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СКУПЩИНАТА НА РЕПУБЛИКА
СЪРБИЯ В СЪКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА ПРИЕ
НЯКОЛКО ЗАКОНА

АКЦЕНТИ ОД РЕЧТА НА Д-Р СТАНКО РАДМИЛОВИЧ

МЕРКИ ЗА ПРОСПЕРИТЕТ
НА РЕПУБЛИКАТА
* С допълнения в Закона за стокооборота се дава
възможност на предприятията да отпускат
_
кредити на
гражданите, но само за стоки, произведени на територи
ята на Република Сърбия * Цените в някои области не
трябва да бъдат само в компетенция на федерацията
* Със Закона за пренасочване на основния данък върху
оборота на произведения и услуги на Сърбия се дава пра
вото да разполага със средствата от този данък, които са
събрани на нейната територия доколкото федерацията не
изпълни задълженията си към Република Сърбия.
През миналата
седмица
делегатите на Скупщината
на Република Сърбия е съ
кратена
процедура приеха
няколко закона, е помощ
та на които трябва да се
неутрализират
лошите по
следствия от мерките
на
Съюзния изпълнителен
съ
вет.
Делегатите на репуб
ликанския парламент пре
дварително приеха автеннично
тълкуване на конс
титуционния закон за при
ложение на Конституцията
на Република Сърбия, въз
основа на което е
утвър
дено правото на републи
канските
органи да прие
ме актове за защита
на
интересите на Репу блика
та когато с .мерки на ерга
ните на
федерацията или
на някоя от
републиките
се наруши
равноправието
на Сърбия или се застраш
ават нейните интереси, а не
компенсация.
е осигурена
Тъй като вече съществуват
такива обстоятелства, при
емането на тези закони бе
ше неизбежност.
КРЕДИТИ, ТАКСИ,
ДАНЪЦИ
С допълненията в Закона
за стокооборота се дава въ
зможност на Предприятията да отпускат потребителс
гражданики кредити на
те, но само за дтгоки, проитериторията
па
зведени на
Република Сърбия. Приет
е нов Закон, който предни
жда плащане па
отделен
данък
върху
оборота па
стоки и услуги от „опреде
лен произход“. Това са сто
ки и услуги па
т/редлрия
чието седалище с на
тия,
територията па републики*
те, които ИС изпълняват но
етите задължения или отка
зват да участвуват в ,про/зе
ждаието на политиката за
равномерно регионално ра
звитие, аграрната Политика
от интерес за цялата стра
на или пък по други пачи
ни довеждат
Сърбия в пс
равноправна позиция. Iакси ще се плащат и за изтъ
кваие па фирми, ползуване на делови помещения и
строителни площи.
Според допълненията в
Закона за обществен кон
трол на цепите мерките за
на
непосредствен контрол
цените занапред ще засягаг всички стоки и услу-

С указ на президента на
СФРЮ Йосип Броз 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
народности.

ги, конто се продават и
реализират на територията
на Република
Сърбия. Пр
ичина за приемането на ед
но такова предписание е
фактът, че съюзните орга
ни, а особено Съюзният из
пълнителен съвет, често взи
мат мерки в рамките на
непосредствения
контрол
на цените, с които същест
вено
нарушават равнопр
авието на стопанските су
бекти и създават диспаритети. Поради това сръбско
то стопанство все
повече
изостава. Затуй Скупщина
та на Република Сьрбия
оцени, че цените в някои
области не трябва да бъ
дат само в компетенция на
федерацията.
С нов Закон се предвиж
дат отделни облагания вър
ху вносните стоки. Зако
нът
предвижда и право
то на републиканското пра
вителство да въведе и дру
ги мерки за икономическа
зашита на Републиката ви
наги, когато
федерацията
не изпълнява задължения
та си към Сърбия.
ВРЕМЕННИ МЕРКИ
Делегатите на Скупщина
та на Република
Сърбия
гласуваха и Закон, въц ос
нова па който Републиката
има правото да взима фи
кредмти
нансови и други
от чужбина заради Опазва
не на текущата ЛПКВИИСОст, -за структурно преусгро
йство па производството и
собствеността или за шик*
стициоини работи.

Скупщината на Републи
ка Сърбия прие и Закон за
условията,. при които ще се
дават концесии на чужде
странни граждани за екс
плоатация на невъзобнови
ми природни богатства. Лр
иет е и Закон за държавни
те предприятия в електро
стопанството,
железапътния и въздушен транспо
рт, ПТТ-съобщенията и ра
диото и телевизията. ОгхСкупщината на Сърбия
в.;е решение за въвеждане
на временни мерки в 15 ко
лектива в Косово. Бремен
ните мерки са въведени в
Детската клиника в ТХрищина, фабриката за бате
рии „Трепча“ в* Гнилане. хи
дросистемата
„Ибър—Дене
нац“ в Прищина, Покрайнинския завод за усъвьршенствуване на
образова
нието и възпитанието и в
лр\ти колективи.
Делегатите на република
нския парламент приеха и
Закон за колективните цо1 овори.
Обществено-1 юп итическият съвет на Скуп
шината на Сърбия огхньр
ли предложението в съкра
тена процедура да обсъли
и гласува изменения в Зако
на за избиране на пародии
представители, с които би
бил удовлетворен искът на
опозицията да има спои по
едставители в избирателни
тс комисии. Този иск, как
то и инициативата да
се
на безработните делегати
гласува закон за плащания
след като изтече мандатът
им, ще бъдат обсъдени па
следващата сесия на рсну
бликаиската Скупщина. Об
и 1ССТВС1Ю-ПОЛ ИТИЧСС КIIЯ Т

СЪ

пет вмени в дълг па Изнъл
пителпия съвет на Скуггцм
пата па Сърбия да
изучи
фактите пъп връзка с. но
вата телевизия .ЛОТЕЛ“ и
да сс грижи за спазването
на
закопопрсдписаипята
при регистрацията и обору
двансто ма тази телевизия
па територията на СЪрбпя.

ЗАСЕДАНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО ПА СФРЮ

ЗАЩИТА ОТ ЛОШАТА
ИКОНОМИЧЕСКА
ПОЛИТИКА
Тези 15 закона за провеждане на развойната икономическа политика в Сърбия предложихме, понеже сме
принудени да защитим Сърбия от опитите на някои ре
публики да й натрапят неравноправно положение, а съю
зните органи не правят нищо да осутят тези опити
Това изтъкна д-р СТАН
КО РАДМИЛОВИЧ, пред
седател на Изпълнителния
съвет на Скупщината
на
Република Сърбия пред де
легатите на републикансия парламент.
С предложените мерки
се създават основи за про
веждане на антидампингска политика, осуетяване на

Станко Радмилович
нелоялна чуждестранна кон
курепцмя н за прекратява
не на политиката на виасяис на стокн от чужбина,
която нанася щети на до
машните производители. Ос
вси това предложените зако» юп редннеания съдържат
и решения, конто дават
възможност па Сьрбия да
ис даде па Федерацията ча
ст от приходите, конто й
принадлежат, когато Феде
ракията не изпълнява за
конните си задължения към
Сьрбия.
,

Законопредписанията, ко
ито са в дневния ред на
днешната
сесия — каза
по-нататък Радмилович
имат за цел да защитят ст
опанството на Сърбия от
мерките на лошата иконо
мическа политика и да ут
върдят някои елементи на
развойната политика, но не
в смисъл да защитават вси
чко, което не заслужава да
съществува. Гражданите ка
Сърбия могат да бъдат си
гурни, че техните интере
си се спазват както тряб
ва’ и че на пазара в Сър
бия няма да липсват каче
ствени стоки, а мерките, ко.
Ясно ни е, че предложе
ните мерки ще бъдат тъл
кувани различно, ще има
и забележки по адрес на
Сърбия, че и тя допринася
за нарушаването на консти
туш гонно-правния строй, ед
инния югославски пазар и
югославската федерация —
подчерта председателят па
републиканското правител
ство. — Решенията, които
предлагаме,
обаче никак
не означават промяна
на
нашето
отношение
към
федеративното устройство
на Югославия.
Налага се ясно да подчер
таем следното: ако Слове
ння и Хърватско излезнат
от югоелвеката федерация
или ако всички заедно
формираме конфедерация,
тези две републики (Слове
ння и Хърватско) не могат
да имат свободен 'достъп
до пазара в Сърбия и зато
ва предлагаме
съответни
закони. Това не го правим
от инат, това е основна ик
ономнческа логика.

В ОХРИД

да се създаде атмосфера за
демократичен разговор за Югославия

НРОБХОИМО Е ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНО ПРМЛОЖЕНС0БХ0^иЧКИ
ПРЕДЙНСАННЯ, КОИТО СА 13 РАЗ
НИРТО
НА
РЕЗ СЪС СЪЮЗНИТЕ ЗАКОНИ
Това е най-важното стапо
Пълната отговорност за
Председат елствошнце па
бъдещето развитие и за
което беше
'ГО па СФРЮ,
успеха на започнатите реприето на състоялото сс на
форми налага да бъде пре
24 октомври в Охрид засекратена едностранчивата су
югославското
па
даиие —„
спензия на съюзните законо
държавно
ръководство, и
предписания и по този насъобщението от това заседа
чип да се създаде възмож
пие се изтъква, че Предсепост на мирен и равнопрадателството на СФРЮ с °°с
пей диалог във влъзка
съдило начините за преодо
бъдещите отношения в Юго
лянапе на съществуващата
славия.

криза и е подчертало иеоб
ходпмостта всички републи
ки и автономии покрайни
ни да отложат приложение
то па предписанията, кои
то са в разрез със съюзна
та Конституция и законни
занапред да ис приемат та
кива предписания и мерки.
Това е начин да се създаде
конструктивна атмосфера за
предстоящ»»то демок рап »чнп разисквания п за пана*
миране па решения, С 110а
мощта ма конто ще се пре
одолее настаналата криза.

На този план Председателс
твото на СФРЮ и занапред
ще има активна роля.
I

Изхождайки от конститу
ционната отговорност на
Съюзния изпълнителен съв
ет за спазването на съюзни
те предписания, Председа
телството и останалите съюз
нн органи трябва да изпод
зуват всички констнтуцнонЩи п законни пълномощия,
конто са им дадени, за да
осигурят последователно сп
азвано па съюзните закони,
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ЮГОСЛАВИЯ И ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЦЕСИ

Лончар води
разговори с Райе
Съюзният секретар на въ
ншните работи Будмммр Ло
нчар в понеделник в Бел
град прие и води разгово
ри с генералния секретар
на Европейското сдружение за свободна търговпя
(ЕФТА) Георг Райе. Бяха
обменени „мнения за актуалните процеси в Европа,
отделно за включването на
Югославия в европейските
интеграционни процеси. Ге
нералният секретар
Райе
изтъкна значението на се
гашните преговори между
ЕФТА и Европейската об
щност, чнято цел е устано
вяването на единствено нк
ономическо европейско пр
остранство. Според офици
алната преценка
Югосла
вия трябва да бъде включе
на .в тези процеси и първа
та крачка в тази
насока

ще стане със започването
на преговорите за свобод
ната търговия между ЮгО
славпя и ЕФТА. Очаква се,
че на предстоящото заседа
ние па смесения, комитет
на Югославия и ЕФТА па
13 ноември т.г. в Берлин за
това да се приеме п фор
мално решение.
Председателят на
Съюз
ния изпълнителен съвет Ли
те Маркович също
така
прие госта. В разговорите
с Райе стана дума за ук
репване
сътрудничеството
между
Югославия н ЕФ
ТА когато генералният се
кретар осведоми нашия ми
ннетър—председател, че
в
^ФТА са приели решение за
започване преговори за по
стъпване на Югославия към
зоната на свободната тър
говия.

ТИРАНА

За по-ускорено разви
тие насърудничеството
Втора балканска среща
на министрите на външните
работи се състоя на 24 и 25
октомври в Тирана. Минис
трите потвърдиха оправдаността на историческата пъ
рва такава среща, състояла
се в Белград през 1988 годи
на по инициатива на Югос
лавия.
Балканската среща в Ти
рана прие общо съобщение,
а също така и поръка до за
реданието на КЕБС, което
ще се проведе през ноември
т. г. в Париж.

СТРАНИЦА 2

Вторият тур па изборите затвърди
чувствителното мнозинство на БСП: 211
депутати срещу 144 па СДС. (В послед
ствие па СДС се присъедини дясното кри
народем
по па Българския земеделски
съюз е 16 депутати). БСП неуморно лов
таряше своята покапа за коалиция, но
получаваше категоричен’ отказ. Никаква
цялата власт па СДС. Конкоалиция
фроитацията се засилваше. Все но-голямо
число граждани се заразяваха от бацила
па партизанщината.
на
Големи надежди се възлагаха
Великото народно събрание и нетърпе
ливо се очакваше неговото откриване. Но
разочарованието започна още с първите
дни: вместо законодателно тяло то се
превърна в ораторска трибуна, където'
депутатите упражняваха своите „таланти“
в политически обвинения и самоизтъкване. Дните се губеха в празни приказки,
препмрки, формалности. А брожението по
улиците и площадите на София и из
провинцията все повече и повече се за
силваше. Ставаше все по-многдйюдно, на
стъпателно и дръзко. Следваха ултимату
ми. Първо оставка на правителството, по
сле на президента; да се „изхвърли“ ог
мавзолея тялото на Георги Димитров, а
самият мавзолей да се разруши; да бъд
ат премахнати от сградите и в сградите

ПИШЕ: ТОДОР СПАСОВ—ЛИТКАЛОВ
В центъра па София, върху гоющдда
измежду стените на презеденството, ми
нистерския съвет и клуба на ЬСЛ1 изни
кна цял палатков град. Получили крь
щелно име: „Град за истината“. С всеки
изминат ден се разрастваше и количес
твено, и качествено. Лостепено изникна
ха .представителства" на всички слоеве
от населението и дър/кавната адмииисграция. Нс липсваха и представители и
на духовния елит: писатели, артисти, музиканти. Обитателите му го прогласиха
за община, избраха кмет, говорител, из
даваха и свой вестник. Обзаведоха се е
медицински пункт. Не бяха забравени и
православните: поповете докарваха подвижен олтар, където пред иконите се на
леха сеещи, набожните се кръстеха, це
луваха иконите, а гласовите- отчета, снадбени с мегафони, неуморно отправяха ст
растни молби към „всевишния“, да „спа
си изстрадалия народ от неверниците и
изедниците“. По цял ден радиоапарати,
касетофони, транзистори, акордеони, те
левизори не млъкваха. Новоизпечени ора
тори не жалеха гърлата си. По платната на палатките, по дърветата и стените
на сградите се лепеха карикатури на ли
дерите на БСП, саркастични и иронични
стихоплетства. Главен герой беше Тодор
Живков.

