
ьрштВо е Указ на президента на 
СФРЮ Йосип Ьроз 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 ма 
братството и единството 
между нашите, народи и 
народности.
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Й-Р БОРИШ НОВИН 

СИ ЛОДДДЕ ОСТАВКА
ИЗЯВЛЕНИЕ НА СЛ0Б0ДАН МИЛОШЕВИЧ

СЪРБИЯ Е ЗА 

ЮГОСЛАВИЯшвташви
ПОСЛЕДИЦИ ЗА НАШИТЕ ГРАЖДАНИ И

гтАгОДИ

!
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ЗАЯВИ, ЧЕ ПЛАНЪТ ЗА РАЗБИВАНЕТО 
НА ЮГОСЛАВИЯ ВЛИЗА В ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ЕТАП И ЧЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЗА 
СМЕТКА НА ЖИЗНЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА СРЪБСКИЯ НАРОД. — НА ИЗПИТ Е ПАТ 
РИОТИЗМЪТ НА ВСИЧКИ НАШИ ГРАЖДАНИСлед тридневно заседание 

на Председателството на 
СФРЮ във функцията на 
Върховно командуване на 
въоръжените сили, предсе 
дателят на Председателство 
то на СФРю Д-р Борпсав 
Йович даде изявление за 
обществеността:

Някои за това вече са се 
подготвили и въоръжили 
други вярваха, че техните 
права и свободи ще гаран 
тира Югославската наро 
дна армия, относно въоръ
жените сили на страната. 
Председателството 
СФРЮ упорито настоява да

Слободан Милошевич на 16 март т.г. поПредседателят на Република Сърбия 
РТВ Белград се обърна към гражданите на Сърбия със следното изявление:

ки народ на самоопределе
ние.

С оставката си на фун 
кцията в Председателство
то на СФРЮ и Върховното 
командуване на въоръжени 
те рили д-р Борпсав Йович 
отби да приеме блокадата 
и обструкцията на държа 
в ни а връх в критическия 
момент за съдбата на стра 
ната. Смятам, че оставка
та на Борпсав Йович в да 
дените обстоятелства пред
ставлява постъпка - на отго 
ворен човек, което не се 
наема да VчаствVва в раз 
падането на своята роди
на. и акт на бунт срещу 
обструкцията на държав
ния връх.

С оглед на така настана

— Снощи Югославия па 
влезе в заключителния ет 
ап на своята агония.на

Председателството па 
СФРЮ отдавна не фуикци 
онира, а илюзията за нас
тояването на Председател
ството на СФРЮ и за уси 
лнята му, които всъщност 
липсват, от нощес е мрът- 
ва. Това не. е крачка наз
ад, но крачка напред, за 
щото н грубата истина е 
по-дебра от илюзиите и лъ 
жпге. Югославия остана 
без своето • Председателс
тво, но не остана без рабо 
тпнците, без селяните, без 
милионите свои граждани
и хора, конто почтено 

I предано работеха,
; своята земя, грижеха се. 

за своите семейства. Мили

и
пазеха

Слободан Милошевич
лото положение искам ла 
обявим, че Република Съ 
рбия няма да признае ни- 
то едно решение на Ппед- 

СФРЮ-

онитс почтени и нормални 
хора няма да дадат своята 
страна.

ляванс N11 успешно разви
тие.

С директен саботаж на 
собствената си наредба за 
разоръжаваме на квазиво
сините формации Предсе
дателството па СФРю съз 
даде възможност за създа 
ваие па републикански ар 
ми и, които представа ват 
непосредствена опасност за 
сигурността па страната, 
па всички пей пи граждани, 
а специално на република 
Сърбия и сръбския народ 
вън от Сърбия,
ОРГАН ЙЗИРА11А БЛОКА 

ДА НА ФУНКЦИИТЕ НА 
ЮИА

В 11рсдссдателството, ма 
СФРЮ, което е Върховен 
комендант на 
те слип па Югославия, пр 
ез цялото време от приема 
него на наредбата, па сце 
пача беше организираната 
блокада на функциите на 
ЮМА, която е длъжна п 
способна да защити наро
да от войната, било от гра 
ждаиска или завоевателна. 
Председателството па СФ 
РЮ цапраак всичко, така 
че собствената му наред
ба да не бъде п проведена 
и откъсването на отделни
те републики и части от 
Югославия за да про
карано чрез комбиниране 
па' политически маневри ,н 
въоръжени инициативи, 
есто по мирен начин, ирп 
зачитането правото па все

седателството на 
защото в наличните обсто 
ятелствп веоко такова ре 
шение би било нелегитнм-

ПЛАН ЗА СМЕТКА НА 
СЪРБИЯ

Що се касае до Сърбия, 
тя е винаги за Югославия 
•и никога топа лс е скрива 
ла. С дълбоко убеждение 
и гордост тя това казва и 
сега явно.

но. В паботата на едно та 
кова Председателство, кое
то се е реншло за леещите 
гоаиия на Югославия лич
но няма да приема никак
во участие в смисъл на 
пълномощията, които с 
оставката на Борпсав Йо- 
пнч съг"«счо Конституция 
та на СФРю биха били пр 
снесени на мен. Очаквам, 
че гражданите на Сърбия, 
югославската и междунаро
дната общественост ще г>а 
зберат, чеч нито един пат 
риот не може да приеме 
легитимитета на колектив
ен! шеФ на държавата, ко 
йто действува против ннте 
гритета на своята страна и 
валидната Конституция.

С блокадата па фупкцп- 
Iш П рсдссдателствотоите

на СФРю от страна ма но
ситслитс на политиката ма
дезиигеграцпя па страна
та, планът за разбиването 
па Югослави^ навлиза в 
своя заключителен етап. 
Този план се осъществява 
за сметка па жизнените ни 
терссн на сръбския народ, 

Сърбия, така и п 
Югославия. Вместо демок
ратична федерация, която 
на сръбски» народ, заедно 
с другите народи трябва 
да даде възможност за ми 
рей и равноправен живот 
в една държава, силите па 
аптисръбската коалиция са 
планирали и сега се упъват 
да осъществят разпадане 
то на Югославия. Югосла
вия съществува и тя 
може да бъде премахната 
с едностранчиви акти и 
политика па свършен

Борисав Йович
се спазват конституционно* 
стта, решенията да се тър- 

гю политически
конституцио-

„Граждани и гражданки 
на Югославия, 

обръщам 
тридневно 
дседатслството па СФРЮ, 
което във функцията па нъ 

комендат на въорь 
сили не прие оцен* 
обстановката в ст* 

нито решенията, ко 
Върховния 

сили

пътсят
уважавайки 
ината процедура и интсре- 

ма всички, иисистира 
се към противопоставяне 
па политиката па свършен 

и застрашаване чужди 
те интереси чрез приемаме 

едностранчиви 
мия с всички конституцио 
нпи средства, д които разно

сс до вас след 
заседание ма Прс въоръжени

какго и
сите

рховен 
жените 
ките за акт СкупщинатаТъпеят от

на Република Сърбия, 
съгласно актнте за поема
не на функциите на Скуп
щината па Косово на пър 
вата си сесия да приеме 
пейюппе за сменяване 
Риза Сапунджпя от функ
цията на член па Предсе
дателството на СФТРЮ.

чераната, 
ито

реше-иапредложи
щаб на въоръжените

Страната се намира в кр 
фаза на разпадаме 

па свър-
лага.

итична
чрез политиката 
тен акт, която 
по провеждат 
чните сили, пе 
нито конституционната 
стема на страната,

нане еЗа съжаление, това 
уважено. Досегашните 
литичсски разговори 
детето на Югослави*,

никакви чувстпитсл 
Напротив,

систематич 
сепаратисти 
уважавайки 

СИ

МО НО
за бъ-

ие •
В наличните 

тва на опит да сс нредизви 
кат метежи в Санджак и 
и Косово н Метохня наре 
днх мобилизация па запас

обстоятелефа- 
ннте- 

с побо
ла пое-

дадоха
ни резултати, 
изглежда, че па някои са 

залъгваме Ма

пито па
кт, защото реалните 
реси, постигнатите 
ди, демократичните 
папи*, и силата па народи 
те, които п пея живеят са 

за нейното оце

пито граждаи-1 тоналните, 
ските прав?> на другите. вмпослужили за 

обществеността, докато съ-ниТова застрашава да 
отведе в преки междуиаци 
онални стълкновения и гра 
ждаиска война.

(На 3-та стр.)гаранция(На 3-та стр.)



НАС |И Н| ПО СВЕТА
ТУРНЕ НА БУДИМИР ЛОНЧАРБЛИЗКОИЗТОЧНО

Гт -58К8ТКшЗИиК'ОСТАВКАТА
ВОТО НА СФРЮ,-----
ЛЯМ ОТЗВУК В СВЕТА ДОВЕРИЕ В 

НАШАТА ПОЛИТИКА
ТРИПОЛИ

Ш1ЕПШ1П шмПРЕД ВОЕНЕН 

ПРЕВРАТ? водач 
Моамер ел Кадафи 
приел в Триполи пре 
дссдателя на Босна и 
Херцеговина Алия И3 
стбегович, оповестя-

бийската аген
ция ДЖАМА. Тази аг 
енцип оповестява, че 
в Триполи Изетбего- 
вич пристигал на 16 
март. но не прецизи
ра целта на посеще
нието му.

Позововайки се на 
либийската 
Франс-прес 
ра, че до „посещение 
то на мюсюлманския 
националист Изетбе- 
гович в Либия дохаж 
да в момент когато 
Югославия е изправе
на пред сериозна по
литическа криза, пре 
дизвикана с оставка
та на шефа на югос
лавската държава, съ 
рбския комунист. Бо 
рисав Йович“.

В оповестеното съо 
бщение на Председа
телството на БиХ ме
жду другото се каз
ва, че в разговорите 
особено е изтъкната 
заинтересоваността на 
двете страни за по-на 
татъшното укрепване 
икономическите отно 
шения между БиХ и 
Либия.

Либиекият
турне. на 

съюзния секретар на външ 
иите работи е израз на до
верие в необвързаната поли 

югославските 
на бли

Близкоизточнонасекретар 
работи Будимир

Съюзният
външните 
Лойчар бе на близкоизточ- 

турие кргато посети по 
вече страни. Нашият секре 

се срещна с шефа на си 
Фа-

В повечето статии на световните агенции ,вестници, 
изтъква, че. след остав-радио и телевизионни емисии се 

ката на Борисав Йович Югославия би могла да се наме
ри на ръба на гражданска война, или Армията да пре
вземе властта в страната

но натика и
усилия за решаване 
зкоизточните проблеми. По 

Лончар

ва ли тар
рийската дипломация

ал Шар. Прие го и си 
председател Ха

време на турнето
Кувейт и Кайро.

ния преобладават 
че Югославия е изправена 
пред гражданска война и 
че „интервенцията на вой
ската е почти неминуема“. 
На пръв плац изтъкват ду 
мите на Йович, че „не же 
лае да бъде съучастник .в 
решенията, които водят ст 
раната в гражданска вой
на и разпадане“. Журнали 
стът на „Ел мундо“ преда- 

Белград се вярва, 
че оставката на Йович е 
насочена към това да даде 
подтик за военна интервен 
ция, докато „Ел индепен- 
диенте“ подчертава, че „хъ 
рватският сепаратист Сти 
пе Месич поема функцията 
председател на югославс
кото Председателство, но е 
въпрос дали Армията ще го 
признае“.

Радио София предава, че 
ЮНА е останала без глав
нокомандуващ, относно че 
сега е „под командуване 
на генералите“. В комента' 
ра на органа на Съюза на 
демократичните сили „Де
мокрация“ се казва, , че 
„извеждането, на танкове 
на белградските улици е 
било първото недвусмислен 
но доказателство за подли 
те намерения на консерва
тивните в Председателство 
то на СФРЮ всред които и 
на председателя. Йович и 
ръководството на Армията 
да въведат извънредно по 
ложение“.

„Югославия се намира 
на ръба на гражданска во 
йна“ — оповести Радио Шв, 
еция. Вестниците в Полша 
предават, че Председател 
ството на СФРЮ е отхвър
лило предложението на Въ 
рховното командуване на 
ЮНА за въвеждане на из 
вънредно положение. В-к 
„Газета виборча“ пише. че 
„на заседанието на Предсе 
дателството на СФРЮ е до 
шло до остро стълкновява 
не на две струи: консерва 
тивна. която са застъпвали 
армейските водачи и пред 
ставителите на Сърбия и 
Черна гора — и демократи 
чна, в която са били оста 
налите четири републики“.

оценки,Вестта за оставката на Бо 
рисав Йович, председател 
на Председателството на 
СФРЮ предизвика

в света. Италиански

рук
рИЙСКИЯТ 
фез ел Асад.

посети

В разговорите с предста
вители на тези страни ста- 

дума и за билатералните 
отношения 
на с тях. В разговорите с 

на кувейтско 
Садам ал 

особено

голям
отзвук 
те радио и 
пример оповестиха, 
милото ,на Председателство 
то поема Стипе Месич и че 
това е пръв път след 45 го 
дини председателка Югос 
лавия да не е комунист. По 
Очертават се и думите на 
Йович, че не желее да съд 
ействува в разрушаването, 
на Югославия и предупреж 
дава, че опасността от воен 
ен удар още не е минала, 
но че уж сега е увеличена. 
И в емисиите на унгарското 

Йович.

наТВ станции на 
че кор; на нашата стра

агенция.
констатИ' председателя 

то правителство 
Сабах на пример

е посветено, на 
югославски 

във възобновя 
разрушени я Ку- 

мини-

внимание
ва, че в участието на 

предприятия 
ването на 
вейт. Кувейтският 
стър-председател 
че югославски предприятия 

тук са получили * 
бъде от

подчертал

и досега
доверие, което ще 
значение за получаване на 
работа и занапред.

радио оставката на 
заемаше видимо място. Ун 
гарското радио пренася оце 
ика на наблюдатели в Бел
град, че войската би могла 
да превземе властта, с оглед 

„армейският

Будимир Лончар

ТИРАНА: АЛБАНЦИТЕ НАПУСКАТ СТРАНАТА СИ

на това че 
върх и сърбското рководст- 
во нямат доверие“ в Месич. 

Ненадейната и шокантна Бягат от „комунизма"председателя 
повече комп-

оставка на 
Йович още
лицира опасната криза 
Югославия, единодушно оц 
еняват вестниците във Ве 
ликобритания. ‘ Считат, че 
Югославист се намира пр-'

Премахването на Берлинската стена представява де- , 
финитивно рушене на реалкомунистическите режими в 
източноевропейските страни. Албания остана последната 
крепост на комунизма в Европа. Албанците обаче бягат 
от тоталитарния си режим и считат, че и след многопар- 

за 31 март) няма да дойде

в

УV.
САДДАМ ХЮСЕИН ПРЕД тиините избори (насрочени 
ЛАГА МНОГОПАРТИЙНА 
ДЕМОКРАЦИЯ

ед въвеждане на извънред 
но положение, а може би 
и пред военен преврат. Аге 
нция Ройтер казва, че юг 
ославското Правителство е 
отхвърлило обвиненията на 
Йович. че реформите са 
причина за югославските 
проблеми подчертавайки, 
че е тъкмо обратно, че от
хвърлянето и осуетяването 
на реформите е увеличило 
недоразуменията и задъл 
бочило кризата. Югослав
ската армия, която ръко
водството на Хърватско об 
винило за подготовка на 
военнен преврат, никога не 
е криела решителността да 
се бори за запазване на со 
циализма в Югославия, из 
тъкна агенция Франс— 
прес и оценява, че Югос 
лавия се намира пред вое
нен преврат.

Във вестниците в Испа-

до промени

Числото на бежанците се 
увеличи особено през пос
ледния месец. Сърби и че 
рногорци бягат1 в нашата 
страна, а. албанците бъде
щето си търсят през съсед 
на Италия, 
често пристигат с парахо
ди и лодки. Счита се, че в 
Италия досега са избягали 
около 20 хиляди албански 
граждани. Италианското пр 
авителство обаче не прие
ма радушно „гостите“. Без 
оглед, че Италия посрещ
на с аплодисменти събити
ята в източноевропейските 
страни и разрушаването на

идеоложките бариери тя се 
га започна да повдига една 
егоистична нова стена.

След като италианското 
правителство потърси Ал
бания да спре изселването, 
албанското правителство 
оповести че е взело реше
ние, с което да се изпълни 
категоричният иск на Рим 
— че е спряло екзодуса на 
албанците. Радио Тирана, 
оповестило, че с енергична 
акция на войската и поли
цията е премахнато изсел
ването и че „вече ияма ал 
банци, които желаят да за 
минат в Италия“.

„Въстаниците 

са победени“
в която наи-

За пръв път след завър- 
шаването на войната в За
лива и неславния край на 
неговата кувейтска аван- 
тура, Саддам Хюсеин пре
ди няколко дни посредст
вом иракската телевизия 
казал на нацията и света, 
че с въстаниците н.яма ко
мпромис и че въстани- 
ческите сили на юж
ната част на Ирак са поту 
шени. Същевременно, той 
на иракчаните „обещал“ по 
-хубаво политическо бъде
ще и крупни промени на 
този план — ново правител 
ство, парламент, конститу
ция и многопартийна демо 
крация.

