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Новият председател на спс; 
заяви, че на всички трябва да 
бъде ясно, че СПС е най- 
голямата партия в Сърбия, 
която осъществи висока изборна 
победа Път на нейната дейност 
ще бъде грижата за народа и
ОПОЗИЦНяУа? 8 Не додвоРяване на

ата сед- 
ор на 

ия на 
ра д-р 

едседател на 
на Главния 

заседанието 
вуваха 89 и всички 

гласуваха Иович. Ръководната си 
Функция в СПС д-р Борисав 
Иович ще изпълнява 

а и по- нататък ще 
П редседателството

ГОДИНА XXIX
• ЦЕНА 5 дин

ТЕМА НА СЕДМИЦАТА
Към края на минал» 

мица Главният отб 
Социалистическата парт 
Сърбия единодушно избс 
Борисав Йович за пре 
СПС. От 111 чланове 
отбор 
присъст

ОПАСНА
ПОЛИТИКА КРАТКОТРАЙНА 

СЕНЗАЦИЯ ИЛИ НОВО 
СЕМЕ?

на

Ф Високата политика никога не е наивна дейност. Пълна 
е с много опасности. Все пак най-опасно е когато някой се 
почувствува абсолютно надмощен и когато силата залуди 
главата му. Тогава критериите му може да бъдат несигур
ни, а последствията несъблюдаеми.

Американската политика

во
бъ

лонтерски,
-ъде член на 
на СФРЮ.

/По-обширно на стр.З/
.

Ф Републиканските 
всички правителства ще извадят от сила 

пРеДписвния, с които се осуетява свободната 
циркулация на стоки и услуги на единния югославскикъм външния свят тези дни 

се намира именно пред такова изпитание. Всички ние, на 
които Америка отколе беше символ на приятелска страна, 
чиято истинска сила са разпрнщените енергии и 
възраждането, отвореността на обществото, което дава 
шанс на младите, тези дни чувствуваме горичивина и 
неспокойствие... Случаят със Сърбия и фамозния Никълсов 
амандман, разбира се, не е събитие, което може 
съществено да определи по- нататъшната съдба на света. 
Обаче грешка е ако не се посочат и 
премиен на американското зловолие, което по отношение 
на Сърбия толкова много прилича на изнудуваие, че е 
тежко да се говори за него. Може ли другояче да се разбере 
изявлението на най-висшия дипломатически представител 
на първата сила на света, според което, ”ако Сърбия 
създаде възможност за избиране на Меснч”, държавният 
секретар Бейкр може да преразгледа политиката си и да 
анулира Никълсовия амандман?

ЧЕТЕТЕ В БРОЯ:
Не е малък периодът, в Също 

който субектите на югос- рено"Съюзното управление
'-Ле напътствие*!^ всички* кшт-

логовор* от^полза за^сичмъ ^„и^тДа "ДДД 
Целокупните обстоятелства изпълнителен съвет за 
в Югославия и сега не са плащане на мито и други 
иаинпяи*иятни за из- вносни даждия”, понеже 
намиране на общополезни републиканските прави- 
решения, но все пак тези телства вече няма да 
дни беше намерена пролука, пренасочват тези средства и 
през която разумът се ще ги внасят в съюзния 
изплъзна от челюстите на' бюджет 
междурепубликанските и 
междунационалните 
конфронтации. В началото 
на седмицата председателят 
на Съюзния изпълнителен 
съвет Анте Маркович и 
председателите на репу
бликанските правителства 
постигнаха договор за без
препятствено функцио
ниране на ед 

-и

така е догово-

гтЦАГИБРОДСКА . ДИМИТРОВГРАДСКА 
1 ИМНАЗИЯ

не се осъдят някои ЦВЕТАН ДИМОВ: ПОКОЛЕНИЕ, 
КОЕТО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ 

ЗАБРАВИ
Юбилеят на царибродската гимназия е повод да 

посетим Цветан Димов в Славния и да поискаме да ни 
разкаже нещо за работата на шестокласната гимназия в 
Цариброд по време на бивша Югославия.На фона на драмати

