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С Указ _ на президента 
СФРЮ Йосип Броз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо- 

Орден братство и 
единство със * сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта иа информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

на

стоено с

единството 
народи и
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СЪОБЩЕНИЕ НАТЕМА НА СЕДМИната СЪЮЗНИЯ СЕКРЕТАР ЗА НАРОДНА ОТБРАНА

АРМИЯТА ПРЕДУПРЕДИ

На ръба на 

бездната
Иа всяко нападение , 

войниците, единиците 
обектите на ЮНА за 
ред Армията ще отгово 
според правилата на бс 
•та й роля

Армейски генерал В е. 
Кадиевич, съюзен секре 
за народна отбрана, к 
то беше съобщено, в п< 
делник вечерта е прел 
иа председателя иа Пре 
дателството иа СФРЮ 
д-р Борнсав Йович ста 
вища ма армейския в] 
във връзка с актуалнагп 
становка в страната. Т 
предаваме изцяло тези 
повиша.

ПЪРВО: тъй като Пр 
седателството на Соди; 
етическа федеративна 
публика Югославия и 
таналите съюзни орп 
не приеха оценките и I 
дложенията на Съюзш 
секретариат за народна ... 
брана и иа Щаба иа Вър
ховното командувапе във 
връзка с обстановката в 
страната, в , югославското 
общество вече Чзагючча 
гражданска война.

ВТОРО: начинът, по кой 
то Югославската народна 
армия беше употребявана 
досега за осуетяване 
межд у! 1ациомал пито стъл к
новеиня Иече не може да 
бъде ефикасен.

ТРЕТО: па всяко напа
дение па войниците, еди
ниците и обектите на Юго 
славската народна армия, 
каквнто вече започнаха и 
отнесоха войнишки живо 
ти ■ Армията ще отговори 
според правилата иа бое 
вата й роля, следователно 
и с огън.

Щабът па Върховното ко 
мапдуване няма да допус
не екстремното поведение 
па стълкнопяващите се да 
се пречупва през Югослав
ската народна 

ЧЕТВЪРТО: 
от ко! 1ституцио111 гата 
вориост па пъоръжените 
сили за сигурността иа ст 
рапа/а, Щабът на Върхов
ното командувапе изиск
ва от всички съюзни и рс 
публикапски органи, кон
то оказват влияние върху 
положението в обществото 
да осигурят мир и норма
лни условия за разрешава
не на югославската криза.

ПЕТО: Щабът ма Върхо-

Злокобните предсказания,
политическа и обществена 
ва са залегнали

че югославската
криза, в чнято оспо- 

тежките междунационални нап
режения, води към гражданска, или по-точно ка 
зано, междунащюнална война, от ден на ден ста 
ват все по-известна реалност. Въоръжените стъл 
кновения на 2 май в Борово село в Хърватско, 
които отнеха
армейските демонстрации в Сплит, в конто 
уоит войника Саша Гешовски и съвкупната об
становка в Хърватско и в страната изобщо, ка
то че ли дават право на онези, които смятат, че 
такава война 
страх, неспокойство и неизвестност — какво до-

петнадесет човешки живота анти-
бе

в Югоставия вече започна. Общ

нася утрешния ден, са навсякъде, по домовете и 
в сърцата на хората. Повишена ооетоготовността: В. Кадиевич

Надеждата, че в най-критичния момент ще 
победи разумът над безумието, а компетентните 
държавни органи — Председателството на СФРЮ, 
Съюзната народна скупщина, Съюзният изпълни
телен съвет и Югославската народна армия, 
изпълнят своите конституционни и законни ира-

НА 4 МАЙ В ЦВЕТНИЯ ДОМ НА ДЕДИНЕ

ще

Положени цветя на 

гроба на маршал Тито
ва и задължения и с енергични мерки и акции 
ще започнат да действуват, за да се осуети тра
гедията и отново да завладее конституциопиост 
и законност и правова държава, все повече губ
ят и най-големите оптимисти. Сега е съвсем яс
но, че Конституцията на СФРЮ от 1974 година 
е водила повече сметка как тези органи да 
блокират в осъществяването на своите комнетеп 
ции,

на

А'"
сс По повод 11-та годишнина от смъртта на Йосип 

Броз Тито делегация на въоръжените сили на СФРЮ в 
състав: генерал полковник Благое Аджнч, адмирал Стане 
Бровст и генерал полковник д-р Милан Чушич положи 
цветя ма гроба на маршал Тито в Белград. Във възпоме 
иателната книга делегацията загшса: „На организатора и 
водача па антифашистката и народосвобвднтелна борба 
па югославските народи, на дългогодишния ръководител 
на следвоенното изграждане на страната и на Върхов
ния комендант на въоръжените сили на СФРЮ. на из
тъкнатия борец за мир и прогрес, Йосип Броз Тиго“.

На гроба па Йосип Броз Тито цветя положиха и 
съпругата му Йоваика Броз п синът Жарко със семей
ството.

отколкото ефикасно да ги изпълняват.
Но не само това е съвсем ясно днес. Днес 

^ или поне би трябвало да бъде ясно, че
национализмът действително е най-големият враг 

Югославия, че той е отровната змия, 
ято ако не се ’смаже главата и ако сс пусне сво
бодно да върлува, започва да хапе и отравя- соо- 
ствения народ и

е ясно. или
на копа

своята нация. Трагичната исто- 
югославските народи и братоубийсгвс-рия на

ните войни, като че ли не ояха достатъчно пре
пя кои от техните актуалпи во- 

домипация те заи-
дупреждение на
дачи. В борбата за власт и _
граха тъкмо на тази хазардиа карта. С исоивала 
пропаганда за обезправеността па своя народ и 
застрашеността му от други народи, раздуха\и 
огъня който тлееше. Той се разпламтя в такъв 

който вече се /уби контрол и 01

армия, 
изхождайки 

отго
пожар, пад 
който се опичат самите тези народа!.

Може ли все пак и па кой начин, макар и 
в последния момент, да се угаси пожара. Може 
ли да се отръгнем от рт.ба на бездната и да се 
спасим от сгремглавянето в нея? Разбира сс, че 
може а за това е нужно да се стори само оно
ва което в днешния цивилизован свят, за какш- 
то се смятаме и ние, е съвсем нормално, [рибна 

послушаме гласа на разума и иранио- 
да заменим с рационални и ци- 

Диес, когато Европа, към 
свят,

само да
иалните страсти 
вилизовани решения.

страстно целим, ггьк и целия 
стават едно голямо село, в което вси

живея'г мирно и сговорно, юго- 
техните' главатари, трябва 

което бор-

виото командувапе заповя
да, да се попиши боеготоп 
иостта па Югославската 
народна армия и да се 
мобилизират съответните 
единици, за да може Арми
ята да осигури мир в уим „ _ _ гр
сой с конституционната й Цветя па гроба иа И.Б. Гнто положи и делегация
роля и отговорност, доко ни Федерацията: Богич Богнчевцч,. Ирфиц А^иович 
лкото това нс направят ор Живко Прегъл, 
гамите па федерацията 11 Цветя положиха н делегации на Социалистическата
републиките демократична партия па БпХ, па Съюза иа комунистите

Армейският връх е поне — движение за Югославия и Хърватско от Загреб, СУБ-
кал с тези становища пи МОР НА ЮГОСЛАВИЯ, организациите на борците иа Сър
бъдат запознати всички бия и Белград и др,
органи па федерацията п Единадесетата годишнина от смъртта па
републиките. Броз Тито бе ознаменувана п в Яйце н в Сараево.

която така
все повече 
чки желаят да 
славскитс народи и 
да приемат реалността иа времето, в 
бата за качеството иа живота е много по-важна 
от суверенни национални държави, граници, 
територии.

. ’ ши

иима Достатъчно място завсм- 
и народности. Тяхна исторп- 

Европа само
В Югославия 

чки нейни народи

кая г.“ л
борба срещу Европа.влезе с

ЙосипВенко Димитров



НАСI ПО СВЕТА и н
а

ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТСветът през седмицата
•ГЕРМАНИЯ Отзвук на положението в странатаБундесвер затваря 

270 казарми Германското радио и те- 
преиасят информира статията под заглавие 

„Конфликти в Югославия
— 40 мъртви", а торинска 
„Стампа“ писа* под 
пие
— 35 жертви", 
алиански 
за масовите демонстрации 
в Сплит, Задар, Осиек. Ит 
алианската агенция „АН- 
СА“ между другото изтък
на, че та!ГКовете на въоръ 
жените сили »са разпореде
ни „почти на 
от хърватска

За събитията в Хърватс 
ко от 2 май, писаха и вси 
чки български ежедневни
ци, Под заглавие „Хървати 
те и сърбите водят битка" 
социалистическа „Дума“ ко 
нстатира, че в Борово е по 
чнала „същинска 
Органът на 
синдикати „Труд“ 
в очакването на 
ното разпадане на югослав 
ската федерация 
прежението между сърби
те и хърватите, особено за 
щото Сърбия 
на големи територии, кои
то сега са в границите на 
Хърватско.

От ден на ден Югосла
вия исе повече привлича 
вниманието .на световната 
общественост. За съжале
ние със своите педоразуме 
пия, държавния терор 
Хърватско, опасността от 
избухване на гражданска 
война.

левизия 
мации, „които приличат на 
неотдавнешните военни до
писки от Кувейт", Говори 
се за стълкновения подоб 
ни на гражданска война, 
а конфузията за броя на 
жертвите налага впечатле
нието за хаос и опасност 
от нови конфликти. „Фра 
нфурктер алгемейн“ дава 
преценка, че състоянието в 
Югославия „е отново ло

но отколкото

загла-Бундесвер планира да закрие 270 казарми в запад- 
обединена Германия. Това досега е маГмо- 

„мирнодобска операция“ в историята на Буидес
„Пука сс в Хърватско 

Всички иг
пата част на 
л ямата 
вер (германската армия).

Макар че в новата атмосфера, която владее в Ев
ропа и в отношенията между Изтока н Запада, особено 
след завършаването на „студената война“ най-вероятно 
би се стигнало до намаление на броя па войниците 
обединена Германия, това което сега планира Бон и с 
което обществеността още официално не е запозната е 
последица на обещанието, които германците дадоха 
Горбачов — преди обединението.

Едно от условията, което съветският лидер бе по
ставил преди да предаде на Хелмудт Кол „ключовете 
обединението“ било германците да намалят броя на вой
ниците. Не взимайки числото па тогавашната източногер
манска армия от около 180 хиляди войници Бундесвер 
имаше; (п още има) в западна Германия - около половин 
милион души под оръжие. Немците тогава обещаха .да 
намалят броя на войниците и на западната и па източ
ната страна на общо 370 хиляди.

в
вестници писаха

II В последно време всич
ки главни светбвми аген
ции подробно информират 
за последните събития в 
Хърватско, с преценки, че 
се увеличава опасността 
от гражданска война. Аген
ция „Ройтер“ осведоми че 
20 граждани и 15 хърватс
ки полицаи са загинали в 
Борово село. За същите да 
нни съобщи’ и агенцията 
Фраис-прес, като доба
ви, че положението в Сла 
вония е много взривно, а 
жуналистите на „Таиюг“ 
не са успяли на влезнат 
във Вуковар, както и че 
въоръжени хърватски стра 
жи връщат всички возила 
пристигащи от Сърбия.

па половината 
територия". по-изостре 

рано“.
на

За американската преса 
кървави съби- 

в Славония и Лика 
като влизане в 

гражданска война. Преда
ва се изявлението на Туд- 
жман, че се касае за „на
чалото на открита война 
против Република Хърва 
тско“, чието „западно ори
ентирано ръководство“ сп 
сред американските аген
ции „се заканва с откъсва 
не от Югославия, ако тази 
балканска държава не да
де повече автономия на 
своите републики и покра 
йнини “

последните
тия 
са нещо

война“
независимите 

писа, че 
възмож-

БЪЛГАРИЯ

Българската прннцеза 

пристигнала в София
расте на

претендира
Миланският ежедневник 

„Кариера ла сера“- на 
първата си страница реклаСестрата на бившия български цар Симеон, ирин- 

цеза Мария Луиза, пристигнала в София на първо нео
фициално посещение в своята родина след цели 45 го
дини.

<
Д-Р ДРАГОЛЮБ МИЧУНОВИЧ ВЪВ ВАШИНГТОН

На софийската аерогра принцезата била посрещна
та от около 1000 привърженици на бившето царско се
мейство, а след това при минаването й през центъра на 
града била приветствувана от окото 50 хи тяди гражда- СЪРБИТЕ В ХЪРВАТСКО ТРЯБВА 

ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ
НИ.

Петдесет и осемгодишната прннцеза Мария Луиза 
остава в България седем дни и ще посети повече градове.

Мария Луиза и брат и бившият цар Симеон, са - 
напуснали България през 1946 година, след забраняване 
на монархията.

Според една неотдавна направена анкета около 40 
на сто са се изяснили за реставрация на монархията.

Д-р Мичунович говори и пред хелзинската комисия 
на американския конгрес

Делегация на Демократи 
) чната партия на Сърбия, на 

чало с председателя 
Драголюб Мичунович на 2 
май води разговори във Ва 
шингтон, в които бяха за- 
сеганати и въпросите за юг 
ославската криза и възмо
жностите на нейната разв
ръзка, Събеседници му бя 
ха високи личности от Бе
лия дом.

Д-р Мичунович говори на 
американските крнгресме- 
ни във Вашингтон едностра 
нчивите актове на албански човешките и национал

ни права и че те имат пра 
во да бъдат защитени ог 
страх. На събеседниците си 
Мичунович е обяснил, че 
сръбското население в Хър 
ватско още живее със спо 
мена за геноцида, на кой
то е било 
Втората световна война и 
че сегашното хърватско пр 
авителство със своите нови 
държавни символи само 
засилило тези спомени 
страхувания.

Мичунович е обяснил и 
позицията на Демократич
ната партия във връзка с 
Косово, посочвайки и на 
политическите проблеми, 
които Не са пряко свърза
ни с Човешките права

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИ 
НА НА МАЙ

АЛБАНИЯ
кит е политически лидери в 
Косово, които доведоха до 
влошаване на положението 
в Покрайнината.

Посочвайки

д-рРамнз Алня не е вече 
начело на партията Делегация на ЕО 

в Югославия на разликите 
между човешките и полити 
ческите права той припом
ни за провъзгласяването на 
независимостта на Покрай
нината, бойкота на много
партийните избори и пре
брояването на 
както и на стачката 
просветните работници, по
ради което една част 
банските ученици нямат обу 
чение. . ,

Албанският
Рамиз Алия си подаде 
тавка на поста шеф 
господствуващата 
ка партия на труда и ма 
други партийни функции, 
съгласно с новата консти
туция г-а страната.

Неотдавна Алия бе • изб
ран за президент па Алба
ния в новоизбрания парла 
мент, в който комунистите 
имат болшинство от две 
трети.

презйденг
ос подложено във

Председателстващият 
на Европейската общност 
Жак Сантер и председател 
ят на Европейската коми
сия Жак Делор ще посе
тят Югославия иай-вер'оя'1- 
но през втората половина 
на май.

Посещението е било нас 
рочено за 8 и 9 май, но 
по инициатива на Общност 
та същото е отсрочено.

на
Алоаис-

еМичунович и сътрудници 
те му са изложили познати 
те погледи на своята пар
тия върху положението 
Югославия, както и за про 
блемите в Книн и Косово. 
Американските 
ци са

населението,
и на

от алв

събеседни-
Иначе д-р Драголюб Ми 

чунович беше на няколко
дневно турне по САЩ и Ка
нада.

подчертали че тях
ното правителство има мно 
го. близки гледища по те- ' 
зи въпроси и че подържа 
известни становища на Де
мократичната партия. Ста
новището на американско
то правителство е 
запази

КАТАСТРОФАЛЕН 
ЦИКЛОН 
В БАНГЛАДЕШ

ДЕ КУЕЛЯР: ОН НЯМА ДА СЕ НАМЕСВА

Генералният секретар на Обединените нации 
Перес де Куеляр е осведомен за последните съби 
тия в Югославия и дълбоко съжалява за човеш
ките жертви, за които пише световният печат. 
Същевременно, сходно на Хартата на Обедине
ните нации, според която световната 
няма право да се намесва във 
ти на своите членки, той не желае да 
тези събития.