Новата политика на Баг
дад мнозина 
коментират като принуди
телно начинание и очеви
ден опит да се неутрали
зира бунтът на кюрдите на 
север и на * шиите в южна 
та част на Ирак.

БАГДАД:

Ирак търси да се 

премахнат санкциите
В БЪЛГАРИЯ СЕ УВЕЛИЧАВА ЧИСЛОТО НА НЕТРУДО 
УСТРОЕНИТЕ

Бе) работа 112 хиляди души
Числото на нетрудоустроените българи през средата 

на март т.г. нарастна на 112 хиляди, което е с 40 на сто 
повече отколкото само преди един месец. Счита се че 
числото на онези които са останали без работа е по-голя.- 
мо понеже се предполага, че мнозина не се обаждат на 
клоновете за трудоустрояване.

Ана Каменова, специалист в Националната борса на 
труда, според оповестяването на Танюг, е посочила голя 
мото

Преди няколко дни от 
Обединените нации Ирак 
потърсил да премахнат ико 
номическия
то срещу него бе въведен 
след като той окупира Ку 

коментатори вейт.

резолюциите на Съвета си 
гурнбст към ООН. Според 
агенцията Азиз това потър- 

разговора със специ 
алния пратеник на генерал 
ния секретар на ООН Мар 
ти Атисар. който оглавява 
21-членна хуманитарна ми
сия в Багдад.

Тази мисия трябва да пр 
ецени каква помощ е нуж
на на Ирак след разруше 
нията по време на шестсед 
мичиата война в Залива.

ембарго, кой- сил в

увеличение на нетрудоустроените с факултетско об 
разование — сега такива има над 15 000, от които 43 на 
сто Шефът на иракската 

мация . Тарик Азиз заявил, 
както оповестява

диплоса инжинери. Над 45 на сто от търсещите работи са 
по-млади от 30 години, 47 на сто са работници, а дори 61 
на сто са жени. Според официални данни в страната мо
ментално са свободни само

иракска 
та агенция ИНА, че Багдад 
е изпълнил всичкиоколо десет хиляди работ- свои за 

произтичащи от
ни места.

дължения,
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V

Д-р Борисав Новнч 

подаде оставка
СЪРБИЯ Е ЗА 

ЮГОСЛАВИЯ
(От 1-ва стр.)

щевременно с всички сили 
се е работило върху прове 
ждане плановете за разби
ване на страната с 
сТранчиви правни и полити 
чески

Nновка. предизвикана от 
тастрсфално погрешна 
номическа политика на Съ
юзния

ка- . разшири и задачите на во
йската нараснаха. Щабът 
на Върховното командува 
не на въоръжените 
предложи издигане на гото 
виостта ма въоръжените си 
ли, което 
правото на войската за как 
вато и да било военна ак 
нист 
пия

(От 1-ва стр.)
1 нйя състав на силите на 
сигурността на Министерс
твото на вътрешните рабо
ти на република Сърбия 
и спешно формиране на до 
пълнителни сили на мили
цията в Република Сърбия. кият народ ще се противо 
От правителството на Сър поставят на всички акто- 
бия потърсих да извърши ве за разбиване на нашата 
всички подготовки за фор родина, 
миране па допълнителни си 
ли в обем и величина, кои 
то ще гарантират защита
та на интересите па Репуб 
лика Сърбия и сръбския

ико- стояцие да обезпечи защи
та на интересите на Репу
бликата, на всички нейни 
граждани и на сръбския на 
род.

Република Сърбия, граж 
даните на Сърбия и сръбс-

изпълнителен съвет, 
която цялото общество до
веде до банкрут, 
влява особено благоприятен 
амбнент за

силиедно-
предстарешениа и изправя

не на другите пред свърш
ен факт.

Такива постъпки

подразбиране
още по-гол ем и 

разстройства и стълкновява
дотолко 

ва са неприемливи, когато 
се знае, че Председателст
вото на СФРю с нищо и 
никога не е оспорвало пра 
вото на всеки

не извън отделните реше 
на Председателството 

на СФРЮ, но само увели
чение на готовността за из-

Оценката на щаба ма Въ
рховното командуване 
въоръжените сили бе, 
енергично трябва да се сп- пълнявапе 
рат тези отрицателни про
цеси, за да се създадат ус 
ловия да се

на
че

Днес трябва да бъдем 
твърди и решителни да за 
щищаваме нашата страна 
така както много пъти тр 
ва правехме досега. Аз съм 
уверен, че великият свобо 
долюбив дух на сръбския 
народ ще победи силите
на антисръбската коали
ция, надвиснали над Сър
бия и Югославия. Това е 
наш дълг. На-изпит са мъд 
ростта, храбростта и над 
всичко патриотизмат на 
гражданите на нашата Ре 
публика и на цяла Югос
лавия. От този момент ние 
този испит държим. Вяр
вам в победата на мира в 
Югославия Вярвам в побе 
дата на единството в Сър
бия. в победата на силите, 
които ще донесат спокойс 
твие на хората, а преди 
всичко на майките и на
шите деца .— каза накрая 
председателят на Републи
ка Сърбия Слободан Мило 
шевич.

ма определенинарод на са- 
включител наредби.

Предложенията на Щаба 
се свеждат до две основни 
становища:

Първо, да се предприе
мат. мерки на готовност

моопределение. 
но и на отцепленне. но по 
конституционна и законна 
процедура без майорпзаци 
ята и застрашаване на чу
жди интереси.

Политиката

пнтензивира 
конструктивния и демокра 
тичен диалог с цел да се народ.
преодолеят пконцммческа-

политическата и констп във въоръжените сили. ко 
туцнониата криза и за бъ- пто ще гара нтират ‘ осуетя - 
дещето устройство на Югс ване на. междуиационалим 
славня. въоръжени стълкновения

Югославската народна ар и избухване на гражданска 
мия относно въоръжените война и да се осигурят 
сили на страната, нямат ни условия за мирна, де мо
то задача, пито намерение кратична и върху Комети - 
да се месят в политическия туцмята и законните обос- 
живот и да влияят върху 
приемането на политически 
решения за бъдещето на ст 
раната. Тяхната задача е 
да гарантират и обезпеча
ват мира и нормални услс 
вист на демократичен начин 
и на равноправна основа да 
се приемат решения за по
литическото бъдеще на ст 
раната и за излизане от 
кризата.

Най-високите представи
тели на Югославската на
родна армия повече пъти 
изтъкнаха, а това потвърди 
и Председателството 
СФРЮ. като върховен ко
мендант на въоръжените 
сили, че без оглед какви 
решения- ше се приемат за 
бъдещето на Югославия 
въоръжените сили ще го за 
читат.

За да могат да изпълнят 
такава роля въоръжените 
сили, с оглед че фронЧът на 
потенциалните межлуиаци 
опали и стълкновения се

ПРИЗИВ КЪМ ПОЛИТИ 
ЧЕСКИТЕ ПАРТИИта.

на свършен 
акт доведе дотам, че на ня 
кои територии са суспендн 
рани съюзната конституция 
и съюзните закони С което

Призивам всички 
тически партии в тази те 
жка обстановка да устано 
вят пълно сътрудничество 
и занемарят 
мни размирици и разлики 
в интерес на Сърбия.

Смятам, че в Република 
Сърбия, въпреки настъпи 
лите обстоятелства в Югос 
ладия, не трябва да се въ 
вежда извънредно положе
ние. Всички институции на 
системата и целокупния 
живот в Републиката тря 
бва нормално да работят. 
Гражданите на Сърбия мо 
гат да бъдат уверени, че 
Републйка Сърбиа е в съ

поли-

пряко са застрашени наци
оналните и граждански пра 
ва, които те обезпечават.

Извършено е въоръжава
не на‘национална и парти
йна основа, създават се ре
публикански войски, опове 
стяват се контраакцпи 
други народи за въоръжа
ване- и създаване на нацис 
нални военни части. До кр 
айнсст е увеличена между- 
републиканската

всички взаи-

нована развръзка па югос
лавската криза, и 

Второ, за предприемане 
на решителни мерки с цел 
да се доведе до нарушава 
не системата па отбраната 
на страната в Конституци
ята на СФРю в установе
ните мерки.

Председател с ч вото 
СФРЮ. като върховен 
мендант не уважи такава 
потреба, въпреки всички ар 
гументи па щаба па Вър 
ховпото командуване. 

Причина за противопсс-

м а

нетърпи
мост. нарасна недоверието 
в междунацноналните 
шения. разгоря се шовини
зъм и реваншизъм. Завла- 
Дд страх сред народа. Напъ
лно разделения информати
вен простор и медийна вой 
на са с такъв интензитет

на
ко

отно

СЕСИЯ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ
на РИЗА САПУНДЖИУ ОСВОБО

ДЕН ОТ ФУНКЦИЯТА ЧЛЕН 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СФРЮ

тавяне. според мо$| оцен
ка, е че при повечето ч те 
нове на Председателството 
па СФРю преоблада стано 
вището, че по-нагатъшпим 
ход па събитията в страна 
та трябва да се предостав
ят на политиката ма свьр- 
шеп акт без оглед че е ис 
но че това води в гражла 
иска война.

Също считам, че 
членове на Върховното ко- 

отхвърляйки 
Щаба

сякаш се касае 
ваши страни.

Постоянното 
ване на политиката на узу 
рпаиия на чуждите 
със своеволни решения, съ- 
здаде реална 
избухване на между нацио
нални стълкновениа и гра 
жланска война.

Тежката социална

за вою

продължа

права

заплаха от

като
обета

мандувапе, 
предложението па 
па Върховното командува
не. по тод начин изразиха 
очевидно педоверме 
1П,ор-ЬЖС1 ШТС С11ЛII.

СТ СКУПЩИНАТА НА СР ЧЕРНА ГОРА
* Приет Закон за прекъсване работата на Председа 

тслствсто на АП Косово и Метохня * Сапунджну не е 
работил в интерес на сръбския народ и на всички наро
ди, живущи в СърбияОставка на Ненад Бучнн към

Изправен пред факта, че 
в Председателството надде 
ля, отношението па силите, 
които не държат сметка за 
суверенитета, 
стта и териториалната ця
лост па страната, което 
насочено към подкрепа па 
разпадане па 
неконституционен п недем
ократичен 
настоява да върже ръцете * 
ма Югославската 
армия, като последна югос 
ланска институция, ,която 
би могла да обезпечи усло 
пия. за мирна и демокра
тична развръзка па криза
та. а имайки предвид клет 
вата, която дадох при по
емането ма длъжността, ос 
педом я вам обпдестпе!юстта. 
че не съм н състояние да 
бъда съучастник в такива 
решения, допринасящи за 
разпадане ма страната 
възможните 
ни последици за

Ненад Бучни, член на Председателството на СФРЮ 
от Черна го\Мх, додаде оставка до Скупщината на Чер
на гора оставка за членуване в 
орган на страната.

Образлагайки този свой ход, в изявлението за Та- 
нюг, Ненад Бучин между другото каза, че не се нримир 
явас процесите за съзнателно разграждане на Югосла
вия. въоръжените сили и всички институции на 
пата държава.

— Оставането в малцинство и приемането на мне
нието на мнозинството, като демократично отношение и 
акт, приемливи са в много положения и но много въиро 
си, но в случая не съм готов да приема компромис.

най-високия, държавен пезшшепмо-

с

страната посъюз-
начин. което

народна

СПОРЕЛ ИЗЯВЛЕНИЕ, 
ДАДЕНО НА ТАНЕОГ

От тайното гласуване

Сърбия пети но иск на 133 народ 
освободи с тайно гласува- ни представители на Соцн 
не (207 „за“, девет „против“ алистнческата партия на 
и шест „невалидни" гласо- Сърбия, 
ве) Риза Сапунджну от фу
икцмята член на Председа За разрешаването па Ри 
телството па СФРю от Ко за Сапунджну^ се казва, че
сово н Метохня. Народим- не е работил в интерес на
те представители по спеш- сръбския народ н на всич
на процедура приеха Зак- кн народи, живущи в Сър-

за прекъсваме работа- бия, а често е бил на про
та (със- само едни въздър- тивоиоложпн позиции. Ос
жаи глас) па Председател- вей това за нетното от-
ството па АП Косово и Ме зоваваие от отдавна има
тохни. Тези решения са пр много искове.

Скупщината па

— Не желая повече да участвувам в работата
СФРЮ, което вместо да работи 

и защитата на интегритета, суверени

на
сПредседателството на 

върху укрепването 
тетг и единството на Югославия, това вече не прави 
така, както поехме задължение, зая»и пред Ташог пред 
седателят на Председателството па ДП Войиодиоа Югос- 
лав Костич.

Също ще осведомя Скупщината на Воиводина, как
то и всички общини в Покрайнината и ще ги помоля 
да спрат процедурата на мое официално избириие за 
член на Председателството на СФРЮ, каза Костич,

катастрофал
на мп «те

граждани и народи.
Затова реших да подам 

оставка па длъжността, пч 
пвайки"че топа е най-чест 
но и в съзвучие ■ с моето 
съзнание.

ом

(ТАТПОП
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ИЛ БОРИСАВ ЙОВИЧРЕЛГИРАНИЯ СЛЕД ОСТАВКАТА У
СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЬЛ 
НИТЕЛЕН СЪВЕТ

/

Решения да се търсят 

в Съюзната и републи-
да дава оценки за постъпките н оценките 
па своето върховно комапдувапе 
единствено това би трябвало да 
чипа за оставка, заяви Кучан.

СТЙЕПАИ МЕСНЧ: „ПОДПРЕДСЕДА 
НА ИРЬмСЕДА-

, тогава 
бъде приТЕЛ ВЪВ ФУНКЦИЯ 

ТЕЛ“
В специалното изявление за Студио 

„Б“ Стйепаи Месия на въпрос^ каква е 
неговата функция отговори: ко

бс: подпредседател на Председател 
ството, с това че замества председателя, 
а след това по специално каза: подпред
седател, който ще бъде във функция па 
председател. Това всичко с рсшепо с пра 
вилник няма нужда за това да сс гово
ри — Но ако получим прав председател 
до 15. май? — „Няма да ми вярвате, че 

не зиаст този Правилник,

БОГИЧЕВИЧ: ,;ЛИЧЕН И МОРА-БОГИЧ 
ЛЕН АКТ“

Изявлението 
дседателството 
йович за пръв път чух 
Не бяха. осведомен, ,че председателят на 
Председателството ще осведоми оошесга» 
ността за заседанието на Председателст 

функция на Върховно команду 
си подаде оставка, каза Бо 

Председателство 
и об

в сега 
ято и председателя иа Яре 

Бориеав
по телевизията.

па
СФРЮ, Д-Рпа

Спокоен, толерантен и демократичен начин на ре
шаване на всички спорни въпроси, па н на онези за бъ
дещето на страната, премахва опасностите от взаимни 
стълкновения, казва се в съобщението на правителството сото във

ванс и че ще 
гич Богичевич.

СФРЮ- Без оглед причините
оставката е личен и мора

ла и

и аз самият 
каза Меспч.

ФРАНЬО ТУДЖМАН: „УЧУДВАЩО 
ОБРАЗЛОЖЕНИЕ“ .

Председателят па Република Хърват
ско д-р Франьо Туджмам посредством 
Хърватската телевизия каза, чс остаа- 

Йович е логична, но чс учудва

член паПредсе-председагелят па 
дателството иа СФРЮ, по
неже оставката е право па 
всеки функционер и носи
тел ма обществени пълно 
мощия. Но, Съюзният 
пълнителеи съвет не сс съг 
ласява с дадените оценки 
в изявлението, че онези ко 
пто не приемат предложе
ния начин на решаване на 
спорните въпроси в Югос
лавия изразяват недоверие 
в ЮНА, че дават подкре
па иа разпадането иа стра 
ната и че страната 
в гражданска война

Осъществявани! своите
то иакомпетем 

отговорност. Съюз- 
съвет

конституционни стсятелстзата 
лен акт на 
па председател иди

СФРЮ. заяви той. __
„ТЕЖКАТА ОБСТАНО

ции и
ният изпълнителен 
през поща на 15 срещу 16 
март (председателствува Аг 
те Маркович) обсъди 
жението в 
то и обстановката

настане след обра

всеки обществен деец,
член на Председател

113 ството иа
ЗМВД АТШИРДНД- 

„В този случай колективното Нредседа 
телство трябва да продължи с раоота. 
Страната е в тежко положение, което с 
оставката на Йович сега е само драмати 
зирапо. Но няма причини за каквито и 
да е действия които да представляват во 

или въвеждане на ^

поло ката иа
образложеиието което даде той. Според 
думите, иа Туджмам, със своето водене 

Председателството Йович ие е , 
възможности за нормални разговори 
решаване па държавно-политическата кр 

Логично е и единствено правилно

страната, как- 
коят°

давалможе да 
зложението на маоставката 

д-р Бориеав Йович, пре 
дседател на Председателст 
вото на СФРЮ- 

Съюзният 
съвет, обръщайки се към 
югославската 
ички граждани, 
ки парти и и държавни ор 
гани, и сега посочва 
проблемите пред които сме 
изправени, макар че са 
сложни и тежки, могат да 
се решават само чрез път 
на реформи и демокрация.

