕСТВЕНА
ГАЛЕРИЯСПОМЕН

се
Във моя град със царско име 
улици тесни и стари къщи 
с черква и стара липа пред нея 
растнах с недежда, че все ще го има.
Но, в моя град чернвата рухва, 
на Цветница вече не ходя със баба, 
старите къщи вече ги няма 
и царското име града ми не носи.
Във моя град всичко е тихо, 
и реката пресъхва полека, 
и липата не мирише вече, 
и другарите ми са много далече.

Зденка Тодорова — Свиленкова

опппоаооспсюсоопсоагс—оосссзо-

Васил Велчев, директор па 
Здравния дом: „Губейки сре 
дното училище, Димитров
град губи много. Своеверемен 
но опустошихме нашите села, 
а сега с такава политика 
опустява и провинцията. Къ
де е бъдещето на нашите 
деца? Не е ли това път за 
още по-силна миграция на 
наши хора, на кадри? На 
какво да се обосновава бъ
дещето на града? Затова ве
днага трябва да започнем 
със своеобразно насочване 
на учениците от основното 
училище към гимназията.“

Васко Алексов, директор 
на службата по обществено

гимна-

И другите дискусии са на 
същите позиции, но от всич 
кнте налице е едно: макар 
чс почти сигурно Скупщина 
та на Сърбия ще приеме ре 
шенне тази година гимнази 
ята в Димитровград да ос
тане, трябва да се предпри-

В ДВЕТЕ ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ВЕДОМ
СТВА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

емат още отсега сериозни 
крачки за бъдещето на гим
назията.

. А/.л-. с'..,:)*

А. Т.Акция по събиране на 
шипков плод

Рисунка, Велча Велчев

ОТЗИВИ теги* на създаване 
учното произведение, но това е обективно 
невъзможно, поради ограниченото про
странство във вестника).

логика на на-
През миналата седмица ческия бюджет. И в гимна- 

двете възпитателно-образо- зията „Иван Караиванов“ 
вателни ведомства: основно- също участвуваха всички 
то училище „Георги Дими- ученици, от първи до чет- 
тров“ и гимназията „Иван върти клас и според тяхна 
Караиванов“ • организираха • преценка трябва да бъде 
двудневна акция по събира- събрано около 10 тона, с 
не на шипков плод. Акция- което в ученическия бюд- 
та, както ни уведомиха в жет ще бъдат обезпечени 
двете училища, е организи- 98 500,00 динара, които тук 
рана в рамките на обще- се ползуват само за провеж- 
ствено-полезния труд,, който дане • на ученически екскур- 
е съставна част от възпита- оии. 
телно-образователн|ия про

цес, и има не само трудов 
характер, но и един вид о- 
безпечаване на допълнител
ни средства, които се пол
зуват преди (всичко за про
веждане на ученически ек
скурзии и помощ на бедни 
деца и деца без родители.

Монография 

да или не? Както и да е, следователно, за да се 
информираме научно мимоходом динами
ката, артикуляцията, създаването и . второ 
научно произведение, бих препоръчал на 
писателите на „Монографията“ засега да 
се запознаят с най-основната литература 
(понеже виждам, че не обичат детайли и 
че не се задълбочават в проблемите — 
слабо прилагат формалната и диалектиче- 
ска логика, по-конкретно техните закони, 
а може би и достатъчно не ги познават, 
кой знае?): д-р Мидхад Шамич — Как на- 

или нещо ДРУГ0>с оглед че става научно произведение, трето издание 
авторите своето произведение са нарекли Завод за издаване на учебници Саоаеко 
монография, (стр. 463), а дискусията 1972 г., стр. 13—179. След това 
главно това оповергава. Затуй и този път д-р Братолюб Клаич — Речник 

желая да бъда арбитър. Обаче 
новата на релевантни факти, за съжале
ние трябва да констатирам: МОНОГРА
ФИЯ — НЕ Е, понеже не притежава 
бености на такова произведение — 
научен труд. А дали е може би е ХРО
НИКА? Отговорът е: и да, и не! Д0 гол
яма степен НЕ Е, понеже текстът 
предимно аЪ Ьос е! аЬ Еас. (Тоя 
истина §их държал уроци 
методологически — : 
дически подход и техника,

■ (ДАЛИ „МОНОГРАФИЯТА“ Е МОНО
ГРАФИЯ)

Прочетох „Монографията“ „Димитров- 
, 1877 1845“ и се запознах с нейната

концепция: съдържанието и формата й. В 
конкретния случай мен най-много интере-
моногРАФияТаЗИ книга действителн° е

град

Целокупното
ство, по цена от 9,850 дина
ра изкупи земеделската ко
операция ,,4 юли“ от Бран
ена баня, която от преди 
колко месеца на територия
та на Босилеградска общи
на откри няколко магазина 

"**• изкупвателни пунктове.
В основното училище, в Освен кооперацията 4 юли“ 

акцията участвуваха всич- на публичната продажба V 
ки ученици от първи до частвуваха и общественото 
осми клас и според утвър- предприятие „Босилеград“ от 
деният от страна на учи- Босилеград, общественото 
телския съвет норматив о- предприят® „Зд^ль“ ™ 