В неотдавна водения разговор 
югославското Председателство Янез Дърновшек, 
Перес де Куеляр ясно каза че световната орга
низация е много заинтересована за единството на 
Югославия.

да се
иц^гритетът иа Юг

ославия и да не се одобря 
ват сепаратистките и дезин 
теграционни. процеси. Спо
ред тях най-добро решение 
за Югославия е обща 
мократична държава и 
Югославия, 
представлява

В катрастрофалния цик
лон, който на 30 април ено 

Бангладеш са загина 
200 хиляди

де-летя
ли повече от 
души и са нанесени огром
ни материални щети.

че организациякато цялост, 
междунаро

ден правен субект, който мо 
же да се интегрира в Евро.

вътрешните рабо-
коментира

Вятърът
росг от 230 км на 
в крайбрежие? о 
вълни достигали 6 и пове
че метра. Много държави 
изпращат помощ на пост 
радалото население.

духал със ско- 
част, а Д-р Мичунович 

ствувайки 
комисия

с члена насвидетел- 
в Хелзинската 

на американския 
конгрес във Вашингтон е 
заявил, че на сърбите 
Хърватско Не

морските

в
са гарантира
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НЕИЗВЕСТНА1 ' в СТРА НАТА неспокойна и

Актуалио през седмицата/

Страната трепери 

и тръпне
ПЪРВИ МАЙ - БЕЗ ТРАДИЦИОННИ СИМВОЛИ И ПОЛИТИЧЕСКИ
Празникът на труда' —

1-вм май бе ознаменуван 
почти във всички краища 

Югославия. Н5[къде се 
празнуваше един ден (Хър 
ватско), •’някъде два дни, а 
някъде и цяла седмица 
(Словения). Всякъде липс
ваха традиционните • сим
воли и политически гово
ри, с изкгочение на Дебо- 
вец, край Мирна в Слове
ния, и в Трогир, 
пред гражданите говориха 
Милан Куча и и Ивица Ра- 
чаи.

Г030РИ
до Сръбска автономна об- анемично съобдХение, което 
ласт Крайна. Има инди- 
Ции, че броят на загинали 
те хърватски' полицаи („ре- 
дарственици“) и членове 
господствуващата партия 
ХДЗ е по-голям. Предпола
га се

може да се тълкува както • 
комуто отговаря. За хърва 
тските ръководители на за 
седанието 
на сърбите е акт на теро
ризъм! Но, едно е ясно: 
констатирано е, че положе 
нието и в Хърватско и в 
страната е крайно опасно и 
че трябва да се превзе
мат всички мерки за мир
но и демократично разре
шаване на конфликтите и 
кризата. Армията се анга
жира последователно да 
изпълнява своята консгиту 
ционна роля на защитник 
на мира и сигурността на 
гражданите.

И Съюзният изпълните
лен съвет на извънредното 
си заседание от 4 май в 
съобщението си между дру 
тото констатира, че: ,.ЮНА 
със своето действуване в 

%тези събития е имала твьр 
де положителна роля, доп
ринасяйки да стихнат меж 
дунационалните конфликти 
и да се запазят човешките 
животи“.
* СРЪБСКОТО ПРАВИТЕ
ЛСТВО ОСТАНА НА ДУ
МАТА СИ

на

самоотбранатана
Казано

та страна треперя и "тпъ Шиз5уйзания на мини. 
пие от страх че най-лошо- ,,„^рцеговина сякаш става 
то вече започна. В Югог- , жарище на недоразу- 
лавия най-новите събития “ения- От Мостар
имат истински белези Лищица
гражданска - война!

Председателството 
СФРю провежда
ТО си
райки 
вка в

че се укриват заги
налите . полицаи шкипетарм 
от Косово. Но 
тима ще излезне на видело.

От 2 май положението в 
Хърватско драматично 
влошава и усложнява. Кре
хкият мир и 
жат 
части

и тази ис-към
е тръгнала брони

рана част на ЮНА, но път 
ят е барикадиран. На пътя 
1ребинье — Дубровник в 
местността Иваница 
ло до престрелка 
редарствениците и 
Щите се към юНА, за щас 
тие без

на
където се

на
ред подър- 

мотомеханизираните 
на ЮНА в кризис

ните краища. Но, хърватс
ките щурмоваци се ош^лч- 
ьат и против тях: блокират 
казармите с барикади 
возила, пречат им минава
нето на пътищата, обиж
дат войниците и комамти
рите, наричайки ги 
кссръби“ и подобно.

Сръбското население от 
източните предели на Сла- 
воиия масово преминавал у 
нгва и търси закрила 
Войводииа. Числото 
жанците от ден на ден се 
увеличава. Радио Вуковар 
става Хърватски радио В у 
ковар. Хърватската 
пия безмилостно се

поредмо- е дош-заседание,
сегашната

анализи- 
обстано 

страната. Трагични
те събития в Сплит бяха 
възиламенителя на граж
данската война. Председа 
телството на СФРю 
приключването на 
ка все още без официално 
съобщение) 
актуалната политическа об 
становка в

между
числя- Докато едни празнуваха 

работеха като вдруги
,,1’оша“ — Смедеревскажертви, 

нощта срещу вторник 
демодиране 

уиощожсиис

, па
лаика, където се завърша- 
ват 12 пътнически

В иКнин 
(до или

ДОЖИВЯ
пълно

турис
тически вагони, които тряб 
ва да потеглят па 25 
А селскостопанските 
женици първомайските 
азници прекараха па

весгни- на всички магазини, 
лннчарскн 
и обществени 
чиито собственици

май..
тру-
пр-

поле-

гости 
обекти, частни „велиразисква по магазини, 

са хър
вати или фирми от Хърва 
тско.

страната. Ос- 
шеф на 

заседание

то.
И тазивен колективния 

държавата, на 
то участвуват и председа- 

на Скупщината 
СФРЮ, председателят 
Съюзния изпълйителен 
вет и председателите 
всички

година бяха при 
съдени първомайските 
ради, които в навечерието 
на Празника на заслужили 
работници и колективи вре 
чп Апте Маркович, предсе
дател на югославското пр

наг 37,в
Силитеката драма и пое 

на ледните събития в страна
та бяха в центъра на ра
зискванията на представи
телите в Отбора- на Съюз- 

републнки, с изк- ння съвет за вътрешна по 
лючение- на д-р Франъо литика. Заместникът съю
1 уджман, който замина зен секретар Стане, Бро-•
на неофициално посещение вен заяви, че Сашко Гешо 

покана на Консерватив ^ веки е загинал от числящ 
партия в Лондон. Уч 

астнииите в заседанието са 
информирани и за хола на 
разговорите на. републикан

ма бе-телят
на
съ
на ноли-авителство разпла

с по-будиите сърби.
Фрапьо Туджман 

канва с думите: 
трябва, с всички 
и полицейски сили 
родната, гвардия, а и с це 
лия народ, ще знаем 
разплатим с тероризма и 
да отбраним всяка, 
на хт^рватската земя“.

В информативните 
ства па Хърватско

ща На 30 април представите 
ли на Синдиката и Прави 
телството на Сърбия обсъ 
диха въпроса за това кол
ко и как са изпълнени ис
канията на текстилните и 
металните работници в Съ 
рбия след генералната стач 
ка в^гези отрасли. При то 

полу
чи положителна оценка. Де 
йствителнб това повече ва 
жи за исканията със срок 
до края на април, докато 
същинското 
на стопанството подема на 
производството и друго ще 
бъде предмет на активнос 
тите, както на Правител
ството така и на Синдика-

ЗАСЕДАНИЕ НА ШЕСТИ 
МАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
НА ЦЕТИНЕ

се за- 
„Ако за- 
средсгьа 

и с из..
по
ната се към полицейското 

авление на гр. Сплит. Деле
улр Без охрабряващи 

югославската 
ст бе запозната 
рите ма шестимата предсе 
дателн на югославските ре 
публики, проведено на 25 
април в Цетине. Тук всеки 
е останал ма своето стано
вище: едни са за модерна 
федерация като съюзна дъ 
ржава (Сърбия и Черна 
гора), а останалите за кон
федерация на

вести 
обществеио-гатите се съгласиха в едно 

в страната практически е
да сес разгово-

стъпка
ПравителствотоТЕЛЕГРАМА НА ИС НА ОС В ДИМИТРОВГРАД ДО ПРЕ

ДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ, ПРАВИТЕЛСТВОТО НА 
СЪРБИЯ И ССНО

в а
среа

за гроз 
иите събития се обвинява 
Сърбия II 
ство. От Сърбия 
мислими се де.чантират.

Република Хърватско 
продължава па се ш.ооъжа 
ва. На 4 май ЮНА 
пи на Дунав румънски па
раход. натоварен с оръжие 
И муниция за Хърватско.

На входа в комбинат „Бо 
рово“ във Вуковар осъмза 
афиш с надпис „За сърби
те забранен вход“. Железо 
мътните линии се минират. 
По сръбските села нощни 

Училищата

нейното рьковод 
тезиПЪЛНА ПОДКРЕПА облекчаваненз-

Изпълннтелният съвет на Общинската скупщина в 
Димитровград във вторник изпрати телеграма до Предсе
дателството на СФРЮ, Правителството на Република Сър 
бия и Съюзния секретариат за народна отбрана, в която 
се казва:

независими 
самостоятелни държави или 
съюз зал пе-

на държави. Словен
ците теглят към откъсване 
от Югославия. -Спорен е и 
въпросът за предстоящия 
референдум, с много диле
ми (и загадки във връзка 
с организирането му и ре
зултатите от същия.

та.
* СРЕЩА НА ПАТРИАРХА 

И КАРДИНАЛА„Най-енергично осъждаме нападенията срещу гра
жданите от сръбската националност в Република Хьрваг 
ско. Гражданите на Димитровградска община са разтре

срещу чи-
На 7 май (вторник ) по 

инициатива на главата 
Сръбската православна цър 
ква патриарх Павле се про 
веде разговор с делегация 
на Рнмокатолическата цър
ква начело 
Франьо Кухарич. Това всъ
щност бе екуменска среща 
с призив за мир, толкова 
необходим на' нашата ст-

вожени и згрижени от безумните нападения
ЮНА. По наше убеждение К)НА граб

на
слящите се към 
ва да защити себе си и невинния народ от върлуването 
на вампирясания фашизъм. Оказваме 
па в усилията за преодоляване на съществуващите труд
ности, осуетяване на кръвопролитието и мирно разреша
ване на кризата“.

* ДРАМАТИЧНИ СЪБИ 
ТИЯ В ХЪРВАТСКО

ви пълна подкре- патрулп.
затворени.

сп

с кардинала
П7,рпомайскиге дни пре

минаха и знак ма драматп 
чио нзострявапс ма между 
националните 
в Х7,рватско с въоръжени 
стълкновения и жертви, ст 
анали в Славопия, Барапя 
и Западен Срсм.

На 2 май в Борово Се
ло, край . Вуковар, 
пладне нахлуват специални 
полицаи ма х7,рвагското Ми 
мистерство па вътрешните 
работи, да п.рсят двама из 
чезнали свои полицаи. Те 
започват безмилостно да то 
рмозят местното сръбско ма 
селение в училището, здра 
нпага станция, но къщите 
и кръчмите, в местната об 
щпост. Първите жертви са 
сърби,' а след това зае гра 
шепите жители сс защита 
ват кой с какаото може и 
калното има. Кръвонролитп 
сто продължава до слслабо 
дните часове, когато в село 
го пристигат част па ЮКЛ 
и завеждат ред.

Балансът па тази кърва
ва схватка е страшен: 
загинали полицаи и 3 ципи 
лии граждани, а 15 поли
цаи са ранени и 6 щтмшш 
липа.

Но това пс е крайният 
баланс па жертвите, падна 
ли този и през следващи
те дни в различни краища 
ма Хърватско от Славопия

* ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СФРЮ ЗАСЕДАВААТ.

В събота, на 4 май бе 
свикано заседание на Пред 
седателството на СФ?Ю- 
Тема: политическо - сигур
ност! юто положение в стра 
пата. На заседанието не 
ирмсъствува Туджман. От 
заседанието се дава кратко

вой- ОТНОШОПМЯзапочнала гражданскапо-ските председатели за 
литическото бъдеще 
страната за договор за по
нататъшната работа върху

рана.
Разговорът се състоя във 

Владическия дворец в Сре 
меки Карловци. След раз
говорите беше издадено съ 
общение.

на.на съзнание„Апелираме . ло 
то на всички да не донус- 

тялото и кръвта да попат
бедят душата и сърцето, 
разума и човешкото 
тойнство" — сс казва в съо 
бшението след

решаването на конституци
онната криза.

Инак договорената сре
ща на шестимата в Сарае
во е отсрочена, НсофициШг

околодос- Ст. Сг.
първа!а ек

уменна среща па главатари
те на Ср-ьбската праиослав 
на черква и Римокатоничсс- 
ката черква — патриарха 
Павле и кардинала Куха 
рич.

че това отс- 
по иск на Пред

но се узнава, 
рочване е 
седателството на СФРЮ* 

Трагичните сплитски съ
бития предизвикаха 
лични реагиралия навред 
из страната. Вестта за 
см'ьртта на 
Гешовски в Македония до 

безпо койство и п » к г>.

раз

дали след престрелките, 
загиванията, издигане бос 
готовността на ЮНА, и ре 
срещане по друмове, предо 
пори па пай-отговор» 1ите

войника Сашко

песе
Провеждат се бройни ми
тинги на протест. Инак в 

относи»едно
срещата 

главатари/ 
бройни по- 

отсроч

хора в страната, 
па черковните' Сплит владее 

спокойствие, в/д/реки
конвой на по

мощ за Кийево, не е прис
тигнал на местонрсдналга-

иризивите па 
литически партии, 
нане па много посещения 
на чуждестранни 
обстановката в Югославия 

получи мирни и разум 
мерки? Дали ше 

пат разпалените страсти 
ще победи волята 

число клюелавя

чс
изпратения

гости 17
чението си.

На територията »»а Обши 
на Бач са пристигнали по 
вече от 400 бежанци от 
Хърватско, а през Дунав и 
занапред пристигат 
бежанци. В отделни елгшо 

особено във 
все

ще
стих-,ни

и дали
па огромно 
пи спокойно да живеят пате 
зи пространства, ще пока- 

съби

нови
Само разумът и добрата воля що победят страстите: 
патриарх Павле и кардинал Кухарич в Катедралната 
цръква в Сремекп Карловци

нски места,
Вуковарска община 
още сс чуват изстрели и

жат но-»гаталдниитс
тия.
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ДИМИТРОВГРАД
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ НА СЪРБИЯ В 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Поделени Първомай 

ски награди
Действуване в няколко насоки

Рашко Кирил- 
че в ио-иататъ 

,06-

проблеми. 
ов, изтъкна 
шното 'действуваме и 
щииския отбор на СНС и 
останалите негови орга
ни и тела Трябва да се

за омасовяванс

система и парламентарна 
демокрация. В реализиране 
то на заплануваните зада
чи и активности за дейст
вуваме подчерта Сотиров, 
СПС ще съдействува с вси 
чки не само общински, но 
и републикански субекти, 
а преди всичко с местните 
общности и Съюза на син
дикат! гге.

Общинският отбор на 
Социалистическата 
на Сърбия в 
на проведеното си към кр 
ая на април тг. разширено 
заседание утвърди и прие 
акционна програма и зада
чи за действуване. Изхо
ждайки от изразените ст 
ановища йа членовете 
СПС и въобще на народа 
в общината, както и" оЗота 
новката, в която се мами 
ра обществото, Социалис
тическата партия на Сър 
бия в Босилеградска общ 
ина в действуването си за. 
напред вниманието си пос
вети в няколко въпроса, 
развитие на свободно н ра 
вноправйо общество, уве
личение на производство 
то и подобряване на маге 
риалната основа на тру
да, разрешаване на комуна 
лно-битовите проблеми и 
по-голямо ангажиране сред 
избирателите, преди всич 
ко сред младежта.

