ьрдпто
вестник

НА

българската народност

нлгодиаК“"”™”™т ЗА

УТВЪРДЕНИ СА
ЗАДАЧИ НА
КОМЕНДАНТИТЕ И
ЕДИНИЦИТЕ НА
ЮНА

В СФР

Под ръководството на съюзнна секретар за народна
отбрана на армейски генерал Велко Кадиевич на 18 май
в Белград се проведе събрание на най-отговорните
старшини на Съюзнна секретариат за народна отбрана
н комендантите на военните области, военно- морската
област и военно-въздушните сили. На събранието са
обсъдени отбранително-защитните аспекти на
но-лежеиието в страната и на чуждестранните
реагиралия на това положение Утвърдени са задачите
на комендантите, единните и учережденията на ЮНА,
включително и задачите нм в по-нататъшната
реализация на становищата и решенията на Пред
седателството на СФРЮ от 9 май 1991 година
Танюг
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ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

ДНИ БЕЗ
ПРЕД
СЕДАТЕЛ И
ПОДПРЕД
СЕДАТЕЛ
Случи се и това; Югославия остана без домакин.
Колективното й ръководство, Председателството на
СФРЮ, няма ни председател, ни подпредседтел.Като последствие не този опасен вакуум,
миналите дни бяха изпълнени с многобройни
заседания на върховните тела на властта във
федерацията и републиките, с много недоумения и
"пазарлъци”, с трескаво търсене на изход от
задънената улица. По този повод не е прекадено да
се каже, че Югословия стана голям проблем не само
на себе си, но и на Европа и света.
След като Стйепан Месдч не беше избран за
председател на Председат
ото на СФРЮ, на 16
май някак си беше свикана сесия на Скупщината на
СФРЮ, на която бяха провъзгласени трима
новоизабрани членове на Председателството на
СФРЮ: Бранко Костич от Черна гора, Югослав
Костич от Войводина и Сейдо Байрамович от
Косово и Метохия. Надеждата, че след комлектирането на югослоавското колективно ръковод
ство ще бъдат избрани председател и подпред
седател не се сбъдна. Оформиха се две абсолютно
противоположни и непримирими становища по
въпроса може ли Стйепан Месич да бъде пред
седател на Председателството на СФРЮ. На
извънредна сесия на Скупщината на СР Черна гора
делегатите бяха категооични: не може да бъде пред- седател на Председателството на Югославия човек,
който се бори за разединение на Югославия, а
Стйепан Месич е именно такъв човек. Черна гора
няма намерение да търгува с хората и функциите. В
едно демократично общество, ако същестуват из
бори, съществува и възможност някои да не бъдат
избрани. Подобни са и становищата на членовете на
Председателството на СФРЮ от Сърбия, Войводина
и Косово.
Останалите членове на Председателството на
СФРЮ обаче имат противоположно становище.
Пред хърватското радио Стйепан Месич заяви:
- Аз се смятам за конституционен председател
на Председателството на Югославия.
Представителите на Словения и Македония
цялата вина за настаналото положение прехвърлиха
на Сърбия. Така настана ”пат - позиция” 4:4.
След дълготрайно и мъчително търсене на
изход от кризата в държавния връх на 17 май Пред
седателството на СФРЮ /без Месич, Дърновшек и
Тупурковски/ назначи Сейдо Байрамович за коор
динатор, но от Загреб веднага пристигна обяснение
че тази постъпка не е в унисон с Конституцията: н
Югославия. На пресконференция в 3агРв° Месич
още веднъж изтъкна, че е конституционен пред
седател на югославското ръководство в н^-т ш
едногодишен мандат и уведоми обществеността,
тези дни ще свика редовно заседадйе
{?р:?е
седателството на СФРЮ. За това свое на Р
Месич е уведомил с писмо чле„и0В„еТпе
„ритДе
седателството на СФРЮ, най-„^„убликите и
функционери във федерацията и репу
ките^
всички югославски посланици Генерал
регар на Председателството на СФРЮ Антон Старс
реагира спешно и на същите лица изпр
^ ^
което га уведомява, че
«а Сщепан Мсе^ч
е документ с личен характер и не м е
д_
за служебен акт, понеже ?а 1 .лседател за
седателството на СФРЮ не избра пр Д
следващия едногодишен мандат .
Така липсата на политически договор^ изостря
на Югославия от ден на ден шавайки бъдещето
политическата криза у нас, застра
на всички югославяни.
Стоян СТАНКОВ

НАШ КОМЕНТАР

НАД ЧУЖД ГРОБ БЕЗ
СЪЛЗИ СЕ ПЛАЧЕ
Както съобщава ТАНЮГ, тези дни в централното инфор
мативно предаване по българската телевизия бил излъчен
репортаж за "изключително неблагоприятното положение на
българското национално малцинство в Югославия, тоест в
Сърбия”. Със снимки на запустели и пред рухване дори
къщички в босилеградските села и с "подбрани думи”
коментаторът на българската телевизия настоял да внуши на
широкия аудиторий, че става дума за хора "забравени и от бога
и от царя”.
Стари, почти рухнали къщи, българските колеги са можали
да забележет с окото на камерата и без да минават границата.
Всичка това, дори и по-показателно, са можали да видят и в
кюстендилските села отвъд югославско-българската граница в Трекляно, Средорек или Кобиле например. От социалис
тическия или някой друг цар ли са забравени тези хора и
къщите им или от кой бог не ни е известно. Онова, обаче което
всеизвестно е, че тези хора от там насила бяха вкарани в ”теке-зе-се-та”, ”де-зе-се-та” - или незнам си какви други
"придобвки и изобретения на реалния социализъм”.
За разлика от тия, хората от Босилеградско, като свободни
във всяко отношение граждани на Сърбия и Югославия,
потърсиха условия за по-добър живот, в резултат на което
никнаха прекрасни квартали с прекрасни къщи в градовете като
Белград, Ниш, Враня, Пирот, Алексинац или Лесковац. Да бяха
обезправени, както журналистът на телевизия София желае да
представи нещата, тези хора несъмнено нямаше да се заселват
там, а, както преди година - две турците от България, щяха до
потеглят към "старата родина”. За съжаление, или по-точно
напук на софийсктие журналисти, такива случаи на преселване
от Югославия в България могат да се преброят с пръстите на
едната ръка. Нима това не говори красноречиво, за какво
"неравноправие” на българската народност в Югославия по
отношение на другите граждани у нас става дума?
Натоварените със задачата да информират за живота на
хората в друга държава журналисти, предполагаме, добре са ос
ведомени какви права конституцията на тая държава гарантира
на своите граждани. Предполагаме, но нека да посочим, че от
Втората световна война българската народност, /народност, а
не национално малцинство/ в Югославия до днес се е радвала
и радва на пълно равноправие във всички сфери на живота. Още
в първия член на новата Конситуция на Република Сърбия се
подчертава, че "Република Сърбия е държава на всички
граждани, които живеят в нея”, без оглед на това от кое племе,
тоест нация са и каква вяра изповядват.
За илюстрация на казаното нека да посочим, че гражданите
от българската народност в следвоенна Югославия са имали и
имат основни и средни улища на майчин език, висши и полу висши учебни заведения - също на български. Това наскоро бе1
отбелязано и в един централен български вестник. В броя си
от 24 април тая година именно, органът на Съюза на
българските писатели "Литературен форум” представи на
страниците си младия югославски поет Мила Васов, българин
от Димитровградско, завършил българска филология и то в
Белград, автор на стихосбирка отпечатана също в тази
Югославия, която според софийските колеги не уважава мал
цинствените права, и то на български език.
•
Истина е и това че българската народност в Югославия,
повече от четири десетилетия се радва на обществено инфор
миране на майчин език, и то по вестници, радиото и
телевизията. Истина е също така, че Издателството на
българската народност в Югославия, "Братство” от Ниш е.
отпечатало досега повече от сто заглавия, две трети от които
са литературни произведения на писатели и поети от нашата
народност, както творят на майчиния си език. Питам се коя
народност, или национално малцинство в България може да се
похвали поне с приблизително такива постижения?
Нима десетилетията на тоталитарен режим в България не
научиха колегите от софийската телевизия, че с премълчавания
и лъжи не може да се победи истината. А тя, истината е
! неумолима; когато и да било, рано или късно, все ще излезе на
бялсГвидело! А тогава, ние, които сме я премълчавали ще трябва да
се срамуваме. Сами от себе си!
А що се касе за това, че хората от Босилеградско са забравени
”и от бога и от царя”, нека ни бъде позволено да кажем, че хората
от нашето Краище, което посочва и българската етнография, повече
са атеисти и пагани, отколкото вярващи християни, така че божия
помощ не им трябва. Друга е работата когато става дума за царя. Не
вярват нашите шопи, нито в царе, нито в крале. Не вярват, защото
добре помнят и едните, и другите. А да си признаем, не вярват и в
онези, които се опитват да ронят сълзи над чужд гроб. Не вярват,
защото знаят как се плаче в такива случаи - без сълзи!
Ванче Богоев

В СКУПЩИНАТА НА СФРЮ

ПРОВЪЗГЛАСЕНИ
СА ТРИМА
ЧЛЕНОВЕ НА
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СФРЮ

1

На повторно свиканата сесия на Скупщината на
СФРЮ на 16 май в Белград бяха провъзгласени
трима нови челнове на Председателството на
СФРЮ: д-р Бранко Костич /Черна гора/, Югослав
Костич /Войводина/ и Сейдо Байрамович /Косово/.
На промоцията не присъствуваха делегатите от
Словения и делегатите - албанци от Косово, както
и някои делегати от Хърватско.
На снимката: Сейдо Байрамович, д-р Бранко
Костич и Югослав Костич дават тържествен обет.
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ТОДОР
СПАСОВ
ДО КРАЯ НА ГОДИ
ЛИТКАЛОВ
НАТА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
ПАЗАРЕН ДЕН
(Очерк от миналото)
стр. 8-9

ЕЛЕКТРИФИКА
ЦИЯ НА
НЕЕЛИКТРИФИ
ЦИРАНИТЕ
МАХАЛИ
До края на годината в
Босилеградска община
ще бъдат електрифици
рани последните неелектрифицирани махали:
”Бубевци” и ”Шипковица” в Долна Любата и по
ня-колко къщи в селата
Дукат и
Горно Тлъмино.
стр.7

МНЕНИЯ

В ОКОВИТЕ
НА
ДУХОВНАТА
НИ БЕДА
Материалната беда, в
която понастоящем жи
веем до значителна сте
пен е обусловена от ду
ховната ни беда, в чиито
ограничени релации се

ЮБИЛЕИ

100 ГОДИНИ
ОБРАЗОВАНИЕ
В
СУРДУЛИШКА
ОБЩИНА
Стогодишнината на
образователното дело в
този край ще бъде отбе
лязана с многобройни
манифестации, а центра
лното тъжество ще се
състои през юни в Сувойница, където преди един
век е открито едно от
първите училища на
територията на днешна
Сурдулишка община
стр.8
движи и формира нашата
мисъл. Слабата иконо
мическа основа е резул
тат или последствие на
слабата интелектуална
основа. На пръв поглед
това твърдение е аб
сурдно, ако се има пред
вид импозантната бройка
от най-високи академи
чни титли, с които осо
бено обичат да се кичат
носителите на полити
ческата власт.
стр.5
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ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЬТ

СВЕТЬТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА

ЮГОСЛАВИЯ СЕ
НАМИРА В ХАОС

БЛИЗКОИЗТОЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ БЕЗ ООН?