1вДа бъда,г събрани Лесковац и общественото 
сК°кпет‘5,ТОНакШИПКОВ плод' "Редприятие „Власина-про- 
а 46 обезпечт 147 750 дхкт“ от Сурдулицадинара в касата на учени-

количе-

ня- да погледат: 
_ на чуж

дите думи. Държавно издателско предпри-
396%ЧН7а 4^ГРВГТСК°' 3аГРе6 1951 Г' СТР- 396—397, 426* Също напразно не би им
било да погледат: Георги Бакалов — Реч
ник на чуждите думи, Хемус, София 1946 
г. стр. 424 720-721, 747. (Касае 
нието на термина —- 
НОГРАФИЯ 
относно

НС въз ос-

осо- 
не е

се до значе- 
категорията — МО- 

и ХРОНИКА, ХРОНОЛГИЯ, 
до израз АВ НОС ЕТ АВ НАС).

е писан 
път на-чакват

на авторите за 
по-съвременно: мето- 

относно стра-
Д-р Слободан Василевм. я.
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Петиция против американ
ските конгресмени

Х'.', • ЩI Ш
I- ч-ч

-•'■.уг.''4.

*
. "Ш-,V.

■ :•}
Общинският отбор на Но 

дивиже-
ни Лантоши, Долове и Дио- 
гарди.

Такава постъпка не ще 
бъде никакво сръбско изо
бретение, но изключително 
американска рецепта за пре 
махване на нежелани гости.

Америка забравя, че Сър 
бия не е Панама, Портори 
ко или Гренада и че сър
бите не са америнансни ин 
дианци.

Сърбия е мална, но е, и 
ще остане страна с тради 
ции, а сърбите народ откро 
вен, честен и горд, който 
не приема ничие туторство. 
Предлагаме Скупщината н« 

СР Сърбия да приема тано- 
ва решение зарад Сърбия 
днес и Сърбия утре — се

ва демокрация
Сърбия във Враня 

изпрати тези дни възвание 
до Скупщината на СР Сър
бия, Главния отбор на Но- 

демо.крация в Белград, 
Отбор на Нова

ние за

ва
демокрация 

в Южноморавски регион и 
Скупщината във Враня 
вание, в което се подчерта
ва, че Сърбия много пъти 
досега показа, че е отворе
на страна за всички добро
желателни хора. Благодаре
ние

въз-

на сръбското широко- 
гърдие в Сърбия идваха и
такива, ноито имат за цел 
да разрушават Сърбия, не 
избирайки при това сред
ства и начин.

Трудовите акции имат и голяма възпитателна
Снимка: Стоян Евтимовроля

Наемни емисари от ал- 
бансното лоби в Америка, 
така наречените америнан
сни нонгресмени и сенато
ри в Сърбия се опитват съ
щата тази Сърбия да раз
бият, да я разпокъсат, а в 
света сръбсната земя обе
щават и продават на шип- 
тарските шовинисти и сепа
ратисти. При това, уважае
мите америнансни господа 
забравят, че в Косово и Ме 
тохия сърби и черногорци 
живеят на своя земя, в 
свои домове.

Търсим от Скупщината на 
Сърбия занапред да отнаже 
правото на посещения на 
подобни делегации и подоб

казва между другото във 
възванието на Общинския 
отбор на Нова демокрация 
— движение за Сърбия 
във Враня.

Така също, в организация 
на Нова
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демокрация във 
Враня е подписана петиция 
от гражданите на Враня и 
околността, в ноято между 
другото се изтъква, че до- 
леподписаните считат пове-

СП. „САМО- 
ВЪЗПИТА-

дението на американските 
нонгресмени за непримере- 
но и обиждащо за държа
вата Сърбия и зарад това 
отправят протест до амери
канското посолство в Бел
град. Петицията са подписа 
ли на 1 000 души.

Миливое СТАМЕНКОВИЧ
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Пред нас е още една но
ва книга на професор Сло- 
боден Василев. Става 
за студията „Възпитателното 
значение на младежките 
трудови анции”. Д-р С. Ва
силев с дългогодишната си 
работа определя възпита
телното значение и разнри- 
ва ефектите на влияние на 
младежките трудови акции 
и тяхната степен с оглед 
на създаването на всестран
на самоуправителна соци
алистическа личност на у- 
частвуващите в тях.

гата специално внимание е 
посветил на насоната към 
самоуправително планиране 
и програмиране на възпи
тателно-образователната дей 
ност.

дишно антивно участие в 
МТА. Последното се под
чертава, защото относител
на част е случая на анкети
ране във вид на еднократ
но, кратко и формално 
„снимане" на МТА.