но единодушното желание
Балканите да не бъдат из
ключени от положителните
европейски процеси. Ново
качество според преценката
на Будимир Лончар, както
и на останалите министри, е
че днес на Балканите, без
разлика на някои спорове,
са създадени необходими
предпоставки, че в по-благо
приятната атмосфера да се
развиват билатералните от
ношения, както и това че,
може да се очаква и начало
то на разрешаване на ня
кои спорни проблеми.

СРЕЩА АЛИЯ — ЛОНЧАР
Будимир Лончар, шеф на югославската дип
ломация на 25 т. г. октомври води разговор
с
албанския лидер Рамиз Алия. Срещата Алия —
Лончар стана по инициатива на Албания и на
същата са обсъдени отношенията и проблемите
между двете съседни балкански държави.
Според преценката
на
нашия съюзен секретар Бу
димир Лончар, който в Ти
рана бе особено уважаван
от своите балкански колеги, заседанието в Тирана е
допринесло за ускоряване и
по-на татъшно развитие на
всички инициативи, предпр
иети в Белград. Белградска
та среща през 1988 година
— според Лончар е прове
дена в по-тежко време от
тази в Тирана, с оглед на
познатите промени, които
междувременно са настана
ли в Европа. Изгодно е обстоятелство, че заседание
то в Тирана се състоя не
посредствено пред самита
на КЕБС в Париж, тъй като
на срещата на балканските
държави в Тирана е изразе

ИЗБОРИТЕ

След балканската конфе
ренция в Тирана ще се интензивира сътрудничество
то между държавите учас
тнички. Предвидени са по
вече форми на сътрудничес
тво, като например; коитак
ти ма парламентарно рав
нище, срещи на министрите
на външтните работи ще се
провеждат ежегодно. Ще
се разгледа възможността
за среща на държавните ръ
ководители, за което реше
ние ще се приеме на предсто
ящата министерска среща
идващата година в София,
Прието
бе югославското
предложение Албания да бъ
де координатор на сътрудничеството до заседанието
в София.

Навсякъде коментари за изборите
на учрежденията всички „чужди симво
ли“: петолъчката, сърпът и чукът, черве
ното знаме от покрива на клуба на Ви
тия съвет на БСП. В това отношение
гласува подобна деклерация и ЗСН.
Студентската „окупационна стачка“
се превърна в „стачна готовност“. Нади
гнаха се протести и ,от студенти и ог
техни родители, понеже се пречеше на
започването на приемните изпити. Но с
това ме настъпиха
ред и спокойствие.
Стачната вълна ме спираше. Вместо
це
лият народ да си подаде ръце и със самоотвержеи труд да спасява разрушената икономика, всеки се юрна да спасява
себе си за сметка на целия
народ и държавата. Всеки искаше
всичко от държавата, а никой не искаше нищо да й
даде. Всеки се смяташе
прав и за всичко
обвиняваше нея. И за миналото
и за на
стоящето.

Радиоапарати и телевизори, посгазени на различни места по площада редо
вно предаваха заседанията на БНС. Н
щом тамо започнеше някакъв ожесточен
спор измежду депутати на БСП и СДС,
обиграни провокатори разпалваха страстите сред тълпата и тя се юрваше към
сградата на Събранието, правеше „верижна окупация“ и ултимативните й
викове и ругатни по адрес на БСП
к ьитеха
и в залата. А когато приключеха
заседанията, депутатите на БСП, особено 110 ИЗ
явените, щом излезнаха ОТ сградата, бнваха посрещани с обидни вйкове, заплахп и физически тормоз. Така
пострадаха
и министърът на вътрешните работи,
който по тоя повод си подаде
оставката,

=гагь'г=г:

рода, оказваха се беззащитни пред гнева
и произвола на паст от самия тоя
народ.
(Следва)
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ДРУГИ ЗА НАС
ЗОРАН СОКОЛОВИЧ ГОВОРИ НА ТЪРЖЕСТВОТО ПО ПОВОД ЗАПОЧВАНЕ
ТИТЕ НА НОВАТА ОТСЕЧКА ГАЗОПРОВОД пгьз сьньим

чия Е ИСТРИЯ
™ в Словения^Гхър^тскГТа^ ИТалианчи за събитияна Осимските споразумения*
Намерението на
председателя
Франьо ТуджмаГи хървати
ма ба
шата на словенския народ
Милан Кучан трайно да за
оранят на италианците ко
ите през петдесетите
голи
ни бяха изгонени ог И ст
рия, Риека, от Квариереш»
те острови и части на Да"
мация, да се върнат л на
своите огнища, не само е
загрижило италианското на
ционално
__
малцинство
в
Югославия, но предизвика
вълнения
във фурланска
ооласт и в цяла Италия.
1риесткнят културен кръ

Мотив от Истрия:
федерация

РАСИСТКИ АКТ
Председателят на Сдруна
италианци
жението
Силвио Дел Бело-'смята, че
конфедерация значи и раз
падане на Югославия и съприсьединява
щевременно
не .на части от Далмация,
острови, Ри
Квариерските
ека и Истрия — към Ита
„До
конфедерацията—
лия.
ОБШНОЕВРОПЕЙСКАТА
СТ Е ЗА ЕДИННА ЮГО
СЛАВИЯ
— Европейският свет да
ва пълна подкрепа иа деразвитие,
мократическото
което тече в Югославия и
в рамките па същото се за
стъпва за укрепване й запра
читане на човешките
на
ва, но и за запазване ней
Югославия и
единна
интегтериториален
иия
ритет,
Това е казано в докумсизвънредната срсита па
ща на Съвета на ЕО. съсгояла се тези дни в Рим.

/

Я Да се ИЗВЪРШИ ревизия

дадена конфедерация,
ние
бежанците, ще търсим на
всички договори с Юго
славия.
^
Що се касае до решени
ето на Туджман Истрия да
насели с хърватски добро
волци от Румъния, Дел Ве
ло заявил, че това е раси
стки акт, който не
може
да се осъществи.
НЕ СА ЗА РАЗБИВАНЕ НА
ЮГОСЛАВИЯ
— Ако някой би се пас
танявал на нашите
огиища, това ще бъдем
само

какво ще стане в случай на кон-

заедно с
жок „Истрия“
Унията на италианците от
Истрия и Риека и Сдруже
нието на изселените италианни от Истрия, неотдавна
организираха кръгла маса
в Триест на тема ..Бъдеще
то на италианците в Юго- .
славия“.

която аз не желая на Юго
славия __ не е възможно
да се променят границите
Югославия и Итамежду
лия" — заяви Дел Бело.
„Все докато не се променят вътре между югославс
републики, не може
ките
да се говори за промяна
гра
междудържавните
на
бъде съз
ииии. Но, щом
1990
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защото сме автохтоп
ние,
население
но истриянско
Сега има голям брой итали
които веднага биха
анци,
се върнали в Истрия, ма
кар че там на власт е х?тзаявил
ватският дуче
Дел Бело.
Че Туджмановите и Кучановите знаменосци са се
риозио загрижени от реаги
рането на изселените юго
славски
италианци
потвърдил и Реидо де Видович, бивш член на итали
апския Парламент, роден
в Шибсмик.
италианци
Разселените
поръчват иа югославската
общественост, чс те не са
за разбиване на федератив
на Югославия, обаче
в
до
случай да се стигне
междурспрекрояване па
граиици "с
публнкапскитс
право своите части ще при
С7.СДИПЯТ към Италия".
М. Л.

За стопанския прогрес на Сърбия
трябва да допринесе политиката,
която едва три години се води
в нвйн интерес
* изтъкна председателят на Скупщината на Сърбия и добави, че същността на
решенията, приети неотдавна, са че това, което имаме, тряова пове че да уважаваме,
да се пазим от неправдинн, които, когато става дума за Сърбия, прекалено дълго са
били практика в нашата страна
Председателят на Скупщи
пата ма Сърбия Зоран Соко
лович, говорейки иа търже
ството по повод започване
работите на газифициране,
капиталовложение в размер
от 43,5 милиона долара, иай-напред подчерта, че се ка
сае за значителен момент за
Сърбия, понеже газифицира
мето е от жизнен интерес
за по-нататъшното развитие
на Републиката, която сега,
след приемането на новата
Конституция, всички свои
сили обръща към задачите,
отнасящи се до стопанско
то ркзвитие. След това под
черта:
— В този смисъл и реше
нията, които Скупщината
на Сърбия прие на неотдав
нашната сесия, имат тази
цел. Напълно да се обърнем
към икономическия прос
перитет и напредък изобщо,
за което гражданите на Сър
бия се определиха. Време
то, което е пред нас, тряб
ва да бъде посветено преди
всичко на тази цел. А тази
цел — ново стопанско раз
витие и създаване на усло
вия всички хора, конто жи
всят по-добре, обосноваваме
върху реални преценки на
своите материални и духов
ни възможности. А те не са
малки. Сърбия има и при
родни богатства и селско
стопанство, и голямо пронз
водство ма енергия и значи
промишлени мощно
тел и и
сти; има голям трудов ,професионалеи и интелектуален
потенциал — каза Соколоинч.
РЕШИТЕЛНО КАЗАХМЕ
НЕ НА ПОЛИТИКА IА НА
УНИЩОЖАВАЩАТА РЕЦЬ
СИЯ
— Същността па решения
та, които приехме и Скуи-

щината, е че това, което
имаме трябва повече да ува
жаваме, да се пазим от неправдините, които ., когатсГ
става дума за Сърбия, прекалено дълго са били практика в нашата страна, всич
ки тези потенциали да впре
гнем във функцията на ико
иомически просперитет на
нашата република. Новата
политика на Сърбия, която
едва три години истински
се води в нейн интерес —
трябва това да обезпечи —
изтъкна Соколович.

— Впрочем — каза .Соко
лович — исторически е опи
тът, че Сърбия често е тря
бвала да се отбранява от не
сега храбро, аргументирано
и публично. Не тайно и по
дло, както често се е пра
вило и днес се прави сре
щу нея.

Зоран Соколович
— Решително казахме не
на политиката на унищожа
ватата рецесия, която ра
ботниците ни доведе до ръ
ба иа екзистенцията, реши
телно казахме не на пагуб
ната икономическа полйтн
ка но селското стопанство,
енергетиката и други жнзне
пи области и стопански от
расли в .Сърбия. Съдбата

И ВЛАДИМИР МИТКОВ
йовнч, вЕлькоктКАчДИЕВИЧчкнЕ
ЬПРИСЪСТВУ11ЛХЛ НА

Показана висока степен на обучеиост
учението председателят на
* След приключване на
войниците и комин*
СФРЮ отдаде високо признание
дирите
части от Трета военна обВ рамките: на редовните
ласт и Воепио въздухоплава
на
посещения на членове
не и противовъздушна ОТО*
на
П рсдседателството
рапа.
сиСФРЮ -па въоръжените
ВСЪЩНОСТ’ това бе провср
ли, прдссдателят на IIредее
Йович
ка иа боевото и восппонродатслството Борисав
па фесионално обучечние, коесъс съюзния секретар за иа
то през предишните месеци
подпа отбрана генерал
войници изпъли
младите
армията
Велько Кадя®™'
и на поли
иха о казармите
и председателя иа Лрсдесда
испо*
гоните, В условия, пр
телството ма СР Македония
собсии иа военна действитс
д-р Владимир Митков ,пр на
учелпост, участниците
съствуваха тели дми на ноимето проявиха висока сте
па
такти
лигом „Криволаку
лен на.усърдие и обучено*
ческо учение с сбоева сгрея
на такст » изпълняването
ба, което провдоха някои

в Сърбия окончателно и завинаги е в нейни ръце
и
затова ще бъде най-добре
протагонистите на антиеръб
ска коалиция да приемат
този факт, вместо постоянно
и наново да настояват да я
свалят на колене,
Решенията на Скугацината, приети единно и единодушно, говорят за високата
степен на отговорност, бих
казал, в този исторически
момент за бъдещото на
единна Сърбия. Те по кой
знае кой път показват еди
нството на ръководството и
най-широките интереси на
гражданите на нашата Ре
публика. А всички решения
са в интерес на гражданите
на Сърбия. Не във вреда на
всички онези други в Юго
славия, на които при сърце
е общността на югославски
те народи, равноправието и
съгласието. Но сигурно във
вреда и против политиката
на неправда, която се води
срещу република Сърбия и
нейното ръководство.

тически действия.
Демонстрирано е майстор
ско ръкуваме ■_с лъчисто оръ
жие, артилернйии и други
оръдия и модерни боеви сп
стеми. Особено внушител
по действуваше координнрамото действуване па бропнраиите и арптермините
части, ловно-бомбарднровъчии и хелнкоптерек!I съста
ви па Военното въздухоплаваие.
Непосредствено по учение
то председателят йович отд
аде високо признание на вой
циците и командирите за
тяхното изключително усърдпе н ось!I щетнен11 резултатп.