Политическата, конституционната и икономическа криза в
И ЕвроЮгославия продължават и са заканват да въведат страната в пейската общност ще има
гражданска война. Светьт официално ни дава подкрепа и търси от нас
всички проблеми да решим на конституционен, мирен начин в по-голямо разбирателство
Югославия и занапред да остане една държава. Официални липа в за нашето членуване или
светя
подчертават, че няма да признит дъжавиците доколкото дойде за някоя форма на при
която
да разпадане в Югославия. Това официално поръчват и нашите дружаване. Моментално
приятели в света, но и нашите неприятели. Па практика обаче е трудно не сме атрактивни-а би
пповежланс на конфере- ни. Първият въпрос сс нсф0рМал„а институция. да се повярва, чс всичките ни желаят добро ако е известно, че
^ДВлизкоизточнитс отнася до регулирането на Ии\0исд1|а ЧЛСцка няма тсриторалните апетити на известни кръгове в съседните страни се могли и трябва да бъдем
гооблсми Сеганетолковае граничните проблеми на
е"1Ие да „впусне
всличаваг. Тези апетити се увеличават с "усилията” на Хърватско и това
ппаПлем да се проведе източната част на взаимупата и всички полагат ^ловения да се отцепят, както и със становището на Македония да
Югославия е единст
бъде
суверенна държава. Представители на тези републики обикалят
мировата конференция, но мата им граница, а вторият усилия тя да сс преобрази в
спстя и п. реят подкрепа. Развитите западноевропейски страни са вена и има единствени
под въпрос е дали това да
дпстГсТра- официална европейска 110
обстановката в Югославия. Лондон например подчер- проблеми. В такава ситуа
загрижели
зя
стане посредством Об^л ™е™,™™™кят0 ^а. институция.
тапа, че кризата трябва да се реши на мирен начин. Великобритаиският ция, за един политически
делови спят при това не губи доверието в деловите връзки с нашата деец практически не е
световна11 организация, чителен елемент на взаимВАЛЕНСА В
страна. Във великобритаиската преса се подчертава, че словенското
Ролята на ООН в близкоиз- н0 Доверие.
ЕРУСАЛИМ
правителство печата свои пари и свои паспорти, но при това тя поставя възможно да се издигне
точната мирова конфере- '
СРЕЩА НА
Президентът на Полша въпрос: коя европейска държава ще пусне на границата словенец с на върха и да разчита да
нцня остана открит въпрос,
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
Лсх Валспса в понеделник
такъв паспорт?
бъде обединяваща сила.
може да се счита за
и след най-новото турне по
НЕОБВЪРЗАНИ И
пристигна на четиридневно
• Разбирателство за политическа платформа Символ на помирение и
близкоизточния регион на нълнгра пнп ГТРЛНИ официално посещение в Изамериканския държавен “„„“пики.™ расл, което израелските срс- решаване на нашата криза на претендента за челно континуитет. В обедине
ното Кралство, Белгия,
секретар Джемо Бейкър.
„«“Е";: , ^ри^“^^ по мирен начин има място на Югославия:
Холандия, Швеция, Нор
Мненията за ролята на девет неутрални и необ- Най_важната цсл на посс- Италия и Франция, която
../'Югославия е изпра вегия, Дания, Люксембург
ООН в решаването на близ- вързани европссйки страни щенисто с »0пита за поми- тези дни ще посети Анте вена пред сериозна криза. и Испания / да не заоокоизточните проблеми са -Швейцария, Лихтенщайн,
Полша и свропс- Маркович. Европейската Съществува напрежение
Различни. САЩ и СССР се Финландия Швеция,^Ав- йския народ и премахването общност също така е между религиите, поме равим Канада, Австралия
застъпват да се свика миро- стрия, Сан Марино, Малта, ||а обвипс1,ията за семитиз- против разпадането на жду нациите, помежду и Нови Зеланд/ тя има
ва конференция за Близки Кипър и Югославия - в края
тъленса.”
Югославия, а и Вашин избраните републикански успехи. Във всички тези
Изток в която роля да на миналата седмица се
страни, силната демокра
изиграят ОН. Израелският срешнаха във Вадуз,
Също така в понеделник гтон на твърде ясен на ръководства и съюзното ция и здравата консти
министър-председател столицата на Княжеството германският канцлер хел- чин посочи, че не е съгла правителство, помежду туционна монархия идат
Шамир е отхвърлил пред- Лихтенщайн. Шефовете на МУТ Кол пристигна във 13а- сен с разформирането на републикански предсе
ложението за участието на ципло-мациите разискват за шингтон на тридневно държава на Южната част датели и държавното ръка под ръка.
ОН в предложената конфе- подготовките за Съвета на посе-щение, по време на на Европа. Когато се касае Председателството. Под
Доколкото в Югосла
ренция. Посредством из- министрите на Конфере- което стана дума за за югославско-амери
вия се възобнови монар
раелското радио той заявил, нцията за европейска сигур- повечето световни въпроси, канските отношения вид на национализъм, хията тя ще свърже стра
че арабските страни желаят ност и сътрудничество, както и за готовността на трябва да се подчертае, че старата и нова комунис ната на повече нации и на
световната организация да който ще се проведе през Германия да има по- започва да се чувствува тическа гарда-отделно в
участвува на мировата втората половина на юни значителна роля във светов влошаване на отноше Сърбия, а също така и в повече култури. Ще прет
вори в светиня задъл-жената политика.
конференция, но че Израел т.г. в Берлин,
нията. Америка е приела Хърватско и Словения - се нието на държавата към
това не желае понеже както
амандман, известен като опитва да запази властта своя народ-защитата на
казал ”0Н имат предрасъПЪРВА ЖЕНА НАЧЕЛО НА
НИкълсов, който търси да као подтиква етнически човешките права и прав
дъци към Израел”. При това
ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО
се премахне икономи- стълкновения. Така Сло ата на малцинствата, сво-;
заявил, че мирът с Египет
през 1978 година не е
чеката помощ и подкрепа вения и Хърватско-двете- бодата на средствата за.
сключен посредством ОН.
на Югославия поради най-западни републики-се масово информиране и го
нарушаването на чове заканват че ще се отцепят вор, свободата без страх дЯ
от федералната репуб
В търсенето на решения
шките права
се поставят въпроси и да
за близкоизточните проб
Амандманът все още не е лика. Югославия -е_в хаос. се критикува. СЬободй
леми* египатският презит
За политическите де които са природни за
стъпил з сила понеже все
дент Хосни Мубарак пре
още не го е подписал дър йци дойде време да западните демокрации, но
бивава в Дамаск където със
жавният секретар Бейкър слушат народа и народът които вече 45 години са
сирийския президент Асад
или неговият заместник да им бъде на първо мя недостъпни на югослав
разговоря за инициативите
Иглъдбергер. Да ли аман- сто. Време е да разберат ския народ.
за свикването на мировата
конференция. Египет е
дмнът ще бъде "акти какво влияние имат нап
Но, монархията това
повече въздржан, а Сирия
виран”' зависи от разви реженията в Югославия
съгласна ОН в преговорите
тието на събитията в връху всеобщата евро може да осъществи сам
да получат по-значителна
доколкото
винаги е над!
пейска
стабилност.
Юго
Югославия, подчертават в
роля. От дипломатическите
САЩ.
славия трбва да се отнася политиката Монархията'
източници се узнава, че
Мубарак и Асад са разго
На последък да кажем като отговорен член на би владеяла - правител
варяли и за споразумението
и това, че все по-често се международната общ ство би управлявало.
за икономическото сътру
Аз желая само едно, а
чуват мнения и "съвети” ност.
Правителство в нов ритъм: Едит Кресон и
дничество и сигурността,
от чуждестранни лично
Политическите дейци това е моята страна да
председателят на Скупщината Лорен Фабиис,
което след приключването
сти,
които
търсят
в
Юго
намери
свой ' път за
фотографирани по-рано
трябва да спрят кръвопро
на войната в Залива под
писаха Сирия, Египет и © След като френският вителство, която е известна славия да се намесят ме литието. Трябва да запо връщане към същинска
страните-членки на Съюза министър-председател като енергичен поли- ждународни институции, чнат процес на помир демокрация, пазарна
за сътрудничество в Залива. Рокар си подаде остаква тически деец, привърженик на пример ООН. И старата яване. Трябва да прес икономика и същинска
/президентът Митеран му на Митеран още от 1965
и по- нова история са танат да говорят за това федерална общност, в
отдаде признание и заяви, година, когато постъпила в пълни с примери, които което ни разединавява и която всички национал
че го счита за потенциален редовете на социалистите, показват че по-силните
да се насочат към стой ности и всички религии
МОСКВА И ПЕКИН
наследник/, начело на Предполага се, чс Митеран
СЪТРУДНИЧАТ
Правителството на Фран- при назначаването й е винаги са се намесвали ности, които ни свързват. би били уважавани. Раз
във
вътрешните
работи
на
Бъдещето на нашите на бира се, твърде бих искал
Преди две години съв ция, през миналата седмица имала предвид и факта, че
ции не лежи в дезин- да изиграя роля в този
етският президент Гор застана Едит Кресон. Това над половин от из- по-слабите.
бачов, тогава само гене всъщност е първата жена бирателите в Франция са
© През миналата сед теграциите.
процес. Моят татко, крал
рален секретар на КП, начело на френското Пра- жените.
мица във вашингтонския
На Югославия са необ Петър П ме възпитава да
посети Пекин. Преди няко
Национален прес клуб ходими чуждестранни служа на своята страна.
лко дни партийният водач
® Зслужава да се подчертае на турските власти на Александар Караджо- инвестиции. Но, мнозина Значи, нямам намерение
на четиридесетмилионната
и обстановката на иракско- граничния пояс на тези две рджевич, когото мнозина от сегашните полити да се върщам като крал,
Китайска комунистическа турската граница.
. страни са осталнали ще 180 считат за престолонаслед чески дейци дават всичко доколкото това не е ясно
партия Джин Цемин се
От нея в "зоната на хиляди души, до края на ник в Югославия в полу- от себе си за да ги отвра желание на мнозинство
завърна от петдневното си мира”
на
северната
част
на
май ще тръгнат към своите часова уводна реч говорил
посещение в Москва. Това Ирак се завърнали най- домове
и в северния ира- върху темата: "Демо тят. Коя отговорна компа от всички хора. За
бе първото официално малко 254 хиляди иракски кски град
Духок, когото на- крацията в Югославия: ния би била заинтере Югославия е далече попосещение на това равнище бежанци. Според данните пуснали иракските
сована да влага инвес важно да бъде коронясана
войски.
след 34 години, в условията
път занапред”. Предаваме тиции в страна, която се демокрацията, отколкото
когато политическите
част от този текст, който разединява.
кралят...”
обстоятелства в Китай са
стабилни, когато тази
страна полека но сигурно се
връща към реформите си и
когато Москва е захваната с
СОФИЯ: Министърът по финанси в бъгарского
големи обществено- иконо
правителство Иван Костов
р
0
ГГп“ заинтеРес°ваността на чуждестранмически и политически
е ”поп^яп?,маПИТало?ложения в източна Германия
промени и кризи. Това посе
америкаши малка”> Най-много се очаквало от
АТИНА:
Г ръцкият
щение всщност е подкрепа
ежедневник
попали
япоиците> които не искат да влагат
=•==«=«:
”Елефтеротипия”
изтъ
ква,
,
че
гръцкото
минина Горбачов и на неговите
отправови птиИп?РНОСТ и неРешени имуществено стерство на външните рааботти с голямо внимание
реформи. Китай всъщност
с кепе от и ™°шения- Германските и чуждестранни
следи
обстановката
в
съседна
Югославия
като
получавали
от
държавния
бюджет
през
изтекли™
сега се явява в нова роля,
коитоРжелаятДПЯ7’ ЧС източн°сврпейските страни,
подчертава че то се застъпва за опазване на
45 години. Той оповестил, че подобии ис^ове п^
т.е. той е твърде заинте
бъдат и-шпоп! Да въведат пазарно стопанство, ше
единствена Югославия. В ежедневника се казва, че
равени пред още по-трудни проблеми.
ресован икономически
"изворът на информацията в Министерството не е
партъор, и се застъпва за
отговорило на въпроса дали Гърция ще признае
пълно нормализиране на
независимите републики доколкото Югославия се
на
,л ЧешкАослп,юГЛ еД"° десетилетние гражданите
разпадне, а всред тях Република Македония”. Това
приелМз?к^^
Н“ 20
отношенията между двете
пътуват от снпйт! Я н Г1одша п*е могат отново Да
са само някои от вестите зад затворените врата на
страни.
чужбина, С КОГОТО КПТЙМп Л ™
гРаждани в
мени
покани ЛплТСЪСедната стРа»а «» ..... ^
двудневното
извънредно
заседание
на
шефа
на
начин на издаване на паспопти
доссгашиият
След посещението в кр
гръцката дипломация Андонис Самарес с гръцките
бяха изложени на строги и бройни ограничения,
ГраЖдаиите
ъговете на двете делегации
посланици в балканските страни.
особен акцент се слага
- БЕРЛИН: Противополож ено на
по-раншите
ж иие’ пРез Декември 1981 годиш.

=1111

Узнава сс че на срещата

Ь

НАКРАТКО

2 страница
К !> А ТЛтпа ~

•* .( VI А

п I01’1

Актуално през седмицата

КОНСТИТУЦИОННАТА РИЗА Ц ИЗОСТРИ

ГЛАВОБОЛИЯ НА
СКУПЩИНАТА НА
ЮГОСЛАВИЯ

туционната комисия, отСФРюна Скупщината на

Председателството на
СФРЮ, като колективен
шеф на държавата, съществува и може да функционира без разлика на това,

РЕФЕРЕНДУМА В
ХЪРВАТСКО: 94 35
НА СТО ”ЗА”
*МЮЯИНт1111№П№ШШШ1

гййгяаямг м-йуу; ияж:

относно подпредседател, референдума проведен в
което наистина затруд- ХрВатско на 19 май т.г
нява ролята на Предсе- гласували са 86,16 на сто
дателство на СФРЮ. Това от записаните граждани,
е становището на челните От това число дори 94 35
хора в югославкия парла- на сто са се определили за
мент - председателя, и на "Република Хърватско
председателите и подпре- като суверенна држава’
дседателите на Съюзния която гарнатира културна
съвет и на Съвета на репу- автономия и всички грабликите и покрайнините, ждански права на сърбите
На заседанието на най-от и на числящите се към
говорните хора в Скуп- други националности в
шината на Югославия е Хрватско, че може да поконстатирано, че Скуп- стъпи в съюза на суверенщината на СФРЮ няма ните държави с други
компетенция да дава тъл- републики”,
кувания на Конститу
цията на СФРЮ, нейните
От същия брой гласо_
съвети са упълномощени __
да дават автентични тъл- подаватели само 5,33 на
кувания само на съюзните бликя Хт.™ Я°НИЛИ ^еп^‘
закони коитоте гаснат
блика Хърватско да остане
закони, които те гласуват,
в Югославия като единна
и съюзна държава.”
Сейдо Байрамович,
най-старият член на Пре
дседателството на СФРЮ,
.Гласуване не е провекоординатор за подготов- дено избощо в община
ката на прекъснатото за- Дони Лапац на тецитоседание на Председателрията на община Книн се
ството /прекъснато бе в
е гласувало само в село
миналия петък/ изтъкна,
Киево /хърватско населче Председателството на ние/ и частично е гласуСФРЮ отново ще се събе- вано на територията на
ре със същта точка от днеобщините Въргимност
вния ред, само се чека ста- Войнич Титова Кореница
новището на Консти- и Пакрец

СКУПЩИНАТА НА СФРЮ: ДОКАТО СЛУшАТ КРИТИКИТЕ:
АЛЕКСАНДАР МИТРОВИЧ И АНТЕ МАРКОВИЧ
Да напомним, че сръбокото население от Сръбска автономна област
Крайна, от стотина села в
Славония, Бараня и ЗапаДен Срем не се отзовха на
този хърватски референдум а почти стопроцентно
се изясниха за присъединение на тези краиша към
Република Сърбия.
НАРПТТНМ
ТТРКгм^гаииттг пи
ТЛТГТЛХтК.
^ САО КРАЙНА В
СКУПЩИНАТА НА
СЪРБИЯ
Скупщината на Социалистическа овтономна
област Крайна изпрати од
Народната скупщина на
Република Сърбия иск, в

който се търси сръбският
парламент да приеме парламентарна група от САО
Крайна Представителите
°т САО Крайна ще запозна<?т св.9ите колеги в
сръбския парламент с резултатите на референдума
за присъединяване на
Крайна към Сърбия и за
решението на скупщината на САО Крайна за осТаШШе Н3 САО, Крайна в
югославската федерация,
"Умоляваме ви да ни осведомите кога ще имате
възможност на двения ред
на сесията на Народната
скупщина на Сърбия да
внесете точка за доклада
на парламентарна група
от Сръбска автономна
област Крайна”.

ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА
ЮНА, 21 МАЙ

ЗАВИДНИ
УСПЕХИ НА
НИШКИЯ КОРПУС
Празник на старите и младите■ Дружба на войника
В тежките обществени обстоятелства на икономическа и от вв и пво с няд.Мадките граждани на Ниш
политическа криза в Югославия Командуването и поделенията на
Иишкиякорпу^аВоетото^дахоплшанеипротавовнадшната
п
овник Вежович отделно подчерта сътрудничеството
отбрана (ВВ и ПВО) са смежду армейците от Корпуса с училищата от общините, в които
с народа и стопанството на територията, на която действуват.
жи^ българската народност. Осем години трае акцията на
Югославската народна армия като цялост, а също така пилотите и учениците "Пазителите на синъото небе - приятели на
командуванията и частите на военновъздушните сили и на всяк0 дете» Ч1ШТ0 п0Кр0вители са Командуването на Нишкия корпротивовъздушната отбрана показа максимална боеготовност в от- ПуС и редаКцИИТе и детското списание "Другарче” и на предаването
говорната патриотична задача да защищават мира и интегритета на за българската народност към Радио Ниш.
СФРЮ. Също така този род на Ю
даде голям принос на
^ 0с0^е[{0 уД0в0лствие бе посочено, че поделенията на ВВ сили
стопанството и на населението.
и на ПВ отбраната от този Корпус по традиция се намират в самия
Това между другото бе изтъкнато на пресконференцията в ВрЪХ с постиженията в боевото обучение и изпълняването на отКомандуването на Нишкия корпус на ВВ и ПВО по повод 49-ия ГОВОрНИТе задачи. Това се дължи на постоянната планомерна работа,
рожден ден на този род югославски въръжени сили.
подбора на кадрите на ръководните и командните постове, както и
- Единството ни е народа не е нарушено, макар че е имало и има правилното възпитание на младите хора в сините униформи. С други
много такива опити - подчерта в разговора с журналистите на Думи, младостта, постоянния труд и високата преофесионалност и
комендантът на Нишкия корпус на ВВ и ПВО. •
техника и електроника са гаранция за големите постижения в
- Без оглед на това, нашата връзка с населението още повече ук- обучението и боеготовност на ВВ и ПВО.
'
репва и се разширява. Ние сътрудничим с много стопански оркомандирите и войниците от състава на Нишкия корпус през
ганизации с народа и властата, с безброй училища.
изтеклата година са участвували и в редица конкретни акции на
ц ’
у
населението: превозване на товари и пътници, изграждане на
водопроводи и електрификация на най-затънтените планински
селища Също така числящите се към корпуса като граждани са
участвували в повече хуманитарни акции за помощ на населението,
на
югославските
По случай празника
събирайки доброволни приложения за пострадалите миньори в
ВОС1ШОвъздушни сили, на 21 май в галерията на Радио
Ниш "Последната информация" бе открита изложба
Алексинац и Босна, за пострадалите от наводненията в Словения, от
иа рисунки, пристигнали на тазгодишния конкурс
земетресението в Гевгелия, за лекуване на бедни деца и пр.
"Пазителите на синъото небе - другари на всяко дете".
В рамките на чувствуването на 49-та годишнина от създаването
Изложбата откри помощник на коменданта на
на този вид на Югославската народна армия на нишкото военно
Нишкия корпус подполковник В иди мир Велкович,
летище се състоя преглед на техническите средства и съоржения па
който с подбрани думи се спря върху тази, преди
въздухоплавателите.
всичко, благородна акция.
Ст.Станков
БРАТСТВО • 24 МАЙ 1991

единодушно прие на засе
данието си от 8 и 9 май.
С договора се пред
вижда веднага да се из
земе оръжието от гражда
ните, както и веднага да се
отпочне с демобилизациа
на резервните състави на
полицейските, относно
милиционерските сили и
части със специално пред
назначение. Необходимо е
да се ускори диалога меж
ду представители на орга
ните на Република Хърва
тско и легитимните пред
ставители на сръбския
народ в Хърватско. Кон
статирано е, че единстве
но Съюзният секретарат
за народна отбрана е нап
равил конкретен и подр
обен план от мерки и ак
тивности и той цялостно
е подкрепен. Договорено е
такива планове с цел син-

ДА ЛИ ЩЕ ОСТАНЕ
ПРАВИТЕЛСТВОТО
НА МАРКОВИЧ?

действу^ан°е "в 'нХкъс
срок да направят Съюзният секретариата вътрешните паботи Г-мтнивт
През изтеклата сед- “екрпетаоиат м поГо
Мица продължиха разис- съдие и останалитеРсъюкванията в двата съвета на зн и органи СъщГе
Скупщината на Югосла- договорено коорди^аци
вия по докладите на дос- ята на изработката на тези
корашния председател на планове да поеме СъюПредседателството на зният изпълнителен
СФРЮ Босрисав Йович и съвет което изхождайки
председателя на Съюзния от собствени становища,
изпълнителен съвет Анте ще се ангажира особено
Маркович. И тук, особено върху тяхната реализация.
в разискванията по въп- За целта ще се осъществи
роса за по-нататъшната координация и сътруднииконо мическа политика чеството с изпълни-телсе стигна до голяма нитесъветинарепублиполяризация във връзка с ките за по-ефикасно осъщпредложе-нията
на ествяване на тези задачи.
----------------прави-телство.
съюзното
Посочено е, че демобиДори делегаци-ята на Ав- лизацията на резервните
тономна покрай-нина състави на полицията, отВойводина предло-жи да носно милицията, както и
се гласува за дове-рието връщането на оръжието,
на съюзното прави- трябва да се извърши и в
телство и председателя на други републики, при ансъщото Анте Маркович.
гажиране на ССУП въху
Най-вероятно, че на основите на същите кри
терии.
Съюзният изпълни
едно от следващите сесии
на Скупщината, когато телен съвет на базата на
трябва да прикючат плана и предложенията
разискаванията, (с големи на ССУП ще осигури
закъсанения) ще се съответна активност във
гласува за предложението всички републики. Югосна Войводина.
лавската народна армия
ще следи този процес и
ВЕДНАГА ДА СЕ ИЗ
ще упражнява надглежЗЕМЕ ОРЪЖИЕТО
дане на складирането на
ОТ ГРАЖДАНИТЕ
оръжието, което граджаните предадат или им се
Председателството на иззме.
СФРЮ, на закритото си
Шестте точки на дого
заседание от 13 май т.г.
обсъди договора за прове вора, приет на заседани
ето,
дава надежда, че събиждане на становнищата и
меркате на Председате- ™ята> които Разтръсват
лство за трайно решаване
^трана’ ще вземат
на междунационалните °®Рат към положителна
стълкновения, особено в насока> за да се преодолее
Република Хърватско, общата югославска криза,
които Председателството
/Ст.Ст. - Ст.Н./

ршш
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Воръжени хървати на улиците на Загреб се веселят
след референдума
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ОБЩИНСКА ШБ01Ч1Л КОНФЕРЕНЦИЯ ПА