дума

Както и обикновено, ав
торът пристъпва към тази 
важна проблематика кон
кретно обосновавайки сво
ите доводи с примери, ко
ито ще бъдат от голяма 
полза на комисиите, пред
седателствата и на самите 
бригадири. Още една тру
дова област — колективно
то ръководене е получило 
важно място в този труд*

Студията и сега има свое 
историческо значение, за
щото дава възможност, раз
бира се наред с други сту
дии, за компаративно из-

ПРЕЗ ФОТООБЕНТИВА

Инатът не чисти
учаване.
й*' •

Изнесените мнения на 
бригадирите за облиците 
на това доживяване на са
моуправлението, а особено 
нам то се осъществява, ста-

След историческия под
ход се използва дескриптив
но-аналитичен метод и на
блюдение при употреба на 
въпроси. За да се избегне 
формализма, който често е 
присъщ в някои изследва
ния, авторът е оставил сво
бода на бригадирите („от
ворени отговори") и тана е 
стигнал до ценни и сигур
ни данни ногато е било ду
ма за мотивите (причините) 
за отиване на МТА, за евен
туалното повторно участие 
р тях, за задоволяването на 
своите обществени и лич
ни потреби. В работата ло- 
-обхватно и по-зад'ьлбочено 
е съгледана проблематика
та на живота и работата 
из МТА, отделно техния пе
дагогически аспект, а с то- 

, ва и идейно-политическото 
становище, Отделно внима
ние е посветено на органи
зирането и активностите в 
бригадите и щабовете в 
бригадирските станове, ко
ето без съмнение е било 
от полза на всички кадри 
в МТА. От голямо значение 
е и това, че авторът на ини-

ва важен документ и за 
развитието на политическа
та зрялост и на самоупра- 
вителните права и отговор
ности на нашите МТА.

Изключително значение 
имат ония места в студия
та, отнасящи се до подго
товката, предварителното у- 
частие па МТА, както и на
текущите, ногато се касае 
за подготовката ма брига
дирите за самоуправителна 
дейност, отделно на специ
фичните. За текущата под
готовка се разисква не са
мо с оглед на задачите, ме
тодите и ролята на колек
тива и принципите, но и о 
навлизането в характерис
тиките на възпиталетния 
процес и неговия етап. В- 
сичко това ще допринесе 
за подготовката на млади
те на МТА за самоуправле
ние, т.е., включване и до
живяване (с упражняване) 
при конкретни събития в 
живота и труда в бригада
та и бригадирския стан.

Публикуваните и още не
публикувани данни авторът 
е издириял въз основа на 
голям брой анкетирани 
(1300 бригадири) навред по 
Югославия и чрез дългого-

Студимта на д-р С. Васи
лев и по своя подагогочес- 
ко-психологичесио - социало- 
жио-комцептеп подход пред
ставлява откриване на стру 
итура па различните влия
ния на МТА върху младите 
и неговите ефекти — нан- 
то и по методическата об
работка заслужава внима
ние, и тъй иато е публику
вана, не само по теори- 
тичеоми съображения, но и 
зарад иеобходимстта да се 
задоволят афинитетите на 
младите към МТА. Книгата 
ще бъде от полза и във

фази и облици на най- 
широка подготовка за МТА, 
които трябва по-щателно и 
по-всеобхватно да со пред
приемат при машите по-на

татъшни условим.

Проф. д-р Бранно Велнович |

За нечистотата на граничния пуннт и около него са 
написани безброй нритини, от компетентни и некомпетен
тни, с добри и лоши намерения. Безспорно е, че 
пунктът и туристичесния номпленс по време на туристи
ческия сезон представляват най-възможен източнин на 
епидемия, канвото се случи миналата година, за ноято, 
манго помаза съдебният процес, неоснователно бе набеде
на питейната вода.

На пункта има много компетентни, които често бър
кат или забравят своите номпетенции, а това показва и 
снимката, на която се вижда само част от канавна край 
пътя, пълна с боклук. На снимката също се вижда че вън 
от канавката на асфалта и тревата няма боклук. Като че 

канавката е бонлунарнин, а не е тана. Просто никой 
не и чисти, защото всички считат че тя не е в тяхна ном- 
петенция. Наистина тази площ, широка един метър, се 
смята за част от пътя и е особственост на Предприятието 
за пътища.

вси
чни
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европейско градчеДИМИТРОВГРАД —Един чисти, много 

правят боклук
ПРЕЗ ФОТООБЕНТИВА Можеше да бъде, а защо не е...

мой другар. КОШТО падна е 
в него, добре сеНогато стана дума за хи- 

Димитроаград, 
има предвид

когато се пра 
шосеСпомням си 

г.ешо международното 
Ниш — Димитровград, ДО 
I ранината. Тргово го наре
кохме автопът, а така и 
днес го наричаме, макар к.

далеч от тона. Но н срав
нение с мпкадаменото шо-

копелото 
изкъпа.
йоже да си намокриш. А 

„Строшена чешма" ходе- 
със стомни за вода

темата м» яеДнес ни крак
йодната со 
„Комунален”, понеже топа 
е единственото продприя- 

грода, поето, освен 
че снабдява града с питей
на вода, со старае и за 

града. Разбира

на
;<ме
Днес чешмата още не е за- 

осяен нея няма1И 0 В нършепа, а 
пито една чешма, къдего да 

само предитогавашните димитро»се и
градски улици, от които са 
мо главната имаше павета, 
(същите са и днес), наисти- 

беше магистрала от пьр- 
Тогова бях гимна-

ге напиеш. А 
пет-шест години градът с ь- 
Ора сили и пари да напра- 

такава чешма пред 
Някому (знае се кому) 

че не е лредвиде- 
име (въпрочем

чистота на 
се, че и при тих има ,.трос
ни за дялано”, но въпреки 
настоянията проз последно 

со модернизират

ли еднапи съда. 
попречи 
по неговото

едно име) да се наме- 
тази възспоменателна 

остана само в

ви ред. 
зиет и по време на часове- 

общо-техническо обере ме да 
и оспособит за по-ефинас- 

работа, хигиената па 
околията о на пе

то по
разование ходехме да гле- 

как се строи шосето
пито 
ри на
чешма и тя 
макет. На същия (или съши 
те) попречи до Манастирче- 
то да се отведе ток и то да 
стане място за отдих, за 
разходка и развлечение на 
д имитровградчани.