Захари Сотиров, предсе 
дател на 00 на СПС в Бо
силеград, обосновавайки 

програмните определен и я, 
за предстоящата работа 
на Социалистическата пар
тия на Сърбия в общината 
между другото подчерта, 
че СПС ще се застъпва за 
всички въпроси, които са 
от жизнено значение за жи 
вота и дейността на хора
та в общината. Още позе- 
че, че след победата на пъ 
рвите многопартийни избо 
ри, трудната икономичес
ка и политическа обста
новка неблагоприятно се 
отрази върху организаци
онното действуване в усло 
вията на многопартийната

партия 
Босилеград,

ап
гажират 
на своите редове, преди вс 
ичко от редовете на младе 

интелигенцията и ра- 
отношежта

ботшщите. В това 
ние в програмата 
тупано 
дежка 
дзвижн 
живляваие па

па
с запла

формиране на мла 
секция и да се ра- 

ииициагива за съ 
културните 

Спаско Спас-

В разискванията участву
ваха няколко души. Вече 
Велинов например говори 
за по-голямо ангажиране 
на СПС в съживяване на 
производството, особено в 
производствените трудови 
единици, чийто организа
ции са извън общината: 
трудовата единица на Еле 
ктронната индустрия от 
Ниш, цеха за производст
во на чорапи, цеха за су
шене на овощия и зелен
чук и трудовата един ина 
за експлоатация на кварц.
С това изтъкна Велинов - 
ще се откриват нови въз
можности за по-бързо тру 
доустрояваие на младите — 
един от належащите проб 
леми в нашата икономи
чески неразвита община. 
Владимир Стоичков изтъ 
кна, че програмата е обхва 
нала всички области, оба 
че някои активности тряб 
ва да бъдат по-конкретни. 
При това по негово мне
ние предимство трябва да 
се даде на разрешаването 
на комунално-битовите про 
блеми и по-голямо ангажи 
райе върху развитието на 
селското стопанство. Още 
повече, че пОвечето села 
в общината остават без 
млади хора, а старите все 
повече стават социални

активности, 
ков добави, чс за придоби 

Соича 
партия тряб

ваието на младите,
ли етическата 
ва да търси нови методи в 
действуването си, 
младите не са за заседания 
и обещания, те търсят пра 
ктически решения.

В работата на 
ето участвува 
Стояиович, председател 
Общинския отбор па СПС 
Враня и „повереник* за 
Босилеградска община, ко 
йто говори за сложната об 
становка в страната и за 
усилията, които предприе 
ма СПС за преодоляване 
на кризата, а редицата не 
разрешени битови пробле 
ли: построяване на пъти
ща, мостове, телефонизац
ия, водоснабдяване, пови
шаване на производството, 
възстановяване па демокра
тичен диалог между репу 
бликанските ръководства, 
решаването на междукаци- 
оналните отношения и ре 
дица други активности, са 
само част от общата прог 
рама на Социалистическата 
партия на Сърбия

защото

заседапи 
и Миомир

на

Лауреати (част) на Първомайската награда в Димитровград
Традиционните 

майски награди и тази го
дина в Димитров град при
съди Общинският синдика 

Праз 
Както ви

Пьрво- конфекция „Свобода“, тру 
довата единица „Градина* 
от гостил ничарско-туристи 
ческото предприятие „Бал 
кан“, Александър Делчев, 
директор на хлебопекарни
цата в Димитровград, Иван 
Истатков от Гумарата и 
Любен Захариев от „Град- 
ня“.

лен съвет по повод 
ника на труда, 
наги досега предложенията 
от предприятията, дойдоха 
в последния час, макар че вс 
ички навреме са осведоме
ни да доставят предложе
ния.

М. Я.

ДИМИТРОВГРАД
Благодарствени 

получиха: Божко Петров и 
Борис Николов от Гумара 
та, Станимир Голубов от 
„Градня“, Борка Тошева и 
Лиляна С

грамотиЩЕ ГЕ ПРОДАВАТ ЛН ОБЩИНСКИТЕ 

ЖИЛИЩА?
Тази година присъдени са 

общо 13 награди, от кои
то четири колективни. Най- 
високите рботнич- 

ки в „Свобода“. Към едини 
чните награди на

Първомайски на 
емблеми получи

имова,
гради
ха: групата работници за лауреа-
строеж в димитровградска- тите са дадени и ръчни ча 
та Електродистрибуция, ми совници. Наградите връ- 
тническият пункт „ГРАДИ 411 председателят на Общ- 
НА“ от димитровградска- инския синдикален 
та митница и доктор НИ- Цанко Костов,
КОЛА ЙОРДАНОВ от Здра то тържество по повод връ 
вния дом в Димитровград чване на наградите за зна' 

Дипломи на Първомайска пението на Празника 
награда получиха: Трудова Ри секретарят на ОСС Ми 
та единици 1 и 2 за дообра Рослав Соколович 
ботка на готовите

Този въпрос остана без 
отговор на сесията на Об
щинската скупщина от 26 
април тази, година, тъй ка 
то когато трябваше да сз 
приеме решение, бе конста 
тирано че няма кворум! И 
самата сесия на Скупщина 
та беше прекъсната порадч 
това.

чително с 31 декември 1990 
година, е от 71 хиляди до 
471 хиляди динара, в зави
симост от големината на 
жилищата и, разбира се, 
ог качеството му. Спорът 
между двете групи делега-^ 
ти не можа да разреши ли' 
то общинският правозащи 
тник. В разискванията и 
едните, и другите имаха св 
ои аргументи. Живущите 
в жилищата посочват като 
основно приетия Закон, 
който дава възможност за 
продажба, както и факта, 
че в Димитровградска об
щина вече е достигната ико 
комическата йена на наеми 
те. Ония, кгл*то са против 
продажбата твърдят, че с 
години наемите са били 
смешни, че й предложена

та цена, макар и ежемесе
чно валоризирана, е смеш
на и дава възможност об
ществената собственост да 
бъде не продадена, но раз 
продадена. Пъ‘к и основна
та цел на жилищната ре
форма — обезпечаване на

съвет 
а на малко

гово
средства за нови жилища 
— при тази цена не може 
да събере средства нито за 
един апартамент. Първи
те казват обратно. И ма
кар че става дума за мтге 
матика, очевидно е, че край 
ната сметка при едните, и 
при другите се различава. 
Отделен въпрос е дати 
предложената преценка е 
реална, в което отделни де 
легати изказаха съмнение, 
защото, както каза един от 
противниците на продажба 
та^няма никакво 
ческо оправдание едно жи 
лище, независимо колко е 
старо, да струва колкото 
един „стоядин“.

дрехи в\На сесията по този въп
рос ясно се оформиха две 
становища 
вущите в общинските жи
лища настояващи Законът 
да се приложи и жилища
та да бъдат продадени и 
второ, предимно на тези, ко 
ито притежават собствени 
къщи

А. Т.

едно на жи-
НА ПЪРВОМАЙСКОТО УТРО В ДИМИТРОВГРАД

Само най-умнитеда не се върши 
продажба на жилищата в 
безценица. А цената, заклю

Тазгодишните Първомай 
ски празници за повече ди 
митровградчани се 
наха в

иокноми статират, че Манастирчето 
е още повече пропаднало, 
че покрива е развален ' и 
водата натича вътре, 'а ня 
когащния конак представ 
лява същинска опасност 
да се срути и затрупа слу 
чаино минаващите тук. И 
тази година никому, 
от частните кебапчии 
то от „Балкан“, не му дой 
Де на ум да изнесе 
и да вземе някой динар на 
общо удоволствие 
те страни, макар че 
е значително разширен 
няма
гне с кола до Манастирче

НА 10 МАЙ ТАЗИ ГОДИНА
превър- 

_ годишна
почивка. Въпреки факта 
че в самия град, освен със 
знамена, празника с нищо 
не бе ознаменуван, тази го 
дина от вътрешността дой 
доха много преселници, та 
ка че присъствието им бе 
очевидно.

А на 
омайско 
Манастирчето,

Петар Шкундрич в Димитровград малка

Какво рещение 
приемат делегатите да има 
ше кворум, 
жем да предположим,ч 
щото за делегатите от сел
ските местни общности то 

че ли не 
значение, заслужа 

ващо тяхното внимание, 
тъй като десетина напусна
ха заседанието преди да 
бъде завършено разискване

Секретарят на Социалистическата 1 
на Сърбия Петар Шкундрич ще пребивава 
май тази година в Димитровград, където 
ди Р™™»ори с членовете 
на СПС, а Щв

щяха дапартия
на 10 едва ли мо- нитоще во-

на Общинския отбор 
„ тт говори и пред членството даните в Центъра за култура.

35 =Т„Гедс°тбаРпГ=
води разговори Г

средно образование в Димитровград

за- шг
и граж-

скарази въпрос като 
беше от

традиционното първ 
празненство до 

дали пора
ди дъждовете до преди пр 
азника или поради някоя 
друга причина, отзоваха се 
само най-упоритите. Те и 
тази година в разговори
те си можаха с жал да кон

на дке- 
пътят

и
трудности да се сти

то. тоА. Т.
А. Т.
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СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА 
ВГРЛД- СКУПЩинд в

ДИМИТРО
реагиране

НАЗНАЧЕН Е 

ДИРЕКТОР НА
КАДАСТЪРА

Истината за гладната
стачна

\
Вестник „Братство“ от 12 

април 1991 година 
ница 5 публикува 
на Алекса Ташков 
лавне „Гладна стачка“, • 
която е изнесена 
истината и коментар 
тора за това събитие Тъй 
като

пит, а досегашният дирек^ 
тор на ОГУ 
професионален изпит.

твърди, че „не е целесъоб 
разно да се назначава ди
ректор ' на ОГУ ако се 
има предвид 
на РГУ във 
стоящата 

на държавното 
мие“, докато в заключение 
то си от 5 април 1991 е за 
писал: „смятаме, че за из
бирането на директор 
ОГУ е необходимо предва- 

.рително
Изпълнителният съвет 
дава положително

кандидата за директор, 
който е предложен от Ко
мисията за избиране и наз 
начаване“.

на стра 
статия 

със заг
не еположил

препоръкатаСтълкновенията и лоши
те междуличностни отноше 
ния в общинското 
ско управление

Назначаването нав досега
шния директор за изпълня 
ващ длъжността директор, 
което беше извършено на 
11 май 1990, е манипула
ция, понеже в ОГУ работят 
двама инженери—геодети.
Манипулациите продължи 
ха и след срока от. 6 ме
сеца, когато трябваше 
бъде назначен 1 нов

връзка с пред 
реорганизация

СТВО пт 1110 Така И болпшн 
ра които3аеТИТе в ка^аст1-- ?есия?ч ?• прксъстпуваха на 
дкорп-, КО"то даваха н° 
няв!ш "" сегашния изпълняващ длъжността
ОР ИВАН ИВАНОВ 

Олед доста 
на Дискусия, 
изтъкнато, че 
делегатите 
Да бъдат 
ните

част от 
на авгеодет- 

кадасть- 
ра — продължават с годи
ни. Дали причина 
е директорското кресло, ко 
ето вече няколко мандата 
се попълва с изпълняващ 
длъжноста или нещо

управле-
статията не дава ис- 

; тинска представа 
те на стачката, моля 
публикувате следното:

за цели-
за това да па

мнение на РГУ.Основната цел на стачка 
та беше да се спазват и 
прилагат законите ма Репу 
блика Сърбаш и актовете 
на Общинската скупщина 
в Димитровград. Прекъсв 
ането на стачката беше об 
условено от

да неДРУГО, е отделен въпрос. Но не
минава почти нито 
сия на Скупщината,

дирек- 4 
тор. В „Службеии гласиик 
СРС“ Но 11/90 от; 22 ноем
ври 1990 година К 
та на ОС в Димитровград 
за избираме и назначаване 
публикува конкурс и след 
това

мнение
за

една се
директна ко

ето да няма разправгщ за 
този общински

омисия-
дълга и 5ур- 
в която беше 

няма Място
па Скупщината 

включени *в

орган. Д0- 
време

един от заетите в кадастъ 
ра и един от кандидатите 
за директор ДРАГан ИВА- 
НОВ организира гладна 
ачка в канцеларията на пр 
едседателя на Изпълнител
ния

ри преди известно удовлетворява
не па следните искове: за 
стачката да бъдат уведоме 

средствата за масова 
информация; 
подадат изпълняващият 
ъжността директор 
щинското

Ето защо смятам, че ав
торът на статията „Гладна 
стачка“ не е имал повод и 
право да окачествява мои
те искове като „някои аб
сурдни и неосъществими“ 
и да коментира постъпка
та ми по следния начин: 
..Да напомним, че такъв 
контрол, е направен преди 
две години и нищо особе
но нередно не е намерено. 
Остава само въпросът мо
же ли. някой по такъв на
чин да налага свои реше
ния' и защо Изпълнителни
ят съвет с това се съгла
си“ , Читателите 
ше разберат истината и съ 
щността на моята 
стачка.

по предложение на 
същата Комисия беше по 
д готвенопилич-

стълкновения на зае
тите в кадастъра, но
ГРпетд™2 дслегата АН 1ЕЛ ТАКОВ е прието деле
гагите гайчо да се Ьпоеле 
лят за един

проекторешение 
да се Дава сюгжестия наоставка деле
дл гатите да не го приемат?! 
Об Всичко това е дело на сек

ретаря на ОС Вера Мила
нова. която с влиянието си 
върху Комисията за изби 
райе и назначаване създа
де конфузно положение и 
предизвика нарушаване на 
законите, което могат да 
потвърдят и членовете на 

опозици Комисията и което 
ята, по възможност юрне- да от подготвената за Ску 
ти, и да дойде представит- пищната документация. От 
ел на Правителството на друга страна Изпълнителни
Република Сърбия; Да дой- ят съвет на ОС, орган ко
де инспекция от Републи- йто трябва да прилага за- 
канското геодестко управ- . коните и да защитава зд- 
ление и заместник—дирек- конността, в заключението
торът на РГУ Яков Ерако - си от 27 февруари 1991 г. 
вич. за да обясни телекса 
от 2 ноември 1990 година; 
да се повика обществени 
ят правозащитник на са
моуправлението да се въз 
буди следствие против Ив 
ан Иванов,, директор 
ОГУ, поради неспазване на 
Закона за земемерството и 
кадастъра;
на Общинската скупщина 
да свика извънредна сесия 
на Скупщината, за да за
познае делегатите с

С'2 пред
на

геодетско упра 
вление, председателят 
Изпълнителни.
ОС и секретарят

съвет, търсейки между 
другото на първата следва 
ща сесия

на
от тримата ка 

ндидатп: Иван Иванов, Дра 
ган Иванов и Младен Най 
денов. Крайният 
— след два часа 
ния и реплики, Ииаи Ива
нов получи 22 гласа, Дра
ган Иванов получи <0 гла
са. а Младен Найденов 
то един. 
заетите в кадастъра рево т- 
тираии, напуснаха сепията 
на скупщината и продъл
жиха работа, тъй като на 
петък най-много имат кли 
енти.

Дали приетото реиГепие 
Ше въдвори мир сред зае 
тнте в Общинското геоцег 
ско управление 
има гладни стачки, „замай
ване“ на делегатите плн 
колективно напускане па 
работните места, за да се

съвет нана Общинската на Общ 
ниската скупщина; в Дими 
тровград да дойдат двама 
представители на Народна 
та скупщина на 
по един от СПС и

скупщина между 
точки от дневния ред 
се постави въпроса за наз
начаване на директор 
Геодетското управление. Та 
ка на сесията от 26

първите
да резултат

разисква
Сърбия,на

се виж
апри ;,

веднага след приемането па 
протокола делегатите рази
скваха за назначаване 
директор, тъй като на пр. 
дншната сесия поради не
достиг на кворум същият 
не беше назначен.

ни- все пак
Междувременно,

на гладна

инг. Драган Иванов 
работник в ОГУ в 

Димитровград
Както и на предишната 

сесия , -тача и на тази Кст 
мисията за назначаване 
предложи за директор на 
Общинскнто геодетско уп
равление да бъде назначен 
МЛАДЕН НАЙДЕНОВ, 
женер-геодег в посоченото 
управление. Тъй като пре 
дварително от Изпълнител
ния съвет не е търсено мие 
ние, то Изпълнителният 
съвет е предложил, съ^лас 
но мнението на Република 
нското 1еодетско управле-

ЗА ПЪРВОМАЙСКИТЕ ПРАЗНИЦИ НА ГРАДИНИЧ 
НИЯ ПУНКТ „ГРАДИНА

или пак

па
и:*-

БЕЗ ОБИЧАЕН 

КАЛАБАЛЪК
председателятприсъствува па сесии

скупщината,
види.
клиенти в никой случай не 
трябва да изпитват после 
дипи от положението 
кадастъра.