Реформите не са причи
на за проблемите, в които 
се намира обществото, 
обратно, 
и отричай/ увеличи тензи- 
ите и задълбочи кризата ч

за
на

иза.
щабът на Върховното комапдувапе 

- прилага решенията иа Върховното кома- 
ндуване,. относно на Председателството, 
каза между другего Туджмам.

да емна интервенция 
въпредг.б положение“, заяви председател
ят иа Македония Киро Глигоров. Той 
подчерта, че сега основна задача е да се 
осигури нормално функциониране на

изпълнителен водят
общност вс 

политичес-
АЛИя ИЗЕТБЕГОВИЧ: „ТОВА Е НО

ВО НЕПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ“
— Изявлението на Бориеав Йович 

всъщност не представява никаква" изне
нада. Във всеки случай оставката е 
во неприятно положение, каза председа- 

Председателството на БиХ Алия 
какво мо

Спокоен, всиитолерантан 
демократичен начин на ре 
шаване на* всички спорни 
въпроси, па и иа онези от 
съдбовно значение, свърза
ни с бъдещото устройство 
на Югославия, макар 
търси дълготрайни и тръпе- 
ливи разговори, тъкмо пре 
махва опасностите от вза- 

- гшгга стълкновения и граж 
данска война. Условие

чс чки органи.
Д-Р Г1ЕТАР ШКУНДРИЧ: ПЪЛНО РАЗБИ 
РАТЕЛСХВО ЗА ОСТАВКАТА

МО

Изпълнителният . отбор на СПС 
разбирателство за оставкатаче телят на

Изетбегович. „Ние не виждаме 
мептално е засегнато в Югославия“, ка
за той и добави, че „ако нещо е засегна 
то, тогава това са остатъците на старата 
тоталитарна система. Струва се, . че Йо
вич е искал да употреби сила за да от
бранява остатъците на тази система. 
Той също така каза, че ще се застъпва 
политическата криза в Югославия да 
се решава посредством диалог, без прило 
жение на сила.
МИЛАН КУЧАН: '„НОВО ИЗОСТРЯНЕ“ 

„Мисля, че изявлението са което д-р 
Бориеав Йович подава оставка е новоизо 
стряне и натиск и без това върху теж
ката и драматична обстановка в Югосла
вия. Мисля че оставката ие изненадва. 
Изненадва причината за оставката“. — 
В случай когато ръководството па вой
ската не приеме оценки на своето върг 
вно комапдувапе, но си взима правото то

има пълно
на председателя- на Председателството на 
СФРЮ Д-Р Бориеав Йович ц двамата чле 
нове на Председателството на СФРЮ раз 
бирайки ги като дълбоко морален и из 
ключително отговорен акт, с убедителни 
аргументи и причини. Това е демократич

но
тяхното спиране за

това е в скупщините на ре 
публиките и 
на СФРЮ Да пренесем ре
шаването па всички наши 
проблеми и чрез ангажира 
не и на останалите инсти 
туции на системата да из- 
намираме решения за въз 
можно по-бързо и, по-ефи
касно провеждане на прог 
рамата на реформите, ка
то единствено прав път за 
излизане от кризата, казва 
се на края иа съобщение
то от заседанието на Съюз

Скупщинатастраната.
В положение когато са в 

ход договори на мирен 
демократичен начин да се 
намерят решения за бъде
щото устройство на Югос 
лавия,
телен съвет полага особе
ни усилия да осигури 

изпълняват 
мите функции иа. федера
цията в преходния период.

изпълнителен- 
съвет не навлиза в мотиви 
те, с които се ръководил

но средство, с което се посочва- на остра 
в Югославия, междунационал

\ .
та криза
ните конфликти, разбиването на съюзната 
държава и тоталната блокада на нейни
те най-висши органи и премахва опасно 
стта Председателството в своя състав да 
приеме решение, които би застрашили съ 
ществените интереси на Сърбия и Юго
славия.

и

Съюзният изпълни

да
необходи- Социалисическата партия на Сърбия 

повтаря своето становище за нужността 
от договор за Югославия като съвремен
на демократична федерация с минимум 
функции и пълномощия, които трябва да 
име всяка съвременна държава.

се

Съюзният

ния изпълнителен съвет.

ДЕМОКРАТИЧНАТА ПАРТИЯ: ВЪПРОСЪТ ЗА БЪДЕЩО 
ТО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВООТ ПРЕС-КОНФЕРЕНЦИЯТА Щ ВАСИЛ ТУПУРКОВСКИ

В съобщението на Демократичната партия, което 
председателят на Изпълнителния й отбор д-р Зо 

Рр1 Джинджич покрай другото се казва' че не се съгла
сява с изявлението на Слободан Милошевич по повод ос
тавката на Йович и- подчертава' че то създава нови не
доумения. Такова решение на легитимен

подписал

_ - начин може да
оъде резултат само от референдум на гражданите в Сър
бия. Въпросът за бъдещото държавно устройство още 

д-п Васил Тшгооконет-и от Н6 6 реШеи- Представители на Република Сърбия трябва 
гопппи- 1у УР ° «а присъствуват на всички места, на които се взимат ре-

тения във връзка с това държавно устройство Кои са 
— Не съм готов на Съю- това места, и на кой начин трябва да‘бъде застъпена опо 

зния секретариат за народ зицията в Република Сърбия за това трябва да решава 
пата отбрана да стоваря Народната Скупщина на Сърбия казва се между другото, 
квалификацията за липсата в съобщението. , х . '
иа субординация. 4

След блокадата на рабо- 100 журналисти
тата на Председателството изнесе иа състоялата се пр- 
на СФРЮ, настъпила след есконференция д-р ВА- 

на д-р Бориеав СИЛ ТУПУРКОВСКИ, член 
на Председателството

оставката
Йович, вече няма ни
какви контакти, нито обу- СФРЮ. на която се опита 

Председа да обясни и осветли мно
жеството спорни и неясни 
моменти от изтеклите дни.

На домащната и светов
ната общественост Тупур-

на

щування между 
телството като Върховно ко 
мандуване и Главния щаб 
на ^въоръжените сили на 
ЮНА. Съюзният секретар 
на народната отбрана гене

СРЪБСКАТА РАДИКАЛНА ПАРТИЯ: 
НАЧИНАНИЕ— Плашите ли ПОЛОВИНЧАТОсе от ин

тервенция на ЮНА и кой в 
всъщност в Югославия има 
власт? — бе един от въп
росите. В съобщението на Сръбската радикална партия, чи- 

ито лидер е д-р Воислав Шешел се предупреждава, че „от
' „ хвърлянето на компетентността иа Председателството ”

— ЮНА винаги е деист- СФРЮ от страна ма режима в Сърбия“ е оправдано но
Конститу полевинчато начинание.' Тази партия търси председател-

ДЯ?аМ кСе Че така -чт на Република СърбАя, Народната скупщина и републи 
п1лТп 1 И В бъдеще- а канското правителство веднага да оттеглят всички пред- 

на • Ставители на СъРбиЯ от съюзните органи на властта от- 
С-Рю и занапред ще тър делно от правителството и Скупщината на СФРЮ н’вед-
ковски .плШй™ Тупур' нага да се спре със заплащането на всички облагания на ковски, като дооави в от- съюзната държава и да не се дава 
говор на някои забележки функционира в Белград 
на журналистите че Пред
седателството е убедено в 
компактността на военния 
връх и че това е добре, но 
и това, че политическите 
проблеми са нещо друго.

ковски предвести, че меж- 
рал Велко Кадиевич също дурепубликанските прего

вори ще продължат в чет- 
държавата и не се е отзо- . въртък, на 21 март, върху 
вал на поканата да прйсъс 
твува на заседанията на 
Председателството и на съю 
зното правителство. Все пак 
останалите членове на коле 
ктивния шеф на държавата 
очакват от Главни я щаб 
преценка на сегашното по 
ложение и по този начин

не контактира с върха на ч па
което се е ангажирало ця
лото Председателство, сцел 
да се обезпечи присъствие
то на всички представите
ли. Търси се и извънредна 
сесиа иа югославския пар
ламент.

Отговаряйки на повече 
въпроси, отнасящи се до 

отново да установят отно- ЮНА, за нейното непри- 
тшшят?1 съгласно с Консти знаване на сегашния колек 
туцията. ^ тивен шеф на. държавата,

1 ова са наи-интересните за единството в редовете на 
информации, които пред по Армията и така нататък.

възможност тя да

т^«лТаЗИ партия същ9 ^ака търси Генералщабът 
ЮНА да се сложи под командуване на държавните 
гани на Сърбия и Черна Гора, 
тели на

на
ОР- V

както па правови следова 
кралството на тези две държави и на „старата“ 

„нова“ Югославия-и на
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сътресения в най-голямото ДИМИТРОВГРАДСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ГИД

РАБОТНИЦИТЕ - ПРОТИВ ОСТАВКИТЕ
' ' До какви сътресения мо 

жа да доведе съществува
щата

таналите членове па ръково 
дниа състав. Прие се зак- 
лите в предишните два дни 
лючение на 18 март да се 
проведат събрания на тру
дещите се и там да се ра
зисква за исканията им, ко 
кто и за подадените остав-

Ще се потърси ли отговорност от виновниците за станалата на 13 
март стачка, която беше Повод главни;:! директор Слава Тодоров да 
неотменима оставка; а оставки си

и 14 
си подаде

подадоха и още 12 отговорни ръководители в 
предприятието * Окончателна дума ще си каже Работническият съвет

И КС1 юмическо-пол! П'Ц 
най-чсска криза - нас 

-добре показаха 
през

станалите
седмицапоследната 

събития в ГИД. Нередовно 
то изплащане на лични до 
ходи поради общата непла
тежоспособност в

ганизация, пито пьк бил съ 
здаден стачен 
реши ли да стачкуват — 
и така го и направили! По 
ед помощник-директора 
предприятието Михаил Ив 
анов (главни я директор бил 
в командировка) 
щите издигнали 
искания:

ТЪРСЕНЕ НА ОСТАВКИ БУРНО ЗАСЕДАНИЕ НА 
РАБОТНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ки.съвет ностраната, 

лесно може да се превърне 
в пламък, който ако

ОСТАВКИТЕ Н Е СЕ ПРИЕ 
МАТ

На следващия ден, 
то вече и главният дирек
тор Слава Тодоров 
гнал станало ново събрание 
(стачка), на което били по 
вторени исканията от пре
дишния ден, като сега би
ли добавени още няколко

кога-
Логичеи епилбг на стана- 

присти събития бяха оставките на 
главни е, директор. С Тодо
ров и още 12 други дирек 
тори. Членовете на съвета 
(от този цех) — се разка 
яха за поведението си по 
време на стачката. Имен
но, там никой от тях не 
станал в защита на исти
ната, а ръкопляскали па го 
ворителите, макар че те си 
пели жестоки обиди по ад 
рее на своите ръководите
ли.

На заседанието на работ 
ническия съвет се изнесе, 
че по време на стачката 
се разпространявали и раз 
ни дезинформации (във връ 
зка с повишението цената 
на точката и др.), но ник
ой не искал да ч^е истина 
та. Отчете се, че бунтове 

, те на 13 и 14 март органи 
зирали ония. които не са 

предприятие- истински работници: при
тежават си трактори, ком
байни и др. машини, така 
че не им е много пои сърце 
предприятието. Членовете 
на работническия съвет от 

за цеха Обувки си мълчали ко 
гато там били нагрубявани 
и обиждани Тодоров и ос

се раз
духва от хора нежелаещи 
добро на своето предприя
тие, може да получи драма 
тични размери.

В този колектив, който и 
покрай всички затруднения 
стопанисва добре' и* успява 
да отстоява на ударите на 
кризата, станаха на 13 
14 март стачки, които 
много неща не са истинс
ки «стачки, а бунт на 
колцина хора, не избиращи 
средства и начин да обид
ят и омаловажат ръковод
иш я тим в предприятието, 
оглавен от

На общите събрания 
работниците на 18 март •< 
единодушна оценка беше: 
оставките да не се приемат 
макар че главният дирек
тор С. Тодоров си е подал 
неотменима

па на

стачкува- 
-следните

оставка. Тези 
които са предизвикали сга 
чката в цеха за конфекция 
на обувки 
свиканите

личните.доходи па за- искания: 
етнте да се изплатят до 20 

и март, като се увеличат с 
по 50п/с, а минималният личен 

доход да бъде 4000 динара,
— режийните служещи 

да бъдат намалени с 30 —
50°/о,

— да се гласува решение, 
с което да се забрани пре 
местване на работници от 
други цехове (когато ням
ат достатъчно работа) в це 
ха за обувки,

— доколкото не може да 
се гарантира редовно нзппа 
шане на личните доходи — 
да се въведат минимални 
(гарантирани) лични дохо
ди и т.н.

Не. помогнали никакви ув 
сщаниа и обяснения на 
Иванов и техн. директор 
Петров. Стачкуващите ш\г 
мно. с обиди и закани, от , 
стоявали на поставените ус 

синдикалната ор ловия.

— поискана -била оставка 
от главния директор, както 
и да се намали броят 
директорите в предприятн 
ето, до 20 март да се обез 
печат бонове за набавка на 
хранителни стоки в „С.то- 
чар“ и под.

Деловият 
обсъдил . исканията на рабо 
тниците и издал съобщение 
което било предадено 

, радиоуредбата. В него се

—не дойд 
събрания!?

На тези събрания беше 
осъдено лицемерното пове 
дение на някои ЧЛзнове на 
Работническия съвет, които 
по време на стачките си 
мълчали, (или аплодирали 
говорителите), а сетне се 
разкаяха на заседанието на 
съвета.

Сега има повторно дума
та Работническият съвет. 
Той всъщност трябва да

оха иама

не-

съвст в ГИД
Слава Тодоров.

Това беше и причината, 
дето на 15 март Работннче 
ският съвет на предприягн 
ето имаше в дневния сн 

—оставките на Сла

по

изтъквало, че исканията на 
работницистачкуващите 

са нереални.
С увеличението ма лични 

те доходи 
то би западнало в трудно 
финансово положение. ГИД 
би си вързал ръцете и за 
набавка па суровини. С ед 
на дума би били подведени 
под въпрос доставките 
чужбина, както и за дома 
шния пазар.

ред
ва Тодоров и оше 12 рък
оводители в ГИД — Дими 
тровград.

потвърди настрението на за 
етите в ГИД — Димитров 
град. *

Трябва да кажем и то
ва, че на събранията беше 
издигнато искане да бъдат 
взети на дисциплинарна от
говорност 
на стачката.

НЕРЕАЛНИ ИСКАНИЯ
В цеха за обувки на 13 

март от 11 до 17 часа ста
чкували. Истина, стачката 
била малко „нелегална“, за 
шото ннто за нея била ос
ведомена

организатори ге

Алекса ТАШКО* 
Матея АНДОНОВ

Кой е Васил Танев?ОТЗИВИ
\

(„КОя е ИСТИНАТА ЗА ВАСИЛ ТАКЕВ?“, „БРАТСТВО“, БР. 1486) ди този монопол на власт
та всичко бягаше от Боси 
леград и затова целият кр
ай остана без творческа ин 
телигенция в областта

В последно време в ..Бра 
тство“ фигурира името Ва 
сил Такев. Тъй като чита- 

кой 
аз ше се

събрание Да му се плати до 
бавъчно за функцията пред 
седател-волоитер. но напро
тив, компетентните органи 
правилно са преценили да
ли това е законно или не! 
Трябва да се каже и това, 
че авторите 
против Васил Такев не 
легитимисаии да дават пра 
в! 1а оценка на органите на 
Републиканския 
признаване правото на „кре 
атпшш добавки“!

1989 година, когато се вър 
на в производството.

В качество на функцио
нер, носител на властта в 
Общината, той участвува 
в обезпечаването и реализа 
цията на много инвести
ции: завършаване ма хоте
ла в Босилеград, изграж 
дане на централен склад 
за стоки, доизграждаме на 
цеха за чорапи, изгражда 
не па цех за преработка 
на овошия и зеленчук, из 
граждане иа цех за конфе
кция в състава па „Църве 
на звезда" от Крушсиан.
И в инфраструктурата об 
езпечи значителни ипвести 
ции: асфалтиране па ули 
ци, изграждаме иа училищ 
ето в Райчилоипи, изграж 
дане па интерната при ос 
повиото училище в Босил 
еград, прокарване на да
лекопровод от 110 килопол 
та и изграждане1 па трафо- 
иост за индустриален елек 
тричсски ток. Продължи и 
завърши електрификация
та па всички села. Обезпе
чи средства за изграждане 
на новата хлебопекарница 
и на амбулатории в Дукат, 
Горна Лисина, Долна Люба 
та, Назърица и Бранковци.