НАШАТА ЦЕЛ Е ИЗКЛЮ
ЧИТЕЛНО РАВНОПРАВИЕ
С ДРУГИТЕ
Нашата цел е изключите
лно равноправие с другите.
Нищо повече и нищо по-малко. Завинаги мина вре
мето на неравноправно, уни
жаващо положение на Сър
бия.
И сръбският народ, и вси
чкн граждани на Сърбия,
знаят добре, че от вътреш
ната стабилност, зависи тя
хната съдба. Затуй вярвам,
чс н в това трудно време
ще бъдат единни, че няма
да се подлъжат по измами
те иа антисръбската коали
ция, сдружена с петата ко
лона в самата Сърбия. Объ
рнати към своето бъдеще,
ще запазим мира и свобода
та, и в мир и свобода, ще
изграждаме нова единна, де
мократична, икономически
и културно богата Републи
ка Сърбия. А, разбира се, с
всички .конто пскрено жела
ят да живеят заедно в мир
и съгласие в общото отече
ство Югославия.
На колектива па „Енерго
газ“ желая ефикасно да нз
пълни тази задача и много
успехи в собствената бъдеща работа и развитие — ка
за накрая Зоран Соколович.
СТРАНИЦА 3
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ДСБЮ-защо
пък да не!
потребност
Чувствувам
да се включа в публичните
на
тема
размишления
не?“ Аз
„ДСБЮ — А» ил"
съм сърбин и моите раз
мишления във връзка с то
зи „проблем“ ще бъдат оое
ктивни. Поне такова е желаннето мм.
Най-напред да видим ка
кво обуслови сегашния по
литически момент в Юго- славия, в който се явяват
много политически партии.
Вече знаем, че държавите
^ със „социалистическо обще
ствено устройство като пре
ходел етап към комуниз
ма“ настанаха там, където
бяха минали единиците на
Червената армия.
Оттам е
твърдението за „внесените
революции“. В тези държа
ви, вместо .диктатура на
пролетариата“, имахме дик
татура на Компартията. Ед
номислие. Безумие. Цели че
тиридесет години. И не мо
же за една нощ да се про
мени онова, което е сь да
вано с десетилетия. Тук ми
сля и за някои наши на
вици. (А навиците са вто
рата природа на човека).
Имам предвид и страха у
хората.
Народът
казва:
„Страхът е зъл. За страха
няма цяр“. Макар че „ле
дът“ пукна, ще ни трябва
много време докато се сто
пи той и докато потекат
„реки“ с весел шум. Ние
все оше шепнем думи, ко
ито трябва да изговаряме
с пълен глас. Още ни е
студено около сърцето. До*
казателство за това са и
местата каквато например
е и Бабушница. Тук е пред
ставена само една партия.
От едномислие на едномислие. Слезнал Курта да се
. качи — Курта!
Там, където е завоювана
свободата на говора и орга
низирането се оформиха
партии. Прокарва се път
към демокрацията и пар
ламентарното общество. Ня
кои партии промениха са
мо името си, други имат
програми, които могат ла
станат само на острието на
един нож, трети са малки
и еснафски, а най-числени
са еднонационалните.
Защо е така? Това е пор
мално последствие на оио• ва, което беше и което има
ме сега. Беше лозунгарско-митингарско
братство
и
единство. А сега имаме: де
лби! Групират се нациите
и националните малцинст
ва. Принудени са. Такова е
времето.
Затова се е родила и иде
ята да се формира органи
зация на българската наро
дност — ДСБЮ. И въпро
сът:- „да“ или „не“? БългаРитеу както и. сърбите, се
числят към голямото семей
ство на славянските народи.
Сърбохърватският
и
българският език също са
славянски езици. Сърбите и
българите имат много обЩи черти. Могат да живеят заедно. И живеят. Мо
гат и трябва да пазят на
ционалния си идентитет, да
не натрапват едни на дру
ги своята воля и своята си
ла. В това отношение исСТРАНИЦА 4

аСВдСБЮ Е РЕАЛНОСТ

торията може и трябва да
пи бъде добра учителка.
но
От освобож лс11 не*1 о
днес Югославия но е имала никакви проблеми с оь
л гарите, които живеят в
нея и я обичат като своя
родина. Българите живеят
11 сговор
СЪС сърбите. В
Бабуившиа, Сурдулшт, Ьоенлеград и Димитровград
няма проблеми „па поциопална основа“, Не се делят, не изгонват едни дру
ги. В Пирот,
Бабушница.
Сурдулииа, Лесковаи, Вра
ня и други градове все погол ям е броят на хората,
на които фамилното име
завършава на -ов. (Навярно някои българи съвсем
ненужно добавиха на пре
зимето си -ич, но винаги е
имало полтрони II ПОДЛИзуркн, които някаква дреб
на лична полза
издигат
над националното си дос
тойнство. Така правеха и
някои сърби!). Твърде го
лям е броят на национал
но смесените бракове,
от
които се родиха малки юго
елавянчета. Гражданите от
българската народност до
броволно решиха да се уч
ат на сърбохърватски ез
ик, като при това, разби
ра се, не пренебрегват май
чиния си (български) език.
Това го направиха от две
причини: техен майчин ез
ик всъщност е шопският
диалект, който е отдалечеч
от българския
книжовен
език колкото и езикът на
сърбите в Югоизточна Сър
бия от езика на Бук Караджич; втората причина е
практическа
по-лесно да
се следи обучението в сред
ните, полувисшите и вис
шите училища.
Българите
в Югославия имат условия
да пазят националния и ку
лтурния си идентитет — ве
стници, списания, радио и
телевизионни емисии, библп
отеки...
Наглед българите в Юго
славия нямат причина да
се „събират“ в „своя партия“. Но когато се имаг
предвид намеренията
на
инициаторите и основните
цели на ДСБЮ, няма нпка
кви причини тази иниииатива да се наблюдава с по
дозрение. А техните намере
ния са: българите в Юго
славия да знаят кои са и
какви са, да не се сраму
ват от
националния
си
произход и език, да се го
рдеят със собствения
си
принос в развитието па
Югославия, винаги да бъд
ат нейни лоялни граждани.
С една дума — да бъдат
мост на приятелството между
Югославйя, относно
Сърбия и България. Ако е
така,' тогава създаването на
ДСБю трябва да бъде по?
здравено и подкрепено, уза
конено и включено в проце
са на по-нататъшното демо
кратично развитие на Сър
бия и Югославия. В обра
тен случай у българите в
Югославия може да се роди
инат: „защо остана
лите народности да имат
право на организация,
а
българите не?"
Драгослав Манич Форски

ияколко сс
Последните
сс
дмицн много мастило
проля“ в дневния и ссдми
чеи лечат в Сърбия на те
ма: ДСБЮ» да или пе? Пи
саха професионални журпа
листи, граждани, читатели,
даваха се интервюта, цитинечии ду
раха се закони,
ми и пр. Като гражданин
мм
вниманието
н читател
текста па
привлекоха два
въпрос.
горе
зададения
Едип беше в „Политика
от 11 октомври, чийто аптор е Борис Костадинов, а
вторият предаде „Братство“
па 12 октомври, автор
па
когото е Олгица Николова.
Тези текстове са интерес1111 пе спмо за обикновения
читател, а дори и за снсци
алисти.
А защо?

Преди да отговоря на лъ
проса ще се опитам да да
дем поемането си ма съкрашемисто ДСБЮ- Ето го:
ДРУЖБА. САМОБИТНОСТ,
БРАТСТВО.
ЮГОСЛАВЯНТопа са светли думи, прои
м
злезли от Програмата
ДсмократичесСтатута па
в
кия съюз на българите
Твърдението
Югославия.
Костадинов
и
Николо
па
ва. че ДСБЮ е еднонашюоргапизация и че в
пална
нея - могат да членуват сабългарската
мо хора
от
В
народност не е точно,
програмата на ДСБЮ
п
глава VI се казва: „Член
ството в ДСБЮ не е огра
ничено от расови.
нацио
религиозни и поли
нални,
при надлеж I юсти".
тически
най-добре
Това изречение
оповергава писанията
на
Костадинов и Николова за
националните
принадлеж
ности на Съюза.

Хора които се грабят .»а
власт, кариера и лични ич
терсси най-често се служат
с „пряки пътища" за да за
пазят своите позиции и ии
го
тереси. Иемпно, това
защоправи Костадинов,
хубаво
си
то той много
спомня (и желес) за време
пата когато можеше човек
сам себе си да предложи
за делегат или
по-висок
пост. Да сс
прегръща, цс
лува и пирува с р/жоводи
тели и функционери от би
ръковшото тоталитарно
подет по на Сърбия. Да оос
зглавя хора, отхвърля май
признава
чиния език, не
традиции и обичаи. За сме
тка па топа хората сс за
лъгват с изграждане на по
литически
фабрики, които
рухват под законите па па
парната
икономика. Кос
тадинов скрива камелеопщипата си пред
р7>ководс
твото па Сърбия, „величае
йки“ го
с „пламенни“ го
пори и речи, а всичко това
са ухопевания ма един ве

че бивш
политик,
готов
па борба на живот и смъзапалване; на
личрт за
Самият
ните си позиции.
_
гой вече е разбрал, че
в
очите на хората, а и в очи
ръководството
на
те на
Сърбия с прочетена книга.
Само неговият „политичес*
ки усет“ му давч надежда
да се' одържи. Той се опи
та де
тва на дсбю да
да
мрачни топове и цели
сложи равенство между не
го и косовската
алтернатипа. Това с ирония и но
длост, собствени на човек
тоталитареи
рухналия
от
режим.
И Николова сс старае дл
окра
даде едионационална
ска на ДСБЮ. служейки се
бюрократични
неумело с
чимашинации на дребен
се да за
новник. Опитва
;
„благодетите“
на
ед1.ЦИТИ
попа ртийната система, пре
ли
чупена през зимата н°.
чните интереси.
Димитър Иванов
Д. Тлъмино

ПРЕОБРАЗУВА СЕ ТИТОВИЯТ ФОНД В СЪРБИЯ

ЦЕЛТА СИ ОСТАВА
Титовият фонд в Сърбия би трябвало да се транс
формира и измени името си в — Синдикален фонд за
стипендиране на млади работници, ученици и студенти.
Според новата концепция Фондът в републиката би
сс освободил от политиката и идолопоклонството.
Пред
седателството на този фонд в Сърбия вече изготви опре
делени Правила и Обществен договор, за които
карето
и за трансформацията — би трябвало да кажат думата си
основателите му, всред които и Синдикатът в Сърбия,
които координира с целокупната работа.

Дружество да-партия не
Преди
всичко искам да
подчертая че по начало съм
против формирането на ка
квито и дабило политичес-.
ки партии с
национален
атрибут или префикс. Това
поради простата причина
че политическите
партии
възникнаха в определен ет
ап от развитието на класо
вото общество за реализа
ция на конкретни
класо
ви, икономически и социа
лни интереси.
През исто
рията е имало случаи
на
формиране на партии вър
ху национална
основа, об
аче досегашният
исторйче
ски опит показа, че тези
партии
винаги са получа
вали
отрицателен
белег.
Най-драстичен
е примерът
на германската национали
стка
партия в чиито обя
тия се роди и ' фашизма.
Толкова
по-нежелателно е формирането на поли
тически партии върху
на
ционални
основи в
едно
повеченационално по
със
тава си общество
каквато е нашата страна — Ре
публика Сърбия и Югосла
вия. В настоящия момент
несъмнено има нужда
от
формирането на политичес
ки партии но не
върху
национални основи, а вър
ху по-широки обществени
политически и икономичес
ки основи, доколкото съ

ществуват различни схва
щания
относно определе
ни
възлови
обществени
въпроси и
осъществ я ването на жизнено-важни цели.
Българската народност в
Югославия може да се каже има своя партия, а това
е Социалистическата партия
на Сърбия. Програмата на
тази партия предлага отго
вори на всички съществени
въпроси и създава възмож
ности за реализацията на
всички интереси на нашата
народност от обществено-икономическите до национа
лните. Поради това уверен
съм че не съществуват ре-,
ални потреби за формиране
то на каквато и да било
политическа партия с нацио
пален атрибут, включително
и за формирането на демо
кратически съкуз на българите в Югославия. Толкова
повече като се има предвид
не гражданите от българска
та народност се чувствуват
като югославяни с българско потекло и като такива
те напълно срастнаха в юго
славската общност, която им
дава възможности за реализацйя на всички права
и
осъществяване на жизнени
те им интереси.
Това обаче не значи че
няма нужда от определен
вид организиране, толкова
повече като се знае че гра
ждани от нашата народност
живеят на територията на

цяла Югославия — от Суботина до Херцегнови, и от Марибор до Битола.
Новата
конституция на Сърбия гарантира националните права
и осигурява пълна национал
на равноправност и на гра
жданите от българскат! на
родност, но е въпрос в ка
ква степен те могат
да
осъществяват тези права в
другите югославски репуб
лики, поради което и гражданите от българската на
родност проявяват жив нн
терес за опазване единство
то на Сърбия и Югославия.
За опазване
на обич-цте, ___
традициите,
културно™ “аследство и майчиния
език има нужда от форми
райето на дружества и сдруження на граждани от
“Реката народност още
повече на дружество
за
сръбско-българско поиятелство. Затова смятам че съЩествуващата
инициатива
за формиране на демократически съюз на българите
В Югославия трябва да се
целенасочи към формиране
на такова именно дружес
тво или сдружение на гражданите, което несъмнено
би било посрещнато раду
шно сред гражданите
«/г
оългарската
народност
и
което в крайна сметка би
имало и определени
конкретни резултати.
Васил Тодоров
Ниш
Братство * 2 ноември 1993

спс В
СКИТЕ

производГит|л?1т ношенията между

„СТОЧАР"

и

селскостопан

СМЕТНАТА ПЛАЩАТ
СЕЛЯНИТЕ

СПС ЗАПОЧНА

ДА ДЕЙСТВУВА НА ПРАКТИКА
Най-значително
политиче
те средства, След много
ско събитие през миналата
предложения
и разисквания, на моменти жестоки и
пълни с емоции, решение
в селоТОЯИз-Гтоиш,ОКТОМВр'1
все пак бе намерено. З на
сенПроведе~'ре„оЪЛс"б°
чителна помощ В това ока
за председателят на И,път
на 'ъ Социалистическаиителния съвет на ОС т Ве
С ^артия на Сърбия (СПС)
нача°Вн п3 практика започнаха и предстоящите дей
ности, на тази партия■н
Заключено е работите час
включването й в предизбор
по-скоро да започнат, за да
ната дейност в_ общината,
може до края
на
На събранието бяха ирод ю
Да бъде изградена годината
жени четирма
на <ешма, защото поне едкандидати
мзатовза народни
чани сега
представи тели
ни бунарн "“лзаат собстве°т територията на община
та.
1ова
^ са Ангел Басов,
Никола Стоянов, Тома Дел
следен ”?реоТ,забУ"ар'' По
чев и Илко Димитров. За
ЦЯЛОСТНО
председател на Републпкаприключване на
работите е
31
май 1991 година.
единодушно бе предлоСлооодан Милоше вич.
Освен това на събрание
ИЗПЛАЩАНЕТО на ИЗКУ
то бяха обсъдени и 5пойни
ПЕНИТЕ ПРОДУКТИ Е
проблеми в това и съссдПОД ВЪПРОС
ните села, предимно от ко
мучален характер. Но като
И докато за воцоснабдянай-изострен бе изтъкнато
валето се на.мерп задоволи
отношението
на ..Сточар“
тел но решение, за останали
към селскостопанските про
те, а преди всичко за изизводители. особено закъсплащане на изкупените про
няването в изплащане на
дукти, като чели няма реизкупените
селскостопакшение. Именно, изплащане
ски продукти.
то за млякото и останалп•
те селскостопански
произШЕ СЕ РАЗРЕШИ
ТТРОБвеления изкупени от „НиЛЕМЪТ ПО ВОДОСНАБДЯ
шава“
и ..Кооперант“ заВАНЕ В ИЗАТОВЦИ
къснява и повече от пет
месеца. Никола Димитров,
^ Най-гол ям ком1-налей прс>
директор
на земеделската
бле.м ч И*»’товпи безспорно
кооперация „Кооперант“ не
е водоснабдяването. С из
оповерга, че неговата кооглаждането на Фермата за
перация дължи на селяниугояване на юнци местнате три милиона динара (за
та общност е сключила до
територията на цялата об
говор с ..Нишава“ да й от щина). Опита се обаче да
обясни икономическото по
стъпи изворът
„Калуджаре“, за сметка на което в
ложение в страната и ре
селото да бъдат изградени
публиката и в собственото
три чершмч. Този договор,
предприятие, на което дълобаче, изобшо не е изпъл- ' жат дрVги към четири минен.
лиона. Но това не бе и кон
кретен отговор на въпроса
Директ.поът на
Нишава"
кога продуктите ще бъдат
Сичиша Тошев пито елшг
изплатени.
За съжаление
момент не оновергява фак
той изостана.
мо
тическото
положение.
ня1сзк и нг» искаше ла обе
Една жена от Брайковци
щяе.
договорът щс се
че в „Кооперант“ са ги изизпълни. гюг*еже
неговото
лъгали, тъй като са ги съвс
предприятие не е в състоя
твали
да спестяват при
ние да осигури необходими

ОТСРОЧЕНА

СЕСИЯ НА

ОБЩИНСКАТА

тях, уж дават най-големп
лихви. А сетне, дори и за
смъртен
случай не могат
да си вземат, парите.
Бе поставен и въпрос защо „Сточар“ винаги за из
купените продукти запла
ща по-малко от „8 септемари“ от Пирот, както и въ
проса защо средствата от
Зеления план са
- ползували
много бюрократи от „Сточар“, а пито един същински производител от този
район.
Бяха изтъкнати и редица
други проблеми — от -^чва
че за разлика гот частните
комбаинери, тези1 от „Сточар“ се отнасят не само
безотговорно но и нехуманио към старите жители по
време па вършитбата, па
до тоя, че вече с месеци в
някои села изостава конт
рола на млякото, което несъвестните ползват, а съве
стните плащат.
Да кажем на края, че ос
вен опитите за възникнали
те проблеми оправдание да
се търси в системата, кри
зата и подобно малко се
каза за субективните слабости и проблеми в самия
..Сточар“. който като слож
но предприятие, никак не
успява да съгласува рабо
тата на двете свои пред
приятия „Нишава“ и „Трго
кооп“ и земеделската кооперацмя „Кооперант“. Най-голямата
сметка
засега
плащат
селскостопанските
производители,
Най-лошото все пак е, че с години
вече в развойните планове
на общината селското сто
панство има
приоритетно
място ,с години се израз
ходват огромни средства за
капиталовложения, а вместо развитие и прогрес то
с години стагнира.
На споменатото събрание
в Изатовци освен
Велин
Николов и директорите на
„Нишава“
и
„Кооперант“
Симиша Тошев и Никола
Димитров, присъствува
и
Димитър Гюров, председател па Общинския отборна
СПС в Димитровград.
А. Т.

СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

БЕЗОТГОВОРНИ ДЕЛЕГАТИ
ла
сесия
Последната
Общинската
скупщина
в
Димитровград насрочена за
26 октомври, е отсрочена
недостиг на мпо
поради
зинство от десетина леленап вероят
гати. Сесията
на 2
но щс се проведе
ноември.
Не е за пръв път да бъде отсрочена сесия па 06скупщина пора
щинскага
ди мбидване иа определен
би
брой делегати. Може
това е разбираемо ако бе
голям
сняг
и
дсше зима,
дой
легатите не могат да
дат от далечните
местни
общност и. Разбираемо с и
па
отсъствието по време
лятото, когато в пъ.яеи ра
работи,
згар са полските
обаче,
изобщо
В случая
за о I със*
не става дума
Братство * 2 ноември 1990

твие на делегатите от от
далечените местни
обидно
сти. Те почти всички бя
ха на брой. Отсъс тулиха
тези десетина,
които
са
делегати
от
едр V ж<- • • и и
труд, значи тези коиго са
в града. Защо ги нямаше
на сесията или пък защо за
къс»дяват повече и ог по
ловин час?
Ако направим
проиерка
по време па сесията
па
скупщината, едва ли ще
намерим
някой ог, делега
своите
работни
тите на
места. Дори и тези които
пай
вероя т
би били там,
но не са получили
разре
/пение от
Пепосрсде тьепите ръководители да отсьст
Имайки
предвид,
в у ват.
скупщина
че сесиите на
та най-често се
нровеж*

дат на петък, пазарен ден)
ясно с къде са по
гои а
време делегатите. От
дру
га стрАмп определен брой
дедегатн от сдружения |руд са па определени ръко
водим места в споите пре
дприятия п сигурно е, че
па своите
работници
ме
позволяват
никакви
за
къснения, дори п прала.ат
наказания в такива случаи.
Какви наказателни
мс.чкн
да аршин а нредеела I ел>гг
па Общинската
скупщина
към безотговорните
деле
гати? Ако своевременно са
приели с удоволствие ;шъ
жността
делегат
тогава
трябва съвестно да я
из
пълняват, а не тя само да
им служи да си- попълнят
биографията (когато им ла
трябва). Недопустимо е
в
тези
един случай същите

СУРДУЛИШКИ

АКТУАЛ- НИ ВЪПРОСИ

КЪДЕ СА БИВШИТЕ
КОМУНИСТИ?
Както вече писахме, об
щинската организация на
Социалистическата партии
на Съроия в Сурдулица на
броява. около 1уиц членове,
от които над 60 на сто до
сега не са били членове па
Съюза на комунистите. В
СПС се зачлениха малко по
вече от 600 досегашни кому
писти или само 30 на сто
от общия брой членове на
СК (2100) преди обединява
нето на Съюза на комунис
тите и Социалистическия
съюз. Значи около 1400 би
вши комунисти ог Сурдулишка община не се заплени
ха в новата партия, която
има намерението да поддър
жа континуитета на светли
те традици и безспорните
постижения на бившата Ко
мунистическа партия отно
сно Съюза на комунистите
и внедрява дисконтинуитет
по отношение на догмите,
заблудите,
отклоненията,

грешките и злоупотребите.
В предизборната атмосфе
ра ,която все повече става
нажежена въпросът защо то
лкова много бивши комуни
сти в общината не се зачле
миха в СПС се намира във
върха ма листата на актуал
'ните политически въпроси.
Въпросът беше засегнат н
на състоялата се неотдавна
Изборна конференция на
СПС. Звоннмир Стайкович,
досегашен председател на
ОК на СКС, в уводния док
лад подчерта:
„Това ясно показва, чс
I СК беше идейно-политичесотсъствуващп
делегати да
търсят
ефикасна
работа
па скупщината и нейните
органи, най-често когато са
им засегнати личните ин
тереси, а и друг случаи са
ми да допринасят до ней
ната иеефнкасиост. В слу
чая до там се стига тъй
като ма сесията
трябва
ше да бъдат приети реди
ца решения от значение
за гражданите на община
та (за жилищните отмете
шги. комунална
дейно-:/»*,
за чистотата, за работното
време...)
Наближапат се нови из
бори. Гражданите иа
Ди
митровград п цялата обши
на трябва да имат предвид
досегаш I тта
дей I юст
иа
своите делегати и да вод
ят сметка кого ще предло
жат, а сетне п изберат за
свои представители, защо
то от топа зависи разреша
вппето па бройни
пробле
ми, пряко свързани с все
кидневния живот иа
хо
рата.
А. Т.

ки обременен от голям бр
ой членове, които не бяха
истински комунисти, те не
членуваха искрено в СК, а
в него бяха заради лични ин
тереси и полза, възползувай
ки се от привилегираната
позиция на СК в общество
то. Такива членове и техни
те кланове навредяваха на
идейно-политическите акции
на СК и на авторитета му
сред хората. При чадъра на
партията те бяха намерили
голям завет, в който живее
ха удобно и безгрижно, с
много барикади защитени
от мнението и оценките на
обществеността“.
В това обяснение има „зъ
рно“ истина, но отговорът
на въпроса е много по-комплексен. Оценките на Стайкович са
„преписани“ от
многобройните изказвания
на „обикновените“ членове
на СК в рамките на общопартийните дискусии след

някои „исторически“ плену
.ми (например след извест
ния аи! пленум) и в пред
конгресните
разисквания,
както е известно тези кри
тики ояха отправени
адрес на комунистите ,кои
то заемаха отговорни поето
ье ь партията, държавните
органи и служон, предпри
ятията и ведомствата, вато
ва горното обяснение се от
нася само до няколко сурдулишки бивша и сегашна
ръководители в стопанство
то, образваааето и плитиката, коиго не се заплениха в
СНС. За останалите „бив
ши“, а те, както се вижда, ,
са твърде много, никак не
можа да се каже, че „са
намерили голям завет йод
чадъра на партията“. Прос
то казано
н те живееха
живота на ;,простолюдието“.
Някои от тях само формал
но бяха членове на СК (та
кива ги направиха партий
ните ръководства и форуммата работа или пък пол нтическата им зрелост беше
на ниско равнище) и сега
са използували шанс безопа
сно да се освободят от то
ва задължение. Не е малък
броят на досегашните чле
нове иа СК, които предпо
четоха да бъдат безпартий
ни, понеже това
изисква
професията им
(учители,
служащи в правосъдиите
органи, милиционери). Има
м разочаровани от „пропас
тта на комунизма", а има и
такива, които не искат да
бъдат членове на СПС (ма
кпр че са съгласни с прог
рамата П), понеже са увере
ми, че „н в новата партия
се набутаха старите, бюро
крати“.
К. Г.
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■втптппянптипддиПППИЗВРДСТВО^
ОЬЩИНА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УВЕЛИЧАВА
в БОСИЛЕГРАДСКА
ИЗЛИШЪК
НА ТЕХНОЛОЖКИЯ И ИКОНАМИЧЕСКИ

ЧИСЛОТО

ЛИПСВАТ ПЛАНОВЕ ЗА РЕШАВАНЕ
НА ПРОБЛЕМА
де
по-иататъшиата съдба
В икономически изоста
на обекта и работниците.
налата Босилсградска об
Не по-малък е проблемът
щина, в която в списъците и с „техпбложкия“
пзлиза трудоустрояване офици
пгьк в Цеха за ексилоатаално работа чакат над 1500
кварц.
От
тукашни
пия па
души,
числото на нетру
то 46 работници само де
доустроените се увеличава.
останаха да приключаг
Заедно с тези списъци се сет
работи,
започнати
увеличава и числото на та някои
останалите 30 са
ка нраечения технологиче докато
почивка.
па непланнраиа
ски и икономически изли
„1:ле
шък на заетите в предпрн Предприятието им —
ктробоспа“ от Яйце — за
ятията и заведенията.
сега не предлага конкретен
Най-изостреи е
пробле
въпроса: дали
отговор па
мът с работниците на бнв цехът ще се закрие и ако
шия цех за производство
до топа се стигне какво ще
на ПВЦ кондензатори. Тук
станс с работниците?
работеха към 50 души и
За да ие ги сполети га
всичките са на принудител
на почивка, която навлиза зи съдба някои предприя
в пети месец. Получава се тия в общината заночпаобаче още по-лоша обста ха да се занимават с вто
ростепенни
работи,
т.С.
новка ако се има предвид
„прекомерното“ число ра
че ЕИ в Ниш не предприе
ботници
да
работят
в
дру
ма мерки и програми
за
ги отрасли. Автотранспор
трудоустрояване на работ
тното предприятие на при
ниците така че сега все
мер откри
гостил ничарсоще не е известно до ко
ка работилница, в която ра
га ще трае принудителна
та почивка и каква ще бъ бота намериха няколко „ир

скобройии“ и от която се
очаква да създава значите
леи доход.
Строителното
пък. предприятие
„Изград
им“ се готви да се занима*
Центърът
на с туризъм,
за култура, който има огтрудно
ромпн финансови
стм сс принуди и част от
помещенията си даде па
едно мебелно предприятие,
което му превзе и два ра
ботника...

^самоущШШ
чвяшюг даю<дтл

ЗА ГЛИНЕНИ ИЗДЕ

ПРОВНО ЛРОИЗВО
ДСТВО до ПРОЛЕТА
)1Ив^ПГву%Г^

пробно про
зи дни започна
изнодство. Поради нерептабил пост гази фабрика бсше
закрита преди няколко юдини ,а сетне беше продаде
па па Комгиалац“ от Рача
Крагуевачка. Повият собствепик я оспособи за прои.>
водство и отссга фабриката
ще произвежда годишно по
50 милиона тухли и други
глинени изделия ,които сс
ползуват в строителството.
Новата програма е специ
ализирана за седем вида гли
пени Изделия за строителството. Предваритслиитс ир

оучваиия показаха, че на
най-много се п.рси
1'пуплипата тухла, която се
упогребляна за преградни
изолации » "ината е
други сгради. Суровината с
1 у
близо
до фабрика! а, а ек
сиертите на този вид произче нсини за 25 години.
Новоприетите работници
бяха обучени в подобна фа
брика в Свилсйиац. Проолото производство във фао
риката за глинени изделия
в Бабушница ше продължи
до пролетта.

дсйиосВ обществените
(С. Ст.)
ти и в органите па управ
Общинската
леиисто към
засега техиолоскупщпиа
жкн излишък като ли че
В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
не съществува. Трудно мо
обаче
да
сс
повярва,
же
възможно
чс финансовите
стп ще позволят да запаз
ят работното си място нси
чкп заети п Здравния дом,
докрай.
управлението
не са завършени
органите на
Покрай откритите досе
училищата,
Досегашните проучвания да
иа ОС или в
видове рудни
га
различни
резулохрабряващи
Прп условие, разбира се, 1 залежи, преди всичко оло- доха
работя г
ако не искат да
тати. Още повече. че стаграво, цинк, волфрам,
повърхностии
ва дума за
за малки заплати. В това ,,
фит, фосфати и кварц, в оо
отношение от значение
камъни в големи пластове
община
сс
силеградска
кубичесда се посочи примера в Ги
—
и
по
десетина
откриват и други природни
миазията И ОСНОВНОТО УЧИ
ки метра, чието експлоати
богатства. Именно, най-норайе е по-лесно. Ще има по
БОЖО МАРЕНДИЧ, СЪЮЗЕН СЕКРЕТАР ЗА РАЗВИТИЕ лище. В средното училище
вите геоложки изследваизлишък
проучвания
в
„техноложкият“
ТО:
нататъшни
ИИС'4^1
пия на Геоложкия
издържа,
обстойни
засега някак се
това
отношение,
сочат,
че
тут от Белград
но в основното образова
анализи и утвърждаване на
по пределите на планина
ние числото ма „прекоброй
Църноок има големи зале- резервите. ‘Тогава официал
над
15
да кажем
ните“
надминава
нс< ще можем
Декоративеп
камък.
Съюзният изпълнителен съвет смята, че евентуал
жи ма
те работят,
експлоакога ще започне
Става дума за камък,
ната девалвация на динара би била погрешна мерка на души. Всичкипредвид
този
но
имайки
икономическата политика, понеже валутните резерви на
факт, както и факта, че чи
страната са стабилизирани, износът е задоволи!елен, илслото на заетите в основно
тежно-баланената ситуация също е благоприятна и още
то
образование не е в при
съществуват причини за борба против връщането на ииродно съотношение с броя
флацията — заяви пред журналисти на ТАНЮГ Божо
пона
учениците, заетите
Марендич, съюзен секретар за развитието.
низлучават относително
Планираният размах на развитието ие е осъществен,
ки заплати. Личните дохозащото потреблението излезе от договорените рамки и
ди на преподавателите въз
„лапна“ домашната акумулация. Затова през последното
лизат
едвам от 3 до 3,5
тримесечие на годината икономическата политика трябва
хиляди динара.
да върне. личното, общото и съвместното потребление в
В. Б
нужното равновесие — подчерта Марендич.