на да ме
и машините, не виждани до 

пашите* краища.града и 
задоволително равнище.

Но но винаги и само ,,Но-

Вулнан на Козарица тогава в 
По някаква случайност то- 

занознах с шефа на 
предприяти-

гапа се
транспорта на 
сто от Сараево, което стро
еше пътя. Името съм му за
бравил, но добре си спом
ням неговите думи, когато

муналац” е виновен за то
ва. Снимките красноречиво 
говорят, че след нянои, ко
ито със собствени камио
ни изкарват боклука на 
градската депония на Ноза- 
рица, остава видна следа 
по улицата. Нимионите най- 
-често са претоварени с от
падъци, които по цолия 
щ>т до депонията изпадат. 
Достатъчно е да се тръгне 
по пътя към Смиловци за 
да се видят на всеки за
вой множество парчета от 
гума или ножа.

Нямаме паметници в гра
да. И няма да имаме, въпре 
ки факта, че с художници 
и скулптори се гордеем на
истина само в докладите. 
Инак те са неблагонадеж
дни и така зце бъде докато 

„неблагонадежд
ност" доказват неспособни 
хора, намиращи се на пос
тове. Какво сме направили 
ние Да привлечем нашите 
познати и признати хора да 
дойдат в нашето в своето 
градче, да се гордеят със 
свои дела, подарени на град 
чето. Пък и къде да ги ос
тавят, когато в сградата, 
предназначена за музей все 
още живеят частни лица, а 
част от нея се издава под 
наем. Как да уредим глав
ната улица, когато въпреки 
обещанията вече две годи
ни не можем да бутнем га
ражите на същата улица? 
Как? ... Как да запазим сто

идваше у нас.
Именно, 

търг да строят тази част от 
пътя, представители на стро 
ителите дошли в Димитров
град да се договорят къде 
и при какви условия ще мо 

ча-

получавайки на

•, яхната

гат да копаят камъни, 
къл, пясък за. пътя. Виждай 
ки нашето градче без пито 
една асвалтирана улица, 
предложили да асвалтират 
градчето, а за сметка на то
па да ползуват безплатно 
чакъл, пясък... Доколкото 
зная според думите на ше
фа на транспорта, те за ни 
що не са плащали, а ули
ците днес с полеми усилия 
сами асвалтираме.

От друга страна, табел
ките осведомения, че на 
това място е забранено из- 
хърлянето на боклук и земя, 
гражданите на град като че 
ли не виждат или са не
грамотни, или пък считат, 
че това не се отнасят до 
тях. А резултатът от това 
е видим от следващата 
снимка направена в непо
средствена близост на къ
щите по улицата към Пет- 
т.рлаш. А такива са всички 
улици и пътища, изхожда
щи от града на всички 
страни. За пушена и прах- 
та от депонията, който ка-

Боклука от намионите на улицата

Спомням си също, и не 
само аз, но и половин Ди
митровград, момента когато 
Касим, булдозерист в също
то предприятие, започна да 
копае дупката за басейн в 
тогавашния парк. Каква бе
ше нашата радост тогава? 
От едната страна вадата пъ 
лна с вода, в която се къ
пехме. а от другата басейн! 
Днес от дупката за басейна 
нито следа, а също и от во
дата във вадата, (за сметка 
на това е пълна с боклук, 
жабъняк и жаби). Спомням 
си и канала в „Строшена 
чешма“, по който, 
ходех на училище в ..Кам
ъка“ течеше бистра вода в 
такова колтгчество. че един

годишната гимназия, как да 
ггърнем имената на улици
те. старото име на града, и- 
ли какво да правим с те
зи, които своевременно пър- 
еи са били за преименува
не и на града и на улиците 
и сега са първи да се вър
нат старите 

Димитровград можеше да 
Съде европейско градче. Се
га може само да се намери 
в черната рубрика на „Ре- 
вия 92', въпреки видимите 
усилия да се подобри 
жението.

им имена.

то вулкан се вие над гра
да и да не говорим.

когато
Депония навсякъде

А. Т. поло- 
А. Т.