чната политическа криза в 
нашата страна договорът на 
съюзния и републикански
те премиери се очертава 
като истинска сензация, 
още по-вече, че става дума 
за споразумение в най- 
важната област на обще
ствения живот - в иконо
миката. За какво става дума: 
за краткотрайно разкъсване 
на черните облаци на югос
лавското небе или за семе 
на желателния положите
лен обрат, което е никнало 
под дебелия сняг и скова
ващите студове на поли
тическите пререкания и 
въоръжните конфликти? 
Само дните пред нас могат 
да "кажат” коя от тези ал
тернативи ще си избори 
право на живот, а в сега
шния момент, ние, граж
даните на Югославия, 
имаме право само на малка 
надежда, но не и на "прозор- 
лив” оптимизъм. Защото 
договорът за премахване на 
една от бариерите на 
единния югославски пазар 
може да бъде първата 
крачка по дългия път до из
хода от кризата, но не може 
да излъчи никакви поло
жителни ефекти все докато 
не започне истинско раз
ведряване над югославските 
простори. А дотогва - само 
здраве да е...

При това е много тежко да се приемат мнимите 
обяснения на грубия и недипломатичен американски 
натиск. Уверени сме, че Америка нейните представители 
например добре знаят, че днес в Сърбия има много повече 
демокрация и плурализъм, отколкото в Хърватско на 
Туджман... Америка също така добре знае - напразно е да 
ни уверява в противоположното - че изборите в Сърбия 
бяха много по- демократични, отколкото ги оценява 
нейната държавна администрация след половин година... 
Разприте във връзка с контрола над средствата за масова 
информация или за правителствения оптимизъм, отнасящ 
се до икономическото развитие, са връстници на всички 
многопартийни избори във всички западни страни... И най- 
сетне, трудно е да се повярва, че на Америка не е ясно, че 
в Косово всичко може да се разреши, всичко, което пред
виждат международните конвенции, само ако 
представителите иа тамошните екстремни и за съжаление 
твърде влиятелни движения и организации се откажат от 
единоъената си цел, за която тези дни говори техният 
главен ръководител Реджеп Чося: "създаване на голяма ал
банска държава от двете страни на днешната държавна 
граница”. На Америка тряба да бъде ясно, че пито една 
политическа организация в Сърбия не смее да се съгласи с 
такова прекрояване и разкъсване на Сърбия.

Кои са тогава причините, истинските причини, за тази 
груба, недемократична, дори и нецивилизирана 
американска политика към тази част на Югославия? 
Сигурно е, че това не е желанието Югославия да се запази 
като цялост. Боим се, че под този натиск Югославия по- 
лесно ще пръсне. Другояче щеше да бъде ако най-ам
бициозната сила на съвременния свят беше изградила по- 
справедливо отношение към всички.

Когато всичко се събере, онова, по което Сърбия се 
различава от останалите части на тази зона на ”пен- 
тагонала”, е нейната неготовност предварително да заяви, 
че Америка или някоя друга сила ”се различава от всички 
останали” и че именно тя е онази сила, която трябва да 
бъде наша ”защитиичка”. Такива изявления много лесно 
можем да намерим в повече публични изказвания 
председателя Туджман...

Вярваме, че целият ”пентагонал” е замисъл за 
разширяване на европейското сътрудничество и отваряне 
на границите в духа на европейските стремежи, които бяха 
поздравени най-напред от Сърбия. Защо тогава 
американската политика проявява толкова голямо раз
бирателство за установяването на твърди, държавни 
граници в Югославия? Вместо да смекчава граничните 
делби там, където границите са междудържавни, тя 
подкрепя начинание за създаване на нови държавни 
граници там, където ги няма!

Грубата и непредизвикана нападка и натиск на Сърбия 
без истински повод и причина е заплаха не само за 
Югославия. Този натиск наглед представлява малък повод 
но умните хора трябва да знаят; че последствията 
обикновено са много по-големи от повода. За това тряба да 
помисли всеки, -а *особено дипломатическите 
представители на най-голямата световна сила, която смята 
себе си най-развитата световна демокрация.

Натискът и демокрацията не вървят заедно. Унижение^ 
то и прияателството още по-рядко.

(Съкратена версия на коментара на д-р Александар 
Пърля, главен и отговорен редактор на в-к "Политика”)
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КАКВО СТАВА С АБИЦИОЗНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОЕКТ НА ВЛАСИНА?

ПРОЕКТИРАТ СЕ 
"ТУРИСТИЧЕСКИ МАХАЛИ”

инния югос
лавски пазар!