па
остава да се 

Но многобройнитс

тези
условия-в

, Факт е, че Общинското 
геодетско управление днес 
прилага два операта за 
КО Димитровград: 
е изработен въз 
преброяването от 1956 
другият въз основа па зе
мемерството от 1964 г. Из
дават се копни на плано
ве въз основа на лемемер- 

.ството, докато собствелш-

■

А. Т.

един 
основа паДИМИТРОВГРАД: ТЕМИ И АНАТЕМИ г,. а

За какво ли служи 

протоколът?
[ >1

пите се .записват въз осно
ва па преброяването'— то 
па е чист фалшпфикат. По 
ложеппето в Общинското 
геодетско управление с аб 
сурдмо дотам, че работещи 
те тук нямат основни ус
ловия за работа, а гражда 
пите са подложени па тор
моз. В ОГУ постъпи* па ра 
бота преди 10 / години и 

тогава иоложет1сто си 
Макар че 

пъти се опитах да

IШИ 'Много пъти па сесии нц Общинската скупщина и Димитро.: 
гоад имаше възражения във връзка с воденето на протокола. 
И сам' не вярвах, че на този важен документ се гледа 
точкова небрежно. Протоколът е документ 
накойто но-късно може да се съди за хода на ссситс, ру
тенията и заключенията по отделни въпроси. Това мзн- 
еква

въз основа ; '
О1Д0 
беше такова.

същият да се води правилно и вярно.
По време па сесията протоколистката бележи нем

еел »е получава „допълните паньтст- 
от него. На 
ма 5 април

Грп пич по-п ропусквател- 
ппят пункт „Градина“ край 
Димитровград по време па 
първомайските празници ос 
тапа без обичайната блъс
каница за празници и уике 
ид. Минаващите граница
та бяха дори по-малко ог 
обикновени дни, за разли
ка от преди години, когато 
голям брой граждани ми 
наваха за празника’ грани
цата, отивайки за Бълга
рия и Турция. Единствена 
та новина от граниш ю-иро

за .транзитните пътници пр 
ез България вече не взима 
никаква валута. За разли
ка от транзитните пътници, 
за тези, конто отиват в 
България и занапред се об 
менят по 15 долара за ед 
ин ден Обаче, както и по
ра! ю па границата от съог 
петните български орга
ни се налага обмен на 
но 30 долара за два дни, 
независимо че отивате за 
ин ден. Разбира се. при ми 
наване иа границата с про 
пускн не се върши обмен 
на .валута.

много
се избори за правилна ра
бота иа ОГУ.

чко, обаче изглежда
вия“ какво да влезне а какво да се изхвърли
съвместната сесия на Общинската скупщина ........
пазисквах по въпроси, които са за мене от юлямо зна
чение — за дейността па в. „Братство“ през

г лж: съм
ВЗСЛ Г=У“ трудят някои оТкШФ«^Да=7 
„иню _^  ̂и^ “V-

ушити^.ет^ет?—
липса иа кворум —иач^а||| ,5 м„„ути.! Дали ::

в протокола трябва да

дпре^то] 
нямаше никакво разбирате

тьт

мои усилни.лство за • тези 
Директорът па ОГУ заема 
този мост още от 1 май 
1978 година, въпреки че За 
кокът за 
рапление и Статутът на ОС 

. в Димитровград ясно опре 
назначават 

кой

ДЪржаВПОТО VII-

все лак
делят как се 
функционерите и за 
мандат. В Закона за дър
жавното
148 и 239) ясно пише, че . .
директорът трябпа да о по' "ускиатслння пункт е фак- 
ложил професионален из- та, че българската страна

рали
ВЪРШИЛА с работа в 
мисли, че така трябва да бьде мМ 
се констатира действителното положение?

управление (чл.се

А. Т.М. Андонов
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■тмптппянптй1и^дпппизвпдствв«ши! самоуправление^
РЕАГИРАНЕВ ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ „БОСИЛЕГРАД" В БОСИЛЕГРАД

И ТЪРГОВИЯТА СТШ НЕРЕНТАБИЛНА ПРОИЗВОЛНИ
ОЦЕНКИни ще. Не обаче във ясич 

В. Рикачсво,дими стоки, понеже не сме 
в състояние да ги обезпе
чавам. За някои стоки про 
е го казано .нямаме и сред
ства. В едни пък магазини, 
главно в отделечните и без 
пътни села липсват раз 
лични стоки, понеже не мо 
жем да им извършим дос
тавка. Пътищата са толко 
ва лоши, а нашият товарен 
парк толкова дотраял, че 
е трудно да ги зарежда
ме. И напоследък една от 
причините за нереитабмл- 
ността на търговските п 
гостилничарскн обекти с 
голямото число заети в тях 
и изобщо в предприятието.

В общественото предир 
иятие за оборот, производ- 

жна дейност
ки селища.
Ресен, Белут, Ярешник, Ьа 

Догамица, Жеравщю 
изобщо няма

услу
„Босилеград“ в Босилеград 
покрай сервиза за коли, те 
некиджийннцата и овцефе-

ство и
рие, 
и Буцалево 
магазини.

В Братство" брой 1490 е публикувано писмо 
Слободам Василев, със заглавие „Циркова арена . Юлл 
писмо е пълно с неистини, инсинуации и произволни оц- 
елки.

на_ Нсрентабил постта в 
пашите магазини и гостил 
ничарски обекти,последва 
и от увеличаващото се чи 
сло частни магазини 
фената-казоа Пенев, 
нямаме нищо против откри 
вапето па такива обекти, 
понеже в този случай ще 

подобрява снабдяване 
то. Търсимс обаче да сто
панисваме при еднакви ус 
ловия. Защо например мие 
да поддържаме магазините 
в селата, а други рредпри 
ятия и частни собственици 
да откриват такива само в 
Босилеград?!

Целта
град", и на всички други, 
които притежават търгове 
ки и гостилничарскн обек 
ти, е да подобряват снаб 
дяването, от което полза 
да имат и те и потребите 
лите. По всичко личи. че 
ще се наложи „Босилегр
ад“ нещо 
низанията, 
мнения 
да се закрият.

рмата, напоследък 
табилна става и - 
вията. Предприятието, в 
крето работят 267 души ми 
налага делова година прнк 
лючи със загуба от 2 903 000 
динара и от началото и а 
годината бяха принудени да 

-минат на минимални личим 
доходи. Поради пеплатежо 
способност обаче не са в 
състояние да си обезпечат 
и тези средства. Предприя 

- тието е подало иск и очак 
ва от Републиката да му 
обезпечи средства за ми
нимални заплати.

нерен-
търго-

и ка 
Ние От декември 1989 година взехме под наем част от ав

тобусната станция в Димитровград и открихме частен 
ресторант Тъй като работата на ресторанта не се оказа 
рентабилна, решихме на долното равнище да открием 
„кафе—бар“ и магазин на самообслужване, а на горното 
равнище „дискоит“. През цялото време тази част от ста 
пцията беше и чакалня, въпреки че според договора с 
„Нишекспрсс“ ние нямаме такова задължение. Ако е 
имал добри намерения, господин Василев е могъл да про 
вери дали някой, който само е чакал автобус в нашия 
ресторант е изхвърлен или му е направена някаква заое 
лежка.

се

Покрай 49-те 
на „Босилеград“ сьс стоки 
за широко потребление и 
4-те гостилничарскн му об-

м дразним

Защо и търговията, 
главната дейност на пред
приятието, от която работ
ниците
стана нерентабилна?

— Причини има 
сподели Иван Пенев, ди
ректор по финанси в „Бо • 
силеград“ Народът 
вече пари като преди, кое 
то ще рече, че спадна ико 
номическата му мощ. В из 
вестно число магазини 
ма винаги всички

т е. екти, на територията 
общината, гласни и Ьоснле 
град, съществува г още 
тридесетина такива 
ти в частна 
Още десетина магазини, 
главно

па Г-н Василев казва, че автобусната станция му прили 
чала на циркова арена. Ако при това е мислил за сгра-

ако по този начин е искал
„Босиле-и ма

дата, това е негово право, но 
да направи сравнение между цирка и онова, което се 
прави в нашия ресторант, тогава той ни е направил ед
ин вид комплимент, понеже в миналото, особено в рим 
ско време, циркът е бил място, на което са се събрали 
най-много хора и никак не е бил синоним за лош вкус. 
Още повече, че в цял свят, освен при нас, циркът се см
ята за художествена дейност. Във връзка със строител- _ 
ните работи, които 
г-н Василев, че притежаваме всички необходими докумен
ти и че тези работи са необходими, за да се приспособи 
тази част от станцията към предназначението й, и няма 
да засегнат „архитектонски твърде красивия й изглед“.

обек 
собственост.

очакваха доста.

повече,
Босилеград.в

импг и предприятия «л въ 
трешносгга. В сегашните 
обстоятелста, когато спа
да икономическата сила 
на населението, снабдява 
нето в общината общо вз 
ето е на задоволитепно рав

няма

да мени в орга 
Съществуват 

някои магазини и
вършим в момента, уведомяваме

ня
необхо

— Въпросът за евентуал 
ното закриване на някои 
нерентабилни 
ициално все още 
ихме, но - считам че същес 
твува реална опасност

обекти офМАГАЗИНИ ЩЕ ИМА
Васил Йованчов, секретар на Секретариата за упра 

вителни и общи работи към ОС в Босилеград казва:
— „Трудностите на „Босилеград“ са известни, но населе 
нието в общината — при условие и да закрият някои 
магазини — няма да остане без редовно снабдяване. 
Считам че вместо тях, веднага ще се открият частни ма
газини Любен. Богословов, общински инспектор по пазара 
добавя, че в този случай не ще се търси „косъм в яйце ‘ 
ако тези обекти не изпълняват някои (второстепенни) за 
конни условия.

Искаме да попитаме г-н Василев спомня ли си каква 
беше автобуската станция преди и с какво право той оце
нява, че нашият обект е място за „всякакви прояви 
млади със съмнително поведение“, В нашия ресторант ни 
кога не е интервенирала милицията и освен младите хо
ра, наши гости са

не изуч
на

да
се увеличи числото на се
лищата без магазини. Ако 
някога политиката ни и работещите в митницата, станцията 

на граничната милиция, „Траншпед“, „Фершпед“/ гарата 
и много други хора.

на
лагаше да откриваме, т.е. 
поддържаме магазини във 
всички села сега иконо- Струва ни се. че от доброто намерение на г-н Сло- 

бодан Вакилев да разобличи едно „лошо място“ в нашия 
град не излезе нищо освен нееластична оценка на един 
професионален критик, неприкосновен 
архитектура, строг и непогрешим санитарен и строитетен 
инспектор и гражданин, който има много време и са
мочувствие в името на всички да оценява всичко и все- 
киго. Каним г-н Василев да ни бъде гост и да провери на 
място произволната си теория за нашия ресторант. Уве
рени сме, че ще намери аргументи за 
мнение.

мичекката логика ни нала 
га нерентабилните да зак 
риваме, евентуално да раб 
отят по два-три дни сед- 

. мично. В случая обаче ще 
се наложи повече души ла 
останат без работа. Счи 
там, че около 30 души от 
целокупното число работи 
ици в предприятието ще 
станат „излишък“. Това об 
аче е въпрос, който сами 
не ще можем да решим —

специалист по
НЕ ЗАРАБОТВА НИ ЗА ТОПЛА ЗАКУСКА;

Нерентабилността на известно число магазини на 
„Босилеград“ толкова спадна —"без оглед дали няма на ко 
го или какво да продават — че в предприятието сериозно 
започват на мислят да ги закриват. В магазина в с, Му- 
сул например през януари тази година е осъществен доход 
от 1200 динара, т.е. по-малко от топлата закуска, която по 
лучил магазинерът и която тогава била 1560 динара. Зна- 

_чи не заработил и за личен доход, а за други потреби и 
дума да не става! Това обаче не е единственият случай, ка подчертава Пенев, 
зват в предприятието.

противоположно

Благой Васов, 
Драган Минев,

собственици на ЗУТР „ТУП-ТУП“ 
ДимитровградВ.Б,

СЪДБАТА НА РЕФОРМАТА но създаване на истински пазарен 
амбиент (по-нататъшна трансформа
ция на собствеността и

В този случай реформа!а отно 
во ще бъде осуетена - за неопределе 
но време и. с неизвестна възмож
ност за ново съживяване. Ако по
беди втората опция, тогава е извее 
тно, че гражданите на Югославия 
няма да дочакат заедно евентуал
ното й съживяване. Сигурно е 
това, че властите във всички наши 
федерални единици не могат да из 
бягат от реформата. Изтощени от 
договорната икономика и неефи
касната обществена собственост (ко 
ято всъщност винаги беше партий
на), стопанствата на нашите репуб 
лики са банкрутирали дотам, че без 
коренни промени 
хранят населението, 
осигурят хубав и достоинствен жи
вот.

две възможности производст
вената структура, премахване на 
държавните бариери от републикан 
ските граници, разумна данъчна по 
литика (Югославия ще излезне от 
зоната

.В МОМЕНТА НЕ Е ИЗВЕСТНО ДАЛИ ВСИЧКИ ФЕДЕРАЛНИ 
ЩЕ 0СТАНАТ ЗАЕДНО, НО Е ИЗВЕСТНО, ЧЕ НИТО ЕЦ- 

НА ОТ ТЯХ НЕ МОЖЕ ДА ИЗБЯГА ОТ СТОПАНСКАТА Д
МА на най-големия риск за чу 

ждестраини капиталовложения, та- 
.. ка че похарчената домашна акуму-
макар че прочутата Вава във ране на стопанската рецесия в та- ла1Дия ще може да се компенсира

вестник „ьороа“ редовно се запи- зи година и създаване на условия с капитал от чужбина.
СЪС съдбата на програмата на за стопански ръст в идната година, Това дето Междунагюпният 

ли"нГ”ТеЛеН СЬВеТ* гАВа за намаляване на социалните, ико- лутен фонд, от чието мнение зави- 
кираната юго^Гка ре^рГа С™' сГто ' ™ ЮгославИя получи' фи

= “°™Р»™ югославския "парлаГенгНуГнека си

мага11»-”

е предложена от съюзното правите Съюзния съвет ня политика, които в съвременния свят
лство като формула за функциоми СФРЮ и за по ната™та и! хяпе??РаЗОИра’) МОЖе НЯКСМУ Да
райе на държавата до окончателния съдба в републиките^ “о и поом 1 Не МуА«ресва,
договор за устройството на „трета“ ждаие на пРот™та от сгоаТа на м неопровержим факт. 
Югославия Ще бъде приета в Скуч политическите главатари във сЬепе т, Макар че о!хвърлянето 
пщината на СФРю. Ако се случи ралните единици. Ф Д' възможност, според мнозина, би би

съюзното правителство, както Освобождаването на започната Л° истинсКо самоубийство, това все 
изтъкна в експозето си съюзният та и спряна реформа от съшестш/ °Ще Не 03начава . че програматаЬчВийвггцяцг. зяяаввь&г*пр"
жоспособност на страната вопенр пКпяга* и паималко 2,5 милиарда

РЕФОР- II

не могат да ирс- 
камолн да

Всички изчисления 
че бягството от реформата 
ящия момент многократно ще уве
личи цената на нейното 
не в бъдещето.
скъпч Ще струват и опитите 
федералните

показват, 
в насто-

но
провежда 

Също така многона тази
па

единици самостоятел
но да получат чуждестранна фина
нсова помощ.

Най-грлямо зло е това, че ония. 
които трябва да платят 
ка цена не решават коя възможно
ст ще бъде избрана.

да се
на ония, които 

смятат, че Съюзния г- изпълнителен 
съвет и премиерът Маркович са 
иаи-голямата' бариера пред полити 
ческите ям амбиции.

тази висо-

на поли-

Властимир СТЕВАНОВИЧ
Странила 6
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* стихнело ътя село
РЕДВИДЕНО зл АГРАРД В ПРОЕКТОБЮДЖЕТА на ФЕДЕРАЦИЯТА

31 ОП

/

в БОСИЛЕГРАДСКА ОБ ШИНА

2,35 МИЛИАРДА ДИНАРА Подкрепа на проекто 

закона за връщане на 

селските имоти

С проектобюджета 
дерацията за 199] година 
които Съюзният изпълните 
лен .съвет е представил 
Съюзната скупщина на об
съждане и приемане 
двидено за

на Фе допълнително 
на хранително 
промишленост.