БОСИЛЕГРАД Помар в Рамни цел ства. Състоянието на про
тивопожарните отделения 
петте

в
трудови

(„Автотранспорт”, 
единица „Чорапара”, трудо- 

единица „Сушара", 
Горсната секция и трудова
та единица на Електронна
та индустрия, накто 
деленията

нолентиви
Че понякога и най-малка 

невнимателност може да 
има катастрофални после
дици, потвърждава пожарът, 
избухнал през миналата сед 
мицт в местността „Рамни 
Дел” — Босилеград, който 
само поради бърза интер-. 
венция бе локализиран и 
опасността от катастрофал
ни последици избегната. И- 
менно, берейки по Рамни 
дел шипков плод, двама 
младежи с угарка от цига
ра без да забележат пред- 
извинали пожар, нойто най- 
-напред захванал сухата тре 
ва, а след това се разши
рил и захванал и боровата 
гора. И кой знае какви

делелнието на вътрешни 
работи в Биосилеград. Раз
бира се след това пред
приемат бързи и организи
рани акции за борба с ог
нената стихия. Противопо
жарното отделение е 
во на мястото. Обаче огънят 
е неумолим. Бт,рзо се раз
ширява всред сухите боро
ви листа. Борбата е тежка 
поради безводния терен 
слабото оборудване 
тивопожарното отделение в 
Босилеград. Над хубавата 
борова гора на Рамни дел 
започва да се издига 
черен дим. Опасността 
все по-голяма. Чува 
градената сирена и 
сигнал за опасност. За 
Рамни дел вече не е безлю 
ден. Огнената стихия е об- 
кържена. Започва борба с 
нея. След половин 
ширяването на 
спряно. Обаче борбата

дължава още нянолно ча
са. Нанрая огъняХ, е побе
ден. След тази борба 
над 3 ха (според преценна 
на общинената комисия) в- 
место хубава борова гора, 
стърчат опожарени дървета.

Този пожар е пети поре-

трудоватаден в Босилеградсна общи- 
_ на,

интервенира и 
жарната служба. Щетите 
безспорно са големи. Оба
че и понрай това, тази служ 
ба няма нито най-необходи
мите противопожарни сред-

където понрай другите ватана противопо-

и от-
пър- в месните об

щност: Долно Тлъмино, Дол 
на Любата и Горна Лисина) 
е още по-зле. Затова 
■пожно се налага 
печат средства за най-необ 
ходимите 
средстава:

§■ ж ■ неот- 
да се обезгг»*»“ *!^ Жч; / 'Г, мV-и

на про противопожарни
противпожарна- ■:» II& помпа, превозноч- «УМ средство и 

други съоръжения. Крайно 
е време 
тези

:> V , йч
4 1'

■ щ;,а.:Уфгъст
вече липсата на 

и други
жарни средства 
оправдава

, ;е
противопо- 
да не се

се и 
дава 

миг

по- Лследици щяха да бъдат, ано 
в околността не бе баба 
СТОЯ ДОБРЕВА от Добри 
дол, която, манар в напред
нала възраст, успява

с недоимък на 
пари. Защото щетата 
ледния

►’ ТЗ??
(ЙЙ от пое

пожар е по-голяма 
от тяхната стойност. Проб
лемът е вчас раз- 

'Огъня е 
про

да сиг
нализира за случната на От-

това.е че няма
решимост.

50-годишната борова гора в огън
10 СТРАНИЦА м. я.
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г~ л СЪВЕТЪТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ ДИ
МИТРОВ“ В БОСИЛЕГРАДГолям 

успех на 
димитров
градските 
стрелци

публикува

КОНКУРСФУТБОЛНА ДИВИ-

Съдиите пак за 

почват да „играят
за приемане на работа на:

1) Един преподавател по музикална култура (стажант) за 
неопределено ввреме за работа в Босилеград,

2) Един преподавател по география за неопределено вре
ме за работа в Долна Любата (7 часа) и в Горна Лисина 
(7 часа), '

3) Един преподавател по български език за/ 15 часа в 
Бистър за определено време — до върщането на работ
ничката от отпуск по майчинство,

4) Три преподаватели по класово обучение (стажанти) за 
неопределено време за работа в Назърица, Ярешник и 
Паралово, и

5) Два преподаватела по класово обучение на определено 
време до върщането на работничките от отпуск по май
чинство — за работа в Плоча и Доганица.

УСЛОВИЯ: Кандидатите трябва да изпълняват пред
видените условия за училищната подготовка съгласно За
кона за основното образование и възпитание — Служебен 
вестник СРС бр. 5/90. Кандидатите трябва да се намират 
па евиденция във Фонда за' трудоустрояване и да знаят 
български и сърбохърватски език. Конкурсът е открит 15 
дни от деня на публикуването. Комплетираните докумен- 

пращайте на адрес: Основно училшц: „Георги Ди
митров“ Босилеград.
Съветът на Основното училище „Г. Димитров“ в Босиле
град

На 39-то по род ре
публиканско /състеза
ние по спортна 
ва с малокалибрена 
пушка и пистолет, съ
стояло се на 22 
тември край Царева 
кюприя в Белград, ди-
митровградчани 
наха голям успех.

В стрелба

с<
стр СЛ

ЕЯ ФК „Челик“ (Сурдулица) — „Младост“ (Босилеград)(1:1) 2:1,
сеп-

Обикновено след всяко по 
отбор,

Iат в крайния 
имат пластмент да 

решаваща роля. Съм
ненията в това,
• логеми когато 
'• з го направи 
резултат.

Инак, футболната среща 
между отборите „Челик“ и 
„Младост“ бе добр 
правна.