Определяйки се за "по
литика на отворен пазар и 
свободна циркулация на 
стоки и услуги, свободни 
стоково-финансови процеси 
от всички краища на Юго
славия на единния югос
лавски пазар”, републи
канските правителства "ще 
извадят от сила всички 
предписания, приети въз ос- 
нова на републикански 
закони, с които не се допус
ка свободен оборот на стоки 
и услуги и по този начин се 
осуетява функционирането 
на единния югославски 
пазар”. В съобщението от 
събранието на премиерите 
още се подчертава, че 
седателите на репу 
канските правителства "са 
поели задължението да 
вземат рещения в рамките 
на компетенциите си за 
реализация на договора, от
носно да предложат на 
скупщините изменения и 
допълнения в законите, ако 
е необходимо, като запо
чнат от 1 юни 1991 година”.

За да се запази природ- традиционните селски 
ната среда и духът на махали. - На "черната борса” 
традицията, туристичес- квадратен метър на Власина 
кото селище ще бъде кон- струва 30 - 40 марки!? 
ципирано по образеца на
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ДИМИТРОВГРАД БЕЗ "МАЙСКИ СРЕЩИ”

КРАЙ НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ 
ИЛИ...

Доскоро беше немислимо и 
представляваше истинска ерес 

въпросът защо се 
"Майските срещи”

в Димитровград. Тази 
май мина като съвсем 
ден.

дина 25 
икновен

го
об|да се постави

организаиратпред-
бли- стр. 5

ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД 
от 2 до 8 юни 1991

стр. 10
К.Г.

ОБЩИНА™ НА ПОСЕЩЕНИЕТО СИ В БОСИЛЕГРАДСКА
на

МИЛУТИН БОГДАНОВИЧ В 
ДОЛНО тлъмино

В разговора с народния представител, както се и очакваше, 
доминираха въпроси от областта на комунално - битовата 
проблематика, но не изостанаха и въпроси от други области.
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ПРИТУРКА: ”ГИД” - 
ДИМИТРОВГРАД

стр.9
НАСКОРО ТВ 
"ЦАРИБРОД”!

ЗАПИСАНО В БОЖИЦАЗвучи невероятно, но е 
вече факт - наскоро всички 
граждани на Димитровград, 
приключили се на кабелната 
телевизия ще могат в 
определно време да гледат 
Телевизия "Цариборд"!

стр. 8

ГОЛЯМО СЕЛО 
С МАЛКО 
ХОРА И 
МНОГО 

ПРОБЛЕМИ
стр.5



]ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ

§Ш§1Щ
'1} ,,,1 л III правителство за да може да продължи с пред.

СЛЕДИ С-АЩ присгитс реформи, добавяйки че кооперирането с
„ отлслпи републики в Югославия сега изобщо неЮгославия е фактор на европейската сгабил- у/р,жшт,

пост и даваме подкрепа на мс м цаРС|зро- ”|1с желаем да се намесваме в каквито и да е 
пейскатаРоСбщ1ЮсТтлюксембургският министър- вътрешни работи, но се надяваме че ще дойде по- 
нредссдатсв Жак Сантср преписки* ежедпев- ДТЕЖ5Й

"И1<Сантср подчртал, че посочената официа-нма

предстоящото сиМпо0ссщ?ние в нашатаРстрана, институтите", заявил председателят на Евро. 
Очаква сс тогава в Белград да пристигне и

СВЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
КРАН МАДРАС В ЮЖНА ИНДИЯ

УБИТ РАДЖИВ ГАНДИ
Убийството на Ганди 

разтревожи почти целия свят. 
Той стана жертва на най- 
мрачните сили на днешния свят, 
които проповядат сепаратизъм, 
терор и се служат с най- 
примитивни средства за своите 
цели.

Водачът на Конгресната индийската Конгресна партия, 
партия на Индия и бившият който от 1984 до 1989 година бе 
индийски министър - пред
седател с убит на 21 май със 
специална взривна бомба в милитантнитс тамилски ор- 
южношщийскатадържаваТамил ганизации от Шри Лаика и 
Наду, когато бил по агитация за противниците му в Индия - 
предстоящите избори. съобщиха осведомителните

Бомбата сксплодирала в агс||ции' 
градчето Срипсрумудура, 40 ки- Да припомним, че 1 аджив

и министър-председател па 
Индия е трагична жертва на

НАТИСК БЕЗ ПРИЧИНА И 

ПОВОД
Ръководството па Конгрес

ната партия остана без водач и за 
лидер на партията предложи 
сътругата на починалия пред- 
ссдатсл-Соня Ганди, иначе по 
потекло от Италия. Обаче Соня 
Ганди нс сс съгласи с това и 
въпросът с наследника на Ганди 
на този отговорен пост остана 
открит.