насърчение 
- вкусовата

ване. на юнци с 15 на сто
над утвърдените защитни, 
цени. Покрай това премии 
ще се използват и в про
изводството на соя( и слън
чоглед. Тези две култури 
Ще се премират с 20масю 
пад предписаните защитни 
цени.

Зарад високите лихви въ 
рху кредити на вложени в 
селското стопанство срецст 
ва и дългия производстпеп 
процес е предложено да се 
регресира и част от лихви 
те върху кредити, вложе
ни само в първичното иро 
изводство в растемиевъдст 
вото и животновъдството 
Предложеният размер на 
регреса за лихви възлиза

___ л . па 30 на сто от ескоитнил
°АСТВ° Зат'-1'1 размер, па Народната бап- именно- се и предлага да се ка па Югославия, 

дават премии за мляко, ов 
це, агнета от 20 и за угод-

в
В настоящата годила сь 

ществено ще се 
досегашната 
субсидиране
папското производство, 
тъй като от обществената 
каса средства за 
не на

е пре променипремии от 
селскостопанско поо 

изводство, регрес в дяла за 
лихви, както и за погасна- 
не на задължения 
лата година трябва да 
обезпечат 7 
ра. От тази

ос- системановно ма
на селскосто-

Публичното БОЯН БОГОЕВ, от село 
Паралово: — Една неправ-, 
дина се премахва. За мене 
обаче е съвсем неразумно, 
трябваше ли толкова вре 
ме да се види, че с отвзе- 
мането на тези и други пл 
ощи не е постигнато. ни
що. Сега когато селата ве 
че са без млади хора мал 
ко ще има полза от връ
щането на тези площи.

разискване 
по проектозакона за връщ 
аие на площите провъзгла 
сели за обществено имущ 
ество въз основа на Зако-

от мина регресира 
възпронзцодственп ма 

териали ще се вложат в 
производството на най-нео
бходими

милиарда дина 
сума за премии 

са предназначени 2,35 мили 
арда динара, за «регрес в 
Дяла за лихви 2,65 
да и за погасване 
женията за

селскостопански 
произведения. Преди всич- 
ко, премии ще се дават в 
животновъдството , 
като селскостопански

на за провъзгласяване на 
обществено 
селски

имущество на 
пасища, гори,милиар 

на задъл 
регреса за из- 

теклата година —2 ми.пит 
да динара.

Същевременно, в

и други
пустеещи площи на бивши 
те собственици, в Босилег- 
радска община приключи.

което видове
отра

съл може най-бързо да или 
яе върху преструктуирано- 
то на общото селскосгопаи 
ско

рамките 
на насърчаването на всеоб 
шия югославски износ , зна 
чителна сума от 1,9 мил нар 
да динара ще се отдели за Желько ВОИНОВИЧ

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ОТ 1953 ДО 1965 ГОДИНА

ОТВИТА ЗЕМЯ НА 139 СЕЛЯНИ
Поради „неизпълнени задължения от задължително

то изкупуване на селскостопански произведения или въз 
основа селскостопански землишен фонд и конфискува
не на 139 селскостопански се.мейства в Боснлеградска об 
щина земя лишала в обществена собственост. Главно през 
1953 и 1965 година към 390 
ственика си. На едно число от тях са заплатени извест-

ЗАНОВ (Г. Любата), Велин 
С. СТАМЕНОВ (Г. Любата), 
Цеко 3. ЯНКОВ (Г. Люба
та), Глигор М. НИКОЛОВ 
(Г. Любата), йовапча С. НИ 
КОВ (Зли дол),
СТАНКОВ (Г. Любата). Ва
сил Г. СТОЯНОВ (Г. Люба 
та), Арса К. АРСОВ (Г, Лю 
бата), Стоимен В. ПЕТРОВ 
(Г. Лисина), Георги Т. МОМ 
ЧИЛОВ (Г. Любата), Дино 
Б. ВЕЛИНОВ (Г Любата), 
Тодор В, РАДОЙ КОВ (Г. 
Лисина), Арса Р. ЙОВКОВ 
(Г. Ръжана), Борис И. БО- 
ШКОВ (Г, Ръжана), Станко 
С. ДИМИТРОВ (Г. Ръжана), 
Йордан П. ЗАРКОВ (Барне) 
Велин
Лисина), Йосиф И. МОМЧН 
ЛОВ (Г. Лисина), Миле С. 
ЛАЗАРОВ (Г. Лисина), Сто- 
ичко Й. ЦВЕТКОВ (Г. Ли
сица),
НОВ (Г. Лисина), Борис С. 
ЛАЗАРОВ (Г. Лисина). 

(Следва)

ха принудително менили соб- Тоше Й.
ни средства, често незначителни суми, на други земята е 
отвзета без каквото и да е обезщетение. Само на десети
на души отвзетата земя е оставена и след това да я пол
зуват.

Службата за имущестзе 
но-правови отношения към 
ОС в Босилеград е изготви 
ла списък на селяните, на 
които е отвзета земя. В слу 
жбд <•. ка «ват, "е в ю.;п с; 
исък, когото предаваме спо 
ред оригинала, числото на 
селяните не е крайно, че ня 
кой може би е изпуснат от 
него. Според него земя е 

на следните селя:

Секретариат на Общинска 
та скупщина в Босилеград 
НИКОЛА САВОВ, ни уведо 
ми, че посоченият проекто 
закон предизвикал голям 
интерес всред селскос го 
папските производители в 
общината. Гова потвърж
дават организираните съ 
брания на избирателите в 
местните общности, на ко
ито бе предмет - на разиск- ното село. 
ванпя. Характерно е, че на 
всички събрания Проекто в ЛОВДЖИЙСКОТО ДРУ 
закона получил пълна но ЖЕСТВО ВИДЛИЧ“ В ДИ 
дкрена, с което макър и МИТРОВГРАД 
със закъснение се премах 
ва направената някога неп 
равдина към селата и сел 
скостопанските производи 
тели. Впрочем това потвъ 
рдиха и няколко селскос- 
топанск 11 ПрОИЗВОД! 1ТСЛ11:

СТОИЛ КАРАДЖОВ. от 
село ярешинк: — Безсьмне 
ние инициативата за пръщ 
аие па неоправдано взети
те ис само селски пло
щи по и площите па индн 
видуалните селскостопанс
ки производители с съвсем 
умно решение. Убеден съм. 
че с. връщането ма бивши 
те собственици площите 
ще бъдат „ далеч по-раци 
оиалпо използувани.

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ 
от соли Църнощица: —

Инак, да напомнил!, 
постъпката за връщане на 
отвзетите по този закон се 
леки площи, раздвижи об 
щинския орган за имущес
твено-правови отношения 
в срок от 10 години, а иск 
за връщане могат да подне 
сат най-малко 10 пълнолет 
ни лица които имат трай
но пребивалище в съответ- 

М. Я.

Борис В. МИЛЕВ (Назъри
ца), Михаил Ц. АРИЗАНОВ 
(Назърица), Любен А. ЦВЕ 
ТКОВ (Г. Лисина), ПетърС. 
ЯНКОВ (Назърица), Васил 
Й. МИЛЕВ (Назърица), Ар
сен ко X. СТОЯНОВ (Г. Ли 
сина), Ангел С. ГРУЕВ (На 
зърица),
(Назърица), Богоя П. ДО
ЙЧИНОВ (Догаиица), Борис 
БОГОСЛОВОВ 
Стефан М/ ВЕЛИЧКОВ (Г. 
Лисина), Симеон А. БОГДА 
НОВ (Г Лисина), Стоимен 
И. ИЛИЕВ (Г, Лисина), Го 
дор В. РАДОЙКОВ (Г. Ли
сина), Александър С. АРИ-

Васил А. ГРУЕВ
Т. МИЛОШ Е В (Г.

(Зли дол),
отвзета
ни:

Стойне Т. БОГДА-Георги П. БОГОЕВ от 
Бресница, Ставри К. ДИМ 
ИТРОВ (Бресница), Борис 
И БОШКОВ (Г. Ръжана),
Никола И. НИКОЛОВ (Бре 
сница), Атанас М. МОМЧИ 
ЛОВ (Г Ръжана), Алексан
дър Г. 'МИХАЙЛОВ (Брес
ница), Борис Н, ХРИСТОВ 
(Църнощица),
ИГНЯТОВ
Атанас Й. СТАНЧЕВ (Г.Рь- 
жана), Глигор ПЕТРОВ (Па 
ра ».ю), Ерина и Лаика ИВ 
АНОВИ (Паралово), Алек
сандър X. Найденов (Пара 
пово], Стоичко Т. ДЖОИ- 
ЕВ (Г Ръжана), Маиоил 1.
АНДОНОВ (Паралово), Ма
ксим И. СТОИМЕНОВ (Па 
ралово) Стойне Р. ЙОВ
КОВ (Груинци), Анастас И.
МАРКОВ (Г. Ръжана), Хри 

, А. РАДУЛОВ (Груинци)
Стоян М. СТОЙКОВ (Ре- 
сап), Стоянча И. ДИН Юн 
(Милевци), Александър С.
СТАНКОВ (Милевци), Симе 
он А ПЕЙЧЕВ (Милевци),
Максим В. СИ^рОВ (I. Ьть 
мино), Андон М, ТАСКОВ 
(Г Тлъмино), Иван X. 11 У 
ЕВ (Караманица), I аорти 
ИВАНОВ (Караманица), 1 ео 
оги С КАРАДЖОВ (Яреш 
ник) Иван Ц ГЕЛЕВ (Яре две овце вълци удавили и 
нник) Йордан М ИЛИЕВ па няколко животновъди в 
(Япешник), 'Богой С. ЯН- Караманица и 1орпо Тлъ- 
КОВ (Назърица) Сима Ц. мино. В ловджийското дру 
СТОЙКОВ (Назърица), Пет жество „Сокол" н Боснле- 

Г ГЕЛЕВ (Назърица), град подчертават, че вълци

с.. Мерки за 

подхранване 

на дивеча

«. Б.

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

Нашествие на вълцих.Георги 
(Църнощица), И тази пролет но синора 

на Боснлеградска община, 
а отделно но пределите па 
планина Църноок, Бела по
да, Милевска планина и дру 
гите планински предели, въ 
рлуват глутници вълци, ка 
то при тнва причиняват го 
леми щети па животновъди 
тс. Така например в село 
Милевци па двама живот
новъди неотдавна удавили 
осем овце, а в село Рика- 
чево, също на двама жи
вотновъди, шест. Вълците 
върлуват и в село Броени
ца, На Васил Филипов от 
махала Придал през деия*и 
недалеч от 
удавили четири овце и ед
на коза От всички най-зле 
минал Драгомир Велинов 
от село Църнощица, Него
вото стадо вълците намали 
ли за 10 овце. По една или

Напоследък се взимат ме 
рки за развъждане и под
хранване на полезния ди
веч в Димитровградска об
щина. Ловджийското друж 
ество „Видлич“, както 
уведоми 
Комисията 
на дивеча Йован Владими
ров , е мебел язало програ-

тс от време па време мн- 
иадат откъм България при 
чйииват големи щети не
само па животновъдите и 
Боснлеградска община, но 
и в съседната Търговищка 
община. Поради това труд 
по е да се организира хай 
ка срещу тези пакостници. 
Може би последното реше 
ние па Общинската скуп
щина да увеличи награди
те за всеки убит вълк ще 
даде по-добри резултати — 
да стимулира лоиждиите са 
моишшатипио да организи
рат засади. Именно от об
щинския бюджет Общин
ската

нп
председателят на 

за отглеждане

ма от мерки и задачи за 
действие в тази 
11

насока. 
1рез секциите по райони 

ще се обезпечава храна и 
пода за полезния дивеч.

С цел да се развива пти- 
както изтък

от колективизацията 
що не изпадна.. Отвзетата 
земя остана необработена, 
пасищата 
Затова съвсем

им

ето неизползувани, 
е разумно 
новата На- 

Скупщина тези пло
цевъдството 
на Владимиров — тези дни 
в местността „Градина шу
ма“ в района на Поганово 
ще бъдат пуснати 400 фа 
запи, за конто са обезпече 
ни 60 000 динара.

Очаква се, също така. за 
напред да се поведе много 
повече сметка за опазване
то на полезния дивеч от 
разни бракопнерн и др. ли 
па, които нанасят големи 
щСтн па ловното стоп Ане г* 

М. А.

решението у а 
родна
щи да се върнат па техни 
те собственици.

скупщина ще иагра- 
---- ловен който

кошарите му
ди всеки 
убие вълчица с 600 динара, 
вълк с 450 и вълче с 300 
динара. С това и Обидни 
ската скупщина пряко пли 
яс върху унищожаването 
па тези пакостници. За сра 
висине даваме и република 
леките награди за вълчица 
— 250, па пълк — 200 и въ 
лче — 100 динара.

•БРАНКО ЯКИМОВ, от се 
ло Бистър: — Изцяло мав 
ам подкрепа на този. закон. 
Земята трябва да се обра
ботва, а не както досега 
да бурспясва. Мисля, че тр 
ябва да се предпрнемлт 
още по-радикалшI 
за целенасочено 
ване па земята.

мерки
използу-

М. Я. во.
ко
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чи нещо лошо; ,/гкпппова скочи на земята и

Рогът продължаваше да звучи склона^ К^рд мясхото, където си ви 
и на високия хълм фигурата на Г е 'шапрашката купчина на коня
дро Кисне се изписваше върху син жпашс прашил

Фон, пад червеникавата голо: и заслизаха от вър-
та на върховете. и,,1иквяха един по един от

По хребети и кръстопътища ся хов^-^’ИК^в^е предвижва 
каш нремипваше някакво заклина- пукнатини е СПИраха се
ние; зад големите купи сено, мел- ха се с проницателен, отпра
ду давите стърнища и тръпчивиге всяка кр Р клисурата пог-
Оурепи, под широките брезентови вей кьм Дъното кс)ай РПОТока
навеси па индианските лагери, пред лед. Когаго слл пътници Алва- 
вратите на колибите, по върховеге различиха двамата пьтш «и. (а
па далечните планини се виждаха рее, проснат ппимиоил се
да сс появяват и да изчезват бързо подвижен. Нег°в“лт’ “ТШе до 
човешки Фигури Те се спираха за с безсилието си приятел, стоеше до 
миг^отпраняха поглед към баирчн- него със скръстени ^ « гледаше 
ината, от която Педро Кисне изтър втренчено оавното и застрашително 
гваше непрекъснати звуци от рога, спускане на индианците, 
после пълзяха, катереха се по хьлм На една малка неравна поляна,

образувана от хлътването на плани
ните които я ограждаха от четири 

четири широки гребена, 
жените се бяха събра-

Двамата пътници
край огнището на крак последната 
глътка вино. Студеният утринен вя

караше да потрепват^леко, кра- ^ це да сед|ш сега да ,,,
1 - една овца и няколко кокош-

даде? Какво си въб- 
от глад?

Плати ми попе това, коетопиеха
дължиш!

— Но ние няма никога да свър 
шим! За такъв, глупак ли !ие смя-

пла-
/

нотър
ищата па техните 
лцови шапки Под колебливата бе
лезникава светлина па зората о1ъ км, гсоию ми

бРа=^е„Ж“ючввше дв

“слу 
те глинени колони, които крепяха шаме тези двама 1лупаци, пие 
покрива от слама и тръстика. си ^™!^х.^квапв;;ш1;и;|ата_ „ ХМ1.