ск-дю

СЪЮЗЪТ НА КОМУНИСТИТЕ-ДВИЖЕНИЕ ЗА
ЮГОСЛАВИЯА В ДИМИТРОВГРАД

ГЛАС ЗА ФЕДЕРАТИВНА ЮГОСЛАВИЯ
• Избран Общински отбор от 15 души и Изпълнителен
коптоол • В работата на изборната конференция участпуиа и
НОВИЦА РА11ДЖЕЛОКИЧ, член на Главния югославски
отбор на СК-ДЮ • За председател на ОО на СК-ДЮ изоран
Глигория Спасов, и за секретар Стоян Величков, а за касиер
Ввнко Вогословов.
п
За дейността и задачите единствена юглииАвиа
Югославия, в
на Съюза на комунистите - която равноправно, свободдвиждение за Югославия, но п демократично ще
на проведената изборна живеят всички югославски
конференция в Босилеград, народи и народности. Заесъстояла се на 19 този тьнва сс равноправно да се
месец, говори ГЛИГОРИЯ развиват всички нейни
СПАСОВ, председател на краиша, за общество без
инициативния и подгот експлоатация на чужд труд
вителен отбор.
и използуване на хората, за
След като посочи, че добра социална програма,
Съюза на комунистите - пазарна икономика и за обДвижение за Югославия, в щсствсна, държавна и часусловията на многопарти тна собственост. Всеки чойната система, голямата век трябва свободно и равикономическа и полити ноправно да участвува във
ческа криза, все по-неар- всички видове на общссгументовани нападки на твено-политическия и
Югославската народна ар стопански живот, каза той.
мия и нарушените междуСлед това в разисква
национални отношения, със
своите програмни опреде нията взеха участие Иван
ления се застъпва за опаз Деспотов и Стоян Евти
ване на федеративното ус мов, като подчертаха, че
тройство на Югославия, за програмните определенейния просперитет и ния на СК-ДЮ, ще бъдат
единство, Спасов по-обст- още по привлекателни за
ойно говори за основните всички, а преди всичко за
определения и програмни младежта, интелигенцинасоки на СК-ДЮ. - Съюзът
на комунистите - движение ята и работниците, ако
за Югославия се застъпва за още веднага започнат на

практика да се потвържзаседание взе участие и
Иопш,а рацджелович, член
на главнИя югославски
отбор на ск_дю, кой го след
като тондо поздрави всички
присъствуващи изтъкна: 30б„овсният СК-ДЮ
програм11Ите определения
обосновава върху всички
11рогрсси,ши определения и
иасоки „а СЮК и отхвърля1|с ,|а опсзи прояви които
неблагоприятно са действупали „ развитието на
националното, федеративно
устройство и общественоикономическото и стопапск0 развитис. Оснопната
цсл е 0„а3ване на Югославия борба за социализъм, за
0по’званс на ЮНА, за братството и единството, чийто
основи са сложени още по
времето па Народноосвободителната борба, социал
ната правда, уважаване на
човека без оглед на нацио
налност и вероизповедание
и пълно сълсйствуване с
другите прогресивни партни и лружества.
в продьлжение иа зассданието бс избран Общипски отб0р от 15 души:
Владимир Мицов от Долна
лисина, Стоян Максимов от
Бистър, Владимир Божилов

На отделно заседание
Общинскят отбор па СК-ДЮ в
Босилеград, избра Изит.лнителен отбор от пет души:
масов, Стоян
Глигория
Величков, Виико Вогословов,
Паиойот Дойчинов и Гоис
Григоров. За председател ма 00
иа СК-ДЮ е избран Глигория
Спасов, за секретар Стовн
Величков, а за касиер Виико
Вогословов.

’<?

от Дукат, Добри Велинов от
Злидол, Стоичко Андонов
от Горна Любата, Гоне
Григоров, Стоян Величков,
Сашо Констатииов, Глигория Спасов, Панайот Дойчииов, Будимир Кръстни
Влада Младенов, Виико
Богословов, всички от
Босилеград и Данка Стоянова и Анка Стойнева от
Райчиловци.
заседанието са
II а
учредени и две комисии:
комисия за защита на
демократичните права на
членовете с председател
Иван Деспотов и членове:
Цветан Борисов и Иван
Стоименов и комисия за
финансов контрол с пред
седател Славчо Николов и
членове Борис Стойов и
Стойне Радованов.

м.я.

СКУПЩИНА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДИМИТРОВГРАД

НАЙ-МНОГО
СРЕДСТВА СА
ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА
КАНАЛИЗАЦИЯ
Средствата от местното самооблагане, чието петгодишно
времетраене изтича на 30 юни, са изразходвани главно според
предназначението им. Това бе констатирано на отчетното
заседание на Скупщина*та на местната общност в
Димитровград проведено тези дни. Констатирано е също така
че самооблагането и след 30 юни трябва да продължи, тъй като
комунални дейности в гргада
това е основен импулс за всички
I
формиран бе и осемчленнен
:н отбор, които да изврши подготовка за ново са мооблагане.
Както е известно,- сегашното самооблагане започна от

ГОДИШНИНИ

ПОЛОВИН ВЕК НА
РЕВОЛЮЦИЯТА В
ЮГОСЛАВИЯ
През текущата 1991 година се навършват 50 години от
започването на въоржената борба срещу фашизма, в която
сплотени и единни югославските народи и народоности из
воюваха своето национално, политическо и социално ос
вобождение от окупаторите и домашните слуги.
Тази година в Босилеградска община ще бъде оз
наменувано това велико историческо събитие по различни
начини с много форми от възобновяването на надписите на
възспомеиателните обекти, с посещение на гробовете и

паметниците на загиналите бойци и жертвите на фашизма,
с полагане на цветя и венци и уреждане на мемориалния
комплекс иа ”Кик стан” на планина Църноок и
Босилеградска община. Тук ще се поправи оградата на
паметника и ще бъде уредена възпоменателната горичка,
В Босиле град на 3 юли вечерта ще организира
тържествено с:ъбраиие, а на 4 юли ще се проведе голям
народен събор на Буков рид в Г.Любата, заедно с неселеписто
от община Търговище.
Главното тържество се предвижда за 7 юли на ”Кин
стаи”, където ще бъде изьлнена специална програма. Па това
историческо място вече 45 години се събират младежи,
ученици и стари хори да отдадат почит на загиналите за
свободата бойци от Народоосвободителната борба.
Ст.Евтимов
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Общинският отбор на Съюза на комуниститедвижение за Югославия в Димитровград в миналния
петък проведе заседание, на което разисква за послед
ните събития в Югославия. По този повод бе из
дадено съобщение, в което от Съюзния секретариат
за правосъдие и сътветното министерство на Сърбия
се търси последвателно и без изключение да забранят
работата на всички политически партии и движения,
чиито програми са обосновани на ортодоксен нацио
нализъм и нарушаване единството на Югославия.
Дава се максимална подкрепа на ЮНА в усилията
й да изпълнява своите задължения, отделно в разор
ъжаване на всички нелегални формации и отделни
лица и осуетяване на братоубийствена война.
Изтъквайки че вече няма място за отстъпки Общи
нският отбор призива всички граждани иа Югосла
вия да дадат свой личен принос в опазване на мира
и родината и да дадат пълна подкрепа на ЮНА.
Освен това съобщение, Общинският отбор прие и
свои становища по повод последните политически
събития в които се търси за бъдещето на Югославия
гражданите да се определият чрез референдум, който
ще произведе Скупщината на СФРЮ. Затова СК-ДЮ
не признава референдумите които се провеждат в
републиките. Не признава се също и се счита за
неприемчива практиката за бъдещето на страната да
се не решава в институциите на федерацията, а само
в разговорите на "шестимата”. От Скупщината на
СФРЮ, Съюзния изпванителен съвет и Пред
седателството на СФРЮ и дугите органи се търси да
защищават интересите на всички граждани на
Югославия. Общинският отбор, категорично търси
също така при избиране на председател и подпред
седател на Председателството на СФРЮ да се спазва
Конституцията на Югославия и всички обосновани
върху нея закони.
Що се отнася до непосредствените задачи на тази
партия в Димитровград, изтъкнато е че главната
задача в предстоящия период е участието в местните
избори, които ще бъдат и първа проверка в "борбата”
с осталните партии в общината.
ПОДГОТОВКИ ЗА СЕДМИ ЮЛИ

НА ИЗВОРИЩЕ ИЛИ В ДИМИТРОВГРАД?

Димитровград
първи юли 1986 година, когато бе прието всеки зает да отделя
два на сто от личните доходи, от пенсионерите и занаятчиите
също толкова, а селскостопанските производителиЮ на сто
врху кадастралния приход.. Въз основа на така определеното
самооблагане за пет години, по точно до 31 декември миналата
година, са събрани 3 531 459,60 динара. Събраните ср едства
според решение на съответните органи на месната общност е
трябвало да се изразходват на следния начин: за канализация
60 на сто, за улици 25 на сто, за новата гимназия 13 на сто и за
администранитвни разноски два на сто.
Обаче, епидемията от преди няколко години определя
малко друго резпределение на средствата в смисъл за
канализация д а бъдат използувани повече от пр едв идените
средства. Та ка за тази цел са изполузвани почети 440 хиляди
динара повече от предвидените , за улгици около 870 хиляди
по-малко, а за гимназията 360 хилящи по - малко. Увеличени са
средствата за адиминистративни р або ти, а над три хиляди са
използвани за водопровод в града. С така разпре делени
средства в Димитровград са построени 13 632 метра
канализационна мрежа, което представлява 90 на сто от
съвкупно необходимата канализация в Димитровград. През
посочения преиод са изградени 2874 м2 улици и тротоари. В
няколко улици са подменени дотраялите водопроводни тръби,
с което е обезпечено качествено снабдяване на гражданите с
питейна вода. За изграждане на пречиствател на
канализационите води са отделени почти 750 хиляди динара,
за гимназията са отделени почти 100 хиляди динара.
С отчета на местната общост за начина на изразходване
средствата от самооблагането през изтеклия период се
съгласиха делегатите на Скупщината на месната общност,
констатирайки че средствата са употребени според предназ
начението им. Изтъкнато е при това огромното значение
самооблагането като единствен начин за разрешаване на
бройни комунални, и не само комунални проблеми, в
Димитровград, тъй като в сегашния икономически момент това
остава основен начин за събиране на средства. Разбира се, че
колкото и да се събират средства те не са били достатъчни да
се направи всичко досега направено. Обаче благодарение на
тези средства, като собствено участие, обезпечени са още
повече средства от други извори, главно от републиката и
фонда за недостатъчно развитите краища.
А.Т.

От тържеството на "Кин стан" на 7 юли 1971 година
Говори Стоичко Ангелов, секретар на тогавшния ОК на
СКС в Босилеград.

ОТСТЪПКИ ВЕЧЕ НЯМА

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА
ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА
СНС В СУРДУЛИЦА

ОСЕМ
КОМИСИИ
Чети!рИ члена на Общи11С1СИЯ О тбо р на СПС са "ос
вободени от длъжност”,
понеже не са в състояние ак
тивно да работят в общин
ското ръководство на гази
партия.

За да повиши ефикас
ността на дейността си, Об
щинският отбор на Социа
листическата партия на
Сърбия в Сурдулица тези
дни е формирал 8 комисииза организационни и кад
рови въпроси, за пропага
ндна и информатипна дей
ност, за икономическо раз
витие и селско стпанство, за
образование, култура и
здравно дело, за безработни
и работа с младежта, за
обществено положение па
жените, за тачене на рево“""ите традиции и за
комунална лейност и

Първото събрание на
представители на бойци
те, Култуния дом, учили
щата и общината, пос
ветено на подготовките за
ознаменуване 7 юли Деня на въстанието в Ре
публика Сърбия, завърши
с дилема къде да бъде ор
ганизирано тържеството на Изворище или в Дими
тровград. Аргументи има
ше и за едното, и за друго
то. Представителите на
бойците, съгласно препо
ръките на борческата орга
низация на Републиката
са чествуването да стане
на мястото на събитията,
т.е. на "Изворище” край
село Сенкос. Повчето от
останалите участници по
принцип не са против то
ва, обаче обективно гледано за това няма възможноД0ТаМ НИТ0
н ГаД0,бЪР ПЪТ’ НИТ° ИМа
™РОЛ, а да се търси от
тя™/™
Д3 отиват
там не е желателно
имайки предвид икономичес
кото им положение.От
друга страна, под въпрос е

нище е Скупщтнин на
Сърбия, договорено е да
се направи консултация, а
след това да се проведе
ново събрание и въз ос
нова къде да бъде глав
ното тържество на тери
торията на Димитров
градска община.
Обективно гледано,
най-реално и най-рацио
нално е Денят на въста
нието в Сърбия да бъде
ознаменуван в Димитров
град, защто пр това време
училищата вече не рабо
тят, градския фолклор
почти не съществува.
Единствено може да се
договори с фолклорната
секция на основното,
училище. Що се отнея до
"Изворище” и досега
пътят беше лош,' а сега е
още по.Лош, особено от
Долни Криводол до Изатовци и нататък до Сенокс
и -изворище”. Самото
"Изворище” наистина е
прелестна местност с
чиста изворска вода и
въздух, обаче в случай на

партизански отряд, тъй
като извиднишки отряд
почти не съществува, мла
дежката организация също.
Имайки предвид, че
носител на чествув ането
на република нско рав-

подслон за присъствуващите, както и останалите
необходими условия за
провеждане на подобни
тържества. Но, къде ше се
организира остава да се
види.А.Т.

екология. Комисиите са
съставени от по три или пет
членове, а в дейността им
ще се ангажират и други
членове на СПС, както и
специалисти
вън от
партията, които могат да
допринесат за задълбочено
т^кЖДане на обществените
проблеми и за изнамиране
Об„ !ИКа0НИ Реи[ения.
Общинският отбор
е
задължил комиси-итс да
анализират поло-жсиисто в
областите, за които са форапалнзи ииФ°Рмании и
ИН
ипита
ициативи да "реддагат

проблемите.
Общинският отбор
СПС в Сурдулица е «У
вободил ОТ ДЛЪЖНОСТ” ЧС1
ри свои члена. Тези каДР1
промени са извършени
инициатива на Изпъл.1 с
телния отбор на ОО I»
и, както е изтъкнато,
продиктувани от «як»
политическо нссъгла1-^.
Става дума за членове, |В
ито поради °6скт1 ,(1причини не са в е?0!;., »
активно да р»оот'0ца
общинското ръководи

и решения за СПС.

кг
„ ..V)!

БОСИЛЕГРАД: ПОДПИСАН Е ПРОТОКОЛ ЗА КРАЙГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

НОВИ ОБЛАСТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Неотдавна комисиите по
крайгранично сътрудни
чество на Босилеграадска
община /СФРЮ/, и Об щинския народен съвет на град
Кюстендил /РБ/, на съв
местно заседание обсъдиха
програмата по крайгра
нично сътрудничество през
изтеклата и утвърдиха
програма за сътрудничество
през 1991 година. Двете
комисии констатираха, че
миналогодишната про
грама, с малки изключения,
успешно е реализирана, ко
ето дава основа и за реали
зиране на сега утвърдената
програма.
Характерно е. че покрай
досегашните области по
сътрудничество, двете кс*
мисии констатираха, че има
възможности и за развитие
на сътрудничество в нови
области. В това отношение
двете комисии се задължиха
при съотвените държавни
органи да раздвижат иници
атива Контролно - пропусквателният пункт Рибарци Олтоманци да бъде регис
триран като международен
ДЕЛЕГАТСКИ

и да бъде регистриран за
попускане на товарни пре
возни средства със стоки
както и работното му време
да бъде денонощно.
Инак, и занапред ще се
сътрудничи в областта на
икономиката ветеринарното дело, образованието,
културата и спорта.
В областта на икономи
ката е договорено да се
търсят възможности за активизиране на външнои
кономически взаимни
сделки в съответствие с
икономическите правила и
закони на двете страни, да
продължи сътрудничес
твото в областта на пътносъобщителните връзки,
помощ при технически не
изправности, повреди, ката
строфи на автобуси на две
те крайгранични и съседни
общини.
В областта на ветеринар
ното дело сътрудничество
то ще се осъществява между
Ветеринарния център на
град Кюстендил и Ветери
нарната станция в Босиле
град, а сщото предвижда:

обмен на опит в областта на
заразителните и паразитни
болести, сътрудничество в
областта на граничния ве
теринарно - санитарен кон
трол при поява на опасни
инфекции при животните и
птиците в двата района,
чрез провеждане на съвме
стни съгласувани меропри
ятия и взаимна практическа
помощ. Сътрудничество ще
се осъществява в областта
на превантивно действуване, чрез осведомяване при
появяването на опасни зара
зителни болести при жи
вотните и практически
опит по ликвидирането им.
Обмен на опит по организация на ветеринарно - са
нитарен контрол върху
производството, съхране
нието и реализацията на
продукти.
Сътрудничеството в
областта на образованието
ще се проведе между основ
ното училще "Георги Дими. тров” и гимназията "Иван
Караиванов” от Босилеград
и ЕСПУ ""Неофит Рилски”

МНЕНИЯ

от град Кюстендил. Дого
ворено е посочените възпи
тателно - образователни ве
домства, съгласно програ
мата, да изготвят конкретни
програми по сътрудни
чество. В обалстта на култу
рата сътрудничеството ще
се осъществява между
Центъра за култура в Боси
леград и читалището "Брат
ство” от град Кюстендил,
които също ще уточнят съв
местна програма. В областта
на спорта и физкултурата
сътрудничеството ще се
осъществява между спор
тното дружество Кюстен
дил и спортното дружество
"Младост” от Босилеград,
които също така трябва да
уточнят съответна про
грама.
Двете комисии се дого
вориха в течение на годи
ната да се извърши размяна
на работни групи, които ще
разменят опити по работата
на градското управление,
финанси, икономика, еко
логия и други.
М.Я.