НЛ ИИКЪЛСОВИЯ АМАНДМАНв УСПЕШНО ПОСЕЩЕНИЕ НА АНТЕ 
МАРКОВИЧ В ПАРИЖ ЖАК САНТЕР И ЖАК ДЕЛОР'НАПРАВИХА_ДВУДНЕВ- 
НО ПОСЩ ЕНИЕ В БЕЛГРАДФНАТРУЛВАТ ЛИ ВОЙСКИ НАШИТЕ СЪСЕДИ 
КРАЙ ГРАНИЦАТА С НАШАТА СТРАНА?

Американците най- 
сетне премахнаха воала от 
фамозния Никълсов аман- 
дман, въз основа на който 
трябваше да бъде прек
ратена американската 
помощ на нашата страна.
По решение на държа
вния секретар на САЩ 
Джемс Бейкър този доку
мент е изваден от сила за 
всички в Югославия, 
освен за Сърбия. Тази 
селективност предизвика 
остри реакции в нашата 
република. Многобройни 
политически и културни 
личности отправиха ос
три забележки по адрес на 
американската админи
страция, в които се под
чертава, че оценките на 
Стейт департмент за на
рушаване на човешките 
права и за най- голямата 
вина на Сърбия за тежката 
политическа криза в Юго
славия са, обида за сърб- 
ския народ, неосновател
на дискриминация и из- 
нудуване на Сърбия и 
груба намеса на САЩ във 
вътрешните работи на 
Югославия.

И най-новият френско- 
югославски диалог е още 
едно от многобройните 
потвърждения на един 
поразяващ факт: нашите 
приятели в чужбина про
явяват много по-големи 
грижи към нас, отколкото 
ние към себе си. В Москва 
президентът на СССР 
Михаил Горбачов и 
министър-председателят 
на Италия Джулио Ан- 
дреоти съвместно изра
зиха надежда, че Юго
славия ще съществува и 
по- нататък. От Западна 
Европа непрекъснато ни

Погребението на Раджив 
Ганди стана на 24 май чрез изга
ряне на тялото на легендарния 
лидер по прастар хинду обичай, 
а специално подготвената клада 
подпали 17-годищният му син 
Рахул Ганди. Също както тоя 
запали кладата на убитата си 
майка преди 7 години. 
Кремацията бе извършена ма 
брега на река Ямупа, а пепелта е 

Ганди през 1984 година дойде на разсеяна но огромната индийска 
кормилото на Конгресната 
партия след убийството на 
майка му Индира Ганди, иначе 
дъщеря на прочутия борец за 
Индия и мира в света Джавахар- 
лал Перу.

осъщес-пълноценно 
твяване на човешките 
права в Сърбия и Юго
славия. Особено ^нераз
бираемо защо въпросът за 
човъшките права в Косово 
не беше повдигнат в мо
мента, когато там бяха 
убивани сърби и черно
горци, когато имаше из
насилвания, оскверняване 
на гробове, опожаряване 
на манастири и реколта, а 
се повдига сега, когато Ре
публика Сърбия предприе 
законни мерки да се пре
пречи пътят на насил
ието над сърбите и чер-

На снимките: над жив 1 анди на един митинг и традционната 
кремация, в която учествувал и синът му Рахул Ганди

лометара южно от град Мадрас, 
административен център на 
държавата Тамил Наду. От 
експлозията загинали още 
десетина души.

Раджив Ганди, лидер на

територия.

На погребението на Р.Ганди 
присъствува и югославска 
делегация

В ЕВРОПА ЩЕ СЕ ФОРМИРАТ

СИЛИ ЗА БЪРЗИ ИНТЕРВЕНЦИИ

НАТО планира създа- НАТО и тя ще предста
вяне на "огнена бригада” влява гръбнак на бъде- 
със 70 до 100 хиляди щата европейска страте- 
войници, която може 
бързо да интервенира в 
която и да е част на Ев
ропа. В състава на тази 
голяма войскова част ще

заявил, че окончателното 
решение за Нормирането 
на сили за бързи интер
венции ще бъде прието 
през следващата седмица.