опираше шпро 
почваше да блее*

щам

пия

ще
па

Оока ма която ссЗавързани за желязната нсиод* 
халка на една от колоните, 

два .напълно оседлани коня чакаха 
с наведена глава и дъвчеха с мъка 
дългите влакна на тревата. Близо
до дувара беше коленичил млад ни планински хребети, 
дианец който държеше в ръката синьото иеое. прерязвано сегизто- 
сн торбичка, пълна с царевица, и гиз от оловиосивп облаци, които оя 
жълтеникавите зърна по негова воля гаха п° пего. 
подскачаха от нея към устата му. Кордова направи знак на во-

когато пътниците се готвех . да -а “X
тръгнат, други двама индианци се
таКВдишГ4 0еднГНотакръстогаинте Педро Кисне се втурна към тяхта. вдигнаха една о ц . и улови юздите па единия кон
на дувара дебели .ред , ^ " Изплющявапето на бича по лицето
тваряха входа, и влязоха в простор ^ ро накара да ОТСТЪПИ -
"11Я Видът им беше скромен и ока- двамата индианци пзлезоха от дво- 

вщгът о и по-скромеп Ра 11 се затичаха бързо към една
близка банрчинка, запълзяха по нея

кият сетскм хан, 
ти, ранявам от първите слънчеви 
лъчи. Голямата сухота на пейзажа, 
ограничен недалеч от чернова!пте 

изпъкваше под

виж на

овете.
Алварес и Кордова продължа

ваха да се изкачват в планината ко 
мете им се запъхтяваха по една мно 
го тясна и' каменлива пътечка, 
двамата ездачи, силно загрижели, 
се оставяха да пътуват в мълчание. 
Внезапно един 
съборен от върха на

дачи
страни с 
старците и 

а ли и чакаха резултата от лова на 
хора. Индианките с къси кръгли по 
ли от груба тъкан, с 
ху гърдите, с блестящи шапчици, 
неравни плитки,
гърба им, и боси крака се трупа
ха мълчаливи в единия край и ме- 

се виждаше за-

Тогава
наметала вър

огромен камък, 
планината,ян, и още по-окаян 

го правеха дрипавите 
бите, разкопчани на гърдите .ризи, 
осеяните с възли кожени ремъци

които падаха надрехи, гру

жду пръстите им 
майващият танц на въртящото се 
вретено. Индианците, които пресле 
дваха двамата пътници, се завър
наха, като ги носеха, завързани въ
рху конете. Дойдоха до средата па 
поляната и там, подобно на два 
вързопа, ги хвърлиха на земята. Ед 
за тогава, като шепнеха помежду 
си и не преставаха да предат, же
ните се приближиха и ги загледа
ха любопитно.

Индианците се съвещаваха кра 
тко време. После една група забьр 
за към подножието на планината. 
Върна се след малко, носейки две 
големи делви и две големи греди. 
Докато няколко души копаеха зе
мята, за да закрепят гредите, дру
ги пълнеха малки пръстени чаши с

РИКАРДО ХАЙМЕС ФРЕЙРЕ (БОЛИВИЯ)на сандалите.
Те се приближиха бавно 

пътниците, които вече се качваха 
на конете си, докато индианецът во 
дач закрепваше торбичката с царе 
вица за пояса си и притягаше зцра 
во вървите на сандалите около кра 
ката си:

Пътниците

към

бяха още млади: 
висок, много бял, със РАЗКАЗединият

студен и твърд поглед; другият -- 
малък, мургав, с весел вид.

. — Господине... 
един от индианците. Белият човек 
се обърна към него.

_ Здравей, какво има, Томас?
— Господине ... оставете коня - 
— Пак ли почващ гллтако! Пе 

ша ли искаш да пътувам? Дадох 
ти в замяна моя кон, това е пре-

промърморн

достатъчно.
— Да, но твоят кон е умрял.
— Няма съмнение, че е умрял; 

но това е задето го карах да пре
пуска цели петнайсет часа непре
къснато. Прекрасен кон беше. Гво- 

/ят не струва нищо. Ти смяташ ли, 
ще издържи ли да тича много вре
ме?

питието от делвите.
Пиха, докато слънцето почна да 

се скрива зад хоризонта. Не се чу
ваше нищо друго освен глъчката от 
пригушените разговори на жените 
и шума на падащите в чашите те
чност, когато се повдигаха делвите. 
Педро и Томас взеха телата на ез
дачите и ги привързаха на колове
те. Алварес, на когото гръбначния 
стълб беше счупен, изпусна Д7>лго 
стенание. Двамата индианци .взеха 
да ги събличат, хвърляйки една по 
една дрехите им далече от себе сич 
Жените наблюдаваха удивени бе ли
те тела.

После започна наказанието. Пе
дро Киспе изтръгна езика на Кор
дова и му изгори очите. С един 
нож Томас осея с малки ранички 
тялото на Алварес. Сетне останали 
те индианци им изскубаха косите, 
захмеряха ги с камъни ИхМ забож
даха трески в раните. Една млада 
индианка, като се смееше, изля го
ляма чаша ракия върху главата на 
Алварес.

&
■г

— Аз продадох моите овце, за 
тоя кон за праз 
Освен това, го,-

ГФ
да мога да купя 
пика Сан Хуан... 
сподине, ти запали моята колиба.

, . — То се знае, понеже дойде да
ми дотягаш с твоите хленчения.Аз 
хвърлих главня по тебе, за да 
махнеш, но ти , си наведе главата и 

падна

/
се

в една купа слама.главнята
Не съм виновен. ‘Трябваше да прие 
меш с уважение моята главня. А 
ти, Педро, какво искаш? — попита 
той и тоз миг се обърна към дру
гия индианец. ■

-г- И да те помоля, господи
не, да не ми взимаш нивите. Те са
мои. Аз съм ги засял.. с • бързината и сигурността на пла профуча с дълбоко свистене

— Кордова, това е твоя рабо пнинска лама и като стигнаха
поглед наоколо.

I
неда-

вър- леч от тях, след това друг...
друг... Алварес препусна своя кон, 0 _
карайки го да заобиколи планина- Вечерта умираше Двамата път
та. Кордова го последва веднага; ници мног'° отдавна бяха предали 
големите камъни обаче продължа- ДУшите си на великия съдник; ин- 
ваха да ги преследват Планината Диан1*ите. изморени, отегчени вече, 
сякаш ги сриваше Препуснатите ^различни, продължаваха да на- 
като вятър коне качаха по Уск“л™^ ”аСЯТ раНИ И Да разкъсват телата, 

нямаше закрепвайки по чудо копитата си
документни бащата на моя баща Пътниците почваха да се изкач' леех^^^оостоанЬткот^^я”^''' Л'°" 
не е имал. И никой не е искал да ват по планинския склон, а вода- височинапространството на офомно 
ни вземе «нивите. Ти искаш . да ги чът със сигурна ц твърда крачка оя ,,Аятк- л
дадеш на друг човек. Аз не съм ти вървеше безразличен и лапаше сво- ; ,,5,!?!!г„ЛЛаНИсИТе се

' направил нищо лошо. ите царевични зърна Когато чу зву ^т.;^аВаХа ° индианци' Ездачите
- Нямаш ли скрита някъде ка от рога, индианецът се спря ™Гчеш в^Акв™ ВДИН 1фИ'

торбичка с пари? Дай ми торбичка- погледна смутено двамата ездачи и ход_ в дъното на който спокойно те
чеше дълга и бистранишка вода.

та— рече ездачът ма приятеля си. ха> зашариха с 
— Не, разбира се, това не е

моя работа. Аз направих това, ко- Педро Киспе допря. до устните
ето ми поръчаха. Ти, Педро Киспе, си рога, който носеше, окачен на 
не си стопанин на тези ниви. Къде гроба си, и изтръгна от него глух 
са твоите актове, Тоест, къде са и продължителен звук. За миг си- 
твоите документи?

— Аз нямам документи, госпо
дине. Моят баща също

ря да свири, но сетне продължи с 
остри и бързи звуци.

После стана нужно 
запази тишина. Педро Киспе наче
рта един кръст върху земята 
мъжете и жените дойдоха да це
лунат кръста. Сетне отвърза брое
ницата от врата си, с която нико
га не се разделяше, и индианците 
се заклеха пред нея. Той плюна на 
земята и те

всеки да

и

ще ,ти оставя нивите.
Педро насочи тъжен 

към Кордова.
— Аз нямам пари, пито пък мо 

га да събера толкова пари.
—» Тогава, няма 

рим повече. Остави

закрачи бързо по една широка 
поглед тека между хълмовете. Малко след 

това изчезна в далечената.
Кордова се обърна към 

ля си и рече:
— Алварес, , тези мошеници 

отвлекоха водача.

1 та и минаха по влажнатапь-
земя.

Когато окървавените 
изчезнаха и се изтриха последните 
следи от сцената, 
беше приключила на голямата гра
пава поляна, огромната нощ пад- 
наше върху самотата на планините.

останкиКотловините се 
прияте странни

ни извираше
звук, от рогове. Неочаквано в 
ния край на клисурата

изпълниха със 
съзвучия; от всички стра 

рязък и тревожен която току-що
какво да гово 
з)ле на мира. ми еди- 

над сияе- >
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НА ПОСЕЩЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВО
ПЕЙЧИЧ В СЕЛО ДРАГИНАЦ

С „тойота“ Покана за кореспондиранепо покупки ЗДРАВЕЙТЕ!
Казвам се Ян Ове и имам 21 година. От Нор

вегия съм. Обичам музиката, спортовете 
гаруването с приятели.

Бих искал да си кореспондирам с младежи 
и девойки от 15—25 година. Отговарям 
ки писма.

Моят адрес е:
1АМ ОУЕ УАБОи 
Ио§с1а\аеп 13 
1482 МШес1а1 
КОЯШАУ

Сред републиканските ре 
кордьори - животновъдните 
е младият селскостопанс
ки производител Горан Не 
пчич от село Драгинац, не 
далеч от Бабушница. Той е 
предал, в няколко турнуса 
през изтеклата 
120000 кг юнешко месо. За 
този успех е получил гра
мота и един златник и две 
сребърни монети.

Когато с инспектора по 
селско стопанство в Бабущ 
ницаинж. агр Вукадин То 
дорович посетихме семейст 
вото Пейчич в Драгинац, 
Горан го нямаше в къщи. 
Беше отишъл по някои по 
купки в града. Но затова 
там сварихме „на работно 
място“ баща му Миролюб 
и майка му Стевка Пейчич.

— Преди двадесетина го 
дини дойдохме тук от 
Линово — казва Миролюб 
Пейчич — Линовац. Тук 
близо до центъра на общи 
ната имахме по-добри усло 
вия за децата да се учат. 
Горан завърши Текстилен 
техникум, но работа в спе 
циалността си не намери. 
Дъщеря ни се омъжи и жи 
вее в Пирот. Договорихме 
се с Горан да започнем ор 
ганизирано да се занимава 
ме с животновъдство. Това 
ни е известно, защото и 
моите родители бяха доб
ри животновъди. И ето — 
успехите не изостанаха — 
със задоволство изтъква 
Миролюб.

В сътрудничество с коо
перация „Будучност“ в Ба 
бушница Миролюб и Го-

и дру-ЛУЖНИЧАНИ
— РЕПУБЛИКАНСКИ рекордьоРИ

на всич-
Бабушншпкч см“:костопа«ски производители от 
кански община станаха тези дни репчблм
т п рекордьори в животновъдно 

е ш™^О113110ДС180 ,1а ,онешко месо за рекордьор 
за п!™.,“'“" Гораи ПЕИЧИЧ от с. Драгана,,, 
„ 1 /,'1'с !но на агнешко месо рекордьор е
Нов,,ца КОСТИЧ от Дървена ябукаР а на трего 
място по производство на агнешко месо в Рспу- 
олика Сърбия е Радивое ВАЦИЧ от с. Киевац. 

Покрай това селскостопанските произведи 
от Бабушнишка община са най-добри про-/ 

изводители на краве мляко в полупланинските 
предели на Републиката. Рекордьор по млекопро 
изводство тази година е Звонко ТОДОРОВИЧ от 
с. Студена, а на второ място се е класирал Ми
ролюб ЙОВАНОВИЧ от с. Драгинац.

година производст-

ОПАЗВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА СРЕДА

Ще „умре" лн завинаги 

Пъртопопннска река?
тели

още 21 теле, Имам тук около къща- 
* та 4 хектара с детелина 

но не ми стига. Инак ни-
\ От Пъш /ЛЗНИИСКЛ 

в скоро време изглежда ня 
ма да остане нищо, макар 
че покрай Мъзгошкото вре 
ло, това беше е единстве
ният водоток в район За- 
бърдие.

налац“, където ми казаха, 
че не взимат повече от за
плануваното количество. Сл 
ед това отидох при инспек
тора по селско и водно сто 
панство в Общинската ску 
пщина, който ми обясни, 
че от извора оттича извес
тно количество вода, така 
наречения „биоложки ми
нимум“. Накрая се отбих в 
кореспондентския пост на 
„Братство“ и ТВ-журнала, 
като ги помолих с перо и 
камера да забележат еколо 
жката катастрофа. Там ми 
обясниха, че трябвало от 
Димитровград да получат 
нареждане — „разрешение“ 
и на това се свърши вси
чко.

река.
РАБОТА ЗА 24 ЧАСА ..

— При нас няма рабо 
време — добавя съпругата 
му Стевка.
ние обиколихме оборите ве 
че беше сварила кафе и из 
нела първокласна лужниш- 
ка ракия.

— Не ни е трудно — ка 
зва Миролюб. Точно смеси 
разпределили задължения
та и всичко върви според разноските

задължен дната заплата на всекиго 
от вашето семейство?

— Ами 5—6 хеляди дина 
ра, но не сме недоволни, 
СЪВРЕМЕННИ МАШИНИ 
— И НОВА „ТОЙОТА“

Не ще и съмнение, че и 
от селскостопанското про 
изводство може добре да 
се живее. Това най-добре 
потвърждава примера на 
семейство Пейчич.

В стопанския двор на Ле 
пчич има 3 трактора с не 
обходимите прикачим ма 
шини, а новата им къща е 
обзаведена със съвременни 
мебели.

На тръгване ни срещна 
и Горан Пейчич с Нова ,.то 
йота“. Той също не е не до 
волен от постигнатото п 
селскостопанското произ-

село тно вите и ливадите наторявам 
предимно с естествена тор- 
от добитъка, и мога да ка 
жа, че съм доволен от ре
зултатите. Аз например по 
лучих през миналото лято 
и по 8 тона 
хектар — изтъква М. Пзй- 
чич.

която докаго

С изграждането на, Реги
оналния водопровод, с. Пг,р 
топопинци, а особено 'с Бре 
бевница, фактически оста
наха без река. Двадесетина 
та воденички спряха, селс
ките градини буренясаха, а 
добитъкът през лятото чес 
то няма къде да се напие 
вода; вълната и дрехите на 
селяните остават неопрани 
с месеци. Случва се обаче 
и селските чешми да пре
съхват, а водопроводът по 
ради честите аварии 
може винаги да задоволи 

населението.

пшеница от

Като се приспаднат 
колко е сре

плана. Синът е 
предимно около снабдява
нето, а пък аз и Стевка
сме непрекъснато тук, око 
ло оборите.
Оборите на Миролюб Пейч 

ич от 300 кв. м. площ са съвр 
еменни. Дюшемето е от бе 
тонни греди, с наклонено 
дъно, върху което из.мзтта 
сама излиза в септичната 
яма. До нея е цистерна за 
изкарване на сметта.

— Телета за угояване и 
известна част от храната 
ни обезпечава кооперация
та, по-голямо количество де 
телина и др, храна обезпе 
чаваме ние. 
своите ливади, взимам и чу 
жди под наем.

не
Така умирането на Пър- 

топопинска река остана не 
забележено.

нуждите на 
Проблемът с водоснабдява
нето особено се изостря пр 
ез летните месеци и много

ран построили съвременни 
обори, 
има 79

в които в момента 
юнци, десетина кра-

Сега е април на 1991 го
дина и реката е още „жи

ви. ..
— Обикновено в турнус 

угояване по 100 юнци, но 
сега са по-малко. Поради 
ремонт на една част ог 
обора — не сме вкарали

Затова освен

водство.
Още повече ако се има 

какви 
заетите

В БОСИЛЕГРАД ПРЕЗ МИНАЛАТА СЕДМИЦА
в предвид сега на 
лични доходи са 
във фабриките.

Освен със селско стопап 
ство Горан Пейчич се запи 
мава и с музика. С пекол ь-у’

Сключени три брака
През миналата седмица в Общинската ску

пщина в Босилеград бяха сключени три попи 
брака На 1 май в семейни води заплуваха Я10- 
ДА ИЛЬОВА, родена в с. Църнощица и ВЬИЬ 
РАНГЕЛОВ. роден в с. Гложие. На 2 май орак 
сключиха БОЯНКА ИВАНОВА от Църнощица и 
СТЕФАН СПАСОВ от Босилеград, а мз4маД 
МАЦА МИТОВА от Босилеград и КРОНЕ СЮИП- 
ЧОВ от Бранковци.

ципа другари са направили 
музикален състав и по вре 
мс на „уийкепдн“ и 
лятото по летовищата 
дни прекарват на турнета, 
ма баща му.

Разбира се, през това за 
дълженията па Горан пое
ма баща му. М. Д.