СТАНОВИЩА

НЕИЗВЕСТНИ СА ПЪТИЩАТА В БЕЗПЪТИЕТО
Стоичко Андонов от Горна
Любата е делегат в Общинската
скупщина, в Босилеград и е един
всред "опозицията” в еднопарти
йната скупщина. Най-огорчен е
когато се започне разговор за
пътната мрежа в общината. С
още няколко други делегати
често поставя делегатски въпро
си във връзка с тази тема, пред
лага този проблем да се сложи
на дневен ред и в официалните
републикански органи, сърдит е
често на най-отговорните хора в
ОС, които решаването на този
възлов проблем на общината
"виждат с други очи”...
- Всички сме съгласни, че без
пътища не може да се резвива
общината. Това е било известно
и на делегатите преди нас, т.е.
още след освобождението.
Малко обаче е предприемано
този проблеми да се решава как
на общинско, така и на републи
канско равнище. В общината на
пример има към 120 км регионал
ни пътища, а само 30 са под
лоша асфалтова настилка. Глав
ните селски центрове са без
пътища т.е със землени пътища,
а без тяхното развитие не може
да се говори за някакво ускорено
развитие на общината. Ето за
това често търся този проблем
да се решава. Тъй като резултати
няма с още няколко други
делегати предлагах. Общинската
скупщина да формира една
делова група, която да замине в
Скупщината на Сърбия и да
потърси отговор на въпроса кога
ще започне изграждането на
в
пътища
регоналните
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Ст. Андонов:
Ако строим пътищата
като досега, ще трябват не
още 45, а 145 години!
общината. Това предложение не
мина, а ОС след предложението
най-отговорните й - застана на
становище представители на
компетентни републикански ор
гани да дойдат в Босилеград и на
място да се запознаят с
проблемите. Измина вече една
година, но до таква среща не се
стигна..А лично съм убеден че
без акции не могат да се пос
тигат резултати, казва Андонов.
На погледната сесия на ОС
когато се разисква за региоонализацията в републиката и
когато делегатите потърсиха
Босилеградска община да бъде в
Ябланишки, а не във Пчински
окръг, той пак имаше
противоположно становище. Аз не съм никаква опозиция в ОС
макар че често се получава така.

БЕЛЕЖКА

ХУЛИГАНСКО
ПОВЕДЕНИЕ
По вмм( на неотдавнашното посещение на генералния секретар на
и^.”о сЕбнт^ Им»н. . п^гьк, на 10 ма», аечерта, когато

другарите му, ио по едно време - един от веселата гру
стана и изгаси тока!?
съгласен или несъгласен с нещо или
няког^о (“т балканска просташки» да проа.ява по такъв
начин - е препалено много.
А всичко това стана без да е имало и най-малко предиз. Последното сигурно е оставило
гГЖЖ* която иначе аажк за мирно
нелепо впечатление н.
, посочената група изложи н себе
градче в Горно Понишавие.
см - и своите съграждани.
М.А.

Убеден съм обаче, че ако няма
различни мнения и становища
не може да има демокрация и че
е възможно да се погреши,
изтъква Андонов. Разбира се, не
казвам че и мойте становища
винаги са правилни, че не могат
да се коригират. Общинската
скущина прие "своето” пред
ложение общината да не бъде в
Пчински окръг, както е
запланувано на републиканско
равнище, а в Лбланишки без
някакво по-сериозно и задълбо
чено разискаване. Северозапад
ната част на нашата община
търси да останем в Пчински
окръг. Хората и естествено са
по-близко до Враня отколкото до
Лесковац. Пореди това че пътят
през Бесна Кобила не е годен за
движение и че "Автотранспорт”
от Бослиеград за Враня
поддържа само през лятотло и
есента /един път дневно/ голяма
част от населението е принудено
да заминава за Радовница,
Търговищка община и от там за
ДИМИТРОВГРАД

ИЗБОРНО
ЗАСЕДАНИЕ
НА СПО
В унисон с новия статут
на СПО в Димитровград
тези дни се проведе изборно
заседание на тази полити
ческа организация. На засе
данието е избран нов Об
щински отбор и два местни
одбора. За нов председател
на ОО е избран Велизар
Вучинич, а за председатели
на месните отбори Димитър
Киров и Зоран Николов.
Говорейки за работата
на местната организация на
СПО, Асен Иванов изтъкна,

Враня. И това е една от причните
неселението от този край на
общината да се застъпва тя да
бъде в Пчински окръг.
Андонов има свои становища
и за някои специално горнолюбатски проблеми. - Горна Любата е голямо, но разпръсанто
село. В центъра на селото, който
се разхубавява и развива има
само един телефон /в местната
канцелария/, пощата в Долна
Любата е далече, а на хората
постоянно са нужни телефонни
връзки. В селото се застъпваме, а
с нас и селата Мусул, Барие и
Плоча в Горна Любата да се
открие поща. Считаме че за това
съществуват всички условия и
нужди. Разбира се, не се отказ
ваме от идеята в Горна Любата
да се открие някакав произво
дствен цех който да даде принос
в спирането на миграцията. Това
обаче не е в наша компетенция.
Ние само можем да окажем*
помощ подчертава той.
В.Б.
че тази партия през послед
но време в съществуващите
условия е успяла да се кон
солидира и да започне да
действува като сериозна
политическа партия. Обаче
все още има селища, в
които партията не е успяла
да се организира макар че,
счита Иванов, за това има
условия.
На заседанието са изтъ
кнати множество активнос
ти, които предстоят пред
членовете на партията в Ди
митровград. Една от най-ва
жните е изработка на ико
номическа програма, която
в най-скоро време трябва да
бъде представена на член
овете, а и на гражданите в
Димитровград.
А.Т.

НА 28 МАЙ В БОСИЛЕГРАД

Десета сесия на ОС
Председателят На Общинската скупщина в Босилеград, Спаско
Спасков, свика съвместна сесия на Скупщината за 28 май тази
година. В дневния ред ще се намерят няколко отчети, проек
торешения и информации. Между дутото делегатите на трите
съвета ще обсъдят отчета за работата на Изпълнителния съвет на
ОС, както и отчета за работата на петте обществени фондове:
фонда за обраование и възпитание, фонда за физическа култура,
фонда за култура, фонда за обществена грижа_за деца и фонда за
социална защита. Предмет на разискване ще бъдат и отчетете за
работата на Общинския съд, отделението на вътрешните работи и
станицията на милицията в Босилеград.
Делегатите ще обедят и отчетите за работата на средствата за
масова информация: издателство "Братство”, ТВ-Журналът и
Радио Ниш - предаването на български език, през изтеклата година
и техните програми концепции за работата им през настоящата
година.
На дневен ред е и проекторешението за изменение и
допълнение решението за тазгодишните общински облагания на
гражданите, както и програмата за работа на ОС през тази година
М.Я.

В ОКОВИТЕ
НА ДУХОВНАТА
НИ БЕДА

•явягв

ДУХОВНАТА БЕДА, В ЧИИТО ОГРАНИЧЕНИ РЕЛАЦИИ
СЕ ДВИЖИ И ФОРМИРА НАШАТА МИСЪЛ • СЛАБАТА
ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА Е РЕЗУЛТАТ ИЛИ ПОС
ЛЕДСТВИЕ НА СЛАБАТА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ОСНОВА •
НА ПРЪВ ПОГЛЕД ТОВА ТВЪРДЕНИЕ Е АБСУРДНО АКО
СЕ ИМА ПРЕДВИД ИМПОЗАНТНАТА БРОЙКА ОТ НАЙВИСОКИ АКАДЕМИЧНИ ТИТЛИ, С КОИТО ОСОБЕНО
ОБИЧАТ ДА СЕ КИЧАТ НОСИТЕЛИТЕ НА ПОЛИТИЧЕС
КАТА ВЛАСТ.
В един нормален свят, общество, което има толкова
много образовни кадри би трябвало да има и способно и
ефикасно стопанство. Ако обаче стопанството ни е на
равнището на някои афро-азиатски страни, тогава е ясно,
че и кадрите, които го водят са на това равнище. Против
ниците на тази теза веднага ще кажат, че у нас способните
и образовани кадри не могат да потвърдят способностите
си поради тоталитарната доминация на политиката над
икономиката. Но и политиката е творение на някаква ин
телектуална елита, което говори за способността и
образованието на политическите кадри.
Що се отнася до младите и образовани кадри, които
днес са най- обезценени, работата е проста: човек, който
няма шанс да работи, не може да покаже какво знае и какво
умее. Но може да се повдигне и обратният въпрос: знае ли
и умее ли този млад, способен и образовен човек да изгради
общество, в което човек ще има възможност да покаже какво
знае и какво умее? Ако ние знаем всичко, което трябва да
знаем и при това искаме да работим, тогава къде е
проблемът?
ГЛАВИ, ПЪЛНИ С УТОПИИ И ДОГМИ
Не може причините за сегашното критично положение
на цялото общество вечно да се търсят вън от самите нас.
Трябва да намерим сили и критически да проверим себе си,
знанията си и тяхната обективна стойност. Днешните хора
са възпитавани и образовани в условията на една
идеологизирана до вулгарност възпитателно- образовател
на система от предучилнищните ведомства до универ
ситетите. Науката беше подчинена и приспособена към
идеологията и с това до значителна степен беше девалвирана нейната обективна стойност. Вместо със знания,
нашите глави безмилостно и систематично бяха пълнени с
утопии и догми.
И не само програмите бяха идеологизирани. На универ
ситетите можеха да работят само "благонадежните”
професори, а те, разбира се, с всички сили се опитваха да
направят от студентите "благонадежни” кадри, някои от
които по-късно ставаха "благонадежни” професори. Така се
възпроизвеждаше цялата система, която и днес почива на
духовно ограничени и морално осакатени хора.
ОТ ЕДНА В ДРУГА КРАЙНОСТ.
Нашите икономисти, които своите знания почерпваха
от учебници, написани въз основа на Марксовия "Капитал”
и теориите за социалистическото стопанство на практика
показаха катастрофални резултати. Никой няма нищо
против Маркс, но човек просто не може да разбере как една
икономическа теория отпреди сто години може все още да
се счита за абсолютна истина? Индоктринирани с утопията
на социалистическото планово производство, сега смутени
от пазарната икономика, ние просто не сме способни да
държим нещата под контрол и отиваме от една крайност в
друга: от утопията на комунизма в илюзиите на капитализ
ма. Определяме се за най-суровата форма на капитализма,
за либералния капитализъм, и то в момента, когато този
капитализъм започва да прилича на монструм в лика на
САЩ. По същото време прогресивната част на човечеството
умело се варди от примките и на социализма, и на
капитализма и с едри крачки върви напред. Япония и
страните, които я следят прокарват "трети път”, който е
надежда на съвременното човечетво. Вместо да вървим
напред, ние за съжаление се връщаме назад и лекомислено
допускаме да се оплетем в мрежата на лихварския интер
национал. Наивно вярваме, че с американските кредити ще
направим едно или друго. Ако понякога някой ни и
подхвърли шепа долари, те пропадат, понеже ние не умеем
да правим профит. А как и да умеем, когато сме учени, че
профитът само е ограбен работнически труд?
Спасоносните формули, с които ни подлъгват лидерите
на някои партии само са примамки за наивните и изгледнели хора. Под бремето на борбата за хляб, те пак, кой знае
за кой път равнището, ще допуснат да бъдат излъгани. И
това говори за равнището на нашия дух. Нашият бистър,
умен и трудолюбив човек, който в други исторически
условия или в други страни прави чудеса, в своята родина,
отровен от една паразитна идеология, с десетилетия харчи
и миналото, и бъдещето си. Все докато не се отървем от
оковите на идеологията, ние и като индивиди, и като
общество ще се лутаме без цел и смисъл, предопределени
да бъдем "разменна монета” в ръцете на сатанските
манипулатори и лихварския капитал.
Иван НИКОЛОВ
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СТОПАНСКА

ХРОНИКА
ИЗ МЕБЕЛНАТА Ф-КА "ВАСИЛ ИВАНОВ - ЦИЛЕ”

"АВТОТРАНСПОРТ

I ц БОСИЛЕГРАД ТЪРСИ ГП«ТИ1ЦА ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ

ПЪТНИЯТ ТРАНСПОРТ ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ?
Общественото предприятие за автотранспорт,
тъоговия, туризъм и гостилничарство в Босилеград
дълго време стопанисва със загуби. В предприятието
казват, че най-големи загуби създава пътният
транспорт, особено местният, където пътищата са
лоши, а пътници малко. Търсят помощ да им оказва
Общинската скупщина по-точно тя да участвува в
погасването на дефицита в местния пътен транспорт.
Преценяват обаче, че тази е малка и нередовна и търсят
изменения в Закона за явните предприятия
В Общественото предпр
иятие "Автотранспорт” в
Босилеград, което освен с
автотранспорт се занимава с
търговия, гостилничарство
и туризъм се водят посто
янни усилия за икономи
ческо консолидиране. Труд
ности има повече, а най-го
леми главоболии понасто
ящем им създава пътният
транспорт. В това отноше
ние се търси отговор на
въпроса как местният тран
спорт в общината, по-точно
пътните направления Босилеград-Караманица и Боси
леград Враня, през Горна
Дюбата да бъдат рентабил
ни когато пътишата са кра
йно лоши, а пътници има
все по-малко.
Търсихме Общинската
скупщина да участвува в
погасването на дефицита,
които създаваме на тези направления. Тъй като е
длъжна да обазпечи превоз

на населението, тя неотдав
на прие решение да ни
заплати 295.510 хиляди ди
нара за погасване на мина
логодишните загуби на
тези пътни направления.
Това са недостатъчни сред
ства, а под въпрос е и кога
ще ни га заплати. Без оглед,
че са редуцирани едни
пътни направления пъти
щата са толкова лоши, че се
налага сериозно да обсъдим
въпроса дали изобщо да ги
поддържаме, казва Ивайло
Станчев, директор на "Ав
тотранспорт”.
В предприятието подчер
тават, че не са доволни от
Общинската скупщина,
която към тях се отнася като
"мащеха”. Търсят тя да пос
вети по-голямо внимание
на местния транспорт, по
точно този транспорт да
получи статус, какъвто
имат останалите стопански
дейности без който не може

ДИМИТРОВГРАД

НОВ СКЛАД

ВН Г

На площ от 1700 м2, от които 200 са покрити,
строителното предпиятие ”Градця” от Димитровград
откри на 17 май собствен склад. В склада ще се продават
всички видове строителен материал, материал за
водопровод и канализация, електро-материал, всички
видове изолационен материал, дъски, дограма.
С откриване на склад ”Градня” би трябвало да
разреши проблема с недостига на всички материали и
дреболии, за които хората са принудени да отиват в
Пирот.

Общинската скупщина
в началото на април т.г. е
взела решение според
което с "Автотранспорт1',
да търси решения за набавка на минибуси за местния
пътнически транспорт. За
целта средства няма пито
ОС, нито предприятието.

^рТя^ГГпТ.^
насърчаване развитието на

икономически
таналите краища.

изос

да се осигури нормален
живот на населението, каквито са снабдяването с
електроенергия, изграж
дането и поддържането на
инфраструктурни обекти.
По-точно търсят тя да вземе
решение местният пътен
транспорт да стане явно
предприятие.
В Общинската скупщи
на изтъкват, че са предпри
ели мерки, които са в тяхна
компетентност. Подчер
тават, че и "Автотранспо
рт”, трябва да мени някои
свои закостенели решения
и "норми”, като при това
посочват, че предприятието
трябва да премахне реше
нието си, с което техните
работници и семействата
им не заплащат билети в
рейсовете.
При това изтъкват, че
ОС не може да приеме реше
ние, с което пътният транс
порт в общината да получи
статус на явно предприятие,
какъвто статус понастоящ
ем има предприятието за
комунална дейност "Услу
га”, а се очаква наскоро
такъв статус да получи и
Ветеринарната станция
/според Закона за ветерина
рната защита/.
В "Автотранспорт” каз
ват, че ще положат всички
усилия пътният транспорт
да получи статус на явно
предприятие. Разбира се,
това ще бъде едно от усло
вията за по-сигурно финансово консолидиране на
колектива оня, който е ос
новател на такова предпри
ятие ще погасва и евентуал
ните му загуби. За целта те
са потърсили от народния
представител Милутин Богданович в Скупщината на
Сърбия да раздвижи иници
атива за допълнения на
Закона за явните предпри
ятия и по този начин и
пътният транспорт изобщо
да получи статус на явно
предприятие.
В.Б.