са обс
опечени. от Републикаиск 
иа фонд за изостаналите 
краища, а Такев иепосредс 
твено участвува в обработ
ката па програмите, обез
печаването на имвестиции- 
ите и тяхната реализация.

Сега нека си спомнят чи 
татслитс откъде е започнал 
Васил Такев да се бори за 
своя родей край и докъде! 
е стигнал и нека това срав 
Пят с резултатите па пре
дишните председатели, ко

ито, с изключение па н;п\ 
Мицов, идваха професиона 
лно неподготвени, и нека 
сами направят извод кой е 
Васил Такев! Това показва, 
че Васил Такев ие е онова

телите още не знаят 
е Васил Такев, 
опитам да отговоря на то 
зи въпрос.

Васил Такев от Босилег-

на
стопанството и науката, та
ка че Републиканският фо 
нд казва: .Дайте икономи
чески програми за икономи 
ческо развитие на община
та, ето ви пари като край
гранична община и като 
изостанала община“!

Нашите хора свиваха ра
мене н мълчаха в периода 
на най-големия терор и ре 
пресни' а най-лесно се по
лучаваха пари от Републи
ката, но нямаше креативни 
кадри, както в областта на 
стопанството, така и в об 
ластта на науката.' Това е 
причината, ' че Босилеград и 
ден-днешен има само чино 
шшци-адмннистратори и ми 
ого учители лекари и дру
ги професии но никъде ня
ма творци да дават програ 
ми за икономическото раз 
витие — Босплеградско да 
се афирмира в областта на 
науката и националната са 
мобитова култура. От това 
произтича: не* лъжи и кле 
вети против нашите кадри 
„да го накараме 
бегне“. не да се осрамотн 
и да се върши лична раз
плата от предишните избо 
ри, но с право на противо 
ноложно мнение да се пре 
длагат решения за протре 
са и такава опозиционна си 
ла е сърцето па . прогреса.

От всичко зказано произ 
тича, че който иска да 
знае кой е Васил Такев. не 
ка попита неговите 210 ра 
ботника- Те ще им кажат 
онова, което твърди и авто 
рът на тази статия!

Васил Станчев, 
Босилеград

лице. което авторите ма 
статиите в „Братство“ Валя 

Стоичков и Божи
рад е един от ония инте 
лектуалци, който след завъ 
ршения Икономически фак 
ултет остана да живее 
работи в родния си град и 
да се бори за неговото ико 
номическо и културно раз 
витие. Той не постъпи на 
работа в администрацията, 
където други ще му дават 
заплатата от бюджета.

па статиите
савичарски, 

лов представят ма читатели 
те па вестника. Такев е еди 
нственият човек от Босиле
град. който най-много доп
ринесе за икономическото 
развитие на Босилеград. Аи 
торите па статиите добре 
знаят кой е Васил Такев, 
по тяхната цел е друга: те 
искат да го осрамотят и по 
този начин да го

и
фонд за

Ог статиинте иа спомена
тите автори произтича за
ключението: те като опозн 
ция могат да изнасят вси
чко. какаото им „падне на 
ум“ по те не знаят, че то 
ва 110 е опозиция, а е кри- 
тнкарство и неистини, кон 
то имат за цел да се ос
рамотн противника на пре 
дстоящите избори. Те тря
бва да зйаят, ме опозиция 
е право на противополож
но мнение във връзка с до
насянето ма решения, а не 
да се върши разплата с ка 
дрите. конто скъпо струват 

Босплеградско. Автори
те па статиите Божилов. 
Стоичков, Валявичарски и 
други са забравили, чс то
ва е тактиката иа ония,ко 
ито. през 45-те години 
тоталитарния режим дър- 
жеха в ръцете си тоягата 
па монопола па властта .и 
чрез лъжи и клевети нагон 
лаха от Босилеград всичко, 
което беше прогресивно и 
трудолюбиво, а оставиха 
опия. конто бяха недъгави, 
послушни», подлизуркн, ст
рахливци, денумцианти и 
българофобн и като такива 
бяха „морално - политичес
ки благоиадеждйи". Пора-'

по
се включи в стопанството. 
Той не се уплаши като мно 
зина интелектуалци преди 

особс 
Стоянчо

елими
нират от предстоящите пз 
бори, за да бъде прокарам 
път па кариеристи и не
дъгави лица за отговорни
те постове. Тази тактика п 
манталитет имат свой за
родиш още от времето па 
известния Васко Дукатски 
и Стояичо Гсргииов. Пора
ди това аз, като гражда
нин м«7 Босилеград, смятам, 
че е нужно да кажа една 
признателна дума за Васил 

. Такси, за когото лично 
че не е присвоил об-

него от репресията 
но в периода на 
Гергинов, когато 
хора от този край масово 
напускаха Босилеград и бя 
гаха в други краища, за да 
спасят голиа си живот, И 
Васил Такев срещна таки
ва неприятности още в иа 
чалото, но не се изплаши, 
както не се плаши и днес.

Преди Такев да 
председател па Изпълните
лния съвет на ОС, основи- 

раз

учените

станс па
да си по

зная.
ществеиа площ; истина е 
и това, чс тоя Васил, Та
ков има къща в Босилеград 
която му построиха родите 
литс още преди 1963 годи
на от приходи от своето зе 
меделие в Босилеград — от 
глеждаха добитък и го. про 
даваха; зная и топа, че ав
торите иа статиите Валя- 
вичарски, Божилов и Стои 
чков ие са .легитимисаии да

те на индустриалното 
витие бяха положени 
инг Драган Мицов, 
когото иакраа се отнесоха 
с лъжи и клевети,

от Всички инвестиции пакъм

вместо
Икономистътс признания.

Васил Такев .продължи де 
Мицов. През 1982лото па 

година от стопанството по 
стъпи на гюста председател 
на ИС на ОС, а през 1986 
година стана и председател 
иа Общинската скупщина. 
Тези свои най-отговорни по 

той етапи във фупк 
материалното ра

дават правна оценка дали 
са конституционни и закон 

актитс па Общинското
стове 
ция на 
звитие на общината всс до пи
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СТИГЛ ПО-ГОЛЕМИ РЕЗУЛТАТИ

■стопзнствои
СУРДУЛИШКИ АКТУАЛНИ СТОПАНСКИ ТЕМИ

ПАЗАРЪТ НЕ ПРИЗНАВА „ЧУДОТО" 

НА ДНГНВОРНАТА ИКОНОМИКА НЯМА ДОСТАТЪЧНО
ВОДА!ръководителите ма крагуе- 

вашкия гигант това реше
ние оправдават с желание
то си да дадаг по-гол ям ра 
звоеи шанс на сурдулишко 

истината

Сурдулишкият стопански „бум“ от втората половина 
на седемдесетте и първата половина на осемдесетте годи
ни беше осъществен въз основа на „самоуправителното 
сдружаване“ на тукашните предприятия и цехове с голе
ми стопански системи от развитите центрове, но 
ната икономика, макар че още не е хванала здрав корен, 
по всичко личи много лесно ще разруши тази „силна“ 
основа, понеже истинският пазар иска други отношения

1983 година, има 47 ба- 
вода се ползуват са-Рибникът, който работи от

““и. и0то"°аР сЙамоЛ лрСеаз Тетн^Г«и Затов^ вме«о да

ГТЯ кг се
увеличи количеството?

Рибникът в с. Топли дол 
за отглеждане на калифор
нийска пастърва, 
работи в рамките на „Вла- вече 
сина-продукт“ от Сурдули- 
ца, през последно време да 
ва все по-големи надежди 
на тази община във вклю
чването й в производство
то на здрава храна. С ос
нование се счита, че тоз^ 
обект ще даде пълноцен
ен принос на актуалната 7 
и амбициозна програма 
„Власина“. Засега обаче са 
пацитетите на рибника не 
се пол^ув&т цялостно, И 
вместс на пазара да се пл
асират 120 000 кг качестве ства, понеже помпа вече 
на риба, колкото са му ка има. 
пацитетите от рибника на 
„жадния“ пазар се достав
ят само 30 до 35 хиляди 
килограма риби годишно.

пазар-
то предприятие, 
все пак се нарича — „Иве- 
ко“. Както е известно „Цр 
рвеиа застава“ и италиан
ската фирма „Ивеко“ фор
мираха съвместно предпри- 

Развойният ятие за производство на ав 
томобшш. но при това ита
лианците са поставили 
ловие да се извърши корен 
на промяна на досегашните 
отношения в „Застава“. То 
•ва означава, че „чедата“ на

МО

да се говори, че Сурдули- 
ца стана истинско стопаис- 

„чудо".
„бум“ на тази общият все 
по-често започна да се взи 
ма като доказателство

Конституцията от 
1974 година, Зокна на сдру 
жения труд и други доку 
менти, които положиха ос 
новите на така наречената 
„договорна икономика“ в 
нашата страна, в Сурдули 
шка община започна проц
ес . на интензивно „самоуп- 
равително сдружаване 
труд и средства“ на тука
шните предприятия и 
хове с големи

След
в повечето басейни,ние“ ^

подчертава той.ко
Има ли възможности по 

да се ползуват капа 
рибника, т.е.

коитоус
за цитетиге на 

да се отглеждат повече ри 
би?

„огромните предимства на 
новия икономически модел 
на самоуправителния соцн 

на ализъм“. Девите
ти, които бяха видими на 

це всяка крачка не допуснаха 
стопански никакви съмнения в това 

твърдение, а предупрежде
нията, че договорната ико 
номика е чист политичес- , 
ки волунтаризъм, който 
ще ни отведе в пропастта, ве* 
понеже не признава зако
номерностите на , стоково
то производство и пазарна
та икономика и че Сурду 
лица е изключение от то
ва правило благодарение 
на силните връзки на сур- 
дуличани с влиятелните 
хора от политиката, които 
им „подариха“ сравнител 
но добри програми, бяха 
провъзгласявани за „ерес“.

„През настоящата 
година планираме водата, . 
която изтича от басейните 
с помощта на помпа пак 
да връщаме в тях. Това ще 
бъде достатъчно продукци
ята двойно да се увеличи, 
т.е. годишно да отглежда
ме към 70 хиляди кг ри- 

, подчертава Ян кови ч
и добавя, че тази иивести 
ция не търси големи \ сред

сдружарезулта- самоуправителиото
ваие могат да бъдат само 
външни партньори, разбира 
се, ако са в състояние да 
задоволят пазарните изиск-,системи от развитите про

мишлени центрове в Репу
бликата. Тогавашното сур 
дулишко ръководство е на 
правило развойна страте
гия с опора върху развито 
то вранско стопанство и в 
резултат на това определе 
ние в Бело поле (промиш
лената зона на Сурдулица) 
никнаха цехове на „Сим- 
по“, „Кощана“ и Памуко 
вия комбинат които срав
нително бързо започнаха 
да работят успешно. През 
тези години започна интен 
зивна реализация и на оп 
ределението на сурдулича- 
ни да се свържат с „Цър Пазарната 
вена застава“ от Крагуев- 
ац, „Иво.. Дола Рибар“ от 
Железник край Белград,

„Галеника“ от Земун. На 
основата на тази свързано 
ст в Сурдулица за някол
ко години израстнаха фаб
риката за авточасти „Пети 
септембар“, фабриката за 
минерална вълна „25 май“ 
и стоманолеярна -„Мачка- 
тица“, които до 
дни, заедно с „ 
те водоцентрали“ 
за основни носители на 
стопанското и обществено 
развитие на Сурдулишка 
община.

За кратко време започна

да произвеждатвания
качествена продукция и да 
спазват утвърдените сроко-

би“

Под влиянието на една 
фирма от Калифорния 
(САЩ), с която подписа пр 
отокол за съвместни капи- 

земунска 
„Галеника“ се приспособя
ва към пазарните обстоя
телства и затова нейното 
ръководство откровено е 
казало на сурдуличани, че 
има сметка да плаща рабо 
тниците на фабриката „25 
май“ в Сурдулица, а фабри 
ката да не работи, понеже 
със застарелите, си машини 
и развойна програма тя мо 
же да произвежда само — 
големи загуби“.

* Вече информирахме чи
тателите, че „Симпо“ от 
Враня е изхврлил от съста 
ва си цеха в Сурдулица. Вс 
йчки опити на сурдуличани 
(чрез разговори с ръковод 
ството на „Симпо“) да се 
анулира това решение ве 
роятно ще останат без ре 
зултат, понеже 
мението“ вече е прераснало 
в съдебно дело пред Съда 
на сдружения труд.

таловложения Ръководителят на рибш - 
ка изтъква, че в стопанис
ването не съществуват ня
кои по-изразителни трудно 
сти. Миналата година — 
след заплащането на всич 
ки разходи в производство 
то, данъците и облагания
та и личнит

'<
— Рибникът има 47 басе 

йна, но се ползуват 15, и 
това само през лятото. Пр
ез останалите периоди още 
по-малко 
дителят на рибника Бран 
ко янкович, който с още

икономика, за 
която се определихме под 
диктата на острата криза, 
по всичко личи лесно ще 
разруши тази „силна“ осно 
ва на стопанското развитие 
на Сурдулишка община, ма 
кар че пазарните отноше
ния още не са хванали зд
рав корен. Ето три приме
ра, които потвърждават то 
ва.

е, доходи — 
чалбата възлиза 200 г* 
ди динара Процесът в от 
глеждането на рибите вече 
не. представлява 
трудност. Млади рибки от . 
40 до 50 грама се обезпе-

пе-казва ръково-
хиля-

петима души се старае за 
успешното му стопанисва
не Главната причина защо 
капацитетите не се ползу
ват цялостно е липсата на чават от други места, гла 
качествена вода. Останали

никаква

вно от Кичево и през 
тото се пускат в рибника. 
След 4—5 месеца те ста
ват над 150 грама когато 
започваме да ги пласираме 
на пазара. Те имат сигурен 
пласмент и риби над 250, 
грама тук няма, казва Ян-~ 
кович.

ля-
те тукашни 
твърде извънредни за отг
леждане на тази риба, 
водата от реката не е год 
на за рибника. Тя е чиста, 
но през лятото е

условия са

но
От 1 април, както вече 

писахме в „Братство“, фаб
риката за автомобилни ми- 
кромотори „Пети септемб
ар“ ще започне да работи 
като самостоятелно

днешни 
Власински- 

се смятат топла.
„недоразу

Тук е доведена вода от ня 
колко околни извори 
количеството е малко, т.е. 
тази вода изобщо не може 

„кръгообърще-

нопред
приятие в рамките на .Дъ
рвена застава“. Макар че

Производството тук така 
е планирано, че почти пр
ез цялата година има ри
би за пазара. Разбира се. 
в ограничени

К. Г. да прави

ПОЛОЖЕНИЕТО В КОЖАРАТА СЕ ИЗОСТРЯ количества. 
Кои са най-големите и най- 
чести потребители на 
лодолската 
ка пастърва? — Имаме ед
ин рибен магазин в Сурду 
лица Останалото 
ство пласираме в околни
те места, най-много 
Враня- През последно вре

ка че и тук 
ределена загуба. И това ня 
Маше да е проблем да 
преработи и продаде, оба
че въпрос е дали може и 
да се наплати. Въпрос е 
кое е по-добре. И реални
те лични доходи през мина 
лата година са

се явява оп-

ЕДИН КРЕДИТ Е ДОСТАТЪЧЕН... топ- 
калиоЪорнийс-се

Въпреки изключително тр , на годината кожарата 
удното положение, в което тръгнала с напълно реални 
моментално се намира, за- планови задачи. 'Обаче по 
читайки и блокадата на ради вече познатите събит 
джиро сметката, все пак ' ия в страната „Котекс“ ст 
пред „Братство“ в Димит- Сплит като най-голям 
ровград не е фалитен про 
цес, констатирано е на за 
седание на Изпълнителния 
съвет от 14 март тази го
дина,

.Обсъждашш от време на 
време положението в огде 
лни предприятия, члено
вете на Изпълнителния съ 
вет този път обсъдиха по
ложението в кожарата, ко 
ято може би от

личават постояно. 
тът на капитала е увелич
ен, но не се виждат доста 
тъчно ефектите от това Ог 
друга страна 
оборотни средства се пре- 
ливат в основни

е Оборо количе- _

във
спаднали

много повече от спадането ме постоянни мющерии са 
на физическия обем ни собственици на частни

гостилничарски обекти. Сч 
итам, че колкото много и 
да произвеждаме не ще 
жем да заситим „гладния“ 
пазар, заявява Янкович.