НОВИ РЕЗУЛТАТИ НА ГЕОЛОЖКИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

„Инфлацията нама да се върне“

ВСЕ ПОВЕЧЕ СЛУЧАИ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ

Кой е виновен, а кой компетентен?
През последното време все по-чести
са случаите за неспазване на работното
време на магазините и частите заведе
Като реакция на
ния в Димитровград,
това са и все по-честите оплаквания на
гражданите до съответните общински ор
гани. Може би кулминация на топа с и
писмото на група граждани, отправено
тези дни до Общинската скупщина,
председателя на местната общност и
Понеже заседанието
вестник Братство“.
на скупщината е отсрочено, изостана п
разискване на делегатите по този ВЪ11рос. Това обаче не пречи да жкочнм за
какво става дума.
съвсем
В писмото група гражда
опоавдано посочват няколко магазини в
града, за които ур :лбата за работно вре
ме ке важи. Всъ.щюст, раб /гното вре
ме хубаво е изтъкнато нт видно място
входа, но не се спазва. Най често, както
изпкват
гражданите, до него е зале
пена бележка на която е написано* „Връ
щам се веднага“. Това почти винаги зна
чи, че ще чакате магазинера каймапко
един час, а случва се и полови-I ден. Оп
рапдано е в раните утринни .часове ма
газинът да е затворен, защото
гогава
магазинерите предават пазара, в банка
та. Во ако това става Цял пое ш обед,
тогава хората оправдано са недоволни.
В своето писмо те са посочили магази
на за продажба на гумени изделия, ма
газина на „Търгокооп“ отсреща първия,
както и магазина на инвалидите на труСТРАНИЦА 6

да близо до долната рампа (сред гражда
ниге познат като „Шищи■пищи“). 9ГДС
леи случай е, пишат групата граждани
в своето писмо, единственият
мъжки
фризьорски салон и бръснарница в града.
За тях, въпреки написаното работно вре
ме, на вратата, едва ли се знае кога. работят. По някаква логика би трябвало
най-много работа да имат на събота и
че теля. Дамските
фризьорски салони
още повече. Обаче едва ли можете па
събота да се подстрижете в салона в Дп
митровград, понеже тогава
кай че.": о
не работи. При факта, че това е единст
веният салон, може да се . предположи
реакцията на гражданите.
И докато в посочените случаи става
дума за неспазване на работното време
в една посока, в случая на частните ка
фенета и билиярди, става дума за друга
посока — те работят да не речем до зо
ри, което също има за последица реа
гиране на гражданите.
Затова съвсед^
оправдано се поставя - въпросът кой е
виновен, а кой компетентен? Сигурно е,
че са, виновни тези, които не спазват ра
ботиото време. Но струва ни се не само те, но и съответната общинска инс
пекция, която е и компетентна да следи
спазването на работното време. В- края
на краищата това й е работа и за това
е платена. Или и за нейната работа тря
бва инспекция?
А. Г.

В полите на Църноок
то след специална обрабо
тка намира приложение за
различни видове украше
ния на тротоари, улици, сг
ради и пр.
Геоложкият
инжинер
м-р ИВО ВАСИЧ, който с
отделен екипаж повечето
от три години върши изс
ледвания в
тази
област,
ии уведоми, че
откритите
залежи в пределите на пла
нина Църноок и по физи
ческите, и по химичните си
свойства се числят
към
иай-качествените декорати
впи камъни, конто засега в
нашата страна в по-голямо
количество се внасят, а се
чувствува недоимък и
в
много други страни, Става
дума за камъни от произ
хода на гранита, габрове,
гнойсове и афилболити, със
сив, зеленикав и черен цвят. А тъкмо те .са наи-цении и най-търсени.
Според досегашните из
следвания
декоративни ка
мъни са открити в предели
те на село Църнощица, Назърица, Ярешник и Догаиица както и в село Плоча
и Божица.
— Изследванията все още
тацията на тези природни

ресурси
подчерта
Васнч.
Да кажем и това, че в ра
мките на геоложките изсле
двания и проучвания
на
природните богатства, на
територията на Босилеградска община са открити и
залежи на неметали в райо
на на Долно и Горно Тльмино, които намират прило
жение в производството на
цимент н в химическата ии
дустрия, както и фелдепат,
който също намира прило
жение в химическата инду
стрия ,а преди всичко в пр
оизводството на порцелан.
Всичко това потвърждава
факта, че
Босилеградска
община изобилствува с ре
дица природни богатства,
Трябват обаче по-задълбочени изследвания, а не ка
то досега същите да ос
тават само на констатации.
а
, от експлоатация им ни
що. Разбира се, за реализи
райето на това са нужни и
съответни средства и да
леч по-гол яма
ангажирано
ст на широката общност.
Защото общината е безпо
мощна в това отношение.
М. Я.
Братство * 2 ноември 1990
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Защо забравихме селското стопанство?

Потеклото на всички
е от селските стопани пи
теМ1кем“;;Те„ 11 «ивотмовьд!.
те. Земята е хранила иашпблптг1ДСДИ
оацн и нас. 'V
Тядсди'
мож енашите
и гря
ова да храни и нашите по
коления. Особено в днешно
време, когато
агротехника
та е много напреднала.
Но,
за жал, и ние, а още повече нашите деца почти забравнхме
нивите и ливади
те горите и пасбищата
и
поминък търсим в промиш
лените
предприятия
или
още повече в канцелариите,
където понастоящем слабо
ни върви.
Не така отдавна орехме
и стръмните ниви, хълмове
и- чуки, носехме до послед
на тревнчка типеца по пла
нините, а за речните лива
ди и орищата да не гово
рим. Имаше храна за до
битъка в изобилие, а хората по селата отглеждаха
много овце, говеда. коне.
Днес в Босилегр адския
край не е^ така. Картината
е жалка. Като последица на
миграцията на населението
ливадите и нивите са обрас
нали в търнаип и плевели
Едвам проличават някогаш
ните слогове, междите почти не се знаяг. А горите?

храната
^ _ за овцете. Но, мал
ко
1п е сторено / за създаване
ма кръмната база.
Подоб
но е в частния сектор, ако
за такъв изобщо още мо
же да се говори. Няма кой
Да гледа овцете и говедата
в обезлюдените села. Няко1ппШ,,ТС стада от по 50 —
Ш0 овце са паднали на десетииа.
В подобно положение е
и говедовъдството. Като се
знае, че Босплеградска об
щина разполага с 8112 хск
тара ливади, 13 188 хектара
. неизораии ниви и 13 282 хе
ктара пасбища, тогава с пи
що не може да се оправ
Дае резкият упадък на селското стопанство в общипата.
Пак ще посочим някои да
нни, които потвърждават.
че Босплеградска
община
има относително добри условия за развитие на жпвотновъдството.
Например
през 1971 година в общината имаше няколко етап
ции за подобряване на ра
сата на добитъка. Тогава сп
оред данните от преброява
нето на населението в общината и имало общо 17 321
жители. Те са отглеждани:
1630 коне, 7720
говеда,
56 457 овце и 5694 свине.

планински села излезнаха
много школувани хора, кои
то живеят и работят вън
от родния край. Съвсем естествено се поставя пъпросът: може ли тия учени и
специалисти да помогнат със
знание и наука, с идеи и
ангажиране в резултат на
което човекът да се върне
па земята, но не като някогашен беден и експлоатн
Ра11 селянин, неуважаван от
никого, но като стокоз про
изводител, който ще живее
от
работника в
лен цех
в
Кой го, с

СРЕЩА

малка заплата и частна ра
бота като
дюлгерин през
празничните дни и следобед
ните часове, се бори да пре
храни семейството си. Тря
бва ли да се доказва,
че
общите условия са далече
по-добри от преди двадесет
и повече години. Почти вси
чки села и махали^ имат
електрически ток, напраьег
ни са водопроводи до сами
те къщи, прокарани са но
ви пътища и- по тях може
с камион да се стигне по
чти във всяко село. В ра
йонните
центрове отдавна
работаят здравни станции,

С МЛАД

селата имат телефонни връ
зки и т. н.
С една дума, може доб
ре да се живее на село и
има с какво да се живее.
Там е девствената
чиста
природа, там са студените и
бистри извори, там са ня- ‘
когашните тучни ливади,
градинки и ниви. С една ду
ма, там е непокътната при
родна хубост и здрава сре
да и храна, условил мнсгб
важни за туризма, лова Ми
наха времената, когато бя
гаме от селото 'в града, не
е ли време да бъде ооратно?
Стоян Евтилшм

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ

I организираност няма
развитие на аграра
Махала „Ливади" в с. Милешди е приветливо кътче.
До нея може да сс стигне и с автомобил, във всяка кьща
има ток. Има изворна вода за пиене, а зеленчук по гра
дините, колкото щеш. Но, мнозина милевчанн строят кьщи в Добри дол — Босилеград._______ ____________________ _
лостно унищожаване. С едпа дума, .земеделието е и
голям
упадък.
От
годи
на па
година
броят иа
жителите по селата намаля
ва. Остават некадърни стар
ци и баби. Те се оплакват:
снага н ет
„Имот имаме
ма ме“. или пък „Самотия
та е по-лоша от сиротнилта“...
Мнозина млади хора. ед
ни с образование, някои и
без образование чакат рабо
та във фабриките и канце
лариите в Босилеград и във
вътрешността иа страната.
Но и това трудно върви:
много фабрики и предпри
ятия пропадат, други мъка
мъчат с така наречения те
хнологически и.злищпък. Чн
со
слото на безработните
увеличава. А земята все по
вече запустява!
В Босилсградско от пре
ди няколко години се откри
една овцеферма в село Ра
усло
/щчевни. Природните
вия за същата са изгодни.
с
Фермата има проблеми

назад, в далечната 1907 го
дина, например. Тогава^ с
Горна Лисичи имало 155 се
мсйства, които отгилежцали
3897 овце, село Босилеград
имало 191 семейство и 1716
овце.
Не посочваме тези
сведения за да докажем, чс
някога се е живяло но-добре. Целта пи е да посо
чим, чс природните ресур
си сега са съвсем малко
по-точно
използувани или
няма кой да ги ползува, ко
сто е резултат па общото
обществото
развитие на
цри което пай-гол ям данък
заплати селското стопанст
во, по-точно земеделието.
Селото, по-точно планин
ското село, днес е станало
голям проблем. Хора га са
го просто напуснали. Оста
нали са хубави сгради, по
къщиимата и земята е по
някой остарял човек .
Когато се търси отговор
па въпроса къде 'с изхбда
от това положение, по мо
жс да сс препсбрагнат пяколко неща. От тези паши

можал да отглегри крави и дваде
вце, по двойно попо-голим
) имаме
ред в областта па аграра.
Имам за това условия: им
от, насища, работна ръка,
а преди всичко воля. Оба
че, при настоящите усло
вия, когато пие селскосто
производители
панските
сме забравени от всички,са
мо пс от бирниците, иод
въпрос е но-нататъшпото за
пазиапс и па този добитък
който сега имам — подчер
та при неотдавна!ината им
СТОЯ Г Г МИ НОВ,
среща
млад селскостопански проп
зводитсл ит село Просиш гл
— Босплеградска община.
Мпцов, казва, чс отделно
е недоволен от начина по
който сс връти изкупуване
то па добитъка. Общестпеиото нредприятис за обо
рот, гостил ничарстпо II СОЛ„Бпскостопанска дейност
силеград", п Босилеград да
ва една цена, а пунктовете
в селата друга. Разбира се по
-малка. Топа Мннов потвърждава с факти: в изкупва
телния пункт в село Броени
ца, за един килограм живо
тегло овче мсс^о сс изкупват
по 15 динара, а в Босилеград по 18 динара. Подобно е и с цената па телците,

съм, чг за селското стопан
ство идват още по-черк; I
дни
добави Мпцов.
Инак, Стоян Мпцов, ч;>тиридесетгодишеп
селскостопански производител, по
пастоящсм отглежда 3 от
добра порода крави, а в
обора безгрижно се играят
три -палави юиста. Стоян
казва че има пари в тяхь
Освен това има и лвадесегина овце. Притежава нал
180 декара
обработваема
площ.
Земята обработва
грижовно, а в това му по
магат съпругата Виданка и
двете от трите му деца. Ка
Стоян Мпцов
зва, че за
предстоящата
зима с храна за добитъка
няма да има проблем. Съб
говедата... А за каквато и
рал с над 6 тона сено. мал
да е друга помощ и да нс
ко слама,
н зоб а кърма
говорим.
(трпци) ще купи. Казва, че
досега
не
се
с опитал как
— Агрономите 1111 ПС 1Шизглежда печалбата от гурвиждат. Няма ги когато * бетчийската работа и. че
трябва да ии посъветва г.
всичко каквото има с спе
Мисля, чс крайно с време челил от селското стопанс
селскостопанските
Н 1ШО
тво.
производители да сс органи
Мпцов п обществопо-пол и
зпрамс.
тическп с активен. Предсе
Нужно с в това отноше
ние да сс образуват земе дател е па 'Съвета па мест
ната общност в село Брое
делски кооперации, с конто
ница п делегат за своето
да кооперираме, да даваме
село н село Буцадево в Сьвнашите излишъци н където
ще сс чуе и нашият глас ета ш\ местните общности
при определянето па отдел- към Общинската скупщина.
М. И.
цени. Без това убеден
ни
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ИНИЦИАТИВА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ЗАКОПА ЗА ОРЕ
ДНО ОБРАЗОВАНИЕ

НАШЕ ИНТЕРВЮ

Смесено средно УЧЕНИЦИТЕ ТРЯБИД ДЙ СЕ
ОБИЧАТ, ЗА ДА ОБИЧАТ И ТЕ
училище

Само два месеца след за
почване на носача учобпа
година, съгласно новите за
копни разроредбп в средно
то образование в Димитров
градска община започнаха
разискванията* върху олювателността па тези разпо
редби от гледа? точка на
малките общини каквато е
и Димитровградска,
Затова образовател но-вьз!11 паче
лният съвет при средното
Училище — гимназията „Йо
снп Броз Тиго“ в Димитров
град раздвижи инициатива
за изменения в Закона за
средното образование, коя
то на заседание от 23 ок
томври прие Изп лнп гелппл
съвет, а на 26 и делегатите
на Общинската скупщина.
Основна забележка се ела
га върху член 13 ог Зако
на за средно образование и
възпитание, с конто е изк
лючена всяка възможност
средните училища да могат
да се образуват п като сме
сени. Това още от началото
на прилагане на закона се
показа като лошо за малки
те среди, които в началото
на годината не са били в
състояние да обезпеча.' до
статъчно число ученици съ
гласно законните разпоред
би. В повечето ' малки об
щинн, които до това вре
ме са имали по едно соли
дно средно училище, са от
ворени по две малки учити
ща, които от икономическа
гледна точка струват пове
че отколкото едно смесено.
Така, вместо рационализа

учил IIции па срсдинтс
Обща, получи се нещо
ратно-отворснп са повече
I
училища, отколкото пречи.