ражение, поразения 
част от вината за пораже
нието си приписва на съди
ята. Без оглед. дали 

спазвал

постиг
са още по- 

това съдия- 
при равен

с малока
либрена пушка (за 
же) с 40 
първо място 
ра Ву кадии МАРКО- 
ВИЧ 
с 332

съдия- 
футболните

правила, или не. Обаче 
гато съдията на терена на
прави едно, а в службения 
протокол напише друго, из
лишен е

мъха е куршума, на 
се класн-ко-

от Димитровград 
кръга, следвал 

от Вннко Цсропац от 
Белград с 305 и Све
тозар Бикич, _ 
Белград, с 296 

В стрелба 
калибрец пистолет (за 
жепи), серия от 40 кур 
н^ума, на първо място 
се класира Ружица А- 
лексова от Димитров
град с 292 кръга, след 
вана от Драпща Лазо- 
вич от Белград с 273 
кръга и т. н.

а и равно
Резултата__ първи

рите. Именно, на футболна- дост“ се организира и Р 
та среща между отборите Захариев на десетина мину- 
,Челик ^от Сурдулица и ти през края на първото по 
„Младост от Босилеград, лувреме изравни резултата, 
която се игра в рамките на През второто полувреме 
1-Теждуобщинската футболна -по започна равноправна бор 
дивизия Враня група „Юг ба. И единият и другия от- 
и началото на второто полу- бор умело защитаваха 
време съдията на Блажа Во *та врата, а често и 
гшович — футболист - на атакуваха

всеки ти из

също от 
; кръга, 

с моло- дава

Обявасъ- за приемане на
ДВАМА ПОМОЩНИ РАБОТНИЦИ с пълно работно 
време за неопределено' време за работа в Долна 
Лисина в Назърица.
Условия: Кандидатите трябва да са завършили 

основно училище, да са на евиденция във Фонда. за трудо
устрояване.

сво-
силно

към съперниче- 
ската. Но след като съдия
та отстрани от играта фут
болистът на босилеградския 
отбор, домашният отбор пре 
взима превес и на десети-

„Младост“ 
картонче.

Естествено, до края на 
срещата босилеградския от- 
Сор играе с 10 души. В слу 
жебения протокол обаче чер 
пеното картонче не е запи
рано. Намерението е ясно. 
Числено да се ослаби госту 
гащия отбор, а домашният 
но-лесно да обезпечи побе
да и две точки, които мо-

показва червено
. Д. С. Обявата е открита осем дни от публикуването.У

ТЪЖЕН ПОМЕНРАБОТНИЧЕСКО-СПОРТ
НИ ИГРИ: РЕГИОНАЛНО 
СЪСТЕЗАНИЕ ПО СПОР
ТЕН РИБОЛОВ

на минути пред края успява 
да отбележи победеносен 
гол.

На 30 септември 1990 година се 
навършава една година от смърт
та на нашия скъп съпруг, баща 
и дядоВ шестия кръг босилеград 

ският отбор е домакин на 
..Железничар“ 
баня.

ДОМАКИНИТЕ НАЙ- 
-ДОБРИот Вранскам. я. Крум Митрев 

— Бързачки
В- събота на 22 септември 

край Вованско езеро се про
веде регионално състезание 
по спортен риболов в рам
ките на Работническо-спрот * 
ните игри в Сърбия.

По слънчево и приятно 
време, най-голям успех и- 
маха домакините — рибари 
ро място се класираха про- 
ро място се класираха Про- 
купчани, а на трето свър-’

АТЛЕТИКА

„Железничар“ в квалифика
циите за 1-Б дивизия

от с. Долна Любата

Едногодишното възпоминание на 
пик ще се състои на 30 септември т. г. в 12 часа 
ските гробища в Долна Любата.

Каним роднини и приятели да присъствуват 
поминанието.
Скърбящи: съпруга Тонка, син Янко, снаха Лиляна, внуч
ки Елка и Сладжана и внук Крум и останалите 

бройни роднини.

скъпия ни покой
на сел-В надпревара с осем жен

ски отбора, от които ДВЕ 
в 1-Б дивизия

Лекоатлетичките на „Же
лезничар" от Димитроввграл 
в предстоящия викенд з Са 
раево ще се борят в квали
фикациите за класиране в 
1-Б дивизия. Това е исто
рически шанс Димитровград 
чанки за пръв път да вле
знат в съюзната дивизия.

на въз-■ще влезнат 
димитровградчанки' ще уча
ствуват и подсилени с една 

НР Бълга •
лижани.

Отборът на Димитровград, 
който съчиняваха рибари от 
ГИД се класира на шесто 

Състезаваха се общо
Д. с.

състезателка от 
рия, чието име засега не се 
съобщава. Знае се само, че 
тя е победителка в седмо- 
бой. Л- с*

много-

място.
9 отбора. ТЪЖЕН ПОМЕН ‘

На в октомври тази година се 
навършват пет години от трагич
ната смърт иа

НИШРЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ОЩЕ ЕДИН НЕУСПЕХ Надежда
Кирова
Йотова

Димитропградчани иретър 
пяха■ „А. Балкански“ — „Слобода“ ГГ. Врсжина) 2:2, (1:0) на 

дузпи — 7:6 за гостите
Димитровград, 23 септември 1990 год. Спортният цент

ър „Парк“. Теренът тревист, зрители 200; души. Времето 
слънчево. Голмайстори: Драган Петров в 8 мин. и Си ни
ша Димитров в 83 минута за „Асен Балкански" и БоОан 
Кръстич в 51 и Славолюб Дамянович в 63 минута за „Сло
бода“. Жълти картончета: Б. Гоцич, В. Дамянович, Д. 
Ракич и В. Дамянович („Слобода“).