значителникупу
вач на произведенията 
„Братство“ (в чийто 
своевремено беше „Братст
во“) е престанал да 
ва от кожарата и което е 
още по-лошо не плаща ве 
че купената стока. Значи
телни количества

на средст-
което всъщност в слу

чая значи нов цех и набав 
ка' на машини, и което мо 
же да се прави, но тряб 
ва да се знае кога да 
спре, защото това наруша 
ва тънката - ликвидност на 
предприятието. Ако се пра 
ви разширяване на мощно 
стите трябва да се обезпе
чат средства за 
ции. И физическият 
в сравнение с 1989 година 
е намален с 12

състав ва,
За да помогне 

' може Изпълнителният 
вет констатира че е иеобхо 
димо да се направят всич 
ки възможни опити да ::
обезпечи кредит от банка-. 4 Тукашните оиби 
та. За тази 
та за обществено

колкото
купу- съ мо

се
се

„Братст
во“ произвежда за чуждее 
трания пазар, обаче и за 
това производство тя ня
ма достатъчно средства, а 
банките изобщо 
мерение да следят това пр 
оизводство. За „Братство“ 
би бил

с качес 
си пробиват сигурен 

до потребителите. Има 
йки предвид борбата 
рава храна, която все по-' 
вече се намира на богати
те трапези, налДга се само 
повече да се ползуват 
пацитетите на рибника' Оч 

• аква се когато „тръгне“ ак 
„Власи

на“, този рибник успешно 
да се включи в 
реализиране. При условия, 
разбира се, да се реши пр 
сблемът с водата.

твото
път

цел от служба- 
- счетовод 

потърсено да напра 
ви цялостен анализ 
ложението в кожарата, за 
да може да се подкрепи ис 
кът до банката. В .самото 
предприятие заетите и 
ководната 
бва да се 
бъдещето на

ство е за зд-всички
предприятия в града се 
намира в най-трудно поло 
жение. Анализът е 
вен от страна на съответ
ната общинска служба 
сътрудничество с отговорни 
те хора в кожарата. 
сегашното положение 
много допринесе съвкупно
то положение макар 
кто изтъкна

на поинвести-нямат ма обем
напра

на сто, но 
причините не се знаят. Съ 
щевременно значително ко 
личество сурова кожа е 
бавено по

ка-достатъчен 
един, не много голям кре
дит, за да преодолее 
гашното 
ние и да тръгне напред, из 
тъкна директорът.

Инак, както бе 
то на заседанието, вземани 
ята от купувачите се уве-

само ръ-в структура тря
обърнат към туалната прогоама 
предприятие

то, тъй като само това мо 
же да донесе полза. И

се-
За натрудно положе определена цена, 

което тогава е било поло
жително. Междувременно 
цената на кожата 
лена на пазара (което 
ва ли

най-
нейното

че, ка 
директорът на 

предприятието, в началото
увеизтъкна- е нама- личено производство.сд

е било очквано), та
А. Т. В. Б.
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* &Щ,село оелх?
ПРОЛЕТНАТА СЕИТБА В БАБУШНИШКА ОБЩИНА

В ТЛ7,МИНСКИ РАЙОН В НАЧАЛОТО НА АПРИЛ

Скъпо Формират земе 

делена кооперация
производство

* ВРЕМЕТО БЛАГОПРИЛТСТВУВА — БЕЗПАРИЧИЕТО ПРЕЧИ
Пролетната сеитба 

риторията на 
ка община 
мите снеговалежи 
ледният с около 70 см 
белина и топяванего па 

снабди почвата с

па те 
Бабушинш- 

започна. Голо-
тор по селското 
во при Общинската 
щина, определени 
сти създава липсата 
обхоДимите количества 
мена 
на,

стоианег 
скуп 

грудне 
на ме

на селскостопанските 
изводители не остават 
какви приходи, и 
положение да се получат 
идеалните 500

пре
Ш-

то принос
де Към 30 селскостопански 

дн и на средна възраст, в началото ^а април 
дат учредително събрание на кооперацията и ще изберат 
ръководство. Целта на инициаторите за формиране на 
кооперация е да се увеличапа селскостопанското произво 
дство, с което наедно да се подобрява живота на село.

ще се занимава и с други 
дейности, каквито са зана- 

от ятчийските и комунални ус 
луги, изкупуване на селско 
стопански я излишък, тър
говията...

Един сред първите ини
циатори за формиране на 
кооперацията е КРОНЕ НИ 
КОДОВ от Долно ТлъМино. 
Тсй казва:

— Особени трудности ня 
ма. Хората постъпват без 
каквато и да е боязън. То
ва са преди всичко добри

производители, главно мла- 
ще провесе кг зърно отхибридна цареви

както и недостигът на 
изкуствени торове 
за прихранване на 
ците. Това е

един декар.
Ако при това сеснега

необходимата влага, а сега 
шиите хубави и слънчеви 
дни поизсушиха повръхне 
стния слой. Това д?ка въ 
зможност за ранна оран и 
засяване на ечемика и ове 
са. Едновременно се вър
ши подготовката на почвата 
за засяване и на останали 
те пролетни култури, преди 
мно

има
предвид, че селата в Бабу 
шнишка община са 
обезлюдели 
да работна ръка

КАН
есени- 

последица на 
неплатежоспособността но

поч ги 
и че няма мла 

реално с 
да се очаква, че пролетна 
та сеитба ще 
доста трудности 
ствие па това

През първите дни на ап
рил т.г. към 30 селскосто
пански производители 
Тлъммиски район ще фор 
мират земеделска коопера- 
ция — първата такава ко
операция в Босилеградска 
община. Сред тях има сел 
скостопапски

селскостопанските 
зации,
заплатят в момента семена 
та и торовете, така че 
чувствува общ недостиг.

Определени 
създават и високите 
на селскостопанските 
боти. Така например за ор 
ан трябва 
по 300 динара дробене и за 
вличане — 150, за 
200, за торове — 200, за за 
сяване —
350 и беритба по 250 дина 
ра за декар. Изчислят 
се тези разходи и добиви 
те, конто ще се получат 
от декар площ, излиза

органи 
конто не могат да протече при 

Впоелсд 
все повечесс

площите се засяват 
ви. Недостатъчна 
годена обаче 
та селскостопанска 
низания
во в селското стопанство.

Бабушиншка 
ято все още се 
селскостопанска, в предс
тоящия период ще трябва 
да разчита на производст- , 
во па здрава храма и раз- I 
витие на животновъдство- I

с тре 
е и непрм 

разполагаема
трудности 

ценина царевицата, чие го 
засяване ще започне от на 
чалото на идния месец. 

Според
лет на територията на сб 
шината с

произволите 
ли не само ст Долно Тлъ- 
миио където ще бъде ссда 
лището ма

ра- меха-
за преустройстплана, тази про- да се заплати кооперацията, 

| но и от останалите околни 
села:. Г, Тлъмиио, Голеш, 
Жеравипо, Караманица, До

бщина, коцаревица тряб
ва да бъдат засадени 24 
000 дка, с овес .16 000, с яра 

чемик 1000 дка, а с раз 
лични видове фуражи още 
4000 декара.

Както ни осведоми 
кадии Тодоров! 14,

семе счита за
100, окопаваме—

ли

В\- 
инепек

то.
чс Ст. К.

Ш ДЕЙНОСТТА НЛ МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В НЛЗЬ 
РИЦА — БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ванс, ще рухне, че 
трудно ще може да се до
веде в ред. А от какво 
ченис е телефонът за този 
ранен, излишно 
говори. Още повече, че без 
телефонна връзка

камцелария и 
булаторията — добави Пет 
ров.

после

злаМиналата гоаина 

„профуча" напразно
е да се

са и ме 
ам-стната

И село Назърина споде 
ля съдбата на псвечето пл 
анински села в Босилеград 
ска община. Тежненията 
на младите за по-добър, и 
и по-лесен живот, ежегод
но нарастват. Напускат се 
лата и отзовават се в ур 
баните среди. Селата ос
тават без млади хора, а с 
теза и без инициативи за 
разрешаване па комунално- 
битовите проблеми. Каз
ват, — няма кой. Млади
те напуснали, а възрастни
те и да искат, не могат. 
Затова, все повече отправят 
поглед към компетентните 
общински органи, преди 
всичко към Общинския фо 
нд за комунална дейност. 
Той обаче не може навре
ме навсякъде да стигне и

зин. амбулаторията и мест 
ната канцелария» Да почис 
тим гробищата и да дове 
де.м в ред телефонната мр 
ежа. Обаче нещо поради 
неактивност на съответни
те общински и други орга
ни, а много повече пора
ди наша неактивност, а 
преди всичко на ръковод 
ните лица в Съвета и Ску 
пщината на местната общ
ност, нищо не реализирах
ме — подчерта ЛЮБОМИР • 
ПЕТРОВ.

Затова и през настояща
та година тези активнос
ти, както подчерта Петров, 
са основно съдържание па 
програмата на местната об 
щност. За пътя и телефо
на в местната общност ка 
зват, че трябва да се ног 
рижат фондът за комуиал-, 
на дейност и ПТТ преди ри 
ятието. Населението мо
же само да им окаже .по
мощ, а никак да бьде по 
ситсл на акциите.

— Телефонната мрежа с 
дотолкова развалена, че 
ако в течение па настояща 
та година не се предприе
мат ' мерки за вз.зобнони

Да кажем и това. че в 
местната общност са недо 
врлни и от работата па об 
щественото предприятие за 
оборот, селскостопанска 

дейност и услуги „Боеилег 
рад“ Магазинът е по.1 шира 
зец и нередовно се зареж
да. Изкупвателният пункт 

по-дълго време пе ра 
боти. С години предприя
тието тук изгражда изкуп
вателна станция и никак 
да започне с работа. Ам
булаторията също работи 
от време на време и кога- 
то дойдат лскапи, не нос*

Долно Тлъмино

ганица, Назърица, Яреш- 
пик, Бистър, Рикачево, Зли 
дод и Бранковни. Повече 
от тези селскостопански пр 
онзводители са главно мла 
ди или па средна възраст 
п всичките в кооперацп.хта 
постъпват с личен капитал 
стопанския излишък, тър- 
недвижнми имоти и пр.

Целта на инициаторите 
за формиране ма земеделс 
ка кооперация е да се уве 
лпчава селскостопанското 
производство, което да бъ
де едно от главните усло 
вия и за подобряване на 
живота па село изобщо. В 
документите, от конто ед
ин са готови, други се гот 
вят се подчертава, че ко
операцията покрай зада
чата за развитие на селско 
стопанското производство ч

домакини, на 
вестно, че 
може само да им помогне 
да станат

още по-силни. Още 
сме наясно с два въпроса, 
казва той. Първия се отна
ся до професионалната слу 
жба, в която не може 
има повече от трима души, 
разбира се школувани хо-

които е из-
кооперацнята

икономически 
сега

чеве
да

ра.
Още повече ако се има 

предвид, че администрация 
та може само да намаляваят лекарства и други мели 

каменти и с малка полза
та от тяхното млпане. Вснч 
ко това зле се отразява въ 
рху и инак трудния живот 
на останалите тук хора, по 
вечето от конто са и нам 
редпала възраст.

постиженията.
Вторият ни налага 

потърсим да ни се върнат 
кооперативните 
ва, които след 1953 година 
са минали в собственост 
на други субекти, 
но казано-подаретш.

да

имущест-

затова в н^кои села, като 
например в село Назърица 
комунално-битовите 
леми

по-точ-
лроб-

се натрупват. Мина
лата година тук казват, че 
е „профучала“ напразно.

— Миналата година тря 
бваше да прочистим пътя 
от Владева воденица до це

В. Б.М. X.

СНАБДЯВАНЕ НД СЕЛСКИТЕ МЕСТНИ ОБЩНОСТИ

СПОРЕД СЕЛОТО И МАГАЗИНАнтъра на селото, където 
сс намира селският мага- достаоилп информация, ко

ято тези дни сс намери пр
ед членовете па Изпълните 
лиМя съвет. Ма кър че по
ложението, намерено то
гава в смисъл ма снабдено-

да не работи съответно об
лечен, а случва се да няма 
и книжка, от която да се 
види че е здрав и способен 
да върши тази работа.

И макър че не бягат от 
отговорност за това поло
жение в „Търгокооп“ изтъ
кват, че все пак общото съ
стояние па магазините 
сиабдеиостта все пак най- 
-много зависи от самите ма 
гази мери, а до известна сте 
пеп и от селяните. Факт е 
че в ио-големнтс села мага 
зимите са и по-добре снаб
дени и по-уредешк

Но без оглед на това про 
мето, когато отделни ма
газини но селата ще поч
нат да се закриват е все 
ио-блпзо.

Магазините 
местни общности по 
време бяха твърде актуал 
ми от политическа 
ма точка и служеха 
адут в ръцете 
кооп“, гьМ като 
най-много магазини по се
лата. Но времето на .поли
тическата
минало, а „Тргокооп“ доко 
лкото и да се 
че щс закрие тези магази
ни, все още това пе е на
правил. А знае сс, че по-го 
лям брой от тях наистина 
са нерентабилни.

По време па споменатите ти п 
(май-юни миналата 

общи

по селските 
едно

глед- 
като 

па „Търго- 
той лма ст, сигурно се различава от 

днешното, псе пак, Изпъл
нителният съвет и присъст 

с вуващпят директор на „Тър 
гокооп" се съгласиха че п 
смисъл па хигиената поло 
жемието преди всичко зави 
си от самите магазииерн и 
че най-лошо с в малките 
местим общности и там, къ
дето едни магазниер рабсъ 

две съседни села. Най- 
често тези магазини пе са 
варосани, пълни са с пая
жина, а складовете иесъот,- 

мяко1- петни, дори има и мишки, 
п Чест случай е магазинера

иикономика

заканваше

закони
година (съответ! 1 ите 
пски инспекции са напра
вили обиколка па 
ко магазини по селата А. Т.Тук някога се учеха и по 40 деца, а сега само 5—6
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НАШЕ ИНТЕРВЮ

ИЗВЕСТЕН ХУДОЖНИК И КАРИКА ,, 

ТУРИСТ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН МАЩАБ \
I(МЕТОДИ ПЕТРОВ ТВОРИ ВЕЧЕ С ДЕСЕТИЛЕТИЯ)

Методи Петров — Мето не тря педение, че цялата къщна работа и духовно явление съм тук Мисля.' 
бва отделно да представяме като е поела на плещите си, а и поради че ги приемат като нещо ^

' художник и изобщо като творец, с това, че не мм прави, забележки и което техният живот би оил ооед
няма негодуваме, но постоянно мм пей.
дава подкрепа да издържа, особено — Кои реализирани твои идеи

най-много иохвалява и одобряват хо
оглед че отдавна е известен на са 
мо на българската народност, но и
на югославската общественост и из сега, когато съм с рйзклатено здра- 
вън нашите граници. ве. Да, може би се държа и изгле рата.

ждам като жизнен човек, но това 
ЧОВЕК, КОЙТО Е ЗАДЪЛЖИЛ е привидно, действителното мм със 
БРАТСТВО“ И БЪЛГАРСКАТА НА- тояние е по-ипакво.

РОДНОСТ

са_ Аитивоеииите карикатури 
най-добре приети и с тях се афир- 
мирах в целия свят. След това „бла 
гбдарии“ са карикатурите на соци-

КАТО ЧОВЕК: ХУМАНЕН И ПАТ- ални теми и др.
— Кое от твоето творчество хо

рата критикуват и не са доволни 
от иего?