прел
с

ДЕТЕ БЕЗ ВОДАПЪРТОПОПИНЦИ

ва“. Въпрос е само — до 
кога?

домакинства със седмици 
остават без вода.

С това
бевиичапн и пъртопопиича- 
ни се примиряваха някак 
до средата на 1990 година, 
когато поради сушата ре
ката напълно пресъхна. От 
средата па юли до края па 
септември пресъхнаха поч
ти всички вирове по кори 
тото на реката па дължина 
от 5 км (до югославско-бъл 
гарс ката гра! шца).

В. Б.
положение бре- За да не се повтори нико 

лятото на 1990га повече 
година — на Пъртопопннс-С повод ка река спешно трябва да 
се помогне. Трябва да йпо 
могнем ние, всички димят 
ровградчани. Нужна е само 
по-гол яма любов, малко вре 
ме и малко пари, за да се 
създадат малки язовири по 
продължение на коритото 
па реката, като по такъв ка 
чин ще се осуети умиране 
то на реката и ще се по
чиства речното корито, а 
водата ще се харчи по-ра-

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГИЯ ■ ■ ■

.,. Кой е този народ (?!), 
който забрави джанките цъфнали, 
който забрави що с плуг и рало, 
който забрави родното си село, 
който забрави що е камара слама 
и бащилпа домашна слава ...

Кой е този народ (?!), 
който забравя своя род, 
който забравя майчин гроб, 
и комуто горчи сега 
майчиното мляко,,

Речното, корито се напу
ка, измряха ппбите, нзчез- 

жабите и раковсте, 
плъховете,

,.. Кой е този народ (?!), 
който забравя бащинния дом, 
който забрави що е огнище и комин, 
който забрави родната си къща 
и пад пея сивия дим.

... Кой е този народ (?1), 
който не знае къде е Видлич, 
къде са Гребен и Стара планина 

намира Царибродска

наха
водните змии, 
водните костенурки н др. 
животни и водни расте-котловппа..,

и къде се
. Кой е този народ (?!), 

който забрави своя род, 
който забрави майчиния гроб

1ШЯ. . .
цнонално през лятото и т.н.

Особени затруднения във 
водоснабди ването 1 ючу вст- 
вуваха бребевпичани. Ня
маха къде хората иа напо
ят добитъка си, а чселската 
чешма не можеше да задо 
воли нуждите.

Във връзка с топа осве
домих найчиапред „Кому

... Кой е този народ (?!),
който забрави що е кавал
и за какво служи чувал,
който не знае вече що е кривак,
който не знае що е калпак,
който не знае що е чесън и каймак,
който забрави как се прави качамак...

Нима ще позволим да 
сечем клона, па който се
дим?! Нима те позволим 
да „умре“ реката пред очи 
те пи?

и комуто сега горчи 
майчино мляко сито...

. Кой с този народ (?!),

Зоран Т. Димитро»
Зоран Т. ДИМИТРОВ

рт Страница 9
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Програма на Телевизия Белград
ОТ 12 ДО 18 МАЙ 1991 ГОДИНА

6.30 Сутринна програма
8.30 ТВ—избрано
9.30 „Ебу драма“

10.00 Учебна програма
12.00 Новини
12,05 Избрано от КОП
15.30 Новини
15.40 Учебна програма (реприза) 
16,25 ТВ—журнал (на български

език)
16.40 Тв справочник
16,45 Новини (на албански език)
16.55 Реклами
17.00 Дневник
17,20 Образователно предаване 

' 17,50 „Ебу драма“
17.20 Три „Н“
18,50 Екологичен дневник 
19,10 Анимационен филм 
19,15 „Лека нощ, деца"
19.20 Реклами 
19,27 Тв „справочник
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 „Трентерови приказки“

15.40 Учебна програма (реприза)
16.40 Тв справочник
16,45 Новини (па албански език) 
Г6,55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Домашно кино: „Ревюто на 

Зигфилд“ — амер, филм
19,05 Анимационен филм 
19,15 „Лека нощ, деца“
19.20 Ре 
19,27 Тв справочник
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 Цикъл: Новият канадски 

филм — „Нощ в зоолог иче- 
ската градина“

21.30 Реклами
21,35 Сериозна музика
22.30 Дневник
22,50 Новини (на английски език;
22.55 „Около полунощ“
00,55 Новини
01.00 ЮТЕЛ
02.00 Край на програмата

21,05 „При златния кон“
•21,55 „Забавно-музикална прог

рама
22.30 Дневник
22,50 Новини (па английски 

език)
22.55 „Около полунощ"
00,55 Н
01.00 ЮТЕЛ
02,00' Край па програмата 
ВТОРА ПРОГРАМА

15.25 Тв справочник
15.30 „Около (Полунощ (реприза)
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска Тв-програма
19.30 Дневник
19.55 Тв справочник Г
20.00 Неум: Хроника .на фесгива 

ла па ЮРТ
20,45 Тема па деня
20.55 „Инднрект“ — спортна 

емисия
21.25 „Карадьоз“ — хумористич

на серия
22,20 Документална програма 
23,20-50 Край ма програмата

Неделя, 12 май 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

7.55 ТВ справочник 
8,00 „Будилник“
9.30 Новийи
9,35 „Трансформес4 — анимаци

онна серия
10.00 „Нотна мозайка“ — серия 

за деца
11.00 „След двехлляднта“ 

чно-популярна серия
11.45 Детски дневник
12.00 Храна — здраве 

^ 13,00 ,.Дактари“ — филмова серия
13.45 Анимационен филм
13.55 Новини
14.00 „Около полунощ“ (реприза)
16.00 Документална програма
17.00 Цикъл от филми на Елиза

бет Тейлор
18.45 Анимационна серия „Косте 

нурките Нинджа“
19,15 „Лека нощ, деца“
19,20 Реклами 
19,27 ТВ справочник
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 „По-добър живот“ — серия
20.45 Реклами
20.50 „Четири дами“ — комерчет 

ска програма
21.45 Спортен преглед
22.30 Дневник
22.50 Новини (на английски език)
22.55 „Около полунощ“
00,55 Н
01.00 ЮТЕЛ

/опи пи

клами

нау-

\

ВТОРА ПРОГРАМА серия
20,55 Реклами
21.00 Емисия за културата
22.00 Скрита камера 
2230 Дневник
22,50 Новини (на английски език) 
2235 „Около полунощ“
00р5 Новини
01.00 ЮТЕЛ
02.00 Край на програмата

15,25 Тв справочник
15.30 „Около полунощ (реприза)
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв-програма
19.30 Дневник
15.55 Тв справочник
20.00 Футбол: „Манйестер“ 

„Барселона“, 
ване от Ротердам

22.00 Тема на деня
22,10 Неум: хроника на фести- 

4 вала на ЮРТ
22.55 Научна

Вторник, 14 май 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА

пряко преда
6,20 Музикални спотове
6.30 Сутринла програма
8.30 Тв—избрано
9.30 Програма за деца

10.00 Учебна програма
12.00 Новини
12.05 Избрано от КОП
14,30. Учебна програма (реприза)
15.30 Новини
15.40 Учебна програма .(реприза)
16.40 Тв справочник
16,45 Новини (на албански език)
16.55 Реклами _
17.00 Дневник
17.20 Образователна програма
17.50 Анимационен филм
18.00 Програма за деца (реприза)
18.30 Наука
19.00 „Копче“
19,10 Анимационен филм 
19,15 „Лека
19.20 Реклами 
19,27 Тв справочник 
1930 Дневник 
1935 Реклами
20.00 ЛОТО
20.05 „Достатт>чно 

ки“ — филмова серия
2035 Реклами
21.00 „Порота“
22.30 Дневник
22.50 Новини (на английски 

език)
22.55 „Около полунощ“
00,55 Новини
01.00 ЮТЕЛ
02.00 Край на програмата 
ВТОРА ПРОГРАМА

ВТОРА ПРОГРАМА
I 1535 Тв справочник ~~

1530 „Около полунощ (реприза) 
1730 Регионите днес
18.00 Белградска тв-програма 
1930 Дневник
1935 Тв справочник
20.00 Неум: хроника на фестива

ла на ЮРТ
20,45 Тема на деня 
20,55 Цикъл от филми на Род- 

жър Корман: „Дивите 
гели“ — игрален филм 

2235 Оперна ложа 
23,15 Един автор — един филм 
2330 Край на програмата

овпни програма 
00,25 Край на програмата

Четвъртък, 16 май 1991ВТОРА ПРОГРАМА

9,50 Тв справочник 
9,55 Новини

10.00 „В същия строй“
13.00 „Черта“ — спортен следобед 
19,30 Д

ПЪРВА ПРОГРАМА
6,20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма
8.30 ТВ—избрано

9.30 Хроника
10.00 Учебна програма
12.00 Новини
1205 Избрано от КОП
14.30 Учебна програма (реприза)
15.30 Новини
15.40 Учебна програма (реприза)
16.40 Тв справочник
16,45 Новини (на албански език)
16.55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Спот—хит
17,50 Анимационен филм
18.00 Хроника на Нарния
18.30 Неделя в четвъртък

' 19,00 Студио 5: Телетуринг
19.00 Анимационен филм 
19,15 „Лека нощ, деца“
19.20 Реклами
19,27 Тв справочник
19.30 Дневник
19.55 Реклами

ЗИП—политически магазин
21.00 Реклами 
21,05 „Квискотека“
22.20 Малък концерт
22.30 Дневник
^•.50 Новини (на английски език)
22.55 „Около 
00,55 Новини
01.00 ЮТЕЛ
02.00 Край на програмата 
ВТОРА ПРОГРАМА

невник
19,55 Тв справочник
20.00 Чуждестранна 

лна програма
20.45 Новини
21.00 От нашия кореспондент: 

Севиля
22.00 „Барбарела“ — моден ма

газин
22.45 Документална програма 
23,15 Футбол: „Пролтер“ — „Па-

ртизан“
23.45 Край на програмата

ан-
докумепта-

Събота, 18 май 1991мощ, деца“

ПЪРВА ПРОГРАМА
730 Музикални спотове 
7,30 Сутринна програма 
9,55 Тв справочник

10.00 Образователен триптих
12.00 „Мераклии“ — 

зика
13.00 „Да питаме

слава за все-

Понеделник,13 май 1991 народна му-
ПЪРВА ПРОГРАМА

6,20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма
8.30 ТВ—избрано
9.30 „Пловоплов“ 

за деца
9,45 '„Скрито съкровище“. — се- 

■ рия за деца 1
10.00 Учебна програма
12.00 Новини
12,05 Избрано от културно-обра

зователната програма (КОП)
14.30 Учебна програма (реприза)
15.30 Новини
15.40 Учебна програма (реприза)
16.40 Тв справочник
16,45, Новини (на албански език) 

-16,55 Реклами /
17.00 Дневник
17,20 „Нещо повече“ — образова

телна емисия

заедно“
14.30 Детски следобед 
17,25 Реклами
17.30 Дневник 
17,45 Седам тв—дни
18.30 Творци — документална 

програма
19,10 Анимационен филм
19.15 „Лека нощ, деца“
19,20 Реклами 
19,27 Тв справочник
19.30 Дневник
20.15 „В името 

мористична серия
20,45 Реклами
20.50 Игрален филм
22.30 Дневник
22.50 Спортна събота 

*^°вини (на английски език)
23.15 „Около полунощ“
00,55 Новини
01,00 ЮТЕЛ

програма

15,25 Тв справочник
15.30 “
17.30 „Около полунощ (реприза) 

Регионите днес 
■ Белградска тв-програма 

1У,30 Дневник
15.55 Тв справочник.
20,00 Неум: хроника на фести

вала на ЮРТ 
20,45 Тема на деня .
20.55 Цикъл от филми 

жи Меицъл
22,25 Забавно-музикална

рама
23,15 Край на програмата

полунощ“ на закона“ ху-

Й 15,25 Тв справочник
- 177П 1л°коло полунощ (реприза! 1/,зи Регионите днес 

™ Белградска тв-програма 
19,30 Дневник"
19.55 Тв справочник
20,00 Неум: хроника на фестива

ла на ЮРТ 
20,45 Тема на деня
20.55 Художествена 
•22,55 Нощна

ратя
23.55 Край на

на ир-

прог-
17,50 Анимационен ф 
18,00 „Пловоплов“ (реприза) 
18,15 „Скрита съкровищница“ 

(реприза)
18,30 Емисия за

и; 1М
02,20 Край на програмата

Сряда, 15 май 1991 ВТОРА ПРОГРАМА
14.25 Тв19,00.Студио 5:

19,10 Анимационен филм 
19'15 »Ле*а нощ, деца“19,20 Реклами 
19,27 Тв справочник 
19,30 Дневник 
19,55 Реклами
20.00 Вярата на Хофман“ — 
' драма

21.00 Реклами

справочник
24.30 Днес заедно
15'лп ”0коло полунощ“ (репоиза) 

Спортна програма
19.30 Дневник 
19,55 Тв справочник 
20,00 Неум:

ПЪРВА ПРОГРАМА

6,20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма
8.30 ТВ—избрано

Хчебна програма 12,00 Новини 
12,05 Избрано от КОП
14.30 Учебна
15.30 Новини

вечер 
програма за Култу-

програмата

Петък, 17 май 1991 заключителна вечер 
на фестивата на ЮРТ 

^0,55 Новини
21,00 „Добра вечер, събота“
22,30 Емисия за културата 
23,15 Сателитна програма

ПЪРВА ПРОГРАМА 
6,20 Музикални

програма
спотове

Страница 10
Братство ф 10 май 1991



[Шизи ческа ишу ра/С/р/о/п ф
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИп

УБЕДИТЕЛНО ПОРАЖЕНИЕ
„ПРОГРЕС. (ПИРОТ) __ д гв,|*Ч11Ц

Пирот, 5 май 1991 год' ЛКАНСКИ" 3:0 (1:0) 
Теренът тревист, времето ,РИЩСТО |;рай „Циглант-

" души- г°лмайстори: Предра/^в 33 ИГра' 3Рители 
и Станимир Николич в 67 I™ Васич » 45 и 51 минета 
Томислав Димитриевич („Прогрес^' сЖълти картончета: 
бинович (Балайнац) _ добърР Р 1 Сьдията Лгабиша Си-

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ _ ПИРОТ

ПОБЕДА В ГОСТИ
..БОРАЦ“ (БАРЙЕ ЧИФЛ
ИК) — „ПАРТИЗАН“ .(ЖЕ 
ЛЮША) 0:2 (0:1),

скл>да. Тези дни 
случай ще разгледа 
циплинариата комисия в 
тази. футболна дивизия и 
мачът най-вероятно ще бъ
де регистрирам с 3:0 в 
полза на темчани. Веро
ятно и виновниците 
падението на главния сь- 
Дия на мача ще бъ&ат 
казани.

яка този 
и дисБАСКЕТБОЛ

ПЪРВО 
ПОРАЖЕНИЕ 
НА „СВОБОДА“

Футболистите на „Парти 
зан“ от; село Желюша 
стигнаха първа победа 
гостуващ терен тази прол
ет. Те 
жат

по
па

300 за науспяха да се нало- 
над отбора на „Борац‘ 

от Барйе чифлик с 2:0, 
то започнаха да 
чват“ на табелката с 
еди на края ма първенство 

'То да се класират в горн
ия дял.

Гостите ог Желюша над 
играха своите домакини 
и заслуЖеио взеха двете 

оо точки.
В следващия кръг 

от тизаи“ ще бъде
на отбора на „Напредък“ 
от с. Извор. Този мач ще 
се играе на 12 
рището на „Асен Балкан
ски “ в Димитровград.

Инак ма 2 май „Партиз- 
ан“ игра в Темска 
„Темац“ но 
мачът беше

на
'”СВ0Б0ДА“ ка

се „изка 
изп Д. с.ПРОГРЕС: 3. Неделкович 

6, П. Петрошгч 6, Т Ди
митриевич 7, М. Петрович 7, 
Г. ТКивадинович 7 С Ни 
колич 7, П. Васич ’8 3 Пе 
нич 6 <р. радчич), 3, Пет
ровия 7 (С, Цветков) С Ра 
нчич 7.