ПОЧТИ НЕПРЕМОСТИМИ ТРУДНОСТИ
Общта стопанска криза в югос
лавското общество твъде зле се отразява
и в дейността на мебелната фабрика
"Васил Иванов - Циле". Още от създа
ването на фабриката, за чиято коренна
реконструкция средства бе отпуснал
Фонда за недостатъчно развитите са
ежедневен спътник на това предпри
ятие. Именно след реконструкцията,
Фондът не е отпуснал оборотни сред
ства, за да може нормално да се работи.
Още по-зле е в сегашния момент, пон
еже при днешните изострени условия,
банките не са в състояние да "следят”
предприятията, а поради голямата неизвесност и нямат воля за това.
Новото време налега нов стил и
методи на работа. След икономическия
провал на самоуправителната система, в
мода влезе ново обращение: "тех
нологически” икономически "излишък
на работници, въпреки че ясно личи касае са за липса на пари, за да се създадат необходимите условия за работа. В
"Циле” считат, че излишк на работници
няма, но че известна селекция трябва да
се върши, с оглед че през изтеклия
преиод предприятията трудоустрояваха
по "социални” причини.
Благодарение на такива процеси, без
оглед че продукцията се търси на пазара
и че той в ,известен смисъл е добре раз
работен, налице е обща неплатежо
способност при всички потребители.
Потребителите на "Циле” дължат 23,5
милиона динара, докато предприятието
дължи на доставчици около 17 милиона
динара. С оглед че длъжниците не
плащат на ”Циле”, то и предприятието
не е в състояние да заплаща на дос-

В ТРУДОВАТА ЕДИНИ
ЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО
НА ЧОРАПИ В БОСИЛЕ
ГРАД

ИДАТ ПО
ХУБАВИ

дни

Недоимъкът на различни
видове интезили е премахнат
Договорена е сделка за
Германия. 40 на сто от
общото производство е предназначено за потребите на
ЮНА. Отсъствията, и отпуските по болест и занапред
нарушават осъществяването
на производствения план.
Изтеклият период от три
месеца от настоящата делова година в трудовата единица за производство на чорапи в Босилеград, която
стопанисва в рамките на
»ЧпппТ,В,еп^^РпДПрИЯТИе
Чорапара от Лесковац,
премина с редица проблеми
които неблагоприятно влияеха върху производствения
процес. Особено зле се

АКТУАЛНИ ПРОЦЕСИ В СУРДУЛИШКОТО
СТОПАНСТВО

тавчици. Оше по-зле е, че и търговските
предприятия не са в състояние да
заплатят дълговете си, а това
свидетелствува и за намаляване на
покупвателната мош на населението.
Това положение наложи в "Циле” да
търсят нови изходи. Един от тях е реше
нието за готови пари произведенията на
"Циле” да се продават с 50 на сто по-ев
тино. Тази мерка до известна степен
дава резултати, но вследствие на веотдавнашната инфлация и тези резултати
се обезценяват.
Второ решение за изход от сега
шното незавидно положение е из
менението на собственичество. Тук вече
са създадени всички предпоставки за
формиране на акционерско друж ество и
в ход е запознаването на работниците бъдещите акционери.
Инак през първото тримесечие сто
панската дейност на предприятието е
била на ръба на рентабилността, и то
благодарение на ниските лични доходи,
които както казват в предприятието, са
”под границата на издръжливостта”.
Работниците са запознати със сегаш
ната обстановка на създаване и разпред
еление на дохода, но никак не могат да
бъдат доволни, понеже личните им
доходи са съвсем близо до таканаречения "минималец”.
В заключение може да се изтъкне, че
сегашната стопанска обстановка в пред
приятието е твърде зле, че се предпри
емат определени мерки и търсят из
ходи, но времето ще покаже какви ще
бъдат, резултатите.
Ст.Н.
и

чувствуваше недоимъкът на
различни видове интезили,
поради което по няколко
машини по десетина дена
бяха в застой. Става дума за
интезили /платини, игли и
други резервни части/,
които главно се обезпечават
от чужбина, а нерешеният
проблем около обезпеча
ване на валутни
едства
осуетиха тяхното $езпечаване. Сега, както ни уве
доми ръководителят на еди
ницата РАДОВАН МИШИЧ,
този проблем е резрешен и
за босилеградската чорапаРа трябва да започне подобър период. Оптимизмът
е още по-голям, ако се има
предвид, че тези дни е
договорена нова сделка за
детски чорапогащници за
Германия, а възобновен е
договорът за период от пет
години за производство на
чорапи за потребите на
ЮНА.
- Въпреки затруднените
условия, чрез така наречената лон-сделка и когато
м|шините ни бяха в застой
обезпечавахме работа. Така
че от начело на годината
само няколко дена ед,^
число от работниците бЛа
на принудителна почивка!

Сега вече идват по- добрм
дни. Работа имаме, обезпе
чени са и резервни части и
суровина. В това отношение
няма да имаме проблем.
Обаче ако искаме да бъдем
конкуренти, както на домашия пазар, така и на чужде
странния пазар, трябва да
меним и нашите отноше
ния, преди всичко отноше
нието ни спрямо труда. На
световния пазар и въобще г
условията на пазарната:
икономика не можем с
десегашния начин. Нужно е1
бързокачествено и евтино
производство - подчерта
Мишич.
Покрай това, както подч
ерта Мишич, в босилеград
ската чорапара и през нас
тоящата година продължа
ват и редица субективни
слабости. Преди всичко
отсъствията и отпуските по
болест продължават. Само
през април по този начин са
загубени 3400 трудочаса.
Накрай да кажем, че в
тази трудова единица сред
ният личен доход възлиза
на 3700 и досега се изплаща
със закъснение от един
месец, а 20 на сто от личния
доход се приема във вид на^
ценни книжа.
м.я.

О^бе^о-Л Пр0ЛПрИЯТИС във вРаня. За да се избави
«шт™^

”РАЗДРУЖАВАНЕТО”
ПРОДЪЛЖАВА?
- Ръководството на "Кощана” е наложило на отговор
ните в сурдулишкия цех на това вранско предприятие да
намалят броя на работещите с 30-40 на сто, а ако не
изпълнят тази задача, ще се постави въпрос за по
нататъшната работа на цеха в рамките на "Кощана”.
Актуалните отношения между стопанските цехове
в Сурдулица и големите стопански предприятия от
Републиката, с които "сдружиха труд и средства” все
повече потвърждават, че под влиянието на пазарната
икономика е започнал процес на сериозно
разрушаване на някогашната "надеждна основа” на
която се разви сурдулишкото стопанство през изтек
лите две десетилетия. Както вече писахме този процес
започна с "недоразуменията” между "Симпо” и
неговия цех в Вело поле, резултатът на които е драс
тичен: скъсани са всички отношения между цеха в

мошо^Жошш0 МеЖДУ цеха за произвдоство на терматериали ”25 май” в Сурдулица и
"Галеника”
ледното стъпало Мгч? На,юследък спадна на предпоспромишленост ОТ Л антът на фармако-химическате

зависят аДИНственоотУе“" ™мработеш,,Те
на един подобен оЛе ли се очеРтават контурите оШ$
с наложило на отго'1™' Ръков°Дството на ”Кош»><*
това вранско пп?ТГОВОрните в сурдулишкия
__
„„„„
ниците с 30-40 наДгтРоИЯТИ6 Да _
намлят
броя на
сто, аа ако
Ще се гюстави на
ото!0,
ако не
не изпълнят
изпълнят тази
тази заДО’"
за«« И*.
цеха в рамките на ”Кощана™;НаТаТЬШ"ата рЯ
БРАТСТВО • 24 МАЙ 1"'

*спу1&ел&
КОМИСИЯТА
ЗА
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
в СКУПЩИНАТА НА
СФРЮ

ЗАКЪСНЯВА
РЕФОРДЛ АТА

„ ,
1-| Д

АГРАРА
СТОПАНСКАТА РЕФОРМА
най-малко е засегнала селското
стопанство, въпреки че именно
то трябва да даде тласък на останалите стопански отрасли.
Селското стопанство с десетилетия работеше на ивицата на
доходността и финансова
изтощеност. При това все повече
и повече се развиваха националните икономи и се затваряше
общия югославски пазар. Във
всичко това беше изключен
югославския интерес. Това заяви
д-р Стево Мирянич, член на
Сюзния изпълнителен съвет на
заседанието на комисията за
селско стопанство в Скупщината
на СФРЮ.
СМирянич отделно подчер
та, че с реформеките промени се
правише стремеж да се изравнят
двата сектора на стопанисване
частния и обществения, при
зачитане на специфичностите на
аграра.
- Процесът на реприватизация в хранително-вкусовата
промишленост още не започнал,

ПОСЕВИТЕ И
ВРЕМЕТО

ЛОШО БЕЗ
ДЪЖД, ЛОШО С

дъжд

Селскостопанките
производители, по прин
цип често гледат в небето,
защото в голяма част от
него зависи каква ще бъде
реколтата. Това става оби
кновено когато засъхне и
се очаква дъжд. Тези дни
обаче едва ли могат да
вдигнат глава и погледнат
към небето, защото ежед
невно вали дъжд.
Тази пролет твърде не
благоприятното разпреде
ление на валежите до гол
яма степен се отразява на
селскостопанските рабо
ти. Дълготрайните и по
чти ежедневни превалява
ния от дъжд натопиха
толкова много почвата, че
е невъзможно да се влезе
в нивите. Това особено се
отнася до площите по
край Нишава, КОЯТО
миналата седмица след
обилни дъждове потопи
голяма част от градинско
поле и местността ”Кънд-

дело

а известно е, че тя не може без
селяните които произвеждат
суровини - подчерта Мирянин. Ние с години се спорехме дали
да имаме единна или обща аграр
на политика, но не изградихме
цялостна аграрна политика.
Докато в света сьщата се води ст
едно равнице, при нас това става
°т Федерацията до общината
Принуден съм да кажа и това, че
частният сектор, който е опо
рата на развитието на селското
стопанство изобщо все се на
мира на периферията на събити
ята, а още не сме започнали с
промени в структурата на произ
водството.
- Имаше
много критики във
л
вРъзка с внрса на храна. В него
мнозина дойдоха до големи при
ходи, пазарът в момента е задоволен> а селското стопанство
^а^оголошо>ав°ичкизаед”0 ще
последствия за поЙГ1^П5РИ0Д от вРеме * изтъкна
Станивукович /Хърватско/'
Според мнението на д-р Томислав Бандин /Сьрбия/ Югославия е имала добра аграрна политика, но тя винаги среща
непробиваема стена на различните политически интереси на
нашите републики и покрайнини
и затуй резултатите ни са лоши.
Бранислава Тривич /Босна и
Херцеговина/ подчерта, че
ч®™ри досетилетия развивахме
общестения сектор, а сега не
каме ла променим собственичес
ката структура, което е невъзмо
жно. За подобни процеси в
развития свят са били необ^
ходими по няколко десетилетия.
/Според, в. "Борба”/
ина бара”. Според дан
ните на метеорологичес
ката станция в Димитро
вград само през месец
април в този район са пад
нали 86 литра /м2 валежи,
което е значително над
средното ниво на валежи
те по това време. Благо
дарение на всичко това
голяма част от площите в
района на Понишавие ос
тана незасета и ако наско
ро не пекне слънце, едва
ли скоро ще могат маши
ните да влезнат в нивите.
Това значи, че значителна
част от планираните 1200
хектара с царевица няма
да бъдат засети. Но за да
се подобри колкото. е
възможно положението,
значителна .част от тези
площи все пак ще бъде
засета с домашна царе
вица, която е по устойчива
в такива условия.
Инак, по-рано засетите
площи също са застраше
ни от прекалената влаж
ност на почвата и може да
се случи и те отново да
бъдат засети с домашна
царевица. Всичко това
сигурно неблагоприятно
ще се отрази на добивите.
А.Т.

ИМУЩЕСТВЕНО - ПРАВОВИ

от^вЩ»3вАеосиле.рад
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ТЪРСЯТ ДА ИМ СЕ
ВЪРНЕ ЗЕМЯТА
До преди няколко дни' ^^рад^ГиристиГнали пет
правови отношения на ОС в ьосилегр д
бшин-та, които
искове селскостопански пР0ИЗВ°д?1Т^1ИМинала в обществена
търсят да им се върне отвзетата земя. мин
така
собственост от 1953 и 1965 '
отв^а кмя.или пък
изтъкват, че всички онези на конта см е мплатен«'или не техни наследници - без оглед Д*ли
ават чрез редовна
могат да пояадат иск и въпросите да Р„ отвзетатй си ЗЪМя,
и нормална постъпка, а не да присво
олисиичанИн.

В.Б

забележело в
СЕЛО ПОГАНОВО

ПРОЧУТО -

или

ЗАБРАВЕНО!

С години и години след
освобождението село Пога
ново беше едно от най-напредничавите села в Дими
тровградско. Във всяко от
ношение. Но тогава селото
имаше над 200 къщи, с
около 800 жители. Те бяха
известни животновъди,
добри домакини; а произве
ждаше се и прочутата погановска крушово-сливова
ракия...
През 1949 година беше
построен Културен дом - ед
ин от най- големите в общи
ната. Работеха с години и
две керемиджийници - една
на братя ”Дунгерови-Тодорови”, друга кооператив
на. Засаждаха се овощни и
малинови градини...
Но настъпи небивала
миграция. Особено от 1960
година насам. И макар че
през 1966 година поганов-

чани без чиято и да е помощ
доведоха ток по домовете си
миграцията се засилваше.
Защо? В селото, по-тачно в
селското стопанство те не
виждаха никакъв шанс, защото то беше оставено в за
дънена улица. Погановчани
се ”хващаха на работа” в
Димитровград, Пирот, Ниш,
Бор, Белград и другаде.
Набързо беше закрито и осмокласовото училище, в
което само до 1960 година се
учеха и над 300 деца от По
ганово, Драговита, Бански
дол, а идваха ученици и от
няклко махали в Борово...

Днес Поганово представява жалка картина.
Кооперативните /а до го
ляма степен и частните / ма
линови градини са опус
тели. От керемиджийниците - нито следа (макар че
погановските керемиди
нямаха равни на себе си: ид
ваха за керемиди в По
ганово дори от Македония!/.
Културният дом е пред
рухване. Той днес е безсто
панствено имущество. Не
само че отдавна са изпочу
пени прозорците му, но с го
дини прокисва и тавана и
всеки час може тавана да
рухне...
Културният дом проме
ни няколко досега, но ни
кой не се погрижи за подд
ържането му. В момента и
помещенията му не се пол
зват, с изключение на две,
който служат за магазин...
Отпреди петнадесет
години в Поганово идва
рейс, обаче отклонението за
Поганово при Погановски
манастир представява голям
проблем. По нагорнището
зиме рейсовете трудно ”се
изкачват”...

ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
ГРАДСКА ОБЩИНА

МНЕНИЯ

ЗДРАВА ХРАНА САМО ЗА ЗДРАВ РАЗУМ
В ДНЕШНИЯ екологически замръсен свят произ
водството на здрава храна без употреба на изкуствени
торове, химически, хормонални и други препарати става
нужност но и лукс, който иначе могат да си позволят
изключително богатите държави в света. Разбира се, и
ония които имат формирано еколожко съзнание и силно
развити и организирани еколожки движения. Наситени
и подправени с храна, произведена с изкуствено из
насилване на природата, то все повече са заинтересовани
за здрава храна, произведена, в здрава и чиста природна
среда.
Но те вече отдавна нямат такава среда, защото
съвременната стихия на капитала за по-го леми печалби,
фактически е разорила всяко кътче на тяхната национал
на почва. Въпреки че те иначе произвеждат храна с
такава висока технология и по такива ниски цена в
количества които буквално могат да залеят целия свят,,
те за себе си търсят храна, която да отговаря на други
много по- взискателни стандарти. И това не би било
лошо ако те са готови да купуват тази здрава храна по
цената на нейната истинска стойност, която е няколко
пъти по-висока от цената на замръсената храна, произ
ведена от тях. Лошото е там, че тази храна те все още
купуват на безценница, тоест по същите цени които те
дирижират на световния пазар със своята замръсена, но
благодарение на високата производителност, евтина
храна.
НЕ МОЖЕ обаче да се сравнява по качество едно теле
произведено в Холандия с прилагане на специални хор
мони ваксинации, високо концетрирана храна и специално гледане, с теле произведено в някое босилеградско
село изпод Църноок, което не е видяло концетрат. Касае
се за два качествено различни неща, които имат
различна стойност. Голям абсурд е, че главните
потребители на зъмръсена храна са предимно страните
от така наречения "трети свят”; значи тъкмо ония, които
произвеждат природно здрава храна. Възползвайки се от

БОСИЛЕ-

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯ НА
Н ЕЕЛ ЕКТРИФ И ЦИ РАНИТЕ
МАХАЛИ
I

-

До края на годината в
Босилеградска община ще
бъдат електрифицирани
последните неелектрифицирани махали в общината;
Бубевци и Шипковица в
Долна Любата, Ясикар в
село Ярешник, Дукатски
Явор и Грънчарци в Горна
Любата и по няколко
домакинства в село Дукат
и Горно Тлъмино.

Въпреки, че електри
фикацията на Босиле
градска общината запо
чна преди десетина го
дини и, че акцията имаше
приоритет над другите
инфраструктури и акции и
задачи, същата все още,
докрай не е завършена В
няколко села все още има
махали и отделни дома
кинства които в домовете
си нямат ток. Причината
за това е че изпълнителят
на работата, занаятчийс
ката строителна коопе
рация "Граджевинар”
който бе поел акцията, не
успя навреме да приклДнес очите на остаре ючи акцията, а сега е в
лите 70-80 погоновчани са твърде лошо финансово
отправени към Фонда за положение и под въпрос е
пътища в Димитровград, по-нататъшното
му
който е планирал да вложи
В трудовата
800 хиляди динара за мод съществуване.
ернизиране и асфалтиране единица на Електроразрепределителното от Лесна пътя.
С подобряването на път ковац в Босилеград ни
ните съобщения - може би уведомиха, че става дума
някой от някогашните за неелектрифицираните
погановчани ще реши да се махали Бубевци и Шипвърне в родното си село и да ковица в село Долна Люсе залови с произвеждане на бата, Ясикар в село Ярешздрава храна, за което тук ник и Дукатски Явор и
наистина има добри усло Грънчарци в село Горна
вия.
Любата, както и по някоМатея АНДОНОВ

В

лко домакинства в село
Дукат и Горно Тлъмино.
- За електрификация на
посочените махали и по
няколко домакинства в се
лата Горно Тлъмино и
Дукат, средства бяха нав
реме обезпечени. Месни
те общености също са из
пълнили своите задълже
ния. Само ”Граджевинар”
не успя да изпълни задъл
жението което бе поел.
Сега неговото съществу
ване е под въпрос, а сред
ства няма от къде да
върне. По всичко личи, че
акцията ще превземем
ние в трудовата единица,
а за средствата ще възбу
дим съдебно дело - под
черта ръководителят на
трудовата единица в
Босилеград
МИЛЧА
ЛАЗАРОВ.
От разговора с Лазаров,
узнахме и това, че акцията
по електрификация на
тези махали и неелектрифицирани домакинства
вече са запланувани за ра
бота през настоящата година и ако се не случи ненепланувано до края
на годината и тези махали
и домакинства трябва да
получат електрически ток.
Инак, да кажем и това,
че трудовата единица на
Електроразпределителн
ото от Лесковац в Босилеград ще се ангажира и върху поддържането на
близу 1000 километра /600
километра мрежа с низко
напрежение и около 400
километра мрежа с високо
напрежение.
М.Я.