Само още е спорно кой ще 
бъде командир на "ог
нената бригада”. Има 
предложение да бъде 
британски офицер, обаче 
на това се противят гер
манците, които търсят с 
тази бойска да командува 
германски генерал.

гия на западната военна 
алианса.

В едно интервю за лон- 
донски "Юропиен”

има войници от всички 16 генералният секретар на 
държави - членки на НАТО Манфред Вернер

ПОДКРЕПА НА СЕ
ПАРАТИСТИТЕ 
КОСОВО

"Оценките на Стейт 
департмент не може д; 
бъдат приети като добро
желателни, понеже пред
ставляват пряка подкрепа 
и насърчение на албан
ските сепаратисти в Косо
во и Метохия и акт на 
намеса и арбитриране във 
вътрешните работи на 
независима и суверена 
държава” - между другото 
се казва в съобщението на 
Правителството на Репу
блика Сърбия, прието на 
27 май 1991 година. ”Те5и 
оценки не може да бъдат 
приети и затова, че Репу
блика Сърбия с цялата си 
политика се застъпва за

В

ПОДКРЕПА НА ЮГОСЛАВИЯ: Жак Сантер и Жак Делор
ногорците в тази част на 
нейната територия. Това е 
известно и на правител
ството на САЩ, както са 
му познати и действител
ните причини за пробле
мите в осъществяването 
нач човешките права в Ко
сово и Метохия и причи
ните за конституционната 
криза в Председ 
твото на СФРЮ”.

МАРКОВИЧ: "ВРЪЩ
АМЕ СЕ С ГОЛЯМ 
ОПТИМИЗЪМ”

"Дойдохме с надежда, 
връщаме се с голям опти
мизъм и самочувствие 
поради пълната подкрепа 
на реформата, демокра
тизацията и единството 
на нашата страна” - заяви 
председателят на Съю
зния изпълнителен съвет 
Анте Маркович в края на 
посещението си във фре
нската столица Париж, 
което приключи в мина
лата събота. Тези думи на 
съюзния премиер отраз
яват същността на не
говите разговори с Френ
ския президент Франсоа 
Митеран, премиерната на 
Франция Едит Кресон, 
голям брой министри и 
други представители на 
френското правителство, 
генералния секретар на 
ОЕЦД и много личности 
от света на бизнеса.

МАКЕДОНСКИ СЪБОР В 
БЛАГОЕВГРАД изпращат благоразумни 

съвети и вдъхновяващи 
кураж изявления, а зав- 
чера в Белград пристигна 
мисия на Европейската 
икономическа общност на 
най- високо равнище: 
двудневно посещение в 
нашата страна направиха 
Жак Сантер, председате- 
лствуващ Европейския 
съвет, и Жак Делор, пред
седател на Изпълнит-ел- 
ната комисия на ЕИО. В 
Югославската столица те 
се срещнаха и водиха раз
говори с председателя на 
Съюзния изпълнителен 
съвет Анте Маркович, 
членовете на Председа
телството на СФРЮ и 
председателите на югос
лавските републики.

Точни ли са информа
циите, според които на
шите съседи България, 
Гърция и Албания натру
пват войски край грани
цата с нашата страна? - 
попита един делегат в 
Скупщината на СФРЮ на 
заседание на Отбора за 
външна политика и не 
получи конкретен от
говор. Сръджан Керим, 
помощник-съюзен сек- 
ретар на външните рабо
ти, отговори, че отговорът 
на този въпрос трябва да 
бъде потърсен от Съю
зния секретариат за 
народна отбрана.

Съгласявайки се със 
създаването на такива 
сили ”Юропиен” в отдел
на статия изтъква, че тези 
сили би могли да бъдат 
употребени в Югославия 
да бъдат спряни етничес
ките конфликти, които я 
застрашават. Тези сили в 
Югославия биха действу
вали в сътрудничество с 
ЮНА.