АСЕН БАЛКАНСКИ- 
Стоянов 5, Л. Таков 5 <'
Стоянов 7, 3, Христов’ 6 Б
Маринков 6 Б. Ставров 6 
(Б Илиев) С. Димитров 6 
Д. Митов 6, Е. Иванов 7,Л1 
Коцев 6. •

ва на пиротчанци, но вьв 
второто обаче, след два 
-три шанса - паднаха в ш- 
Р Т? 11 ватуоиха дори с 3:0 
п„Г„ аКИНИТе поведоха в 

"'-шута „а пър 
епч ' рОЛУвреме чрез П. Ва 
енч. Във второто полувре-
жнг,?а11Граха много по-анга жирано от своите гости ог 
Димитровград и покачиха 
резултата на 3:0.

С последното 
Димитров градчани

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА

„ГРАНИЧАР (ДРАГОМАН 
НРБ) — „А БАЛКАНСКИ“ 
(ДИМИТРОВГРАД, СФРЮ)

3:2 (2:2)

Баскетболистите на „Сво 
бода" от Димитровград пр 
етърпяха поражение от от
бора на „Пирот" 
гостуване в

на своето 
Пирот. В рав- 

и оспорвана 
рба в по-голямата 
ча, все пак домашният 
бор взе две точки.

ноправна
част ма В края на миналия 

еЦ в Драгоман се срещна
ха футболните отбори 
„Граничар“ от Драгоман 
(НРБ) и „А. Балкански1) 
(СФРЮ). В равнопразна и 
интересна игра, 
ци бяха по-успешни 
бедиха с 3:2.

Реванш-среща двата кл 
уба ще проведат в края па 
май в Димитровград, дока 
то срещата на юношеските 
отбори ще стане към есен 
та, когато ще се проведат 
и състезания по шахмат и 
тенис на маса.

„Пар 
домакин

месМ.
на

Гостите от Димитровград 
на няколко пъти несполуч
ливо стреляха от добри по 
зиции. Именно слабият пр 
оцент от свободни хвърля
ния е причината за пора
жението на димитровград-

май на иг
поражение драгоман- 

и по-паднаха 
още по-ниско на табелката 
н вече се намират п група
та отбори, които ще се 
борят за съществуване в 
тази футболна дивизия

неделя, на 18 май, ци- 
мнтровградчани ще

I '
срещу 

за съжаление, 
прекъснат по 

леже гостите от Желюша 
нападнаха съдията в 25 ми 
нута от играта. Мачът бе 
ше прекъснат 
тат от 2:0

Футболистите на ,Асен 
Балкански“ от Димшровт- 
ад загубиха още един мач 
1ози път като гости против 
„Прогрес" от Пирот В 
вото полувреме 
градчани играха добре 
оказаха сериозна

чани.
В следващия кръг „Сво

бода“ ще гостува в Алекси 
нац, където ще играе сре
щу „Напредък П“, която 
се състезава извън конку
ренция.

В
11» р

димнтров-
играят

срещу отбора на Куршум- 
и лня в Димитровград

при резул 
в полза на до 

Поведени 
е за зс

машния отбор, 
ето па желюшанисъпротп- Д. Ставров Д. С.

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТБОЧНАУ ПА „ЮГ“ Д- С.ДИВИЗИЯ ВРАНЯ ГР г л
.МЛАДОСТ“ НАДИГРА „ЧЕЛИК“

(2-0АДОСТ <БОСИЛЕГРАД): „ЧЕЛИК“) (БЕЛО ПОЛЕ)

ПРОДАЖБА
УСПЕШЕН3:1 В Димитровград (Козарица) ПРОДАВАМ 

плац (лозе, овощна градина и викендица)
36 ари. Цена 32 000 ДЕМ. За справки се обър
нете- н?. тел: 018/335-992, ПРЕДРАГ РАНЧИЧ

Босилеград. огигрището „Пескараф Теренът и време 
то подходящи за игра. Зрители около 150 души Голмайс 
тсрь, за „Младост": Р. Захариев в 11 и 72 минута и Л,
Динов е 13, а И. Михайлович в 70 за Челик“. Съдия на 
срещата М. Кръстим от Сурдулица. Жълти 
ртончета няма.

КРОС
и червени ка В Днмитроград неогдав 

ма в спортния център „Па 
рк“ се проведе пролетен 
крос. Крайното класиране 
е следното: От I до V кл
ас: (пионерки) на 200 мет 
ра Ивана Георгиева, Ката 
рипа Накова. Елена Кос 
това; пионери — Саша Ма 
рков, Саша Николов и Са- 

тров. В бягане па 
300 метра за пионерки: Са 
нела Денкова, Ана Стой
кова и Иван Киров, докато 
при пионерите* класиране
то е следното: Брапнслав 
Йовановиф Милан Рангел 
ов и Игор Костов. В бяга
не на 400 м (пионерки): 
Ана Бошпякович, Ивана 
Соколова и Елена Владпми 
рова. Пионери: Ана Димов, 
Ивица Костов и Еролг На 
апова.

В бягаме па 500 метра: 
(пионерки): Даниела Сотп 
рова, Олгица Младенова 
и Мая Такова; пионери; 
Нсбойша Игпятов, В пща 
Иванов и Йордан Младе 
пович. В бягане на 500 ме 
тра, за шсстокласпшш — 
пионерки: Спежаша Сотп
рова, Розпта Николова п 
Славпца Попова, а. за пп 
онерки: Мпомпр Стоян
ов, Пермна Филипов и Мп 
ролюб Тошев п за еедмоч 
ласпипи — (пионерки): Га 
типа Иванова. Гордапа Го 
жкова н А пита А лек сова; 
пионери: Байо Гюров, Емил 
Петров п Нонад Станков.

Класирането на ередпот 
колци с следното: девой
ки — Весна Костова, Дани 
ела Дойчсва и Весна Точо 
рович, а за младежи — Га 
бриела Стоянова, Драгмца 
Александрова и Даниела 
Миланова, За Т п ГГ клас: 
Игор Стоянов, Боба ц Гео
ргиев и Деян Белев, а за 
III и IV клас: Саша Воп 
пович, Велин Методиев и' 

Бобап Маринков.

В от Масурица не беше 
ко да води срещата, което 
подвърждава, че жълтите 
и червени картончета оста 
наха неизползувана.

Първите десетина мину 
ти двата отбора бяха съв 
сем равноправни, като че 
ли изпробваха силите си. 
Топката повечето се задър 
жаше между двете наказа 
телни полета.

След това настана пери 
од на доминараша игпа 
на домашния отбор. Взе 
ппевес и за две минути от 
беляза два гола. Най-нап 
ред, Р. Захариев, а след то 
пя и младият нападател Л. 
Динов се вписа в листата 
па голмайсторите.. С този 
резултат и прикючи първо 
то полувреме.

През второто полувреме 
играта също бе равпоправ 
на. Гостите организираха 
атаки с намерение да изра 
вият резултата, а домаки
ните да одържат резултата 
и извоюват победа, която 
ше им даде стимул в по
нататъшните срещи. В ра 
вноправпа игра и единия 
и друг отбор отбелязаха 
по един гол. Голмайстор за 
домашния отбор повтор
но бс Р. Захариев, а за го 
стуващия И. Михайлович.

М. Я.

първенствения футбо 
Междуобщин 

дивизия

теш ТЪЖЕН ПОМЕНлен мач на 
ската футболна 
Враня, група „Юг“ между 
футболния отбор 
ст“ от Босилеград и во 
дещия отбор „Челик"
Бело поле, босилеградският 
отбор бе по-добър — изво 
юва победа от 3:1, полувре 
ме 2:0. Онова което отде 
лно трябва да отбележим

На 8 май 1991 година се навършиха две години 
смъртта на нашия мил съпруг,баща, дядо, тъст и евгкър

от
„Младо-

т
от \СААВЧА 

МИАЕВПеша

пенсионер от Димитровград.е, че и единият и друг от 
игра.бор показаха добра 

През целия мач, двата 
бора непрекъснато 
ваха. Амбициите им бяха 
две нови точки с които бо 
силеградския отбор да 
издигне по-високо на табе 
лката, а пък „Челик“ още 
повече да укрепи водеща 
та си позиция. Водеше се 
немилосръдна борба от 
първия до последен съдии 
ски сигнал, но всичко 
рамките на спорта. За го 
ва на съдията М, Кръстич

Неговия светъл лик с бо 
лка и тъга носим вече две 
-години в нашита сърца и 
ще го носим завинаги. Бла 
годарнм му за всичката 
обич и добрина, която из
казваше към нас.

От неговите пай-мили.

атаку

се

в
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 16 май (четвъртък) 
1991 година се навършават 

40 ДНИ
от трагичната смърт на 
нашия син, брат, вуйчо и 
внук

ПОБЕДА НА „БАЛКАНС
КИ“

В края на миналия мсс 
ец след седем нореляи по
ражения „Асен Балканс
ки“ успя да отбележи пър 
ва победа в пролетния дял 

първанството, като по 
рази с 3:2 (1:1) отбора на 
„Будучност“ от Поповац 
край Ниш,
ВИСОКА ПОБЕДА НА „СВ 
ОБОДА"

БОБАН
ГЕОРГИЕВпа

от село Гонндод 
На този ден в 12 

ще посетим вечното му жн 
лнщс в гоппдолскнте 
бища, ше го залеем със съ 
лзн и окичим с цветя.

Каним близки и познати да прнсъствуват на помена.
Дните непоносимо текат без Теб, Бобанс! Насилстве

ната Ти биърт отвори дълбока рана в сърцата ни, която 
никога пе щс зацелее.

Поклон пред светлата Ти памет!

Опечслени: баща Сротен, майка Розалия, сестра Су
пина, зет Мпринко, племенница Юлиани и семейства Ду* 
бовскн н Георгиеви.

часа
ВИСОКО ПОРАЖЕНИЕ ПА 
ЮНОШЕСКИЯ СЪСТАВ гро

Юношеският състав 
„А. Балкански“ 
високо поражение от отбо 
ра на „Прогрес“ от Пирог 
—7:1!

Димитровградският 
бор беше иекомнлектеи (са 
мо с десет играча) и без 
водач.

Поражението от „Прогр
ес“ е най-високото, което 
досега са прегърнели юно- , 
шите па „А, Балкански“.

па
На 27 април баскстболн 

ият клуб „Свобода“ от Ди 
митровград побеля „Мла 
дост-Весна“ от Б. паланка 
с 103:77 (53:38). Тази лисо 
ка победа на днмитроград 
ските баскетболисти с па 
пълно заслужена понеже 
надяисиха своите гости от 
Б, паланка пън всички еле 
менти на тази хубава и ди 
намичпа игра.

претърпя

от-

Д. С.Д. С.Д. с.

Стринини 1110 май 1991Ьра!ство ф



* сатиРа * забава
МОЛЯ, БЕЗ ДОКАЧЕНИЯКАРИКАТУРЕН ЕКРАН
ЗАКЪСНЕЛИ

СИРОМА, 

И ЗА У
Разисквайки върху 

грамата на Фонда за ггьти- 
дейегат от Куса

ГфОг

ща един
в програ-врана потърси 

мага да бъде внесен и пътя 
от Тръиски Одоровпи 
Куса врана, понеже този за 
Поганбвр вече е в програ 

Образлагайки този

до

мата.
свой иск, той между дру
гото каза: „Да закачим и 
пие нещо от този социали
зъм“. ГРОБТова предизвика весела 
глъчка между делегатите, а 
ия кой подхвърли:

„За това вече си закъс
нял,* братко! 
разгр 
що!“.

НЕЕПГ' * Социали зма 
абиха и няма вече ни-ГЕМ*>*-

Зоран Жнвкович БЕЗ ДУМИ А. Г.
Кара у воденица у Жабарци тия дъно 

ве с магарицата, па тъка вата путо, та за
мина лрокаде гробищата. Погледна, оно се 
збрале човеци, та поизсекле трънъете и 
поразчистиле, та се провидели спомениците. 
Гледам тъка, един убав висок 
па реко чеке да видим чий е. Връза .мага
рицата за една джанка, па улезна у гроби
щата, ка погледна у сликата, оно Манаско 
Писарков от Мастилярци. Знам го многу 
убаво.

Г
ХУМОРЕСКА \

спомен ик,

Някога, по време на килийното об , 
разование и малко по-късно, нашите 
прадеди не са ползували специална ли
тература за възпитанието на подраства
щите поколения. Лекции и беседи из об
ластта на педагогиката също не са из
насяли рред младежите. А за да ги вка
рат в пътя, те редовно са ги пердаши
ли с помощта на различни подръчни сре 
дства.

На седалката се е разположил, като 
бъдеща майка, младеж в синя учениче
ска униформа.

Гледа непрекъснато през прозореца 
и се прави, че не вижда стареца.

А той въздъхва тежко и казва на 
младежа:

—: Абе, момче, би ли ми отстъпил 
мястото си? Много ме болят краката. 
Ти си млад. Можеш да постоиш прав.

Ученикът обръща глава и премер 
поглед стареца. И вместо да стане, 

задава следния доста оригинален въпрос:
— А ти, дядо когато си бил млад, 

отстъпваше ли мястото си в трамвая?
— Разбира се. Винаги! — 

скромно старецът.
— Е, затова те болят
Младежът започва 

лен от шегата си. Но 
седи на мястото си.

Тогава някаква едра, груба ръка се 
протяга зад гърба на стареца, хваща уче 
ника за яката и го изправи

Поука: повече такива здрави 
са нужни за възпитанието

Ка стана окупацията мобилисаа го у 
фашистката армия, та стужи войник 
негде^ у Егейска Македония. Баща му беше 
у бойното ядро. После си дойде и си сед
на на опашката.

там

Щом се тури границата и се установи 
властта он су мува туа—ондеа, тейи 
углави се за писар, 
това и къща направи и деца изучи и запо
ели, и пенсия изкара. После чуме поминал 
се бил. Направиле му споменик — чиста 
работа.

„ОП",
Па де, па де; та сТози първобитен метод за възпита

на децата у нас е забравен, за кое- 
трябва 

нап

ние
то в дадени моменти младежта 
да си спомня с благодарност... *Гака 
ример не е красиво (по този въпрос 
изписани стотици страници) на седалки
те в трамвая да се спотайват 
като кенгури младежи, докато до тях
стоят ------
и баби!

ва с
са л.

Поразгледа натам—навам, един гроб с 
каменье озидан и побивено. едно кръстенце 
от кавакови дъшчици направено. Надпис 
нема. Чие да е, що да е, после разбра, де
ка било на Такете. Е, завалията, каде са 
го ^туриле. Той човек що е патил, га ни
кой. По-сирома от него немаше. Живееше у 
една сламена къщица, имот

пъргави отвръща
прави възрастни, немощни старци
г? сега краката.

Бяхме свидетели на такава една не- 
етична сцена:

да се смее довс. 
продължава да

Трамвая е претъпкан с пътници Въз 
растен гражданин, категория „дядо“ 
стои прав в средата на вагона. В 
си ръка държи огромна чанта, 
ябългЩ и целина. В дясната се‘ е хванал 
за държката на 
се. Залита леко

малку,
две щрокави волета, с ралце ореше 
си немаше.

имаше
кола

лявата 
пълна с. като макет. Знам ка дойде у партизанскьио отреяд. 

Там що е претеглил — душа да му знае. 
Ка си дойде беше се углавил с нодзете ме- 
шляко му беше спаднал, а оно требе да се 
работи, да се търчи, 
требе да ядат. Знам

^ъце 
■на младежта.една' седалка. Поклаща 

напред. Явно е уморен. Стефан Манасиев четири деца имаше, 
ка се натовареше 

две раньища шума нарамо из Люто Осое 
та у Падинье. Мучи се, пати, гол и бос како 
теле. Децата му пораснаа,
—там, па

по
✓^ч.м.пЕТРоа------ т:--------------------------

СПОРЕД ЗАПЛАТИТЕ па се свира тука 
небива и щукнаа по България, 

а он стар човеко, некадърен, си одживея 
у един сламен плуварняк. Тъка 
ре там си и ум- 

неграмотен, 
теше да стане я чи-

како добиченце Беше 
улав човек. Онака бейи 
новник, я такова нещо.

дай? \/йЖ Г ьЗИЛЛЯтрре
Па яна магарицата и си мислим: ексик 

да е с живото и наваката! Нема' бре прав
дива Ш! на овай свет, «и на онай свет. А 
*а С6 дават жертви, сиромащията

«не- да се °бира каймако, дреби 
™„<ДераТ’ 3 иа сиРомаЩията и гробовете ураснат и име им се заборави.

зткл

? .
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