Този изключителен; художник на РИОТ 
нашата народност, а бихме добави
ли и ненадминат, 'заслужава по-по- Художественият и съвкупният ------- ^
дробно да се каже за него на стр? жизнен опус на Методи Петров са — Всички мои карикатури пуо' 
ниците на в-к „Братство“, защото проникнати от любов и уважение 'ликата (народът) приема сходно,ка 

- с изданията на споменатото издател къМ всяка личност. Оттук и готовио то нещо, без което „не могат дажи 
ство е още от неговото създаване, стта му всекиму да помогне, до веят“. Другите не ме интересуват..
Именно вече почти 40 години редо голяма степен и безплатно, жертву Зная, че работя съзнателно и чест- 
вно се представя с карикатури в вайки и време, и труд. и пари. Съ- но и без каквито И‘ да било пред- 
оубриката „Бай Онзи“, чийто е съз- що трябва да се изтъкне че ця- разсъдъци и „фикс-идеи“. 
дател. Освен това почти няма печз лото му същество се обосновава въ — Считаш лй, че трябва да бъ-
тан ръкопис в „Другарче“ който до рху огромна преданост към свод 
неотдавна не е илюстрирал, а го- край и народ.
лям е приноса му и за сп. „Мост“ — Спомняш ли си за първата 
и книгоиздателската дейност, къде своя карикатура: нейното съдържа 
то дава свой принос, предимно еху ние и къде си я публикувал?
дожествена илюстрация. — Първата карикатура публику — Колко за твод

вах през 1946 година във в-к „Маро граждава „Братство . вдъхновението (инспирациятв) за
дна армия“ с военна тематика. А — По повод 30 на „Братство“ тези карикатури? 
първата моя явна карикатура има относно .40 години съществуване на 

„ . ще сценичен характер и се нарича печатна дейност на българската на бежната действителност...
Мето е известен по трудолюои ше Хитлер“, която бе изпълнена родност получих хартиено призна- — Известно е, че не създаваш

ето си, като луциден творец с ро- в Кссовска Мпгровица, Нови пазар, ние. Понякога заслужено получа- само за нашите хора в страната, но 
гата палитра твърде стаоилен, които рашка и ДруГИ места все до Срем- вам пари, но това са дребни пари. че твоя маниер“ излиза и извън
дбта пчмитебСкойто има”™ ' дос СКИя фронт — при освобождаван! Наистина „Бай Онзи- правя не за раниците на Югославия. Кои садоира думите, които има^ свое дос то на тези краища. Във войната бях пари, но зарад читателите, от кои-,
тоинство и своето АЗ, които не по- боец-офйцер в състава на 22-ра ди- то получавам писани и устни пох-
дпада под чужди влияния, ако не ,визия и „ачаЛник на културния зали.
са в съзвучие с неговите пробесио екип^ — Ти си Мето, постоянен шпо-
нални жизнени определения. С ед- — Как е оценена 0т хората? зтратор на учебници, книги, наръ- 
на дума: известен е като характе- — Това беше антивоеина кари- чници и подобно при Завода за из 
рен човек, умен, дружелюбие и от- 1Сатурата из живота и активностите даване на учебници на Република

сътрудник. И една частна- на войника, па затуй всички бяха Сърбия в Белград. Колко дълго ве-
оценка. той е илюстрирал всички въодушевени. че продължава това сътрудничест-
мои досегашни книги, гч илюстраци- — Имаш ли евиденция колко до зо? 
ите му са приети и оценени с най- сега си публикувал приложения в
-висока оценка и въодушевление от „Братство“, „Другарче“ и в осгана- рант“ от 1961 година. Художестве- 
изтъкнати професионалисти по кни лихе издания на Издателство ..Брат но формирах над 70 техни, издания, 
гоиздателство. ^ ^ ство“? Много примамливи предложения на

— Мето —, обръщаме се към — Вече 30 години излизат кари други издатели трябваше да отка- 
уважаеми^ художник-карикатурист катури в рубриката „Бай Онзи“, 'жа първо понеже нямам достатъч- 

кому най-много си благодарен Следователно, трудно е да сс- изчи- но време, а второ желая да остана 
за твоите професионални и жизнен сяи колко са. Още по-трудио е в верен на Завода. Все пак под „на 
ни успехи? „Другарче“ да се изчислят. Но те- тиск“ трябваше ^а отстъпя, не за-

Най-много заслуги за всички ченията са тук и любителите на рад хонорарите, които почти вина-
мои изяви _има всекидневната ми прецизните бройки могат сами да ги са били символични, но попади
спътничка Венета. — без да обмис пресметнат. човещина зарад помощта на децата тв°ите произведения,
л*я много отговаря — Как читателите (да не кажа учениците, студентите и изобщо хо Дения за това?

Как и защо^. народът) изобщо оценява твоите рата, 1 съзнавайки че по тоя начин Моите карикатури кръсто-
Заради туй, че напълно ме трудове? изпазявам и своята привързаност и сват повече чуждестранни страни

разбира, че разбира и схваща ка- — Със самия факт, че моите Любов към цялата общност и об- нрез дистрибуиране. Самият този
кво означава да бъдеш влюбен в трудове са 30 години сред народа, ществото като цяло. факт-означава, че съм приет и че
своята работа и създаваното произ следователно и аз като физическо, _ Доколкото зная а чувал съм се пРиемат„ моите- произведениа

мнение на други хора — за своята 10кинският в-к „Шимбун“
огромна работа получаваш . несъот- тиРаи<
ветиа парична компенсация Дали пример за това. Същото е в
е това вярно? ' Англия, България и особено в Тур

— Вярно е. Разбира се, целта В К ”^УРиет вакфи“,
ми е и нещо да заработя , но пре- тбелязват моето присъствие 
ди всичко имам предвид . помощта, Инак в
която оказвам и която трябва да 
оказвам като човек и творец.
то е свикнал да бъде в професия- 5 списания, което ми достави 
та си — за всички да бъде добре и 5ено Удоволствие, понеже що 
всички да са доволни. Колко успя- 

нека оценяват.

М. Петров—Автошарж

МЕТОДИ ПЕТРОВ е роден в с. 
Желюша на 24 май 1920 година. Чл 
ен е на Сдружението на художни
ците на Македония, почетен 
на дружествата на художниците в 
повече страни. За самоотвержния 

още погголям критик (не кри Груд много пъти е награждаван и 
тизьор) на нашето всекидневие?

— Не се касае само за крити нашата страна и чужбина, 
ка. Аз и похвалявам. Все пак ечи- '
там че трябва да бъда по-остър. "

труд те възиа

член

деш грамоти ве получавал специални

ПАТЕТИЧНОСТ — ЛИЧНАТА ЖИ
ЗНЕНА ОТЛИКА Нашето всекидневие и неиз-

чуждестранните „поръчители“ ‘и за 
какво се именно касае?

— Рисувам карикатури изклю
чително по покана на различни све 
товни фестивали на карикатурата: 
от Токио ,през Европа до Монт^еал. 
Поради всичко изключителна е честта 
че са ме избрали за член на Вадин 
гтон аварас клуб в Лондон и за 
член на Европейската федерация на 
карикатуристите.

— Забелязваме във витрината 
много писма, грамоти, благодарстве 
ни грамоти... с печати от всички 
краища на света...

— Има още много, но мястото 
в „Братство“ е ограничено. Но има 
време...

— Как

личен

— Техен съм постоянен „коопе

чуждестранните худож- 
творци и критици оценяват 

имаш ли све
ествени

в

в света е оче-
°бра“Ти°шда3тел?™ СЪВЕ™ на В К

С дребни опущения, но 
без особени пропуски

^ март т. г. | се проведе съвместно заседание на издателски
те съвети на в-к „Братство“ и на „Издателство“ „Братство“, на което бе 
оосъдена реализацията на програмната концепция и редакторската по- 
титика на в-к „Братство" през изтеклата (1990) година.

И в отчета, а сетне и в разискванията, се изтъква, че концеп
цията и редакторската политика са осъществени с дребни опущения 
но без особени пропуски. Констатира се, че редакторската политика е 
била в съзвучие с програмната концепция и не са допуснати груби 
несполуки в описването на вестника.

От друца страна, дългогодишното нерешено материално-финансо- 
о положение особено остро се изяви през изтеклата година. В прие- 

е™е^м^™ЧеНИЯ СС ТЪрСИ °Т НаРОДната скупщина на Сърбня да по- 
тство'^™ вравата 11 заД>лженията на основаваща изданията на „Бра- 

’ Да Се реши ре;ккото материално-финансово положе-
°еТОЗаСТраШава СЪ1иДествуването на това ведомство единствено 

™4наМф™ансипая^гРСКаТа Народност' ,:ато обезпечи стабилни изво- 
главен Скупщината трябва да ускори „ назначаването на=■=« та згж^-гг1"0*и на - —
шстоГщ™тРвТоИШШТС —истинни процеси „Щдем^р“°„ята

където

страната редовно публи 
кувам карикатури в „Йеж“ 
ги югославски сатирични

и дру- 
вестници 

осо- 
тоя

начин „помагам“ на своя народ и 
на хората да изострят светоусеща
нето си и да се 
новременно.

А сега един индискретен 
въпрос: откъде ти пристига по-гол- 
ям хонорар — от страната или 
от чужбина?

— Разбира се, от страната. Оба 
че откъдето и да е,

тензитетът намаля, с ог-ед нажален «1,,^ нищожен- Може би 
дариата ми възраст, не ‘ ментално, а п,™ ^°™етствуват па кРРикату 
според моето здравословно състоя- Да Се С^5ЯТ — поик
ние. което сериозно е нарушено „«в шеговит тон Методи Пет-

кои-

вам в това
Оценките за „развлечават“ ед-твоя труд са 

повече отлични, дори фантастични 
От никого досега не съм чувал от
рицателни мнения.

— Благодаря.
— Дали все още интензивно и 

съзнателно, както винаги, работиш?
— Съзнателно — смешно е кол- 

и хоно-

В заключение може да кажем: 
цикълът на успешните представя- 

карикатуои сп На Методи Петров продължа-
ожилващи, искрени честни актчяч Ва’ С- констатаЦИята. че напускам
бе™ аГНх^ха кГо‘
„минимален“^ „Контейнери" пуб- “ 'заредеио а много искреност, 
ликувани в Братство“ Кой ти лава Разговора води:

д Д-Р Слободан Василев

С МЕЖДУНАРОДЕН АВТОРИТЕТ

— Мето, твоите
да отраз- 

в на-
Ст. Н.
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НЛ центъра 
С1ШЕГРЛД ЗА КУЛТУРА В БО МНЕНИЯ

Културата, според 

материалните средства
Ка1° говорят делата им?(ИЛИ:

ЕДНО ВАЖНО РЕШЕНИЕ)
Всс по-често

за добрите 
предишните 

тически, обществени 
турни дейци. Сякаш 
(и в бъдеще)

четем във ве 
.и лоши 

поли- 
и кул-.

ните библиотеки с класиче 
и съврмеиенна българ 
литература (последно

то попълваме е 
години), а това 
последица от

От друга страна, на- сърб 
охърватски език

стиика 
дела на ска

ска са печа
тат поредовно учебници и 
наръчници, художествена* 
и професионална 
ура, обезпечават

Каква ще бъде 
та дейност

отпреди 15 
вероятно е 

страха ца

културна 
през настояща

та година на Центъра 
култура в Босилеград, пре 
ди всичко ще зависи от ма 
термалните

тура в Босилеград ни уве
доми, че с оглед па липса 
та на финансови 
библиотечното 
дейността

сега
може и трябва 

да им се дава преценка. Ни 
ма нещо не е могло да се 
оцени, когато му е било и 
времето — по 
гоговка и

лигерат 
се съвре

менни нагледни I. средства 
а и средствата «а 
информация 
влияние.
голямо постижение 
бва да ни

за средства, 
дело и само 

остават за! юпред 
главна опора на' културна
та изява в община га.
И занапред, както е набел 
язано, в плана за работа
та на Центъра зз 
през настоящата година ще 
се провежда главно чрез 
градската библиотека 
дведомствените

Бистър, Долна н Гор 
на Любата и Горна Лиси
ца. В

не се внесе чужда „ц 
огия и политика“ и са' 
стараели да останат чисти 
оа това никой нищо ме ги 
упреква., Но при старае 
мето да останат „чисти", оч 
истили са всички условия 
за обучение на роден език 
Ако

идеол
се масова

средства. Те 
наистина и досега бяха ед 
нн от основните проблеми, 
но все пак с големи 
пя, нерядко и със себеогрн 
Цания на заетите, някак си 
подържаха

имаг голямо 
Всичко това елреме на под 

приемане на важ
ни решения.? . н тря 

че- обучерадва,
сърб< «хърватски 

е издигнато па 
високо равнище. Но никак 
не е и „повод“ 
то да мине на сърОзхърват 
ски език. Значи, 
език на учепищите 
ал неразбираем, 
и излишен! И какъв 
бил изходът на- публично- 

изясияване *

усил- нието по 
езикОЩе една лоша 

в тези „прис7>ди‘' 
ресва, а това 
за всичко 
хождайки
компетентен и призван да 
оценявам всички „заслгуги“ 
на предишните обществено 
-политически дейци от Бо 
онлелрадска община, затова 
•Де се спра на едно важно 
събитие от преди 4 ^ години, 
когато другарят В. Такев бе 

председател на Общинс
ката скупщина.

Именно

култура постъпка 
не мм ха- по-

за тях (включително 
и В. Такев) са билиритъм на кул- 

дейност. Сега оба е, че всеки 
Дава оценка. Из' си останали абстрактни 
бт това, не съм

обучение-турната и саи по 
библ потече, материалните 

представляват не само ос
тър проблем,; но и не поз
воля зат да се раздвижи ка 
квато и да било ‘ 
активност, или пък да 
установяват някакви

посредства пятия: изкуство, 
твеиа художес 

униоер- 
култ

родният 
е стаи

кн в литература, 
сал им общочовешки 
урни достижения — поне 
же чистото изкуство (лите 
ратурата) нямат

ненужентова отношение 
ланувано е обезпечаване 
нови книги, провеждаме 
различни видове 
ми срещи, изложби

зап екултурна на
се на тограници 

то е имало хора, конто 
се разбират. На тези теми 
е трябвало да се ангажи
рат. а за апликации, кар 
тинки, магнитофомни лен
ти, диафилми и Художеств 
ени филми и т.н, 
ло и дума да става.

Е едно постоянно 
годишно опростяване 
лгаризиране на 
елио-възпитателния процес 
идва се до едно „логичес
ко“ заключение: няма усло 
ви« за обучение на бълха 
реки — да се мине па сър 
бохрватски език.

не ми 
педесет иликулту

рнн връзки с местните еб 
щности и съседните общи
ни. Поради това една 
досега основните кудпрнн 
изяви в общината --

лптератур 
- на кпи 

гн с нови заг.ишия н дру- 
. ги видове -активности, 

ито книгата да 
Ж1г до читателя 
та са

с познато
стопроцентово това 
всичко е зависело от „науч 

му обяснение.
Важни са последиците.

За пр7,в път в историята 
па един народ (народност) 
сякаш се е опитало и стиг 
нало до голямо 
изобретение:

преди
от с ко 

се добли- 
нел- 

94 170

МОТО“ше

Закино през учебната 
1987/88 година, след провед 
ен „плебисцит“

представленията, 
че имат дълга традиция, ве 
че не се намират в 11001 рам 

през на 
стоящата година. Б Центъ 
ра за култура в Босилегр
ад, казват, 
те едва наброява» са де
сетина души, С 1СОЗТЗ 
могат да се задоао гят пи
то най-минималтме

въпреки запланувани не е могдинара.
САМОДЕЙНОСI ТА сред населе

апред остава една от кчав нието, взе се решение обу-,
ните културни изяли В та чението в основното учили
зи област главна опора Це Ще да се провежда п0 така 

култура в ьосиле-
град полага в' действуващ- наРеченмя "модел на двуезя) 
ите няколко самодейни се чно обучение“, а изхождайки, 
кшш: драматично га, ре- 
ннтаторска, фолклорна и 
музикална. Според програ
мата, запланувани са 
колко самостоятелни и съв 
местни представяния. В ра 
мките па тази

и зан „научно“ 
експеримент 

с живи хора с цел да 
се променят и репрограми 
рат наследствените им ге 
ни в името на наднаиисна- 
лни и висши 
и патриотични цели, за ми 
слене и разсъжадавапе на 
друг, а не на майчин език

п дълго 
и ву 

образоват

ните активности за
им

че посетителп- нтъра за

I- е граждански
от практиката вече 4 години 
касае се за промяна на ези 
ка в обучението — минало 
се е от български на сърбо 
хърватски език. Поводите 
са били прозаични 
ледиците са трагикомични.

разхо
ди, а в условията у а обшо 
то безпаричие, грижата за 
всеки динар е ог особено 
значение.

Асен

Ето къде проличава абсу 
След войната, 

ю навсякъде се 
а нос- ха оскъдица

ня-
Според ВС1ТЧКИ дицактики 

педагогики — 
език е основа за 
детето (ученикът)
„пречупва“ през призмата 
на майчиния 
това го трансформира 
Друг език. Нима е успехът 
на учениците през последн 
ите две-три години 
пдетелствува за това нешо?

рда! кога- и родният
всичко:
всичко

чувствува 
и недостиг, 

па и в образованието, 
вашмите поколения са 

Допреди десетина години алн много 
този въпрос, вероятно по ра 
зличмн причини, це е поста 
вен, докато не „узрее“, а ччн език в 
„зрелостта“ е достигнал, ко 
гато учебните пролрами за 
почнаха да се подменят на 
две-три години, а при това 
не се обезпечаваха съвреме 
нни учебници и наръчници, 
което е основно за ученика 
и учителя 
рефор
майчин език си остават ед поразяват със знапмяга си. 
ни и същи! За останали 1е 
нагледни
актичеи материал да пс го 
порим.

Михайлов 
торът на Цент ьр?.

дирек 
за кул-

лктиш-юсг, 
ще се положат усилия и 
за организиране н провеж
дане на танцов курс. И пр 
ез настоящата година, как 
то и досега, Центърът за 
култура ще вземе участие 
в провеждането на всички 
манифестации, които ще ‘бъ 
дат организирани по пов
од държавни празнини или 

общински мапифеста- 
За провеждането на 

активности, според фи 
нансовия план, са нужни 
390 000 динара.

През настоящата година 
Центърът за култура в Бо 
силеград е запланувал да 
организира 6 концерта на 
народна музика, 2 концер
та забавна музика и 2 тса 
трални представления.