тежкото им икономическо положение и глупостите на
националните политики, страните от Оогатия запад
купуват тяхната храна и същевременно им предават
своята замръсена и то често по дъмпинг-цени, като
разоряват нац ионалните икономии на страните от
"третия свят”!
В последно време тия манипулации като чели се
приеха от всички. Под впечетленито на катастрофалните
заболявания на хората и научното изобличаване нл
причините на тия болести, които са в неконтролиранотс
замръсяване на човешката среда, здравата храна придоби
нови протагонисти, свое място на световия пазар, а с
това и своя цена.
С ТОВА се оказа добра прилика с малко повече опит
и труд от хендикеп на нашата икономика, екстезивно
селско стопанство да израстне в благоприятно условие
за производство на здрава храна. Фактически, ние вече
произвеждаме такава храна. Проблемът е само там, че не
умеем да я пласираме на чуждестранните пазари на
нейната истинска стойност. Да и не говорим за това, че
и на нашия пазар тази храна би намерила свои консуматори.
Тъй като в годините на соц-реалистическото малоумие в Босилеград никому не хрумна да строи някакви
мегаломански предприятия, които да замръсяват природ
ната среда а и агротехниката не "хареса” на босилеградските селаяни, то може да се каже, че природата е
все още запазена. Ако може една "Власина-продукт да
произвежда здрава храна, на босилградския "Напредък
му остава само да я пласира, тъй като храната, която се
произвежда в Босилеградска община, фактически е
здрава храна. Разбира се, това за отговорните в "Нап
редък” е научна фантастика^ но тук лежи един грамаден
потенциал, който в бъдеще би могъл да възвърне селата.
Здравата храна е няколко пъти по-скъпа на световния
пазар от условно казано, "замръсената”. Когато тази
храна би могла да се продаде а може, и при условие
цената й да допре и до джоба на селяните - "Р“”3,
водители, а не в общинската каса - интересованието на
селяните да произвеждат би се увеличало, а
се поправило и жизненото равнище на хората н
А ТОГАВА селото би било единственият шанс за техноложкия, икономическия и администра
други видове излишек на работна ръка.

Иван НИКОЛОВ___

страница 7
БРАТСТВО • 24 МАЙ 1991

*

-к-млтукю ъ тт&с#шт а ^тд/етм^
ЗВОНЦИ
■л /у;

ЮБИЛЕИ

100 ГОДИНИ ОБРАЗОВАНИЕ В
СУРДУЛИШКА ОБЩИНА

а
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ЧЕРКВАТА!
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ЮБНПЕЯГ ЩЕ Б1ДГ.0311АМЕНУВАН ПРЕЗ ЮНИ
С МНОГОБРОЙНИ МАНИФЕСТАЦИИ, А НИПРАЛ1ЮТО ТЪРЖЕСТВО ЩЕ СЕ СЬСГОИ В СУВОЙИИЦА,
кътало прцпи елин век е открито еяцо от
ПЪРВИТЕ училища в този край
В Сурдулишка община наскоро ще бъде оз
наменуван голям юбилей: 100 години образовател
но дело в този край. Точно преди един век в сурдулишкото село Сувойиица е открито второто
училище на територията на днешна Сурдулишка
община. Първото училище в този край е открито
в Сурдулица преди 105 години и от това училище
е израстнало днешното основно училище ”Йован
Йованович Змай”. Преди' пет години стогоди
шнината на това училище и на образователно дело
в общината не е ознаменувана и затова
стогодишнината на училище в Сувойиица ще бъде
използувана и за ознаменуване на великия юбилей
на просветната дейност.
Общинската скупщина вече е формирала
Комитет по чествуване на юбилея, който е направил програма, в която са записани многобройни
манифестации.
- Юбилеят на просветната дейност в нашия край

и ма училището в Сувойиица ще бъде ознаменувам
през юни-обяснява Драган Ристич, директор на
основното училище "Вук Караджич” в Сурдулида
и председател на Комитета по чсствувапс. - 110
този повод вече се върши реновиранс на
училището в Сувойиица, а тези дни там трябва да
започне изграждане на терен за малки спортове.
Сформирахме редакционна колегия, която
подготвя монография, ще организираме изложба
на стари фотографии и документи. Учениците
вече пишат съчинения за юбилея, а пай-добригс
ще бъдат наградени. На най- добрите просветни
работници в общината ще бъдат връчени
признания. Ученическите секции и самодейците
от града готвят културно-художествена програма
за централното тържество...
Комитетът по чсствувапс на стогодишнината
на образованието в общината сс с отнесъл до Министе! ството на просветата на Република Сърбия с
мол I да включи сурдулишкия юбилей в кален
дара на тазгодишните просветни манифестации и
да помогне ознаменуването му с финансови
средства.
кг.

НА КУЛТУРНИ ТЕМИ

БЕЗПАРИЧИЕТО
ОСУЕТЯВА
КУЛТУРНИТЕ
ИЗЯВИ
Общото безпаричие /на обществото, стопанството и
обществените дейности/ зле се отразява навсякъде. Но
струва ни се, че това безпаричие твърде пагубно се
отразява върху културните дейности. Ще вземем
примера на Димитровградска община.
Не без носталгия си спомняме за сравнително
богата културна дейност, която разгръщаше
Културният център в града. Поредно се изявяваха
самодейният театър "Христо Ботев” с пиеси, културнохудожественото дружество "Георги Димитров” с кон
церти и програми забавна и народна музика,
изобразителна секция с художествени изложби на
наши художници, киното с прожектиране на два-три
филма седмично, библиотеката с ежедневно раздаване
по няколко десетки книги за прочит и т.н.
Днес положението е катастрофално: самодейният

ПАЗАРЕН ДЕН
(ОЧЕРК ОТ МИНАЛОТО)
—ашата къща беше досам пътя, по който селяните от
1-1 Градине в петък слизаха на пазар. В такъв ден ние, децата,
Л Аотрано сядахме на пейката пред нашата порта. Много ин
тересно ни беше да наблюдаваме тези непознати мъже и жени,
облечени в пъстри носии, всички забързани към площада пред
Павилиончето...
Първи пристигаха стринките и бабките, всяка заденала на
гърба си "цедилка”, в която кротичко си спи или реве та се къса
рожбата или внучето. Всяка на едната ръка е нанизала кошница,
в която носи стоката си за продан, а другата е провесила и с
нея стиска дръжката на ръкатката с кисело мляко, сирене или
бучка масло. Те бързо-бързо ситнат, неспокойно се заглеждат
напред и се обрщат назад, и ако пътят е празен, току изведнъж
потичват, навярно изплашени, че са закъснели за пазаря и
стоката им ще остане непродадена. А нали с тези пари трябва
да купят газчица, сол, захар, басмичка и непременно захарно
петле или симид за рожбите или внучетата си. Ако едната ръка
е свободна, което рядко се случва, стринката или бабката без
нужда току подръпва с два пръста носа си, подсмърче и с
опакото на дланата си грубо го пребрева.
След тях пристигат чичовците. Те обикновено идват с празни ръце. Кошница с червен пипер, яйца и зрял боб, ръкатка с
кисело мляко или бучка сирене и масло, тази "кокошарска”
търговия е работа за жените. Виж; друго нещо е кола с дърва,
вол и овца за продан. Те пристъпат тежко, спокойно, пушат
саморъчно свити -цигари или обгорели лули, час по час храчат
пред себе си, секнат се с два пръста и ги обръсват от крачолите
си. Обикновено те идват ей така, да се поразтъпчат, да се
повидят съе своите аркадаши от града и от околните села, да
поседнат в кръчм^ на чашка и приказка, че и някоя песен да
изкарат, когато виното замъти главите, иначе как ще се забрави
това черно тегло?
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театър почти не работи, културно-художественото
дружество бездействува, художествените изложби са
рядкост, киното повече от преди два месеца престана
да работи...С една дума - гражданите на Димитровград
са лишени от каквито и да било културни прояви.
В общото безпаричие, мнозина са готови културата
да бъде жертвувана, образлагайки това, че без "култур
ни прояви може да се живее, но без хляб - не може .
Такова вулгаризирано мнение може би в момента
изглежда "разумно”, но едва ли се виждат неговите
пагубни последици, които ше се манифестират в някое
не далечно, а твърде близко бъдеще. Някои от пос
ледиците вече се и изявяват: в културния дом не се
помни, че е имало някога побой, а "кафичите” вече
станаха място за кървави разплати. Не тласкаме ли
младежта, /която доскоро беше носител на културните
изяви/ да се изяви с най-ниските си страсти?!
Засега в културния център единствено работи
градската библиотека. Но безпаричието и тук осуетява
културните изяви. Как може да се разбере факта, че
миналата година за набавка на нови, книги са отпус
нати само две хиляди динара, когато се знае че един
що-годе добър любител на книгите частно отдели
двойно, тройно, па и многократно повече пари да си
снабди с най-новите издания. Няма ли да се озовем в
положение библиотечният фонд изведнъж да ”засДядовците никога не носят нищо. И никога не бързат.
Пристъпвам отмерено и бавно и навярно не само от умората и
тежестта на годините, а. и от мъдрото печално съзнание, че
пътят на живота е извървян и че по него в същност никога и
не трябва да се бърза, защото и без друго краят му е къс.
Препречили през кръста си тояжка, прегърнали я със свити &
лактите ръце, те приличат на някакви непознати и изнемощели
птици, които напразно се напъват да разперят криле. И винаги
гледат в земята, сякаш още приживе се мъчат да свикнат с
утрешното си и вечно жилище. Те идват съвсем безцелно, може
би по вкоренен навик или подмамвани от носталгията на
спомените. Рядко някой от тях дърпа с излизано въженце
пустясала като самия него кравица за продан, или проскубано
магаренце със сноп келяви пръчки. Ей така, пощурат се из
пазара, надникат в някоя кръчма, погледат погледат и ранорано прегърнали тояжките си, самотни и жалки, поемат обратПоследни пристигат момите и ергените. Обниковено
вървят на партиди, ту моми, ту ергени, рядко смесени. Ергените
пристигат по двама, по трима, а и самички. Крачат напето и
припряно, с разкопчано палте и разгърдена риза, мълчаливи
дъвчат сламка или стрък от някакво цвете, широко размахват
ръце и все попоглеждат назад и напред, протягат врат нависоко*
дано зърнат отдалече изгорите си. А момите почти винаги
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От неотдавна в дерекулските села - Звонци, Нашушховипа, Пресна, Берин из
вор, Ракита, Вучи дел и Ясе
нов дел е раздвижена ин
ициатива за санация на еди
нствената черква в този край.
Както вече писахме,
почти стогодишната черква,
"Свети Илия”, намираща се
в село Звонци - само шо не
е рухнала (което впрочем се
вижда и от снимката)...
С цел да &ъде поправена
черквата, тези дни бе от
крита и джиро- сметка, на
която всички заинтнересоваии могат да внесат
определена сума пари.
Сумите внасяйте на
следната джиро-сметка:
62800 - 620 - 16 - 8070000 - 200
- 2015 - ОТБОР ЗА
САНАЦИЯ НА ЧЕРКВАТА В
ЗВОНЦИ - БЕЛГРАДСКА
"ПИРОТСКА
БАНКА
БАНКА” ДД ЕКСПОЗИТУРА
БАБУШНИЦА

К5ЕТ

Приказват нещо високо и задружно, или мълчат и току
изведнъж ще се обутат, избухнат във волен смях, ей така, от
нищо. И както се кикотят, току се юрнат да бягат бутат се
пощипват се и пак изведнъж се спрят и отново тръгват бързо
и мълчаливо. Но доближеха ли нашата порта, пак ще се юрнат
през глава и, като се кискат и блъскат, нахълтват в двора ни и
накачулят бунара ни. Сега започва "контенето". Вадят кофи
вода и поливат една на друга да си измият краката, лицето И
току някоя ще гребне с шепа от кофата и ще ръсне наоколо
Дигне се олелия до бога, всички се разбягат като подплашени
немирницата.0066’ кънтящи 07 веселие> започват да пустосват

изтъняват веждите си, пристягат забрадките си. Като се
Р из-

тарее” и да престане да бъде интересен за
книголюбителите?
Налага се и да си зададем въпроса: дали всичко
опира до парите?
След премахването на еднопартийната система и
въвеждането на многопартиен живот - младежка
организация не съществува, или поне не се изявява
Младите най-често са обект на меджупартийно
състезание /кой колко ще привлече млади в своите
редици/. И това до известна степен е разбираемо. Защото
младостта представлява и бъдещето на една партия. Но
ако членуващите млади се тласкат и насъскват едни
срещу други върху партийни основи /с мнимата дилема
коя партия говори истината?!/, налице е все по-голямо
духовно обедняване на младежта. Разпалването на ниски
парийни страсти, в крайна сметка означава отклоняване
на младите от истинските културни стойности и
обедняване на техния културен светоглед.
Въпросът за младия читател, любител на театрал
ното, музикалното, фолклорното, изобразителното и
други видове изкуства е сложен и търси едно позадълбочено проучаване. Културният център е
институция с широко обществено значение. Затова е
именно необходимо средства за неговата работа да се
намерят и в бюджета на общината, па и в бюджета м
Републиката, както и от други източници.
докарат така, ще се обърнат към къщата ни, посбутват се стес
нително и най-смелата ще се провикне към мама:
- Стрино ма, да си откъснем ли по една китка?
А мама ще помълчи, като кришом се усмихва - беше й мило,
че момите се китят с нейните цветя. После ще отвърне с престорено недоволство:
- А мари моми, все ми обирате цветето, а никакъв хаир не
виждам от вас: нито на сватба ме каните, нито с риза ме
дарявате!
- Ма как да те каним на сватба, мари стрино, какво да те
даруваме, когато все ни лъжат тия пусти изгори, сърце да ги
изгори ако ни зарежят!
И като се смеят и побутват, струпат се около лехите. Всяка
ще си избере по едно цвете и ще го мушне коя зад лявото, коя
зад дясното ухо.
- А сбогом, стрино! Благодарим!
- На добър час, на добър час! - многозначително се провиква
мама и плисва пред тях канче вода. - Хаирлия да е!
- Чул те господ, стрино! - засмяно и в хор отвръщат те и
се изнизват на пътя.
Ела сега и кажи, че това се същите моми, които преДО
половин час се кикотеха и бутаха из пътя. Те пристъпват стес
нително, плътно се хванали под ръка по три, по четири, в
редица гледат низко, право пред себе си и мълчат. И найостроумните закачки на ергените ще предизвикат едва-едв3
забележими усмивки, но пък всичката им кръв ще плисне в
лицата им, още по-низко ще сведат очи и по-плътно ще се сбият
една до друга!..
Ние, децата, бяхме си измислили няколко лукавства, за Д3
се подиграваме и развеселяваме с наивността и лековерието н
селяните...Ще вземем празна кутия от цигари, ще я напълни*
с барабонки и я подхвърлим и момите непременно ше я
минат, защото гледат надалече и нависоко, най-често ше я
минат и стринките и бабките, залисани в своите сметки, {
чичото и дядото непременно ще. се спрят, ще я подритн
крак и, като чуят шумоленето, ще се наведат и ще я взе*
Някой направо ще я мушне и джоба, а друг ще я отви11(с
погледа, погледа па или ще се усмихне, или ще изпсува ^
я захвърли; трети ще изтрърси "Цигарите”, ще я ИЗДУ**
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ДРУГИ ПИШАТ

НАША РЕЧ

ПОДГОТОВКА ЗА
СОЛИДАРНОСТ

МЕГАЛОПОЛИС
ВСЕ ПО-СИЛНО и по-свободно се говори във
вътрешността, или провинцията, за това как Сърбия са
експлоатира за сметка на Белград Със своето положение се
недоволни нишлии, а вранянци тези дни изнесоха на видело
тезата, че Сърбия е само до Гърделичка клисура Интересно е
това, че са недоволни от своето положение сега и политиците
Тъкмо зарад това нашите народни представители поставят
от скупщинската трибуна въпроса - какво става с Фонда за поускорено развитие на недостатъчно развитите краища, дали и
занапред ще съществува или ще бъде премахнат? Разбира се
въпроса се довежда във връзака с утвърдената политика на рав
номерно развитие, която очевидно не се провежда така както е
договорено. Има, също, така, забележки и във въръзака с пред
ложения концепт на новата регионализация в Републиката, от
носно създаването на окръзи.
Не се касае за белградизация на Сърбия, макар че този израз
често се употребява, а лансират го нишлии, но напротив, касае
се за съсредоточаването на средства и сила.
Именно, всички фондове, големите обществени
предприятия, банките и другите институции са поместени в
нашия главен град, а това ще рече - там са и парите.
Лесковчани например до неотдавна говореха, че Сърбия се
простира до Ниш.
Последното те подкрепят с факта, че автомагистралата е
изградена до Ниш. а когато е трябвало да я продължат - недостигали средства, тъй като приоритет се появило
околовръстното шосе около Белград.

АЛБУМ

Същото е валидно и за проекта на "бързи ж.п. - линии”,
сетне за гасификацията и подобни.
Работниците в град Лесковац, също така, изненадва фактът,
че личните доходи в белградското стопанство са по-малко
обложени с данъци от тези в Лесковац. Все още не е ясно какви
аргументи са били използвани. Факт, е че се стигна до известна
белградизация на средствата за масова информация, а особено
на телевизията. Мнозина вече имат намерение да прекъснат да
плащат абонамента си, защото не са равноправни с другите. За
един и същ абонамент например в Белград се гледат дори шест
програми, а във вътрешността на страната - едва три! Втора и
трета програма се занимават преди всичко с белградски теми:
наистина е безполезно съобщението за вътрешността на
страната как в улица "Благое Парович", няма да имат вода дори
от 14 до 18 часа.
Лесковац в сравнение с други градове в Сърбия има повече
регистрирани членове на Социалистическата партия в Сърбия.
Тъкмо зарад това се счита, че този край би трябвало да получи
по-важно място в министерствата и в правителството.
Естествено, републиканската власт трябва да е съсредоточена
едно място, но за това пък другите краища биха могли да
управляват например с горите, водите, или тока. Защо
например от Белград да се управлява с нещо, което там не
съществува? Ако с белградизацията се иска да се осъществи и
останалите краища да станат силни, тогава всичко е в ред, но
не би трябвало само Белград да бъде Сърбия.
Л.ДИНЧИЧ

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ОТ ПРЕБРОЯВА
НЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО В БАБУ1Ш1ИЦА

ГРАДЪТ РАСТЕ СЕЛАТА ОМАЛЯВАТ...