А. БАЛКАНСКИ: М. Со
колов 6, Милован Стоянов
6, Любиша Таков 6, Саша 
Глигоров б, Зоран Христов
7, Зоран Стефанов 6, Пери- 
Ца Георгиев 6, Синиша Ди
митров 6, Сретен Кръстев 
Ь, Деян Митов 7, Драган Пе 
тков 6.

още едно поражение 
свой терен. Този път ду- 

— точка отнесб отбора 
на „Слобода“ от Горна Вре- 

Гостите,

на
згт

Ниш. детски психолог от Димитровграджина край 
макар че не бяха по-силен 
отбор, имаха повече спорт
но щастие при изпълнсии- ТТо този попод па 6 октомври в 15 часа на димитров

градските гробища ще изнесем парастос на гроба на на
шата мила и неирсжалима покойница.

Каним близки и познати да пи придружат. 
Оисчплсни: майка Цена, сестра Василка и зет Йова.

ето иа дузпите.
В първото полувреме Ди

митровград чани играха до
бре. В резултат на такава 
игра те и поведоха с 1:0 и 
създадоха още няколко шап 
сове за отбелязване па гол, 
но не ги реализираха.

СЛОБОДА: Оливер Мило- 
шевич 0, Бобан Гоцич 6, Бо 
бай Кръстич 7,
Дамянович 7, Боян Степано- 
вич 6,
0, Войкан Дамянович 7, Зо
ран Дамянович 7, Павле 
Първулович 7, Драган Ра
кич 7, Видое Дамянович 7.

Славолюб

Живан Здравкович На 28 септември 1990 година се 
иапръшват 40 тъжни дни откак 
престана да тупти благородното 
сърце на скъпия ни съпруг, баща, 
брат, дядо, чичо, вуйчо и тъст

ч
Второто полувреме е съв

сем друса приказка. Дома
шният отбор заигра слабо и 
гостите се възползваха от 
това

'Ач
*■ТАБЕЛКА Данаил А. Рангелов1222:20 0

1 1
1 2
1 2
3 1

в0Спърлиг
ОФК Ниш
Младост
Доленац
Новоселец
Реднички
Палилулац
Мрамор
рУДар
Омладияац
Асен Балкански
Прогрес
Будучност
Будучност (ЛК)
Слобода
К у ртумли н

9(1) обстоятелство и ипско- 
се обърни в 
И когато пече

9:74в 7(1)7:7 ро резултити 
тяхна полза.

3 от село БарЙе, Димитровградскаб 7(1)10:1430 се бяха примирили 
Синиша Ди 

отбележи
0(2)11:6 всички

с поражението,
митров успя да

ь*26 В този дси ще посетим вечния 
му дом на гробищата в село Бо
рово, ще положим цветя и ще го 
залеем със сълзи, а след това щс 
се съберем в траурната къща в 
Барйс.

Опечалени: съпруга Перка, дъщеря Цонка * синове 
Рангел и Иван, сестра, братя, снахи, зетьове, внучета, 
бритопчеди и множество роднини и приятели.

616:8236 612:12
10:12
10:13

0 3
1 3
1 3

36 напести пъзмож-5(1) к: агол и да 
постта да се вземе поне сд-26 5(1)2В 5(1)6:9 на точка.

Това обаче* но стана, за- 
гцото
пълняваха дузпи. 4|

В неделя „А. Балкански^ 
ще гостува иа „Будучност 
от Поповац. Д- Ставров

3126 48:90 3
1 3
2 2

25 ,гостите по-умело из-46:726 47М020 3(1)4:154110 28:72215 06:132 400
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Шопсни
хумор Карикатурен екран

ПодмърдушкаПО-ГОРЕ И ОТ ЦАРО
‘Л;' " ч

Никога животът на шопи
те балканджии наполовина 
зависел от гората и затова 
горските били на висока 
почит. Веднъж царят бил 
на лов из тамошните кории 
и псетата на един наше
нец сдавили ловното му ку
че. Като видял, че наше
нецът, вместо да разгони 
своите псета, стои ухилен 
и гледа сеир, .царят му се 
обадил кон е, та дано оня 
се сепне.

.. «прчяаь
Ба)а-Манчо! Има )едцо пиле ко)е млого мърда 

със рап. Нинад се не зна]'е на ко)у страну че да 
пръне. У мо)е село га зову подмърдушка, а у )ед- 
но соло сам чул да га зову мръдодулиа.

Е! У наше село има и ]едан човек ко)и }е к'о
то) пило. Народ га кърстил — Мърдач. Ни он сам 
не зна)е на ко)у страну че да по)'де после три ко- 

два минута он )е скроз нарака, а веч после 
скроз истровен.