тога
им език, а следпо-разнообраз- 

нн нагледни средства, 
оници и

В рампите на 
лануваните задачи и 
активности през нас
тоящата година. Цен
търът за култура в 
Босилеград, 
на организира 
ване на народната пе 
вица СВЕТЛАНА — 
ЦЕЦА ВЕЛИЧКОВИЧ 
и цирк „Одеон“ от 
Враня, който се пре 
дстави с различни ви 
дова акробатски пре 
дставления, дресира
на животни, шеги и 
други виидове артис 
тични-илюзионни точ

зап- нау че
наръчници на май 

сравнение с ли 
генерации, 

не им е попречи
ло да завършат висши и 
високи училища. Дори то 
лкова са трайни 
от обучението на роден ез 

че днес ние '•е сраму 
ваме от общуване чс тдх 
па роден език, защо го ми

не свешиите
нищо И

иоотдав-
И така: родният езйк сл 

ед 40 години разбираем, ес 
тествен и близък, 
на позицията на чужд ез
ик (по‘ съдържание и фор 
ма); за да

госту
пък
нии.
тези

слещ I ге минава
пк,

дори след 4 
ми чмтапкнте по стане излишен 

нефункциона
. лен, защото от семейство 

то на чуждите езини има 
пс-значнтелпи от българск 
пя! Тук да отбележа: да 
не се бъркат понятията 
н употребата на майчиния 
език (български) и държа 

т впия, официални^ 
хърватски) език.

неуважен и

!; Може би наистина В. Так
ов п сътрудниците му 
са имали „-затруднения* 
при следваме па унпвсрен 
готите, по това преди вси 
чко е зависело от тях.

средства и дпд
■

1 ки. ' Да вземем само примера 
с обзавеждане па учнлнш

... ^
М. Я. (сърбо

Ачч\/ х/ш ^4
Върши се подготовка за генерална поправка

ВОДОПРОВОДЪТ В БОСИЛЕГРАД Е ЧЕСТО В ДЕФЕКТ Мнението 
рели“ 
ждапе

ми е, че са „уз 
условията за прове 
на втор референ

дум: за иужносг п иялиш- 
пост на родния език н 
вярвам, че ще успее с дс 
ведесет и девет в полза на 
нзлншиост, н с това още 
но-ярко що проличи делото 
на В. Такев отпреди 4 го 
дини! А от друга страна, 
униженията и мизерното 
морално падение, което 
търпят учителите и преп
одавателите но майчин ез 
пк (особено в

Честите дефекти на водопровода създават двойна 
щета: поради ненужното изразходване населението често

летвата трябва да приеме 
Общинската скупщина.

* Водопроводът е чести
те сн дефекти по е едииет 

лмпса-

където поради налягането 
дохожда до пукаме па тър 

няма вода, особено през летния период, а услужното пред бито Тук се налага да се 
приятие „Услуга“ повече изразходва средства за поправки 
отколкото осъществява доход от водата

сложат специални метални 
тръби. Обаче само 'за пре 
махваме на този дефект, сп 
оред груби преценки, са 
необходими пад 80 хиляди 
динара. Значителни средст
ва са необходими за мрем 
ахване па дефектите ма но 
доировода за Райчиловпи, 
минаващ през р. Драгови
щица. Досега в това помра 
плен ме вода пе тече, а рай 
чиловчапи вода получават 
посредством градската во 
допроводпа мрежа. Разбира 
се, в недостатъчно количе
ство, Иван Тончев, дирек
тор па „Услуга“ подчерта
ва, че все още ме с< извее 
тио кой ше обезпечи иеоб 
ходимито средетНа, „Услу- 
га" няма средства и пера-
душмо ще ш обезпечи гат конкретни решения,
пеже т„ е наследила тези 
дефекти, казва той, като 
добавя че решение за сре

вената причина за 
та па вода не само в Рай 
ЧПЛОННИ, Добри ДОЛ II ПО- 
ВИСОК! 1ТС места

Понастоящем 
ти на органите н» уирав.те 
нието па ОС в Босилеград 
и Явното услужиз предир 
иятие

специалцс човечето пропуски и дефе 
кти. Поради честите дсфск 
ти се създава двойна ще

па града, 
по през лятото и в самия 
град. С разширяването пата: пъ)4ю, водата ненужно 

и псконтролирачо се раз
пилява, а населението, осо 
бе»го в по-високите места и 

ги в Райчиловпи често са без
ще вода и второ, „Услуга" по

предложение как вече изразходва средства
те да се премахнат, Замоч за поддържане и поправка 
наха преди извеегпо време па водопровода — през ми
от началната точгга ог с палата година около 400 хи
Извор, и досега „изучиха“ ляди динара — отколкото 
дефектите на водопро/ода осъществява доход от во- 
до градя, Очакча се иелс дата; 
купггата мрежч дп контрол 
ират до края па месеца 
когато гцс изготвят и пр

средния и 4
висшия курс на образова 
пие) ше се премахне; 
пе бъдат те

„Услуга“ коитро пи
рит, къде най-често се яуя 
ват дефект и на во гопровс 
да, »чакви са те, каки.) 
предизвиква, а сетне 
изготвят

града с пови квартали и 
цехове водата от Извор не 
може да задоволява нуж
дите па населението п пи 
дустрията. Миналата годи 
па населението пе прие пи 
1 и ща тната па органите па 
ОС този въпрос да се ре 
шава е вода от буиарп. Не 
приеха „ п делегатите па 
ОС, те потърсиха да се 
изнамерят възможности да 
се доведе „чиста" вода. От 
тогава за допълнително во 
доепабдяваие ме' се нродла

Да
единствените 

„виновници“ за запалване 
на народността IIII от асим 
плацня!

За мен — това е 
Но дали е

абсурд! 
и за някой 

друг? Само с лозунги 
ше вървим „към нови тру 
дови победи", а по У обмп

ЛИ

слепи 
ла и без собствен 
тет!

и иростолотчнн де 
идент-13 „Услуга“ подчертават, 

чс ла повечето места има 
сериозни пропуски, 
г/г тях е в предприятието 
„Бор“ където пад оодоиро 
вода е изграден обект п

Еднаоектосметк.ч 
не на дефектите.

Отдавна- е известно, чс 
водопроводът е изграден с

;а премах^я-

Пеис ДимитровВ. Б.
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Много
ловджии,

малко
дивеч

V-

\
- #3., '?•'™с горчнлкз I а

(ИЛИ: НЕСЪСТОЯЛО СЕ ТЕАТРАЛНО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

По повод Осми март в Димитровград бе- 
оповестено представлението на Пиротския театър 
— „Бяло кафе“.

Истинските любители на театралното изку 
ство наистина се зарадваха ца ,гостуването4 на • 
пиротските артисти^ и с пълно основание, защого 
с тази пиеса те бяха най-успешни на неотдавна 
състоядия се преглед в Земун. Но...

Изтъкнатото преди два 
тък на 8 март не осъмна на балкона на Култур
ния дом в Димитровград. Влюбениците в театра 
лното изкуство се сепнаха — пиесата е отказана!

И наистина така се случи. Защо? — пита
ха се Официален отговор бе, че са продадени са 

60. билета! И пак въпрос: къде е постоянната 
димитровградска театрална публика, къде 
ези Стенна и повече души „запалянковци“ 
театъра, които никога не пропускат пито едно те 
атрално представление? Нима за Празника не са 
имали по 60 динара за билет, нима 
своеобразен подарък за Празника? И дали сал^о 
публиката е виновна? Нима афиша не Можеше 
да се изтъкне много по-рано? И защо,не са оби 
колени всички предприятия в града, защо някол 

преди започване на театъра никой не е 
подавал билети. Края на краищата 

атъра е насрочен точно за Осми март, когато ня 
колко кафенета в града по същото време са ор
ганизирали другарски вечери?

За всичко това и още много други,
„дребни“ работи, сигурно е трябвало да

заетите в Културния дом. Защото киното 
е пред закирване, библиотеката работи само до 
14 часа, диското и работи и не работи, а театъ
рът едва ли има една премиера годишно. И акоч 
и такива гостувания отстрани не успяват, тогава 
е крайно врбме да се замислим какво става с .бо 
гатата културна традиция на Димитровград.

А. Т.

~1ЖI ■ Ш-Ш \-л

\
Ловът е стара „професия" в 

Босилеградски край. Някога хо 
рата ловили дивеча с тояги на 
дебел сняг," с клюси и примки, 
сетне с
днес с най-модерно оръжие за 
лов. Някога имало много дивеч 
в този край: зайци, лисици, въл 
ци, орли, ястреби, сърни и мно 
го други птици и животни. За 
масовото присъствие на орлите 

и мес-

щ
1щШ 7пушки-кремеиарки, а

дена, пано, в. пе-
ц

1

например свидетелствува 
тната топонимия. Много 
се казват: „Орлово гнездо“, „Ор
лов дол", „Орлов камък“, „Ор- 
ле", „Ястребов дол“, махала Ор- 
ловица в Горна Лйсина...

МО са он , места
по

тт
това ме е

Днес обаче ловдижиите 
намножиха твърде много, а ди
вечът е съвсем намалел.

се

ко часа На снимка № 1 е група лов 
джии в местността Голема река 
в село Църнощица с убит орел, 
чиито разперени криле достигна 
ха дължина от 2 метра.

Снимка №_ 2: 
десетилетия сърните 
живееха в Босилеградски край 
и техният брой беше доста гол
ям. Аз, като горски служащ, че 
сто имах възможност да видя в 
„Търничка долина“ (село Пара- 
лово) стадо от 17 сърни, които 
спокойно пасат. Днес обаче слу 
чайно може да се видят едвам 
две сърни заедно.

защо те

на очи 
водят Преди три 

спокойносметка

Стоян Евтимов

БОСИЛЕГРАДИЗЯВИ НА БЛАГОДАРНОСТ

Чистотата е в окаяно състояниеВсе още има 

човещина С индустрализацията 
развитието на промишлено 
стта, жизнената среда ста
ва все по-застрашена. 
мърсяват се почвата, възду 
хът и водата. Поради това 
опазването на

и града. То, както бе иодчер 
тано на заседанието на Из 
пълнителния 
довно

нието си има извънредни 
природни 
де чиста среда. Това .обаче, 
което му е подарила при 
родата, безмилостно и без

условия да бъ-
По време когато навсякъде е тотално без

паричие и когато за всеки работник всеки динар 
е пълноценен, искам да изкажа благодарност на 
колектива на тъкачния цех на „Свобода“ и не
говия шеф МЛАДЕН РАНГЕЛОВ, а отделно на вс 
ички заети в първата смяна под ръководство на 
ОЛГИЦА ПАНОВА.

Днес, когато хората едвам успяват да със
тавят двата края, а мнозина живеят под грани
цата на сиромашията, работничките и работни
ците в първата смяна отказали са се (мнозина 
от тях) от последния динар, за да ме изненадат 
и зарадват с подарък по повод отиването ми в 
пенсия. Благородната постъпка е още по-гол яма, 
ако се има предвид, че. личния доход, който сре 
дно не надминава 2000 динара, тези работници не 
бяха получили вече два месеца. За възвърнатото 
ми доверие в хората дълбоко им благодаря!

{ Жарко Антанасов,
пенсионер от Гоиндол

съвет. пере- 
почиства ,и онези 

площи , които е длъжно 
умно унищожават гражда- да ги почиства. Нередовно 
ните Навсякъде хвърлят -се изкарва боклукът. При 
боклук, едвам ли някъде това „Услуга“ • има и обе- 
ще се видят контейнери, а ктивни причини. Една от 
площите, предназначени за най-изпъкващите в това от- 
градска зеленина на всич- - ношение е слабата' механи 
ко личат, но не и на зеле 
нина. Пред магазините ам- 

скупщи- балаж, а улиците и трото 
арите повечето служат за 
депония на дърва, 
кото за безопасно движе- «

За-

жизнената 
среда е все по-често пред
мет на разисквания на от
делни събрания и заседа
ния. Неотдавна по този въ 
прос разискваха и членове 
те на Изпълнителния съв
ет на Общинската 
на в Босилеград, а

зация. Предприятието раз
полага само с един трак
тор, а с оглед че мястото, 
определено за депония, е 
отдалечено .от града около 
3 до 4

свое
мнение, по този актуалей 
проблем, ще дадат и деле
гатите на Общинската ску ние на пешеходците. Кеят 
пщина на поредното засе- на Добридолския поток, 
дание. кбйто всъщност трябваше

да бъде едно от най-привле 
кателните места за

откол
километра, не е г. 

състояние да задоволи нео 
бходимите потреби.

Но и при такива условия
К17ПОПТ -радът може и трябва курорт оъде по_чист Едно от ус-

на , ловията за това е по-отго
ворно отношение към то 
зи твърде важен въпрос на 
всички субекти.

В информацията, 
вена за тази цел, и в рази
скванията бе изтъкнато, че ™ отдих и 1 речището 
Босилеград с местоположе- Драговищища, което след

уреждането й трябваше да 
дава привлекателна 
це само на гражданите, 
и на вс|тчки, които веднаж 
или повече пъти минат пр 
ез града, представляват 
етище за

изгот- да

БОСИЛЕГРАД гледка Предпри
ятието по-редовно и отгово 
рно да поддържа 
площи, а гражданите 
бъдат съвестни, че чистият 
град и здравата околна срс 
да е и тяхно дело и бо
гатство. Разбира се, срещу 
онези, които и покрай то-

ио

Мартенският набор замина в ЮНА всички
да

см
мнозина несъзна

телни и крайно некултуо- 
ни граждани. Подобен 
учаят и с почти всички со 

п - • качета, мястото към бен-
Добри пожелания на бо-. зиностанцията, автогарата 

скупщина силеградските .новобранци Всичко това, когато става 
това ма пожелаха и командирите от дума за чистотата 

ртовските новобранци раз босилеградския гарнизон чистотата
арии- глеждаха войнишките по- с поръка да бъдат добри па
в а 3рГатГниУВеРеНИТеТа “ СТ
И отделни въпроси и р и>
вори от страна на бъдещи-

По повод заминаването 
на мартовските новобранци 
в ЮНА, през миналата сед 
мица в Босилеград се про
веде скромно тържество. Тъ 
ржеството за разлика от 
преди, се проведе в кръга 
на босилеградския 
зон. Тук в присъствие 
войници и командири, за 
задачите и войнишкия жи
вот на бъдещите войници

от Босилеградска 
говори
КОВ, секретар на Секрета- 
рията' за народна' отбрана 
при . Общинската 

Босилеград. След

община 
СТОИЛКО СМИЛ-

те войници и войниците в 
гарнизона. е сл

ва, продължават, с . досегаш 
ната некултурна практика, 
боклука повечето 
време, да изхвърлят нався
къде, най-много от моста и 

Добридолския
тветните инспекции да бъ
дат далеч по-ригорозни

в нощнона гра
да, дава окаяно състояние.

Безспорно, голяма „заслу 
га“ за това има и об 
веното
луга“, което се 
поддържане на хигиената в

па в поток, съо
щест-

предприятие „Ус- 
грижи за

от го-
М. я.м. я.
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Тренннзн в Пирот, Ниш - н София!
С голяма горчивина *

вори треньорът „а атлетн 
ческня клуб „Железничар"

Димитровград, д, 
дър Марков.когато 
дума за подготовката 
предстоящия сезон.

— Нямаме

ОТЧЕТНО ИЗБОРНО ЗАСЕДАНИЕ НА СКУПЩИНАТА 
шсилеградНИЕТ0 НА СП0РТНИТЕ РИБОЛОВЦИ В

БРАКОНИЕРСТВОТО
ПРОДЪЛЖАВА

Към края на изтеклия ме 
сец в' Босилеград се прове 
де редовно годишно-отчст- 
но заседание на Скупщина 
та на сдружението на сгю 
ртмите риболовци „Пас
търва“. На заседанието, сл 
ед като бе приет отчет за 
работата на Скупщината пр 
ез настоящата година, ка- 
кто и няколко решения, 
между които и решение за 
членския внос, делегатите 
иай-голямо внимание пос- 

върху въпроса: 
как да се спре бракониер
ството, което взима все 
по-гол ям размах? Една от 
възможностите за спиране- 
на това зло, както бе

реки, с бистрите и 
води, предлагат извънредни 
условия за богат риболов. 
Най-много има

чисти
го- ва ми Се, за уреждаие 

хандбллното игрище, макар 
че този клуб вече 15 годи- 
ни не -

— Има

Ниш, пък дори и в София!
Нямаме намерение да ко 

ментираме казаното от тре 
ньбра Марков. Ако Димит
ровград не се погрижи да 
създаде добри условия за 
Ивица Иванов (скокове), 
Душица Деянова (бягане 
на 400 м и 400 
ПЯТСТВИя 
се случи те да напуснат 
родният град и да отидат в 
среди където има по-изгод 
ми условия за Развитие ма 
„царицата на спортовете“, 
както се казва за леката а г 
л етика.

Дали е лесно да се съзна 
ват регионални и оепх/бли- 
кански шампиони? Това 
най-добре знаят они*, кои
то ги създават. За съжале
ние обаче, те често пъти не 
решават и във връзка с

па
пастърва,

след това клен и къркуша. 
Те обаче пай-:много се уми 
щожават сч електрически 
ток, непозволени ловни мр 
ежи, взрив и химически 
средства.
На заседанието бе раздви 

жена инициатива за обед
инение на босилеградскще 
риболовци и спортното ри 
боловско сдружение от Су 
рдулица. По този начин се 
счита, че сдружението фи 
нансово ще бцде по-силно, 
ще се подобри защитата.

На ^заседанието бе избра 
но и ново ръководство — 
Председателство от 5 ду
ши. За председател е избр 
ан ДАНОИЛ ПЕТРОВ, за 
секретар ЛЮБОМИР ПЕТ 
РОВ, който и досега изпъл

в
съществува.