Царибродска ергенска селска носия, 1930 г.
Т. Литкалов
я мушне в джоба. А пък някой хитрец ще я остави внимателно
на земята и после дълго ще се усмихва и обръща назад, за да
види поредната "жертва”.
Но коронният ни номер беше следното: ще вземем някоя
стара, олющена кожена кесия, напълним я с плоски камъчета
и хартийки и я привържем за дълъг бял конец: кесията
подхвърлим на пътя, а конеца обтегнем пред нашата порта чак
в двора ни, като грижливо го затрупаме с прахоляк, та изоощо
да не личи; отсамния му край един от нас завързва за показалеца
си. Приклякваме зад Портата и нетърпеливо очакваме
"жертвата”. И не чекаме дълго. Съзрял имането ,
"щастливецът” се спира като стъписан, вторава се, невярващ
на очите си, алчно се привежда и посяга, но "имането неочак
вано оживява и като жаба заподскачва към нашата порта,
заслепеният от алчност и радост "щастливец” не може веднага
да се опомни и сам като жаба заподскача след него, като
безпомощно се опитва да го сграбчи и току хлътне в двора ни,
където го посрещат ухилени лица и подигравателен смях..
Ако е стринка, ще се изчерви от срам, ще изтърси едно
"мискини” и ще се врътне из портата. А чичото ^®иа3тЦмЪ1!ачм
език, ще ни изгледа със стиснати устни и с полуусмихнат
,
ще викне едно "брей”! и ще си излезе като час по час се обръща
назад, цъка и ни заплашва с глава. Само дядото няма даI каж
нищо. Ще ни изгледа тъпо и равнодушно и, като отново
прегърне тояжката си, ще си тръгне бавно и равномерно, все
така загледан в земята...
Наситехме ли се на тия каламбури, отивахме на
пазарището. Тук най-интересно ни беше да набл^даваме
селяните и селянките, и особено децата им когато обедв .
едната ръка държат коМат като катран черен хляб, а в ДРУ
топъл, бял симид. От "катрана" отчупват ™лям залък
премляскват го няколко пъти, после внимателно го с
устата си, като при това ги отварят широко и вдиг
главата си, та да не би някоя трохничка да падне на
премляскват сладко, премляскват и като преглътнат най-сетне,
главата и горната половина на тялото си мъчително подръпват
назад, сякаш се изплашат от нещо или някого и се оглеждат
ококорено...
После тръгваме да "пазаруваме". Като си даваме сериозен
и "търговски” вид, ние опитваме от кошниците на селянките:
череши, сливи, грозде - според сезона; от гърнетата близваме с
пръст от маслото, отчупвамс от сиренето и направим кисела
физиономия.

В

акц„БяТуглГрРАнДл ЗрЖЗГОДИШНАТА

За десет години Бабущница като градско
селище е нарасла от 1877 на 4275 жители.
Почти е удвоен и броят на населението и броят
на жилищата. Но за сметка на бабущница селските селища, особено в по-високите
планински части, са почти на изчезване. Такава
тенденция е резултат преди всичко на
миграцията село-град, която до преди годинадве беще голяма - изтъкват в комисията за
провеждане на последното преброяване на
населнието в Бабушнишка община.
Бабушнишка община в 1.991 година има
19301 жители, докато при преброяването през
1981 година е имала 23486 жители. Най-голям
брой от тях са се заселили в по-големите
промишлени средища в Републиката. Общият
брой на домакинствата в общината е 6820, от
които селскостопански са 5257.
М.А.

- А, мари бабке, колко искаш за тая чукундур-солница?
А бабата ще подскочи:
- Боже, сине, как не те е грях от бога? Че сиренето ми е
като масло! На, с пръст да мазнеш, ще ти лъсне. А солчица само
съм ръснала колкото си е по закон, инак, ще прокисне.
Но обиграните стринки отдалече ни пъдеха и с ръце зак
риваха кошниците си.
Огледаш ли се наоколо, ще видиш на няколко места
струпали се на купчини селяни, които вдигат весела или
ядовита гълчава Пробуташ ли се, има какво да видиш: някакъв
хитрец, съе зализана и лъсната коса, приклекнал над масичка,
с карти или пърсен обира левчетата на наивните селяни; на
друго място генчо циганинът взема ума на чичовците, като на
бас за чаша вино или шишенце ракия изважда изкуственото си
око, което мъчно се различава от здравото; на трето място
стринките и бабките са се скупчили около Тоца Бумбара, който
продава икони. Той им пробутва един светец вместо друг, свети
Архангел Михаил вместо свети Никола, като успява да ги
убеди, че това е същият светец, "само бил по-млад, когато
снимал”; на четвърто място гледам: млада и хубава жена, зас
танала неподвижно пред дъсчено табло, а на няколко крачки
пред нея мъж с наръч ками, които една след друга безпогрешно
забива в таблото на сантиметри около тялото на жената, а тя
дори и не трепва, само мило се усмихва
- Брей! - изпищяват жените и набожно се кръстят.
А ей оттатък се е люшнало кръшно хоро. Хороводецът, с
килнат калпак и знойно чело, чеврето преплита крака, а до него
пламнала от срам, гордост и щастие, ситни изгората му. Но там
понякога стават и страшни работи: размахват се бастуни, вадят
се ками, пукват се глави - когато някой нахакан ерген превземе
музикантите или задири чужда изгора...
Привечер отново сядаме на нашата пейка. Стринките и баб
ките си отиват първи. По лицата и по гласовете им познавахме
кои са продали стоката си и дали са доволни от цената. Едни
I отиваха пъргави, напети, смееха се и високо приказваха с
дружките си, като се подиграваха или се възмущаваха от някои
"кокони”.
А друга бяха като попарени - те връщаха повече от стоката
си и навярно сега сс ядосваха, че не са дошли по-рапо, чс не
са застанали на друго място, или че са изпуснали тая и оная
"кокона”, или някой "шкембелия”, като им се е посвидело, да
спаднат от цената. И сто че се връщат с празни ръце, дори и

Общинската организация на Червения кръст и
Основното училище "Г.Димитров” в Босилеград
вършат потготовка възможно по-успешно да
посрещнат и да се включат в тазгодишната
републиканска хуманна акция "Другар на другаря”.
Акцията в републиката ще трае от 1 до 7 юни, а
Зоран Такев от Червения кръст в Босилеград казва,
че в тези хуманна задача са си поставили ударен
ден да бъде 1 юни.
В акцията ще се събират учебници, учебни
помагала, облекло, обувки, храна и парични
средства, които сетне ще се даряват на бедни
ученици и ученически столове. Очаква се в акцията
да се включат не само училищата, но и
предприятията и заведенията в общината. Такев
казва, че сега очакват хуманната цел да помогнат и
собствениците на частни предприятия и работил
ници в общината
В.Б.

НАШАТА ФОТОКАМЕРА ЗАБЕЛЕЖИ

ТЕЖКА УЧАСТ
Некрологът на вратата на тази сграда, като чели
говори всичко за тежката участ, която я е сполетяла.
Това е прочутата някога кръчма на Денко Димитров в
село Поганово. Спзадата била построена през 1923-24
година. С години била кръчма, а през 1945 година била
национализирана. По-късно, през своята история е
менила предназначението си. През 1961 година беше
читалище. След това с години - служеше за нищо. И
така, като безстопанствено имущество - тя е оставена
на зъба на времето.
Сега се вижда, че рухва, но никой да се погрижи да
се спасят поне керемидите от нерухналата част.

без захарано петле и симид за дечицата Чичовците се връщат
кой повече, кой помалко пийнал. А има и съвсем пияни. Някои
вървят самички, намусени и мълчаливи, мъчат се да вървят
право, но от време на време току политнат а на една, а на друга
страна; някои на поразия псуват "тая проклета орисия” и "това
черно тегло”. Други прегърнали се през рамене пеят, та се
късат, залитат ту на една, ту на друга страна, само се смеят на
себе си и като доближат нас, децата, току ще изреват:
- Ле-ле, сега че ви изручаме!
Някой ще изтърси и понякоя "тлъста” псувня по адрес на
майките ни. Но ние не падахме по-долу. Като избягаме на
безопасно разстояние, започвахме в хор да изреждаме
гърмогласно всички "попържки”, които на първо място
научавахме именно от тях.
Последни се връщат момите и ергените. Ергените вървят
сами, а пред тях, все така скупчени, както при идването, но вече
поутихнали, стеснителни, всяка затворена в своя свят, пък и
притесняване от зорките очи на своя избраник, който не я из
пуска от очи. А някои вървят и на двойки и двамата мълчаливи,
като че позасрамени от тая близост пред хората, а и от своето
щастие..
А когато опустее сточното пазарище, тогава се вдигаше на
крак цялата "Черкезка махала”. Предимно ние, децата,
изтичвахме с кофи и лопати и се надпреварвахме да изграбваме
пресните говежди лайна и до късна вечер из цялата махала
кънтеше незамлъкващо едно "шляп"! - лепехме ги по оградите,
за да изсъхнат - притовяваХме "брикети" за щата зима, която
винаги пристигаше почти като по часовник по едно и също
време с дълбок сняг, смразяващи ветрища и си отиваше бавно
и неохотно чак, когато пукнеше пролет - с такова нетърпение
очакваната и с такава радост посрещаната; "баба Марта”, която
никога не пропускаше случая да ни изиграе груба шега; ще нах
луе с топли ветрища, за една нощ ще съблече белите и
замръзналите кожуси от дърветата, белите покрове от пок
ривите цяла нощ приспивно ще се изцеждат на земятаприродата, светът ще осъмне преоблечен, възроден за нов
живот. Но понякога още на следващия ден, или след някой и
друг, "бабата" внезапно и необяснимо защо и на кога ще се
разлюти, ще се разбесне, ще довлече от някъде ветрища,
снежни виявици, по цяла нощ ще трополи с прозорците и
вратите, и пак отново осъмнем побелели и оковани о;
мраз...Както често става и с нас хората, със същия наш
изменчив и неверен човешки живот...
Тодор ЛИТКАЛОВ
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
■

ПЪРВА ПРОГРАМА
7,55 - Тв справочник
8.00 - "Будилник"
9,30 - Новини
9,35 - "Трансформерс" - анимационна
серия
10.00 - "Нотна мозайка" - серия за
деца
11.00 - "След двехилядита” - научно популарна серия
11.45 - Детски дневник
12.00 - "Знание - имане”
13.00 - "Дактари” - филмова серия
13.45 - Анимационен филм
13.55 - Новини
14.00 - "Около полуннощ" /реприза/
16.00 - Документална програма
17.00 - Игрален филм
18.45 - "Костенурките нинджа” анимационна серия
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" - комерческа
програма
21.45 - Дневник
22,05 - Спортен преглед
22.50 - Новини на английски език
00,55 - Новини
01.00 - ЮТЕЛ
ВТОРА ПРОГРАМА
9,50 - Тв справочник
10.00 - Емисия за армейците
13.00 - МИС - спортна програма
19.30 - Дневник
19,55 - Тв справочник
20.00 - Премахване на символите на
сталинизма - чуждестранна
документална програма
20.30 - Малък концерт
20,45 - Новини
21.00 - От нашия коресподент
22.00 - Дуел
В,00 - Документална програма
В,20 - Спортни репортажи: "Цзвезда” - "Осиек”
"Войводата” - "Вележ”
00,30 - Хроника на "Стериино
позорйе”
ПОНЕДЕЛНИК, 27
МАЙ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - "Пловоплов” - програма за деца
9.45 - "Горанови приказки” - серия
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,05 - Изброно от КОП
14.30 - Учбена 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” - образовател
на емисия
17,50 - Анимационен филм
18.00 - "Пловоплов” - програма за
деца/реприза/
18.15 - "Горанови приказки” - серия
/реприза/
18/30 - Тв сцена - емисия за културата
19.00 - Студио 5: Борса
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами'
19,27 - Тв спровочник
19.30 - Днавник
19.55 - Реклами
20.00 - Драма

от 26 май до 1 юни 1991 година
21.00 - Реклами
21,05 - Външна политика
21,35 ■ Забавно - музикална програма
22.30 - Дневник
22,50 - Новини на английски език
2255 - "Около полунощ"
00,55 - Новини
01.00 - ЮТЕЛ
ВТОРА ПРОГРАМА
,
15,25 - Тв спровочник
15.30 - "Около полунощ” /реприза/
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска тв програма
19.30 - Дневник
19,55 - Тв справочник
20.00 - "Индирскт" - спортна емисия
20.30 - Репортаж
21.00 - Тема на деня
21,10 - "Каралъоз” - хумористична
серия
22.00 - Документална програма
23.00 - Хроника на "Стериино
позорйе”
ВТОРНИК, 28 МАЙ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - "Малки - големи" - 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 - Анимационнен филм
18.00 - "Малки - големи” - програма
за деца /реприза/
18.30 - Наука
19.00 - Копче
19,10 - Анимационен филм
19,15 - Лека нощ, деца
19,20 - Реклами
19,27 - Тв справочник
19/30 - Дневник
19.55 - Реклами
’
20.00 - ЛОТО
20,05 - "Достатъчено слава за всеки" филмова серия
20.55 - Реклами
21.00 - Контакт - магазин
22.30 - Дневник
22,50 - Новини на английски език
22.55 - "Около полунощ”
00,55 - Новини
01.00 - ЮТЕЛ
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
20.00 - Топ - спорт "Цзвезда" в Бари
20,50 - Тема на деня
21.00 - Цикъл от филми на Йиржи
Менцъл; "Вила в гората"
22.30 - Забавно - музикална програма
23,20 - Хроника на "Стериино
позорйе"
СРЯДА, 29 МАЙ 1991
ПРВА ПРОГРАМА
6,20 - Музкални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,05 - Избрано от КОП
14.30 - Учебна програма
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 - Анимационен филм
17.30 - Домашно кино
19,10 - Анимационен филм
19,15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами
19,27 - Тв справочник
19,30-Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - Цикъл: новият канадски филм
- "Сватба на хартия”
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
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
20.00 - Спортна сряда: "Цървена звез
да" - "Олимпик", финален мач
за Купата на еврпоейските
шампиони
22.30 - Тема на деня
22.40 - Научна програма
00,10 - Хроника на "Стериино
позорйе"
ЧЕТВЪРТЪК,
30 МАЙ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6,20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - "Съществуване” - серия за деца
10.00 - Учебна програма
12.00 - Новини
12,05 - Избрано из 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 - "Съществуване" - серия за
деца /реприза/
18.30 - Неделя в четвъртък
19.00 - Студио 5: Телегуринг
19.10 - Анимационен филм
19,15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами
19,27 - Тв справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - Политически магазин
21.00 - Реклами
21,05 - "Квискотека”
22.30 - Дневник
22.50 - Новини на английски език
22.55 - "Около полунощ”
00,55 - Новини 01,00 - ЮТЕЛ
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
20.00 - "Подвижни снимки”
22.00 - Тема на деня
22.10 - Художествена вечер
|

ПЕТЪК, 31 МАЙ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални спотове

6.30 - Сутринна програма
8.30 - Те избрано
9.30 - Програма за деца
10.00 - Учебна програма
15.30 - Новини
15.40 - Учебна програма /реприза/
16.25 - Журнал на български език
16.40 - Тв справочник
16,45 - Новини на албански език
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Образователна емисия
17.50 - Програма за деца
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” - фил
мова серия
20.55 - Реклами
21.00 - Емисия за културата
22.00 - Теверсенови легенди
22.30 - Дневник
22^0 - Новини на англеийски език .
22.55 - "Около полунощ”
00,55 - Новини
01.00 - ЮТЕЛ
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
20.00 - Музикална програма
20.50 - Тема на деня
21.00 - Цикъл от филми на Роджър
Корман: "Пътуване” американски филм
22Д0 - Един авотр - един филм
23.00 - Концерт, след това хроника
на "Стерилно позорйе”
§

СЪБОТА, 1 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
7.20 - Музикални спотове
7.30 - Сутринна програма
9.55 - Тв справочник
10.00 - Образователн триптих
12.00 - Музиката програма
13.00 - ”Да питаме заедно”
14.30 - Детски следобед
17,25 - Реклами
17Д0 - Дневник
17.45 - Седем тв. дни
18.30 - Вместо топ - листа
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами
19,27 - Тв справочник
19.30 - Дневник
20.10 - Реклами
20.15 - Хумористична серия
20.45 - Реклами
20.50 - Игрален филм
22.30 - Дневник
22.50 - Спортна събота
23.10 - Новини на английски език
23.15 - "Около полунощ"
01.15 - Новини
01.20 - ЮТЕЛ
ВТОРА ПРОГРАМА
14.55 Тв справочник
15.00 - "Около полунощ” /реприза/
17.00 - Спортна програма
19.30 - Дневник
19.55 - Тв справочник
20.00 - Малък концерт
20.15 - В събота навечер
22.15 - Новини
22.20 - Емисия за културата
23,35 - Документална програма
00,05 - Хроника на "Стериино
позорйе”

10 страница
КРАТГТНП • 74 МАЙ ■*'

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
И СПОРТ
дивйзш^врмм гй^'?юг^ЩИНСКА ФУТБОЛНА

ПОБЕДА ПРИ ВЗАИМНО
ДОБРА ИГРА
ДЕВОСОЕ^53СД 1/ БОСИЛЕГРАД: "СИНДЖЕЛИЧ” Футболният отбор ”Млапост” от Босилеград продължава с практиката поражение в гости и победа
на домашния терен. В неделя на своя терен той победиха отбора ”Синджелич”
от Левосое. Резултатът от
5:3, полувреме 2:1 за домашния отбор, потвърждава,
че срещата между тези два
отбора които понастоящем
заемат средата на табелката,
бе добра и до края неизвестна. Наистина босилеградските футболисти още
в началото имаха малък
теренски превес, обаче на
първия гол се чака до 35
минута, когато И.Рангелов
със силен и точен удар откри резултата. Обаче радостта на домашния отбор бе
кратак. След две-три минути гостуващия отбор изравни резултата, а гол майстор

З.Велковски. В 42 минута
студен туш” за гостуващия
°Т0°Р- Младият нападател
л.динов довежда своя отбор
във водачество,
През второто полувреме
състоянието на терена значително не се промени.
Футболистите на "Младост”
и по-нататък имат малък
превес, но и гостите не се
предават. Продължават да
играят отворен вариант, с
надежда чрез дуспи да
спечелят една точка, която
много ще им значи за
крайния пласмент. Надеждите им премахват найнапред С.Стефанов, а след
това и С.Стоичков, с по
един гол и домашния отбор
има два гола повече. До края
на срещата домашните футболисти отбелязаха още
един, а гостите още два
гола.
М.Я.