А реч држи н'о решето воду. Ако са' пгьуне 
на нешто, малко после че олиже то) што \е пгъу- 
нул.

— Цар ли? — погледнал 
го недоумяващо нашенецът. 
— Па като си цар, да не 
си горски!...

За пару би се, да ми простиш, ) . . . . Стиска 
!У у уеп, а од другога се гребе за цигару и чашу 
реПи/у. Ако нема од кога да добще цигару, он 
не купи, к'о човек, паклицу, него две-три цигарПе. 
Ано се укачи у аутобус, он гледа да се провлече 
без карту, к'о кутре под лесу. Ако се неко) превари 
да му за)ми паре, може да рачуна да и' ]е вргьил 
у бунар. Ма, аперисан од срам, дибидус.

Али, да видиш, ба)а-Манчо, тща Мръдач 
ра )едно по )едно. Ете, направи си нову кубу. Не)е 
га срам што нще исплатил наднице на сви майсто
ри. Чу)е се да )е купил стан у варош. Такви 
ра)У. а не \а и ти, што имамо широби пърсти.

Море, тща Мърдач се и у политику меша. Два 
пути )е бил председник у наше село. Ми, сегъаци, 
оратимо му кано да ни заступа пред влас: Он 
све усва]а, а над отиде при они)а, он се прави 
мутав. Нинад не)е пренел какво народ мисли. Кад 

у село псу)емо, и он псу)е. А кад онща до)ду, 
он им се увира,. омилку)е се онол ньи'. Кад 
]едегье и пщеже на туу трошак, он се прим’кне. 
Ма, прави подрепаш и помщар.

У гьегову кучу, у голему собу,
)едно место куде 
Али, само док су на влас'. А 
влас', а му Мърдач стури слику. Он 
уз онога ко)и )е на влас:

Зоран Живнович Без думи
е □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□псшосю □□□□□□□□□□□□

то следва, че между тях 
често възникват спорове 
кои са по-хитри.

спуснало подире му и го у- 
хапало. Заселецът се из
въртял с брадвата, фрас- 
нал кучето по главата с ос
трието и то се проснало на 
земята. Стопанинът го дал 
под съд, за да му плати о- 
безщетение.

Друг път царят срещнал 
на вървището прегърбена 
бабичка, разпитал я коя е, 
как живее и взел, че й дал 
една стотачка. Бабичката, 
която никога преди това не 
била се докосвала до та
кава голяма пара, погали
ла лешовете на зелената 
му ловна куртка и взела да 
го благославя:

— Ние сме по-гяволе, о- 
ти сме по-сиромаси! — на
стоявал балканджията. — 
Нали е речено, че сиромах 
човек е жив гявол.

ства-

— Ти защо уби кучето 
на човека? 
съдията.

ства-— Нинакви гяволи не 
сте! — отбранявал се поля- 
нинът. — У нас и децата 
са гяволе колко вас!

попитал го

— Утепах го, оти ме у- 
апа по ногата! — отговорил 
заселецът.

— Да си жив и' здрав, 
сине, да илядиш къде одиш, 
па ега господ даде и стар
ши горски да станеш!...

— Па гяволе че са! — 
ухилил се балканджията. — 
Нали сите ви ратае са на
шенци. ..

— А не можа ли да го 
удариш с дръжката на брад
вата?

ми
КОЙ Е ПО-ГЯВОЛ

имаКУЧЕТО
Заселецът се почесал зад 

ухото, па рекъл:

— А оно оти ме не уапа 
със задницата си!...

Открай време е известно, 
че шопите са хитър народ 
и се делят на две — поля
ни и балканджии, от ное-

Един заселец на път за 
дърва минал край стадо ов
це. Кучето мълчешком се

на дувар има 
качи слиЪе на големцити.он

падне големъц од 
се увек устураКеобюрокрацмя/Сч. м. петров ------- рг—-------—.......  - ■Ш шзя&тпто Ба]а-Манчо! Да се не]е оженил, ти]а Мърдач 

не би видел ону)а работу. А съг, под староС, неш
то му Пунуло да се мангупира. Зацопал 
ну нашинку, па иде по ььу к'о кутре по комат лебац 
Кад стигне

(и,ЗЛШр Топйвпг' 
М1,,ИЗГОРИ " а,л - 
.ре ви и, ил1 е 7

-в Бе, попе, нл пи се^ 
сдобрихме с Госпоуя,,,

Г^-зд полето е от2 
[говорен се. Ил и 91 
УзБЬРнеге се до него! у

се у )ед-

до гьо)ну нубу, он муне руку у цеп 
од панталоне, подигне )едну ногу к'о куче на бан- 
деру, сто)и на )едну ногу к'о штърк, па игра 
„цепни били)ар". Народ се удзира у жега, а он са- 

на ]уговину и със другуту 
руку пребрису)е кра)еви на уста. Да Бог сачува!

У

1 МО тропче к'о сврака

А]Д у здрав]е!

Црни Роб

ЕРяктВо Директор
широп. и главен н отговорен редактор Вецнц " "■

тЩШШШ
осопнц. -л«ч>сд«к , ид. .Тома Коспкг М 2, Л«--

..Кей 29 декември” М 8,

дин