- ли и други проб
леми от финансово во?

стане
за

естест-
условие , за Ра 

изтъква Марков — 
От основаването 
изминаха вече 
ни, а нашите 
се решават.

— Какво

Право да ви кажа, аг 
летическият спорт тук се 
Финансира от днес до утре. 
Нямаме достатъчно разби 
рателство от компетент-ни-

бота \метра с прена клуба 
четири годм- 
проблеми не

може лесно да

те. ветихаимате в
вид на първо място?

—Преди всичко __
предприема нищо да се уое 
ди пистата за бягане Ась- 
щата трябваше 
нструира още 
дина, но — нищо.

— Имате

— Кои са те?
Това са хора, които 

водят грижата за спорта в 
Димитровградска община.

— Да се върнем към пол 
готовката за пролетния се
зон Как и къде 
твяте?

прсд-

не се

Да се реко 
миналата го подчертано на 

то, е засилената активност 
па всички честни риболов
ци. на които

заседание-
се подго-

ли още 
връзка

— Понеже в Димитров
град в спортни <д 
..Парк“ 
бходимите

нещо риболовът еда кажете във 
това? с център 

не съществуват нео 
- - условия

спорт и рекреания, а не ал 
чност и неиаейта, 
разоткриването на тези ко 
ито злоупотоеб.яват с рибо 
лова. В това отношение да 
леч по-голяма активност тр 
ябва да проявят и другите 
субекти, а Преди 
отделението на вътрешните 
работи, а между тдх 
малко и сами се занимав 
ат с този нечестен 
и съответните 
ни органи.

Инак. и тозтг п^т, 
и винаги досега бе 
ртаио, че босилеградските

— Да. Известни 
които бяха 
за пистата са дадени, стру

върхусредства 
предназначени при

нудени сме някои тоемни
зи да провеждаме в Пирот

разпределението на средст
вата в спорта.

няваше тази длъжност, а 
за членове СПАСКО СПАС 
КОВ. ДРАГАН ЗЛАТКОВ и 
ЖИВКО КИРИЛОВ.

/
Матея АНДОНОВ

БОСИЛЕГРАД Да кажем, че сдружение 
то на спортните риболов
ци ..Пастърва“ от Босилег
рад има около 80 членове 
активни За отбелязване е, 
че между тях има и липа 
от Враня, Лесковац, Сх/рду 
лица, а няколко души и от 
Ниш.

всичко

МЛАДОСТ" ЗАПОЧНА С ПОДГОТОВКИ неп спорт, 
инспекционОтпреди една седмица фу 

тболистнте на „Младост" ог 
Босилеград започнаха под
готовка за предстоящата ча 
ст на тазгодишното футбол 
но първенство в Междуоб 
щинската футболна 
зия Вран*, група — ..юг. 
Под ръководството на тре
ньора ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, 
над двадесетина футболис
ти два пъти сехмично 
помощното игрише тренир 
ат и набират сили за пред
стоящия пролетен полусе- 
зон.

Как

и досега за какъвто и да е сега се повтарят. Отделни 
вид организирани подгото футболисти нередовно тре 
вки не можем да говорим. нират , намират за това 
За това нито имаме средс- оправдателни причини и 
тва, нито пък можем да мо най-вероятно те неподготве 
тивираме футболистите. То ни ще започнат първенство 
ва обаче не значи, че подго то. 
товките ни са стихийни 
без план.

Главно подготовките ни 
ще минат през две фази.
В първата, целта е футбол и 
стите физически да се под
готвят. а след това във вто 
рата фаза ще упражняваме 
отделни варианти. Засега 
подготовката провеждал!'; 
на помощното игрище, а сл 
ед някой ден ще започнем 
и на голямото игрище. Тря 
бва да подчертаем, че про 
явените досега проблеми н

както
подче М. я.

диви- МРЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ — НИШТова всякак не само ще

НЕЗАСЛУЖЕНО ПОРАЖЕНЕсс отрази върху играта им, 
но може да има и други ви 
дове последици. При тях

на „БУДУЧНОСТ“ (ПЪРВА КУ 
ТИНА)—„А БАЛКАНСКИ“ 
2:1 (1:1)

повредите са много по-чес
ти — подчерта Георгиев.

Инак, през есенни*, полу 
сезон, босилеградския 
бор при твърде „различна“ 
игра се класира па 7 мес
то с 5 точки. Безспорно е, 
че можеха да 
много по-добър успех. Оба
че, редица обективни, а по 
вечето субективни

тров 6, Коцев 5. Кръстев 6, 
Иванов 7.

Днмитровградчани 
виха двете точки в Първа 
кутина край Ниш, а може 
би трябваше да се борят 
за дузпа—точка. Но какво 
да се прави, когато в 73 ми 
нута домашният отбор чр
ез Антич в 73 минута отбе 
ляза напълно нерегулярен 
гол. Съдията обаче показа 
на це>»ъра вместо да по

оста-
от-

Игрището на „Будучно- 
ст“ в Първа кутина. зрнте 
ли: 100 души: Времето об
лачно и дъждовно. Тере
нът хлъзгав Съдия — Дра 
гап Велковпч (Облачина) 8.
Голмайстори: Здравкович в 
10 и Антич в 73 за „Будуч 
пост“ и Иванов в 32 мину
та за „А. Балкански“. Жъу каже на — „засада“!
Лти картони: Мусим (Буду Но както и да е. за пър 
чност) и Иванов (Балканс- вия. мач в пролетни*, дял 
ки). на първенството трябва да

се каже. че беше на завид 
мо равнище. Димнтоовгра- 
дчаин показаха добра иг
ра и покрай това, че този

съшите се прове ис- 
дат и какъв е понататъш
ния план, бе въпрос с кой 
то се отнесохме до 
гиев?

забележат
Геор-

гГричн-
ии, повлияха върху успеха 
на отбора. Основната бе. че 
ме се провеждаха редовни 
тренировки, което се отраз
яваше върху играта. Не по- 
-малка причина 
успех с п лошият пример 
на някои от ио-пьзпастнптс 
футболисти, конто МС ОяЧ-

И тази година, както

ГРАНИТНО СПОРТНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОБНОВЕНИ СРЕЩИТЕ 

С ГОДЕЧ (НРБ)
за лошия

БУДУЧНОСТ: Пенчич 6 
Д. Дпмптрисвич 7. Антич 6, 
В. Днмнтриевич 6. Велко- 
внч 8. Мусим 7, С. Пчелно 
пич 6. Здравкович 6 (С. Ма 
пипкович 6), Тодорович 5. 
И. Лтчпрневнч 6, Б. Цвет 
ковнч 5.

ко отказваха послупшоет
март 1991Димитровград 14 и 15 на треньора и топа в пос

ледния момент. Онова кое
то най-много треложч е, че 
при
липсва воля, ентусиазъм и 
в някои моменти дори 
храброст за по-добра игра, 
а по този начин ч победа. 
Поради това пс рядко 
случваше м спечелени

загубят. И тпе- 
иепоказа

път нямаха много гогчми 
подготовки.

Във втория кръг „Асен 
Балкански“ ще гостува на 
„Сйърлчг“ от едноименния 
град. Да се надяваме, че 
там ще има повече щастие.

Д. Ставров

стонриемии“ към годечаии. 
Победиха с резултат от 7,5 
към 2,5. Димитровградски- 
тешахматисти бяха 
по-добри, така че победата 
макар и висока, с ст^Ссм 
заслужена. Гостите от Го 
деч не дадоха по-сериозпа 
съпротива.

След петгодишна пауза те 
възобновиха спо 

срещи между Дими 
(СФР Югославия) 

Спортното 
„Ком“ от Годеч

зи дни сс футболист.!отделни
ртните 
тровград 
и Годеч (НРБ).

АСЕН БАЛКАНСКИ: Со 
кодов 8. Стоянов 6, Таков 
6. Й Христов 6, Костов 6. 
Ставров 5 (Мптов 6). Дими

много
II

дружество 
и „Асен Балкански“ от Ди 
митровград премериха 
по футбол , шахмат и те
нис на маса.

сс
сили ма

човс да сс 
ньорът Георгиев 
отделна храброст през та- 

първснството. Ис

ТЬЖЕП ПОМЕН
На 3 април 1991 година се навършваЕдва в третата 

дисциплина — тенис на ма* 
от Годеч бяха 

домакините. Годе 
с 5:4.

спортна
Футболният мач между 

„Асен Балкански“ и „Ком“ 
беше интересен за люби /е 
лите на футболната игра.

Димитровградчани има
ха превес във всички слс-, 
менти на този спорт и за
служено победиха с 3:1. На 
истина мачът носеше доза 
па неизвестност, защото в 
последните няколко мину
ти сс реши победителя. Го 
лове да димитровградчани 
отбелязаха братя Христови 
— Ядран и Зоран.

зи част па 
решително въвеждаше мла
ди футболисти в играта, а 

те и имаха манго- 
поля за игра н бяха 

Бсд-

са, гостите 
рампи па
чани се наложиха 
Трябва да се изтъкне и то 

че тенисистите па „Ком ‘ 
II дивизия

ЕДНА ГОДИНА

тъкмо на дълбока болка от смъртта на 
нашил скъп и никога непрежа- 
лим син, брат, чичо и девер

ляма
между пай-редопиите. 
спорно,

ва,
са членове ма 
в НР Българи*» и, естест
вено, имат добри теписис-

ирез настъпващия 
пролетен полуссзоп който, 
започва па 7 април, Георги 
ев трябва в тях ДД има по- НИКОЛА

СОТИРОВ
ти,

Тенисистите от Годеч мм 
ат и добър женски отбор. 
Листа Тодорова и Радости
на Дацсва демонстрираха 
висока класа/

Реваншът ще се играе 
през есента настоящата го 
дина в Годеч (НРБ).

голямо доверие.
Иакра*, трябва да подче 

ртасм, чс въпреки слабия 
пласмент през есенния но- 
луссзом, и треньора и цели' 
ят отбор трябва да напра
вят щателен изпод * и пред 
приемат съответни мерки за 
през пролетния полуссзоп.

от Ново место

ПО ШАХМАТ — 7,5:2,5 
ЗА ДИМИТРОВГРАДЧАНИ!

Тъгата и болката но Теб са прскалсио големи, за да 
може да ги изкажем с думи!
Оисчелсио семейство СОТИРОВИ

По шахмат димитровгра 
дчапи изобщо ис бяха „го Д. Ставров М. Я.
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ч

забавасатиРа *

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

ГЛАДНИ
ГОДИНИ ДНЬНДУЗ СЕ 

УЕУКА
Преди няколко години — 

от тях беше много лоедна
ша: слабо се родило — 
рото се свършило, а ново 

Оскъ 
а най-мно

ста

то още не стигнало.
дица за всичко, 
го за яДене и пиене. А как 
то е у нас обичаят,

. някъде има веселба, 
не дай боже, смъртен слу
чай, хората се снамерят и 
се посъбере от всичко по

а^со
или,

Йоще деда ми йе оратил дека не йе 
усучу работете. „Пази дете, думаше он, усу- 

каНе рабоге, нищо неможе да излезне Или из* 
лазе, ама Йилаве рабоге!“

А, реко я, а тата каже: док се не усучу 
работете —- не може да се развържу...

ама пази се ка се 
се затегне примка около ши*

арио
ка се

нещо.
Ведиаж се срещнали два 

ма драговитчаии, поожали- 
ли се един на друг, че ло
шо се живее. Към. разгово 
ра малко по-късно се при
ключил и бай Истатко, съ 
що драговитчанин,
Казал: „Е. почина чичо, та 
прекарахме някой ден доб 
ре, дано сега се помине и 
стрина...“

Записал:
Владимир Иванов

„Оно йе тека донекде, 
да не ти <расукуйу,

йуту!“.който
Прав йе' бил деда ми. Еве стану стар 

па гледам нащу телевизийу и се чудим: тека се 
усукало, незнам ко че се развърже. Слушам: сви 
орате, сви имайу право, никой не йе винован, 
сви су да ни буде по-добре, а оно издън у дън 
све по-лоше: паре се изгубише, пензийуту ми- да- 
доше половин, ко да ме простиш да съм поло-

Гледам младиня без работу се шла- 
йе из уличете, а увечер по кърчме и кавичи од 
гьи иглу нема куде да пущиш...

човек.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
вин човек.

Босилеградчани предла
гат преговорите за бъдещо
то устройство на Югосла
вия да се състоят в село 
Гложие,
Там републиканските ръко 
водства могат да се гложат 
колкото си искат.

У сука се и дома: йедно по друго, изиджа- 
мо, а ново не стидза, нема паре, йедва стидза- 
мо да платимо струйуту и водуту. А за работете 
и да не оратим: стока сака да се рани, с ба- 
буту свако йутро се карамо кой че тура данъс 
ка на овцете, кой че пойи говедата, кой че нара 
ни свшьете, а еве излиза време и за ораше... А 
налегле ни и болесйе: върти у колената, сева 
мецу ребрата, дзвъни у ушите...

Оцутра бабата станула по-рано, напраила 
каве и ме ока: „Дедо, айде дидзай се, да пийемо 
каве и да се договоримо за дънъска кой кво че 
работи“. Я йедва стаям на ноВе, мърчи ми пред 
очи, ама си зайута. Пийемо си кавето и Вутимо.

„Епа, айде са орати, кико си планирал?“.
„Одавна я не ти планирам, бабо! Ка имайе 

мо планове — арно беше. Я — план, ти — план, 
па сечаш ли се, без план отйдемо у плевнюту...“

„У, бог да те убийе — рече она, ама видим, 
мило вой йе дека се сечам — работе ни прити- 
сле, а ти се завутуйеш...“

„Епа, щом бчеш — а ти дънъска че раниш 
стокуту, а я че идем да чистим ливаде и че при 
тегнем ралото за орагье!“

Босилеградско.

И. Н.БЕЗ ДУМИ Перица Илиев

НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

„ДРАГОВИТСКО ХОРО '
Хората от с. Драговнта в 

Димитровградския кран на 
далеч са прочути с шеги
те и майтапите си. Между 
себе си се наричат „бани
ци*', а всеки- цраговитчанин 
е „бая“. Те

говита. Делегатът бил мл
ад и гнепознавал 
но нравите им. Събранието 
се провеждало в училище
то,. на което присъс гвупали 
пет-шестн адесети на 
След завършване на събра
нието направили скромна 
закуска: хляб,' месо, сире
не й варена ракия. Като се 
повишило настроението,, ед 
ин от тях започнал да сви
ри с кавал. Нахваиади сей 
започнали да играят...

По едно време някой уга 
сил петролейната лампа п

команда: „Ош-пъ-се чула 
рц!“, друг извикнал „Драга 
на“, трет се обадил „Дг-лго 
магар^е!“. Почнали да яздат 
един другиго в тьмнииата 
Делегатът се изплашил и 
залепил1 гърбина за стена
та. Но някой го „отлепил“,

достат;ъч

мъже.
са гостоприе

мни и весели. Много хора, 
дошли в Драговит?, са на- 
гостени, но и с мнозина са 
правени майтапи.

яхнал го, навел му главата, 
па извикал: „Те това ти е 
„Драговитско . хоро“!

Така през 1950 година ед
ин партиен делегат от Ди
митровград бил задължен 
да проведе избирателно съ
брание в партията в Дра-

Въртял се делегатът 
училищната стая, па' като 
го пуснали^ напипал врата
та и хукнал към Поганово,..
Записал: Йордан Миланов

из
Аман е толкова ли стоку саму че ме ос-

тайиш?“.

„Кво да праим — свивам рамена — 
подзето има съглам работа!“.

и у

„Море, може- ли, зайедно да уработимо све 
— и 'стокуту да наранимо, и у похье да идемо, 
па ако требе и друго да завършимо?“ — пита она.

„Не може, нали сакаш да поделимо рабо
тете?“.

/^ч.м.пнтроа------- лщ ш$я& срцдтао ЛОШ УСПЕХ
лзлйат&ен т7°р
пред динитроВ- 

чдскмпе Т7Ю ^

И почемо: я — 
пак не може

( - не може, она — може, я 
ядо

О.
— она пак може.. Ядоса се я> 

са се она, малко до йотек да дойде. Помисли да 
треснем вратата, да ватим польето, па 
търля главу 1сико Знайе. И изеднуш удари у смей: 
она се задзвери, поче да се кърсти, па ме питу- 
ие: „Манчо, Манчо, арно ли ти' йе, кво ти ста
ну човече?“. Ка посъбра душу оди смеят, я вой 
реко:

нека си

„Бабо, че одявим телевизорат Видиш 
2^к^целу Нл°Ч коколимо пред ньега, пк на йутредън
капаке 'ЕвеКи°,ГЛ“ДаМО: кара,ье’ караме, и пак сарагье... Ьве и ниие се карамо за нищо него 
дай да се опрайамо на работу, що, него
нема да ни Ьу завърши..;“

ли
Ь

нас ни чека, друг

ЕрштВо
Директор и главен 
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