ПОРАЖЕНИЕ НА
"СВОБОДА”
На 18. май в дерби срещата
1 димитровградска "Свобода” загубот отбора
| на ”Гоце - Базар” от Ниш с 84:70 /41:31/.
Домашният отбор по-добре се снамери към
лошите условия за игра и заслужено взъ
двете точки.
Трябва да се отбележи, че отборът на
”Гоце - Базар е качествен отбор всички
усилия на димитровградчани да го победят
останаха напразни.
В следващия кръг "Свобода” ще играе
срещу отбора на ”Будучност” от Бабушница
ДС.

1,

"СВОБОДА” - "КУРШУМЛЙЯ” /КУРШУМЛИЯ/ 62:56/27:25

ПОБЕДА ЗА
ПЪРВО МЯСТО

Димитровград, 15.05.1991 година, спортният
център "Парк”. Времето облачно и дъждовно и
ветровито. Зрители: 100 души. Съдии: Стевчич и
Митич /Ниш/.
СВОБОДА: З.Геров, С.Станкович, Н.Джокич,
М.Ранчев, В.Сотиров, Т.Алексов, С.Крумов,
В.Матов, З.Стоилков, И,Стоянов, С.Тошев,
М.Николов.
КУРШУМЛЙЯ: И.Матович, М.Радованович,
Н.Симонович, С.Миялкович, М.Симонович,
Д.Илич. Д.Смилъкович, Б.Йованович
Баскетболистите на "Свобода” от Димитровград
продължават да побеждават. Този път се наложиха
над отличния отбор на "Куршумлйя от
едноименния град, като още веднаж показаха, че
най-добре играят срещу най-добрите отоори.
Този мач се игра по много лошо време, така че
всеки миг можеше да се очаква да бъде прекъснат.
В равноправна игра димитровградчани заслужено
взеха две точки в борбата за първо място.

РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ
НИШ

.

ДОМАКИНИТЕ ИМАХА
ПОВЕЧЕ ЩАСТИЕ
"НОВОСЕЛАЦ” /НОВО СЕЛО/ - "АСЕН БАЛКАНСКИ 2:1
/2:0/
Ново село край Ниш, 18 май 1991I година. Спортният
център ”9 май”. Зрители 200, времето облачно и дъждовно.
Голмайстори: Деян Миленкогич в 37 и 39 и за "Новоселац”
и Милован Стоянов в 66 минута за "Асен Балкански”. Жълти
картончета Предраг Костов /"А.Балкански”/, неверно картонче Предраг Костов /"А.Балкански”/.
Съдията'
Л юб и ш а Сибинович от Лалинац.
НОВОСЕЛАЦ: Драгиша
Китанович 6, Ненад Спасич 6,
Стевица Павлович 6, Саша Рацич
6, /Жикица Симич/, Братислав
Пешич 7, Горан Тодорович 6,
Сърджан МитиЧ 6, Милован
Стоянович 7, Деян Миленкович
7, Ненад Цветкович 6, Жарко
Николич 6 /Небойша Миличевич/
АСЕН БАЛКАНСКИ: Милко
Соколов 6, Милован Стоянов 7,
Бобан Маринков 7, /Благой
Илиев/, Предраг Костов 7, Саша
Крумов 7, Саша Стоянов 7,
Зоран Христов 7, Синиша
Димитров 6, Миодраг Коцев 6
/Драган Митов/, Кръста Кръстев
6, Емил Иванов 6.
В срещата на отбори,
намираши се при дъното на
табелката - "Новоселац” от Ново
Село и "Асен Балкански” от
Димитровград последният
отбор нямаше шастие и загуби с
минимален резултат от 2:1 и
така още повече влоши
положението си на табелката.
Димитровградчани играха под
бремето
на
борба
за
ОФК Ниш
25 16
Свърлиг
25 15
Раднички
25 13
Долевац
25 12
Мрамор
25 12
Прогрес
25 12
25 11
Омладинац
25 10
Младост
Палилулац
25 10
7
Новоселац
25
25
9
Будучност /ПК/
25
8
Рудар
8
А.Балкански
25
7
25
Слобода
25
7
Куршумлйя

съществувание и това просто им
връзваше краката. Грешеха и
играчите на "Новоселац”, защото и те са в незавидно положение, но по-малко и накрая
победиха.
„
началото на мача - и двата
от6оРа имаха п0 и™»™» шанса,
но не ги използваха. След 30-та
минута обгаче новоселчани от
две организирани акции
отбелягаха два гола и това
преимущество остана недостижимо за димитровградчани до
края на мача. Истина, чрез
Стоянов в 66 мин ута те намалиха
резултата, но нямаха сили и за
нещо повече.
Освен това Предраг Костов
първо получи жълто, а след това
и червено картонче и остави
другарите си в още по-незавидно положение до края на мача.
В следващия кръг на "Асен
Балкански” ще гостува в
Димитровград първокласир 1НИЯ
се в момента отбор ОФ1К от
НИш.
Д.С.
46:26 36/4/
5
4
41:22 32/2/
5
5
8
57:31 27/1/
4
46:44 26/2/
2
11
2
41:34 25/1/
11
39:33 25/1/
3
10
32:31 25/3/
4
10
34:30 23/3/
9
6
41:42 22/1/
4
11
12
34:42 20/4/
6
29:52 20/2/
14
2
32:52 18/2/
14
3
32:45 16
16
1
37:56 16/2/
7
11
36:47 15/1А,
14
4

ИНИЦИАТИВИ

КОМИТЕТ ЗА СПАСЕНИЕ
НА Р. НИШАВА
През 1968 година река Нишава по своята чистот:
се отнасяше към първа категория води. Пет години по
къси о, замръсяването й достигна трета категория, I
днес тя се отнася към четвърта категория, или така д:
се каже, е мртва река.
Ония, които обичат река Нишава се организират з*
нейното опазване по цълото й течние. В Ниш <
създадено Дружество за защита на р. Нишава, което I
скоро време ще разработи и конкретна програма за таз1
цел.
/Ш

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

НАРУШЕНА КРАСОТА
Който скоро не е бил в околността на Димитровград едва
ли на тази снимка ще познае, че става дума за местността
"Манастирчето”. Този ограден с висока телена ограда "гроб”
е построения преди година резервоар за водопровода от това
място до града.
Наистина едва ли някой има нещо против строежа на
резервоара тъй като става дума за хубава вода за първия
водопровод от който града се е снабдявал с вода Обаче, за
всички дошли на Първи май на Манастирчето остана неясно
защо тази могила е направена на единствената равна ливад
на пред манастирчето, там където и децата и старите
играеха, седеха, веселеха се. Нима не е било възможно само
десетина метра по-надолу или в страни където терена е под
значителен наклон и няма нужда от правене на изкуствена
могила. Така оградата наподобава на конц-лагер, а
единствената красота на манастирчено е нарушена до
крайност. "Манастирчето вече не е онова което беше”,
коментар е на всички и димитровградчани от Димировград
и тези настанили се навред из Югославия, които не пропус
кат нито един Първи май да не посетят Манастирчето.

МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА В
ДИМИТРОВГРАД

ГОСТИТЕ ПАК ПО-ДОБРИ
"ГРАНИЧАР”
"АСЕН
БАЛКАНСКИ”
/ДРАГОМАН, НРБ/ 1:2 /0:1/
На 15 май тази година в Димитровград, в рамките
на гранично сътрудничество между Димитровград
/СФРЮ/ и Драгоман /РБ/ се отигра футболен мач
между "Асен Балкански” и "Граничар”. Пред около 500
зрители - драгоманди бяха по-успешни и победиха с
2:1. Това фактически беше реванш-среща. И първата
среша в Драгоман димитровградчани съшо загубиха.
Отборът на "А.Балкански” игра в непълен състав.
Обаче повече от всичко загрижва слабото залягане на
отделни играчи и недисциплината в играта Това беше
мач, без идеи, без ангажиране и бойкост. С тази среща
приключиха тазгодишните спортни срещи между
Димитровград и Драгоман.
РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ

В ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ФАЗА
Тазгодишните Работническо-спортни игри в
- Димитровградска община навлазат в заключителна фаза
I Надпреварването по футбол на малка врата приклачва на 25 май
| и отборите на ГИД 1 и ГИД И, ГПТ и "Свобода .
Състезанията по тенис на маса също навлязоха в
заключителна фаза и наравно с ГИД и Електродистрибуция са
главни конкуренти за първо място.
Д.С.

шштшшшш * 1 жшшжяж

Д.с.

ТЕЗИ ДНИ В ДИМИТРОВГРАД

НА ДНЕВЕН РЕД ФИЗИЧЕСКАТА КУЛТУРА
От преди елен месец физическата
кЖРр^кяТтГоТи—3;5«ни

резултата

гру?ГгКр0аждПапи-еиСгутаТСтщТоито
недоволни от сегашното положение
на физическата култура в града,
проведоха публично разискване на
тази тема. Тогава бяха .ИЗ™''*АТ(.
проблемите и пропуските ,<
пол^™тоШсе^НшмерХ на "невен
ре» „и":» Изпълнителния
еьвет
Общинската скупщина.
Сигурно е, че физическа га култура
но с само състезателния спорг, на

работа
години.Злто
привлича
летикатавсе повече лрив:
младото поколение а това е от
Увеличената малолетна деликвеиция,
намаляване физическата способност
а младите и тяхното все по-често
пребиваване в кафенетата и другите
подобни обекти, нямаши никаква

==
димиТовградчтаи'^УортистПо
професия, които знаят и умеят да
привлекат децата и младите в
с1?ортния центьр.
Затова в предстоящия период компетентките спортни институции
трябва да предложат и приемат
приоритетни задачи за по-успешно
развитие „а физическата култура в
^
А.Т.

: Л ;Д

СЪОБЩЕНИЕ
"БРАТСТВО” ПУБЛИКУВА РЕКЛАМИ,
СЪОБЩЕНИЯ И ОБЯВИ ПО ТВЪРДЕ
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ.

щт
ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ
ТЪЖЕН ПОМЕН
от смъртта на нашата
НА 1 юни /събота/ 1991
обичана съпруга, майка,
година се навършават
сестра, баба, леля и снаха

СДАВЕНА
СТАНКОВА
акушерка от
Димитровград
На тоя ден в 10 часа ще
посетим вечното й жилице
в
димитровградските
гробища, ще положим цветя
и ще го залеем със сълзи.
Каним всички близки и далчени роднини,
проятели и познати с участието си да се придружат
в този тъжен момент.
Дните без Теб са непосиосимо тежки, но Ти
вечно ще живееш в спомена ни по своето човеко
любив и предана обич към всички!
Опечалено семейство:
съпруг Павле, дъщери Лиляна и Гордана, ссестра
Сиаска, братя Йсленко и Десимир, зетьове Ио рдан
и Никола, снахи Снежана и Дора, внуци Соня,
Емил, Ненад, Владан, племенник Павле, племенмички Миряна и Ангела, зълви Иевдокия,
Димитрина и Драгица.
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
ВИВА КОМЕДИАНТЕ!
На царибродските ми
съплеменннци
Прилича на провинция градецът мой
- а много симпатичен беше тойпросто да ти омилее всяка клюка
/във него и клюката е за наука/
и всеки жест направен от съседа,
и всяка ком-социалиетическа беседа,
и всички без сбогом избягали другари,
и всички на провинцията господари.
Във него беше всичко романтично,
живееше се даже идилично:
- Мълчи и ще си спасиш душата
- това го знаеха там и децата.
О, господи! Трудно ми е и да кажа
че, с думи искам просто да покажа
нещо, което при друга хора няма
- името си да прекръстват със наслада,
езкът да си сами не прзнават
и своята самобитност не познават!
Прости ми боже, но аз се ужасявам
от глупостите чужди! И не познавам
нито един народ на този свят велик,
който да се отрича от своя език!?!
У нас това е съвсема най-нормално
/макар че за науката е абнормално/
и факта, че сина не признава бащино име
и се отказва от своето презиме
и не признава и дядо си стар,
и довчера най - добрия си другар!
В провинцията възможно е всичко
всичко велико, в нея е мъничко...
- "Божествена комедия” од Данте
Внва комедианте! Вива комедианте!
Здеика Т. - Свнленкова

ШОПСКИ ХУМОР

ИЗОБРЕТАТЕЛ • НЕ ГО Е СТРАХ
Минава край селските
лозя Вуте, гледа и се чуди:
насред лозето неговият
приятел Пешо Заека копае
седнал.
- Бре, човече, що правиш? - смъмрил го Вуте. За резил че станеш у дело
село. Защо копаш седнал?
- Е па я опитах лежишком - чистосърдечно
отвърнал Пешо, - ама не
може!

Скарали се бяха двама
нашенци на сину.ра, единият вдигнал мотиката и
ударил лошо другия. И
...съд. А там били категорични - три години затвор.
Когато разбрала за
прИсъдата, жената на
осъдения се завайкала:
. Леле, мъжо, как че ги
лежиш тия три години?
. Не бой се, ма! - успо
я той. - Я колко
• КОГО ПИТАЛ коявал
мога да лежа, они не моМито Ганин и Трифон гат да ме осъдат на
Стойчов са сърдити от толкова
дълги години. Но не про
пускат случай, когато се
срещнат, да се посчепкат
със зезвзелъци. Ама все
гледат около тях да има
повече хора, за да бъде
ефектът по-силен.
Дошли
двама
В петък Трифон под драговитчани
в град. А в
карал овца на пазара и баш града частни магазини
на площада се случил колкото си щеш. Зяпнали те
Мито. И ето ти случката... от един дсГдруг, докато не
- Къде си подкарал тоя видели куп банани,
овен? - троснато пита
- А бре бае, я гледе! Оно
Мито.
и у наше село има борания
ама
толко голему нигде
- Това не е овен, а овца.
несъм видел!
- Па я не питам тебе, я
А.т.
питам овцата.

БОРАНИЯ

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН

Работническо-спортни игри • Перица Илиев
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М. ПЕТРОВ

ПОЛИТИКАНТИ”

НИЗ КРИВ
ВОДОТЕК
Не беше многу одамна ка се Станоя
Перуниката завана да работи у кланицата
Баща му остана да си гледа домаЬинството а он печапбар. Работи там година
ли две ли, и обърна чивтето. Баща му бил
улав, не умеял да чува стока, не чиниле
тия крави, не чиниле тия овци, немалко
сметка, това било, онова било - решил да
се удружи. Баща му се побесил, па и он
кандиса. Дигнаа кредит, направиа
кошари, насеят вешачки ливади, продадоа
си кравите и овците и задругата
/"Напредък”/ им докара от тия шарените
крави и овци. Убава стока, ама това ли е
за нас? Зазимува 1)и овците - досред зиме
они се оскубаат. Па ка почнаа да
пцивосуват, та половината Кравите до
пролетта - кожа и косЬи. Па върте две-три
годин, па не бива па смете те на кантаро.
После триста ядове додека се откачи от
кредито.
Видова-невидова дека тъка не бива
Станоя решил да се селл.и у град - немало
сметка да се живее на село. Баща му
нейте. Купи си човеко две нашинсЬи
кравици и си продължи како он що си
знае. Станоя ойде у град на квартира; одведе жена и деца там че ченовник. Зареза
баща му, нищо не му помага, он му нищо
не дава да носи од село и Станоя си остана на целинка.
Скоро беше една заран стретна Станоя
качил торба нарамо и по джадето плеска
пеш накаде границата.
- Ако ти бог дал? - праша го я.
- До Ъустендил...
- Що, нещо ли да купиш?
- Аха. Нещо шийер, ориз, зейтин. За
по-евтино, овде се не докупуе, скупотия...
незнам. Душа ми се тресе. Плата
маленка...
Казуем после на баща му.
- Ако му платата маленка, нивите са
големи. Нека дойде, па нека работи, те да
има. Не му се работи. Иска да му душата
на раат, там у държавното да се провира
осам саата, да му дадат плата, да си купи,
да ядне, па да си полегне. А я с бабицата
да се слуням по цел дън и ноч, арно ли
ми е? Ама требе.
Знам, не ти е арно. Разбирам и тебе и
сина ти. Но не сте вие виновни, ако се не
подносите, Народо е како вода; накаде му
накривиш - тамат тече. Само, проклети да
са тия що навъртат народо да тече у сувдолина.
Стоимен Шляпарата
Е, бай Стоимене и наше село има
станойковци. Отидоше по градищата,
зарезаше и оставише све на село, не се
сечайу дека старците йедва съшито но^е.
Ама да ти кажем: ко йе почело /не само що
йе мълечка платата, ама и с месеци не им
1)и давайу/, че се върчайу и че целивайу това
що замочаше. У зло време - вода тече у
суводолину. Колко по-рано разберу това
по-арно за ни. Само да смо живи да
видимо!
Манача

С Указ «а през идента на СФРЮ
Йосип Броз Тито от' 1 4 фебруари 1975
година издателство "Братство” е удос
тоено с Орден братство н единство със
сребърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и
графическа дейност и за принос в раз
витето иа брастството и единството
между нашите народи и народности.

БрдеетЯо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА
НАРОДНОСТ, В ЮГОСЛАВИЯ

Просвета , ул "Войвода Гойко” Но 14, 18000 Ниш.