ТА2!г2пиг\
л БЕСЕДА С ГИМНАЗИАЛНИЯ УЧИТЕЛ ВАСИЛ МАРИНКОВ
СКУПШИ
ЕН НОСИТЕЛ НА НАЙ-ВИСОКОТО ПРИЗНАНИЕ ПА ОБЩИНСКА ГА
ПА В ДИМИТРОВГРАД
ти е необходимо мпою арс
големи привилегии
признание имаха
Най-високото
ме, как успяваш да задоКато основна причина за
скупщина
— шегува се преноданатема Общинската
волиш и съгласуваш вслраздвижване на споменати- в Димитровград — ЕМБЛЕ
лят.
педагогичс-ско психолота инициатива посочен е и |МА па общината тази ючки
— Ти Васо, за препода
дида кти чпекме гофакта, че по този пачпн, с дина получи една стопанс вател и Димитровград
до гичсски,
пор.мадически и учебни
откриване па смесени учпйде па работното
място,
ка организация, за
която
лиша, се намаляват мигра п-к „Братство" обширни пм
ги ви?
па което аз работех,
и
ционните процеси и без то
има ли труд пости в ппнеса, п гимназиалния учптел
до крайност
— Това наистина е уси
ва изразени
нособянането?
Васил Маринкон.
От друга страна, в коикрет
лена работа. Успявам с Vа
— Безспорно — отвръща
пия димитровградски слукс и ма; пю усилие и труд,
учителят. — Като млад пр
Този просветен еитузпачан, става дума и за шко ст заслужава да се чуе ш
съзнателно
еподавател
лувапе па средношколци па
него някоя дума повече и
майчин български език, ка
като човек, I! като въз! 41кто п това, че това е един
тател п преподавател...
ствен начин да се запазят
и инак малобройните кад )■ — Колега Васо - питам
ри в стопанството.* В края
препо
53-годишнмя крепък
па краищата,
школуванс- дава тел с пад 30
години
то в обствеиата среда по • трудов стаж
от кои гоне в средно училище е по- Цдина работиш и кос рабог
-рационално и от икономи но място ти с било пър
ческа гледна точка, ако се
вото?
има предвид срсдпня личен доход, който е над *0
— Завърших философии
ма сто по-малък от средния
на философския факултет
доход в Републиката.
в Скопие. За пръв път за
Всичко това, считат в сре
почнах да работя през 1‘»о0
дното училище, са убедите
година в
Републиканския
лнн причини за приемане
завод за статистика в Ско
пие
като
шеф
по контро
на инициатива и даване въз
ла. а вече през 1961 година
можност на малките общи дойдох в димитровградска
ни да откриват смесени
та гимназия и в нея расо
училища — в Димитровград тя до ден днешен. Трябва
да
кажа, че като студент
още повече понеже има и
бях сервитьор в студентс
кадри и новопостроеното
Васил Маринкон
кия стол „Иво Дола Ри
съвременно оборудепо учи
бар“
(за
да
мога
да
се
из
лище, едно от най-добрите
бваше най-напред да ьапо
държам) и че моите сту
чувство
в републиката.
с личен и семезная манталитета па учени
А. Г.
ен отказ от много неща и
денти—земляци при мен
цпте, а след това да опре
с отказ от удоволствия
и
деля своето становище към
редица потребности.
В СРЕДНОШКОЛСКИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР
„ИВАН КАРАИВАНОВ
В
тях. В това нямах особени
БОСИЛЕГРАД
проблеми. Но според она
Съществува ли друга
зи народната, че „Във вся
„рецепта"?
ко жито има н
плезели"
на незначителен
брой уче
— Барометър за тока са
ници трябваше да насоча
и моите ученици, студенти
държанието, но не чрез
по факултетите, полувисши
Съгласно всеобщата въз
репресии а с, педагогичес
Е рамките на крайграничното сътрудничество между
питателно-образователна ак
кн такт. Считам, че в то те училища и на работни
на роден
те места,
тивност в гимназията „Ив Босилеградска община (СФРЮ) и Общинския
където постига г
ва успях.
съвет на град Кюстендил (НРБ) в областта на възпитани
ан Караиванов“ в Босиле
примерни резултати.
Па не е и чудно. Уз
град, тези дни се .проведо ето и образованието, през миналата седмица колективът
навам, а п убеден съм
че
ха учредително-изборни за на босилеградска гимназия гостува на колектива на еди учениците те обичат
Ти колега, доста
си
и цз
седания на класовите общ нното средно политехническо училище „Неофит Рилски“ в
ангажиран и в извънучили
пят,
как
това
постигаш?
ности. Формирани са 12 кал Кюстендил. При това преподавателите от двете училища
тип задължения, общество
сови общности във всяка направиха еднодневна екскурзия до зимно-рскреативння
ни (политически)
— Казах — с прилагане
попитах
паралелка, й избрани съот център Боровец.
накрая
на истинска педагогика
уважаемия и цеп
ветни ръководства. Избра
нен
събеседник.
— Класовите общности — вено-полезен труд (събира- психология - " па любовта
но е и общо ръководство
се отвръща с любов.
на училищно равнище. За подчерта Митова, предста ре на шипков плод, стара
— Да ,ие искам да бъда
вляват
съвместна част от хартия и други видове вто
председател на общото ръ
лъжескромен,
— Какво мислиш за
образовател
рични суровини, организи
ководство на всички класо възпитателно
дне Да кажа, че минобе трябва
ната
дейност
на
училище
задовол
ране на научно-туристичес шиите ученици?
ви общности е избрана
ство, когато изнасях бесето. Затова и акционната ни ки екскурзии, организира
Елизабета Митова.
Ди
пред
програма произлиза от го не и провеждане на кул
курсисти всички
Огромно число «чп то у
видове,
степени и типове
Всяка класова общност дишната програма на учи турно-забавен живот в учи долюбиви, коректни и чес
на политически школи оо
организиране
и тни, но и доста от
е приела и акциониа прог лището. В нея главните ак лшцето,
-Дях ле «визирани в общината. Р
тивиости. са: организиране провеждаие ма рекреатив- обичат
рама за работа.
Да работят, да вдаи провеждане на общестно-спортеи живот. Класови гат по-гол ям
ТРУД
и
уснКакви бяха курсисти
те общности ще разискват ЛИя, с една
те?
Дума: готово ии във връзка с успеха и
чи са.
поведението на учениците
Примерни.
— Защо?
както в училището, така ц
■У,за поведението им вън от
А
резултатите?
— Затова, че считат, че
училището, както и за ор
ганизиране и провеждане може Добре Да се
—
Солидни.
_ г
на други видови извънучи ”с остри такти“ а неЖивее
с
Ето, така
лищни активности:
учени усърден ТРУД и
1"
човесобствена
ческите секции, групи
и пот.
кът, когото разказва
от милост на
кръжоци.
ричат
спя
“Т/П че лицата. Ва
Инак, класовите
общнопчели,,аСЪЩН°СТ -е ™Ва сти засега са единна младе Доста. учебни*^™. предавси'1
нзчерпаема "еуморима- не
жка активност в това въз- да е непедагогичеещ,Р 2°
ма“ Н—_ ма
”иеуннщожиФ"
питателно-образователно ве лософия, политическа ико, "Работничка“, ОТНО
сно труженик.
домство.
логиГ марксизъм психои логика. За
М. я. логия
НОД10товка на учебния
материал ппгч 1
Интервюто взе:
проф. д-р Слободан Василев
СТРАНИЦА 8

Формирани са класови общности
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ЮЖНОМОРЛВСКИ

РЕГИОН
а<А?АКГРА^ЦАРАНИЧНАТА ЗАСТАВА „СВОБОДА“

По-гопеми възможности
зз заемане на младите

Враня — Вт>з основа па
нияГ°вИпНИТе~
"редвижда
Ц?*
Разв°иния план на
шза11ипл°РаВС1Ш
регион се
планира създаване
на, възможности за трудос-рояване на предимно
млади хостта до ^ смекчи незаето
стта до значителна степен
ще
намали и миграцията
особено в граничните общи
ни, в които живее
смесено
по национален състав
насе
ление. С електрификацията
тп “гпищата и изграждане
то на пътища, се създават
също подобри условия за
живот в тези краища.
С реализирането на нови
развойни програми, с разши
ряване на съществуващите
производствени МОЩНОСТИ II
премахването на „тесните
места“ в производството в
съществуващите мощности
— ще се създадат условил
за заемане на нова работ
на сила. Трябва да се пзн това. че се илани
ра занапред по-пълно да се
използват
съществсващнге
Ресурси в селското ‘ стопан
ство.
С
по-ускорено развитие
на Южномораьскн регион,
особено на граничните обшини, в които миграцията
е най-рязко изразена, се
създават
предпоставки за
по-динамично развитие и на
тези краиша. Тези конста
тации изнесе за в. ..Братст
во“ Мома НОВКОВИЧ, пре
дседател на Скупщината на
Южноморазски регион.
В Прешево например
създават условия за заема
на на работа на около 900
работници. Те ще бъдат за
ети в цеха за производст
во на стъкло за автомобил
ната индустрия, сетне в цеха за пластмасов амбалаж,
в цеха за хидравлични цилиндри, а в план е да се
зайчар
построи и цех на
ски „Кристал“, „Симпо“ ог
Враня, „Заваривач“ и др. фа
брики от по-развитите огу
щини в републиката.
В Буяновац иде бъде обез
за
печена работа в цеха
производство на минерална
сетне се планира да
сетне
бъдат изградени цехове за
производство на детски ооу
вки, а предвижда се и раз

‘

ппВ™ОСИЛеград би трябвало
Да се открият възможности
за трудоустрояване па 700
Души,
предимно с нзгра >ада
„„
пето на цех за производст
во на конфекция, сетне цех
за производство на върбови
пръчици и др.
В Сурдулнца например би
трябвало да се открият 100
нови работни места в цеха
за производство на чистачи на стъкла за автомобили, кутии за акумулатори,
сетне цех в дребното ого
панство, изграждането на го
стилничарски
обекти
на
Власина. В Търговище сьшо би трябвало да се трудостроят към 700 работници
в цеха за производство на
,чаши за
айран и някои
произведения от пластмаса,
сетне да бъде построен нех
на ..Прехрана“, какго и ла
се доизгради линия на „ки
лнмарата“. Предвижда
се
също и да бъде изгоадена
и пусната в действие нова
линия на „Косимод“ и др.
В Църна трава би трябва
ло да бъдат заети в дъовообработващпя цех, в Вой
ник ще се строи плантаж
с лозя на площ от 200 хек
тара, а във Владичин хан
ще се разширят площи гс
на „Делишес".
В Лебане ще се извърши
реконструкция на линията
за производство на аеросол.
Както подчерта Новкович,
в Южноморавски регион се
правят големи усилия за
по-ускорено стопанско и обществено развитие.
Миливое Стаменкович

Отминаха времената,
ко
гато загивахаграничарите, защищавайки
своята
родина. Но врагът никога
не мирува, и затуй и днес
граничарите крайно
отговорно изпълняват своя Дъ
лг. Такива са и граничари
те от застава „Свобода“ на
югославско-българската
Мр
аница, съзнавайки зсек! [
миг, че иеповредимостта на
границата е основната им
задача.
Записката от тази заста
ва нарочно започваме с вре
мето, когато загиваха
наши граничари, защото кр
ай самата
гранична
ли
ния стои паметник на заги
Налия граничар Милан Ми
лентиевич, убит от българ
ски шпион през 1951. Милентиевич бил убит на на

ПРОВШАСЯВАНЕ ВА НОВА ДЕМОКРА
ЦИЯ - ДВИЖЕНИЕ ЗА ВРАНЯ ,
Вранянци и приятелите на
Врански край създават те
зи дни във Враня — Дви
жение за Враня, политиче
ска организация на всички
граждани, готови своите сп
особности, знания и средст
ва да вложат за всеобщия
развой и благоденствие на
Враня и този край — ни
осведоми Мирослав Нико
лич, председател на Иници
ативния комитет
на Дви
жението.
Съзнателни пред народа и
историята, ние се обединя
ваме и сплотяваме в Дви
жение за Враня, което да
съдействува за таченето и
развитието на неговите ис
торически, природни, култу
рни, икономически духовни
и човешки потенциали, тса
то го превръща'» в по-хума
мен и по-богат, с цел за
хората в този край да се
създават по-добри жизнени
условия. В движението до
сега са се зачленили кьм
1000 души.
При провъзгласяването па
движението във Враня се
произнесоха и д-р Жарко
Ристич, професор па Иконо
мическия факултет в Бел
град, писателят Адам Пуслоич, сетне Раднвое Лазаре

Създаден Съюз на незаетите
по-бързо да се разрешава •гози
* Има ли изгледи
общината/
остър проблем на младите хора
нроблете
и
хуманитарни
На 25 октомври и Бабуми на младите.
шпица се' проведе учреди
Съюзът ще сътрудничи с
телно събрание на незаети всички
други
съюзи
и
те па което беше избрано
Н1С сс действува към мла
ръководство па тази самос
дежкия
съвет па всички
тоятелна и извъинартийна
равнища па
организацияорганизация.
Съю
За председател на
^Подета е и инициатива
за бс избран ГОРАН КОСза създаване на младежка
за
незает «"„иет,
н
кооперация.
подпредседател
ПОЛИЧ. преподавател ло
На учредителното
сьбгеография. На учредитс.-шо
присъстранис на Съюза
то събрание между
ДРУнезаети,
а
вуваха мнозина
се
че
организация
гото беше изтъкнато,
от тази
незаетите
в
Ба
Съюзът на
очаква в предстоящия гюбушница в предстоящия пс
риод да предприеме конк
риод .це се бори ва защи ретни мерки за трудоуст
та на интересите им,
за
рояване на младите лужни
по
създаване па
услови*
папи, които на клона
осъществя мше на имициа
заемане на работа в Бабуш
касамозаемаие,
тива за
лица вече надминават 1 .яяг
Фонд
за
то се формира
души.
разрешаване ма соииалииБратство * 2 ноември 1990

ша територия, а бил е в
цвета на младостта си, на
23-годидша. възраст. За няколко дни трябвало да отбие военната си повинност,
след
тригодишно
бдение
на граничната бразда. Рад
вал се Милан, че наскоро
ще се върне в родния си
край, но уви, този ден не
дочакал? Бил убит от и шионин и никога вече не успяЛ' жив да се върне в сво
ята Рача Крагуевашка.
Заставата „Свобода- с по
строена през 50-те години
И днес тя издържа зъба
на времето, защото грани
чарите я поддържат
доб
ре. Вътре владее спретнатост и ред. Във войнишкия
клуб
телевизор, книги,
шахматни дъски...
Начело с взводния I кла

ВРАНЯ

& ЬАЬУШНИДА

тич,

ЮГОСЛАВСКО-БЪЛГАР

Зорко граничарско око

ширяване на мощностите на
„Метал“ при премахване на
„тесните места“ в този про
изводствен цех.
* Медвежда би трябвало
тпулпгтСъЗДаДат условия за
тРУДострояване на 1000 ДУши, като се разширят про
изводствените
здаРе. „Термовент"Ве а би
трябвало да се строи кон-'
фекционен
цех в Туларе,
както
._пл и цех за производ
ство на горни части па обу
ВКИ И др.

НА

Трябва да сс напомни «
това, че Инициативният ко
СЪмитет па Младежкия
вст в Бабу шпица, освен то
ва организиране па мдади
те, в последно време, раз
вива все по-оживеиа лей
пост. Създаден е и С-1.ЮЗ
па учениците начело с ДеОбщиис
яи Лазарсвич и
Съюза
ка организация на
пред
па извидииците. За
Съюза
ма
и ши
седател па
избран НЕБОЙ
дниците е
ША КОСТИЧ, а началник
—щаба в предстоящия ме
риод ще бъде МИЛЧН ЧИ
РИЧ.
активност
Раздвижената
па младите в Бабушнншка
община може само да ра
два, ако сс има в предвид,
че броя на младите хора
напоследък намалява.
Д. Чприч

вич, председател наГлавния
отбор на Нова демокрация
— Движение за Сърбия Све
тлана Бъркич, член на Гла
вния отбор и др.
М. Стаменкович
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА
„ЬРМА“ — ЗВ1ШЦИ

■ ■ ■

са Боро Николич гранича
рите пазят родината
си, •
ежедневно изминавайки и
5—6 километра.
Николич
вече се е „сродил“ с този
край. Седем години, с тук.
Но казва, Не не му е теж
ко, защото в къщи го ча
кат съпругата му и 5-годн
шния му син.
В тази гранична застава
отбиват
военната си по
винност и десетарят
Ма
рио Бебек от Сараево, Ро
берт Кузмич от Загреб, Гр
адимир Яношевич ог Хладово, като готвач, ог кой
то граничарите много
са
доволни. Тук са и десета
рят Бериард Капичог Мари
бор. Ислям Чохил ог Пре
шево, Раденко Ритан
от
Банялука, сетне
Наджег
Бугари от Сува река. Дра
голюб Попадич от Плевля,
Енвер Красничи ог Глого
вац, Анутн Тръстеняк
от
Ормож в Словения, Сречко Таплименац от Чакоц.
Граничар е и Марян Ерос
от Шентиль от . крайния се
вер на нашата страна, Др
агомир Мърдакович от Негодин и др.
И всички те живеят по
братски, като едно сплоте
но семейство.
Райко Бабнч

ЗЕМЕДЕЛСКАТА

КООПЕРАЦИЯ

Сушата и храната за
добитъка - основен
проблем
* Площите, на които е разчитала земеделската коо
перация „Ерма“ все още не са й отстъпени * Горското
стопанство от Пирот залесява ливади и пасища.
Своевременно при създа
ването
на
овцефермага
„Църни връх“ — за 1200 ов
це и 300 кози, с оглед на
тогавашното
преустройст
во на земеделската коопе
рация „Будучност“ в Бабу
шпица, комплексът плот п
близостта па овцефермата
па земеделската
коопера
пия „Ерма“ е бил обещан
да бъде отстъпен па пея
Тази площ е подходяща за
механизирана обработка и
тогава в „Ерма“ са взели
решение да построят овцеферма с такава мощиосг.
Днес проблемът си оста
ва същ: споменатата площ
не е дадена па земеделска
та кооперация „Ерма“, а е
отстъпена на земеделската
кооперация във Велико Бо
шише. Сега сс явява проблем — откъде да се обезпечи достатъчно храна за
Проблеовцете и козете?
мът сс изостря още повече. когато се знае, че Горското стопанство .което е
и
собственик па ливади
пасища, именно тях залеся
ва, стеснявайки и без топа
малкцте пространства за
напасване на добитъка.
В звонската кооцераипя
вярват, че най-сетне в обнишата ще се намери репробпем.
шепне за този
Още повече, че площи, ко
ито са годни за мехпшпп-

рана обработка, относно ко
ито вследствие на това мо
гат да дадат двойно, _ па и
тройно повече
качествена*
храна, засега Великобонинската кооперация
ползува
за напасване на животните,
които минават раздалечина
и до 70 км.
Прибраното
пък сено се превозва, а то
ва са допълнителни (и според нас ненужни) разходи.
Инак тази година и су
шата се отрази зле върху
запасването с храна за зи
мата. Втори фткос изобщо
не е имало. За да се обез
печи храна разходите се
увеличават, а това поскъп
ва производството. Земецед
. Ерма“
ската кооперация
от своя страна прави всич
ко възможно
да осцп-ри
храна. След изкупуване на
още 50 хектара площи ще
се създаде закръглен юмпл екс от 500 ха, Пои това
са създадени и 120 ча из
куствени ливади.
Докочкото се реши въпроса за
площите, конто трябва, да
отстъъпи земеделската
кооперация „БудучиосгV про
блемът за храна на живот
ните на звонската овцеферма окончателно ще бъде ра
зрешеи.
Ст. II.
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Няма програма, няма
абонамент
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Неспокойно дере

Трънски Однровци — Звонци )3
момента е напрегнат строеж. Ня
колко десетки строители от чети
ри фирми — две частни и две об
ществени с
мощни машини вече
са пробили ново трасе между тези
две селища и понастоящем работ
ят върху изграждане на съвремен
но асфалтово шосе. Огромните зъб
ци на машините ръфат девствените
предели на изключително прелест
ния край, създавайки възможност
пристигналият асфлат до Трънски
Одоровци до продължи до Звонска
баня. А след това вместо околовръс
тния път Бела паланка — Бабушни
ца — Звонци — Звонска баня, ко
йто се отклонява от международ
ния магистрален път Западна Евро
па — Близки изток, до Звонска ба
ня ще се стига с отклонение от
Суково.
Онова, което е съществено: с
отклонението от Суково пътят е
повече от два пъти с по-късо раз
стояние (23 км) в сравнение с око
ловръстния път от Бела
паланка
през Бабушница до Звонска баня.
И още нещо: пътят срещу течение
то на река Ерма, относно из ней
ната клисура, е без стръмиини и
резки завои, с каквито изоблиегву
ва околовръстния път. А да не го
ворим и за хубостите, които откри
ва през тези предели: прочутата до
лина на р. Ерма, със световноизвес
тния Погановски манастир и други
забележителности.
Денят е октомврийски: топъл,
приятен с мека светлина. Въздухът
е кристално чист и само на отсеч
ката, на която бумтят машините се
вдигат облаци прах. Но за да се
стигне от Трънски Одоровци, след
като се напусне рейса, заминаващ
към Искровци и Петачинци, тряб
ва да се измине пеш още към пет
километра по временно приспосо
бен път, някога бил коларски, мо
сега по-разширен от булдозерите и
приспособен за временна употреба.
Хората обаче, които идват с
СТРАНИЦА 10

Ие винаги има програма, някога приемът е некачеена голямо число 1рджтнеп, по инатът и безотговорността
неприемливо големи: нсофидани от общината засега са
Лг»..«инята
има
1Й
всяко
грето
домакинство
в
оощината
циално всяко р
м
абонати, от които саапарат, но официално има
мо 100 заплащат абонамент
мо 100 души заплащат абоНапрегнатите отношения
иамент! Навиците от незамежду Радио-телевизия Бе
плащането на ТВ абонамен
лград и едно число граждатите се пренасят и на радио
пи от Босилеградска общи
то.
Официално само 205 ду
па продължават. РТБ досс
ши в общината имат радио
га положи известни усилия
апарати (!), от които само
и създаде условия телевизи
над половината заплащат за
опийте й програми да се
дължителния
абонамент.
приемат в повечето места в
За безотговорното отноше
общината. Преди известно
ние и на РТБ , и на едно
време в „работа бяха пусна
число несъзнателни гражда
ти“ още два прелредеватени
стана дума и на една се
ли — един над Горна ,а вто
сия на ОС. Ще се търси —
рият в Долна Лисина. Обабе посочено на сесията —
че все още не винаги се
от РТБ да изпълнява всич
приемат програмите ,особеки условия за обезпечаване
но втората програма. Често
па качествена програма, вкпъти приемът е нскачестлючавайки и за въвежда не
вей. Всичко това създава ие
на третия канал, но не мо
доволствие у народа, който
же хората нелегално да по
го изразява чрез незаллаща
лзуват услугите на РТБ, а
не на абонамента.
да не заплащат абонамент.
Инатьт-поради това че
Ще потърсим от РТБ да из
РТБ не изпълнява всички ус
върши контрол на телевизо
лооия и безотговорността на
едно число хора обаче не
рите
в
общината.
Със
заплащане
могат докрай да се приемат.
редовното
ще се създадат условия пре
Неофициално узнаваме, че
предаватели да се изградят
всяко трето домакинство в
и в други места в община-'
общината има ТВ апарат.
Официално само 437 са за та — бе подчертано на се
явили, че притежеват ТВ
сията.
апарати. От тях обаче саВ. Б.

коли предпочитат да изимнат тази
отсечка, въпреки прахоляка и изро
ваните места, а след това от Трън
ски Одоровци до Суково да се ,,ст'
снат“ до магистралния път за два
десетина минути, вместо да заоби
калят през Бабушница до Би.а па
ланка. Всъщност между колите
най-много са с регистрацията на
Пирот( без оглед дали се касае за
пиротчани или димчтров! радчанм).
Въпреки хубавото време, отро
ителите бързат. На прогнозите, че
хубавото време щс продължи
до
края на октомври из Влрнаг много.
От опит знаят, че планината знае
да изненада. А пътят минава между Влашка планина и Гребен, по
точно вч подножието на „Стража*
и други планински бърда и вериги.
Мощни камиони с бетонобъркачки
ирикарват готов бетон за
огромни подпорни стени, които извися
ват ръст над главозамайващи, отсечни стръмини.
строители!* Те сГГ

иай-^л.Ги сеГ'на“од. И“

ф^Я''ма™ос™ТсРТедалищГСТва
Прокупие, "о в която па^ят ст

"ГоГе

от всичко, което
тук ги съпътствува.
Синеблузите работници са убе
~ Любезен народ, много любе- дени, че с усърдие, с добра органи
зация
ако времето послужи поп™пСПОДеЛЯ " Миле Трайковски, дълго, иновото
трасе Трънски Одо
ровци — Звонска баня ще завършат навреме. Старото трасе, с тунела е отбягнато поради
нецеледуши съобразност. Що
се касае до .хорасе "раСи^прТгнато ЙскаТдТка та, те правят всичко
възможно
жа, че тук работят четири' Липмн 522?" и невъзможно) да попривършат този обект. Те нямат други гр
на разстояние пет—шест кшгамгт
си засега. Домашните грижи са
Ра. но сътрудничеството между нас
е отлично. Оказваме ги
„I,, с далече, зад тези стръмни планинседин на други когато затштбпл ^
ттгЛ?РИГИ' КОИТО от своята мъдра
преки че сме конк^еш™.
’
височина
гледат смутено гъмжесе усмихва широко
~ 11
ЩИЯ чевешки рой и машинна зао
широко.
че
Същото потвърждава и Митевс- , рва!1ост’ 0ез да подозират,
ТИР Н° Те’ когато построят пътя,
но е по?2кпо раб?.тещ в "Градня“,
СНЯТ стотиЧи хиляди хора
ботят въп^ „
Македбния. Те ра
тук и да.се изумяват от
стегш
подпоРии и - обложни
‘ ата красота, което през октомо хоп ™ , В грУпата са повече
що Тц!?0®™ край и изоб- ври с пъстрилата й разнообразието
пппиСеННИТе багри ги прави още
е от
Р°ВГрадско- Доволен
Темпа- от св°ите работници по-привлекателни.
ъ
Стефан Николов

Гфгами:ПР;ва*ИоГ СкоГ; Тн^Л? часа^Гев^

Раб°1!П'

— ■ - •е г™г„г дгьггяг •
Микан Басарич от фирма „Ма
е родом от Драгачево. Те ра
На 5ЗКОПНИТе Работи, Опитен
вник освенИЛчеПРсеДИ 1089 ■" Д'-,бРО
вник, освен че се
въодушеьлява
от
природа, много по
вечепрекрасната
е въодушевен от шриема на
местното население, от ръководителите и персонала в Звонска бяп.,
Той споделя:
'
''
Тук срещнахме изключетелен прием. Рядко някъде местните
хора са толкова гостоприемни, дру
желюбии, искрени. Не ни отминават без поздрав, без /въпрос
как
вървят
работите, тр'яб>й ли
„ся-

Братство * 2 ноември 1990

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШ

ГРАНИЧНО
ДРагоманИ(нрь)'тво
(СФРЮ)

СЪДИЯТА „ЧЕРПИ" ДОМАКИНИТЕ

ДИМИТРОВГРАД

ОФК НИШ — „АСЕН БАЛКАНСКИ“ 1:0 (1:0)
Ниш, 28 октомври 1990 година, игрището на „Новоселац“. Зрители: 200 души4. Времето — облачно, теренът
хлъзгав. Съдия Ристич (Д. Душник) 1. Голмайстор М. Кръстич. Жълти картончета: М. Живкович (ОФК Ниш); Сто
янов и Стефанов („А. Балкански“)

"ЬЛЕН РЕВАНШ НА
ДНМНТРОВГРАДЧАНН
ванш —
ман (НРБ)
шираха на драгоманци

и пьт напъано се реван-

Този
ПЪТ димитровградските спортисти
победиха
две,. а избориха наравно в
в
една спортна дисциплина.
По шахмат Димитровград
чани бяха по-силни,
като
нанесоха поражение на цомашния отбор от
9 1/2 :
2 1/2 в двукръжен мач на
шест дъски.
Ето и резулта
_
тите: Емил Младенов — Бо
ра Андрич 2:0,
Стоимен
Илиев Слободан Миланов 0:2; Димитър Василев
— Петър Гигов 0:2; Стоян
Аначков — Младен Алексов 0:2; Младен Мадов —
2Васил Стоименов 1/2:11/2;
Борис Илиев — Мирослав
Комненич 0:2. В отборното
класиране Драгоман — Ди
митровград 2 1/2 : 9 1/2.
В тенис на маса дилштровградските тенисисти се
реваншираха напълно. То
зи път те победиха с 5:4,
със същия резултат, с койМЕЖДУ ОБЩИНСКА
— ГРУПА „ЮГ:

то преди една седмица за
губиха в Димитровград.
Във футболния мач, след
много обрати,
резултатът
гласеше 3:3. И в тази спортна дисциплина
димитровградчани бяха по-добри,
обаче- пристрастният съдия
настояваше да загубят ма
ча. Той не призна гол на
„А. Балкански“, а отсъди
несъществуваща дузпа
за
домашния отбор на Драго
ман.
Спортните състезания между Димитровград и Дра
гоман преминаха в спортс
менска , атмосфера и прия
телска дружба между два
та града.
Уточнено беше, също така, в скоро
време да се
одиграе футболен мач меж
ду отборите на с. Габър
(НРБ) и „Партизани от се
ло Жслюша. Първо габерци ще гостуват в Желюша.
Д. С.

ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ

ВРАНЯ

МЛАДОСТ" В СРЕДАТА
НА ТАБЛИЦАТА

тг

В десетия кръг на есен
ния полусезон от настоящо
то футболно първенство в
Междуобщилсха
футболна
група
дивизия
Враня
„ЮГ“ босилеградският
фу
тболеп
отбор
„Младост“
бе свободен. Едноседмична
та пауза за управата на отбо
ра бе момент да анализира
досегашния ход на първен
ството, а треньора
ГЕОР
ГИ ГЕОРГИЕВ подчерта:
част
— През изтеклата
футболно
на настоящото
имахме и успървенство
пехи и падения. Общо взе
на
то, със спечелените 40
сто от възможните точки,
не можем да бъдем доволни. Още повече, че в нас
чалото на първенството
още два отбора бяхме найсериозен кандидат за върха на табелката.
Сега след проведените де
вет кръга нашите оптимие
изявления са би*
тически
ли само желания, а не и
възможности.
Се
реални
задоволим, ако на
га ще се първенството
се
края на
между първите
намерим
този напет отбора и по реорганипа
чии, с оглед дивизията,
п>
зацията на
условието и зала
пълним

в
пред да се състезаваме
тази дивизия.
проведените
Инак, след
на
девет кръга, до края
есенния полусезон има да
още
два,
а
„Мл
се играят
адост“ има 8 точки или 4
победи и толкова поражеиия.
Най-вероятно с една точ
ка отборът ще бъде нака
зан, поради това, че не оти
на
де па мач с отбора
„Бурими“ от Жуинпи — Пр
ешевска община.
Кои са причините за ела
бото класиране? — бе един от въпроситс ни, с кой
то се отнесохме
към Ге
оргиев.
Има и обективни, об
ачс повечето от тях са от
Прс
субективно естество.
ДИ всичко няколко от фут
болиститс и това онези ко
иго трябва да дават физи
отказопомня па играта,
ват иослуишост — ие искат да играят когато тряб
млади
ва да гостуваме, а
достате все още нямат
опит. В

“\рсЕГ”“

ш

нишо ПОЛО. и досега
пряко ш/ияеха
иьрху ><Ра
йпия мластмсмт.
М. Я.

ОФК НИШ: Йованович 6,
Б. Живкович 6, Стефанович
6, Стаикович 6, М. Живко
вич 7, Г. Груич 6, Д. Груич 6, Р. Кръстич 7, М. Кръстич 6, Джорджевич (Лазаревич) Митрович, (Сганкович 6).
АЛЕН БАЛКАНСКИ: Со
колов 7, Стоянов 6, Й. Хри
стов 6, 3. Христов 7, Стефа
нов 6, Колев 6, Младенов 6
(Статов 6), Ц. Хрисшв 6,
Кръстев 6, Михов 6.
Младият и отслабен състав на „Асен Балкански“ от
Димитровград претърпя в
неделя минимално пораже
ОФК
ние от отбора на
Ниш. Веднага, да кажем,
че поражението беше неза
служено. Съдията на мача
Ристич на всяка цена се
стремеше да помогне на до
машния отбор. Момее да се

каже, бе той подари две,
точки на ОФК Ниш. Той
проявяваше търпимост към
грешките на нишлии. Дори им „прости“ играеие с
Свърлиг
ОФК Ниш
Младост
Раднички
Долевац
Будучност (П)
Новоселац
Омладинац
Мрамор
Асен Балкански
Слобода
Будучност (ПК)
Прогрес
Рудар
Палилулац
Куршумлия

11
11
11
10
10
11
11
10
11
11
11
11
10
11
11
11

ръка в наказателното поле,
като предизвикваше смях
в обективната домашна пу
блика.
Й покрай поражениего
имаше
„Асен Балкански
шансове да мине по-добре.
В следващия кръг димих
ровградчани ще играят с
отбора на „Омладинац“ ог
Малошище
в
Димитро^
град.
9
8
6
6
5
5

2

1
2

1
1
2

2
4
4
4
3
3
2
3
3
2

4
2

1
1
4
2
2

1
1
2

0
2
3
3
4,
4
4
4

6
7
4

6
5

7
7
6

32:7

18

20:10
17(1)
19:13
13(1)
12
26:15
17:21
11(1)
10
16:17
15:14
9(3)
14:17
9(1)
16:20
9(1)
8
20:17
8(2)
19:17
8(2)
10:21
9:18
7(1)
14:27
7(1)
6
15:22
20:23
5(1)
Димитър Ставров

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ — ПИРОТ

На 8 ноември 1990 година
се навръшват

ПРОДЪЛЖАВА
„ЧЕРНАТА СЕРИЯ”

от смъртта на нашата мила и
незабравима съпруга и майка,

„ПОЩАР“
ЗАН“ 7:3 (3:1)

ТРИ години

„ПАРТИ-

Пирот, 27 октомври 1990
година. — Продължава „че
рната серия“ на „Партмзан ‘
от село Желюша. Този път
той претърпя същинска ка
тастрофа от „Пощар“ от
Пирот дори от 7:3!
Като характерно за тази
среща момее да се посочи
това, че желюшани не из
ползваха .много шансове, а
домашните даваха голове ч
от позиции, от които труд
но се вкарва топката в мре
жата.
С последното поражение
„Партизан“ се прикова за
дъното ма табелата и въп
рос е кога и дали ще се
помести лесно оттам.
Следващия път
..Паптнзан“ ще играе с ..Танаско
Раич“ от Пирот. Дали жслюшани ще успеят след пя
колко поредни пора месния
да спечелят най-сетне дпо
Д. С.
точки?
Р ЧЕСТ НА ПРЛЧЧИКЛ
НА РЕПУБЛИКАТА — 29
НОЕМВРИ

ОТКРИТО
ПЪРВЕНСТВО
ПО ШАХМАТ
груна
В Димитровград
шахматисти раздвижи ши!
циатнва в чест па Деця па
29 ноемп*
Републиката
ри — да се организира ша
турнир
— 1ЮОТЦС
хматсп
лно първенство н града, ка
то се играе по така парссишвейцарска
чената
стсма. Към инициатива со
гостилиичарско*
приобщи
нредприятуристическото
което отсть
тис „Балкан",
ппа :ш шахматистите една
помещение п хотела и оре
апечава 1гьрпа награда. Ос
таналите награди
обсзпсчала СОФК-а
трябва
да
се
Наскоро
създаде оргапнзапнопсп ко
па
митст за пропеждано
турнира.
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Младена
Тодорова
- отДена
село Смиловци
Е същия ден ще посетим вечния и дом на гробищата
в Смиловци.
От опечалените ,

На 5 ноември 1990 година
на димитровградските грооища, в 11 часа, ще дадем
ЧЕТИРИДЕСЕТДНЕВЕН
ПОМЕН
на нашата мила съпруга, майка и баба

ЕАИНКА
НИКОЛОВА
Каиим роднини и приятели да дойдат в този ден и
да посетим вечния й дом и положим цветя на грооа и.
Опечалени: съпруг Цветан, син Велин, сна
ха Виолета и многобройнн роднини, близки
и познати.

На 30 октомври 1990 година се навръшват
6 ГОДИНИ
от смъртта на милия и незабравим баща, свекър, тъст и
дядо
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ТОДОР
ЗЛАТАНОВ
от село Лукавнца-

От скърбящите
р.".
и:.

д. С.

СТРАНИЦА 11

Братство

* 2 ноември

сатиРа * забава
НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

КАНДИДАТ
Е, моз побратиме! Кво може раШца — то] не
може нико]!
До]доше при мене Млаца Лапин и Неша Мрсннк. Бел1шм да ме питу]у чу орем ли. А кад мо
]а 'Цвета тури на астал шише ре1пцу и чаше,
они заборавпше за какво су дошли, него одма
почеше да „бистре“ политику.
Млаца: А, бре! Гледасте ли сциоч на телевизщу ошуа наши, горе?
Неша: 1а и’ гледа' па ми се стужнн од н»и'.
Они се, бре каразу к'о ми, сел>аци, у задругу.
1а: Е, немоЦе тека! То] су акълне главе...
Млаца: Море, Тошо, не тупи га! Не видни!
ли да сваЬи наврта воду на свозу воденицу?
Неша: 1а ви кажем да они несу понаметни
од нас.
За: Море, манете ви н>и', него а.)де да си испщемо...
Кад се нацврцка'мо, Млаца рече: 1а више за
онакви не гласам!
Неша: И за! Само могу да гласам за омота
кога познавам.
Млаца: Познавам тебе, Тошу...
Неша: Е, бъш смо ми за посланици!
Млаца: Што да не! Еве, какво вали Тошн?
Домачин, работан...
Неша: Дрт!
Млаца: Овде трт! Нема повише годиие од
Титу, кад ^е било рат.
Неша: Тоша ]е прос’ сел>ак.
Млаца: А Тита какъв ^е бил5 Шлосер! Тоша
• бар не]е бил у апсу!...
Неша: Добро, добро! Ако почнеш да набра]аш
н>егове бруЬе, че да ни се огади реЬща! Него,
не можмо ми тиЬем тека. Требе да имамо странку, па програм...
Млаца: Че да ]у направимо! Има да се зове
— Селачка странка!
Неша: Нека буде! Да во] негацемо крчму!...
Млаца: А наш 1Ерограм има да буде овакъв:
ви знате да се човеци на]више сваЬа^у због меце. Е, ми нечемо никакве меце у нашу државу!
Неша: И не]е важно кош ]е каква наниза! •
Млаца: То] ти веру^ем. Ти си се учил при
Коку Циганку!

Неша: Марш, маЬе ти га! Кад смо били на
беше запретал код зед
печалбу у За]ечар, ти се
бе*
ну Вларшу, к'о прасе у цнбру, па ти се у|пи
оше истаишш 1<’о...
1а: Стууу! Очете ли ни да ми пи.)смо или..
Млауа: Очемо да будо како кажемо ми, сел>ацн!
Неша: Дабоме! Да се зпа]е поило еу млеко
жито, ]агаици...
1а: И да се смали норея!
за
Млаца: Алал ти чук, Тошо!. Тебе чемо
посланика!...
... Упрегпул сам ]а Булку и Шарку и ]сръм,
укачил сам се у кола па тсрам по пут. На ]сдчу
каиату пише: Живеле Се.ъачка странка, а па ДРУгу каиату пише: Тоша ЛужиичЬи — народни па
слаиик. На препьи калкан, кудс су па краве ренови, пише: Нема лабаво. На дзапьи калка!',
над растоку, пише: Еве ви га!
ЧавЬе лету над пооране 1ьиве, луди се удзрли
у мене к'о у мечку, а ]едън окну:
— Ако Бог да, Тошо?
А ]а: Идем у агитацщу за посланика!
— Море, мами се ти од Ьавола, нею ори гьиву, да не гладу]еш!
— А, ]ок! Идем да им покажем!
— Пристал деда уз говеда! — рече ]ецна ба
бичка.
Излезоше краве на йут. Кад требе да иду лево, ]а вуснем Булку, и она ровне. Кад требе да
иду десно, ]а вуснем Шарку, и она ровне. Кад
иду право, \а се репчим и мислим си како чу да
будем посланик. Од)еднуш, прека] мене провужда лимузина и заустави се пред краве. Оне се
уплашише, па у ]еднак. Кола се изврнуше! Из
лимузииу излезоше — милица]ци! 1а — трг! Тща
стра' ми остал ]ош од оне]а годиие кад ни влас'
узимаше жито, стоку...
... Пробуди’ се. Мило ми што сън не]е истина. Осети' да ми Цвета собула само опънци. Не
ка ми ]е она жива и здрава, а посланици че си
буду онща ко]и су си и били!
Тодор ЛужничЬи

ПЛУРАЛИЗЪМ
Скиоре,
ми ™ ЕЕР0ТИ^П\ -ТТЯ-,
*/•'?, у няс ь СЕК
Т^Хячерикя ивпгецт- в ямеРИкя пия оя- рет/влРкя т>
РШ,
чодветтргии,,.
-с
хяш?
V?

НОСЕНЕ
ГОСТИ НА
ГРЪБ
до
Преди тридесетина години
Звонска баня се идваше с влакчето
Чиро“ от Суково. Гарата се ками
раше до река Блатъшница, на око
ло 300 метра от бамята и вилите.
Обикновено
пристигащите
гости
носеха и багаж: кощрици, сандъче
та куфари, кутии и попя коя тор
ба Ние няколко депа от Ясенов—
дсл идвахме и носехме не само оагажа, но и по някоя баоа за нари.
С нас беше и един малък човек, когото наричахме Томо Иноло. Той често пъти се грабваше и
за багажа, но и за някоя баба, ко
ято изнасяше на гръб от гарата до
банята. Един път „Пиколото" поне
се една дебела баоа.
А пътеката
върви почти право нагоре. Намет
нал се, съвил се под
огромното
бреме, носи я той, носи, па я оста
ви да си отпочине. Носи Томо, но
си дебелата госпожа за 10 динара.
Ние децата след него се задавях
ме от смях, а той все мърмореше
под нос, от което долавяхме как
я проклина и пустосва парите, ко
ито щял да спечели. Е, такива бя
ха онези времена!
Записал: Йордан Миланов

ШОПСКИ ХУМОР

един

ш

Стоян 1унин онл извикан
за някаква справка в оощината. кметът разтворил едип
тефтер и го попитал:
ъ
— Име/
— Стоян Гунин!
— А презиме/
ъ
— и през зиме, и през лете, господине кмете, се съм
Стоян 1'унин...

!

КУЧПЙ
Един заселец на път за дърва минал край
стадо овце. Кучето мълчешком -се спуснало подире му и го ухапало. Заселецът се извъртя.: с
брадвата, фраснал кучето по главата с острието
и то се проснало на земята. Стопанинът го дал
под съд, за да му плати обезщетение.
— ,Тп защо уби кччето на човека — попитал
го съдията.
— Утепах го, оти ме уапа по ногата!
отговорил заселецът.
— А не можа ли да го удариш с дръжката на
брадвата?

КУ!

— Заселецът се почесал зад ухото, па рекъл:
— А оно оти ме не уапа със задницата си!...

I*

(Из в-к „Шоп“)
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