От 25 до 27 май в Бла- жателно реагираха на 
гоевград - Пиринска Ма- тази провокативна мани- 
кедония се проведе фестация. Лидерът на 
вторият пореден "Велик БСП Александър Лилов 
народен съоор”. Първият бе заявил, че неговата 
подобен събор на ”маке- партия не се намира 
донските българи” е бил между организаторите на 
още през 1933 година, срещата и че се надява, че 

този събор "няма да ко- 
Касае се за манифестация мплицира вече достат- 
на известната великобъл- ъчно сложната балканска 
гарска организация ВМРО обстановка”.
- Съюз на македонските 
дружества (СМД), в която 
членуват - както се казва - 
"бежанци и техните 
потомци от Вардарска и 
Егейска Македония”.

ателс-

НАКРАТКО БЕРЛИН: Немците се готвят за 
Югославия! Това се получава от един 
написал Норберт Ганзел, заместник председател на 
Социалдемократичната парламентарна група, след 
своето посещение в Югославия и разговорите, 
които водил с повече югославски политически 
дейци (Месич. Лончар, Милошевич, Кучап).

АТИНА: Гръцкият вестник ”Катимерини” 
раел спира мировата инициатива понеже не е критикува прелома в американските становища 

показал готовност да приеме формулата към Югославия и Балканите, оценявайки че се 
"територии за мир”, при което не иска на Сирия да касае за различни национални лобни”. Този в-к 
върне Голан. критикува острото становище на САЩ против

НАТО: НАТО планира да създаде -боеви Ж,"Т'ЛС„Т“™ Това ст’““и1|« "а
бригади”, конто да имат 70 до 100 хиляди души и ^ ^ в пР0ТИВ0Вес с гръцките интереси, подчер-
конто ще могат да ннтервенират в която и да е част тава “ в сжедисв,,ика- 
иа Европа. В състава на тази едииице ще бъдат
войници от всички 16 страни-членки на НАТО и РИМ: Италианското правителство 
та занапред ще бъде основен лост в стратегията на да върне в Албания всички избягали албанци 
западната военна алианса. Генералният секретар на до 15 юли не получат статус на политически 
НАТО МАнфер Вернер пред лондонския ”Юропи- бежанци и не намерят съответна работа. В Италия 
ен” заявил, че рещение за формиране на сили за се намират 24 хиляди албански бежанци. Най- 
бързи интервенции в Европа ще бъде взето през тази голяма част от тях са пристигнали през 
седмица. Адриатическо море през март т.г.

разпадане на 
отчет когото

Основната цел на 
събора, според думите на 
лидера на ВМРО - СДМ, 
доцент Димитър Гоцев е 
"изказване на родол- 
юбието и утвърждаване на 
пътя за бъдещето освобо
ждение и обединение на 
българската нация”. На 
събора присъствували 
гости от много краища на 
света.

МОСКВА: В съветските политически кръгове 
и всред чуждестранните наблюдатели се оценява, че 
е дошло до пълен застой в усилията за свикване на 
международна конференция за траен мир на 
Близкия Изток. В тукашните кръгове се изтъква, 
че Из

се заканва 
| коитоВодещите полити

чески партии в България - 
Социалистическата и 
Съюзът на демократичес
ките сили твърде въздьр

2 страница БРАТСТВО • 31 МАЙ 1491



[актуално • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНО
ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗ А^СЕ ЗАКАНВАЛО ХАОС^КРЪВШПЧШТШЕ^ УСЛ0ЖНЯВАТ. ОБЩАТА ОБЩЕСТВЕНО-

ЮГОСЛАВИЯ ИМА 23,5 МИЛИОНА
ЖИТЕЛИ

Това съобщи Съюзният - На правителството толкова Конструктивният принос на 
опозицията към развитието и 
напредъка в Сърбия на правите
лството би добре дошел.

ИНЦИДЕНТИ СРЕЩУ 
ЮНА В СЛОВЕНИЯ

бързо и решително реагира:изпълнителен съвет във основа не пречеше и критиката от пър-на първите резултати от таз
годишното преброяване на

арестува коменданта на Янши-вите месеци, колкото и несъо- ната териториална отбрана и 
сътрудниците му, които били 
изследвани и пуснати, след из
вестно време. В Словения нас- и програмата на партия на 
тава истинска тревога. В народа мнозинството в парламента. Да 
се разпалва антиармейско бъда ясен, демократическата 
настроение, започват демон- процедура на многопартийния 
страции в >1арибор, покушения парламент за нашата партия е 
срещу казармата: изключване на полезна и като конструктивна 
вода и електрически ток, критика и като облика на 
демонстрации и блокади на търсене на най-добри решения в 
военните обекти. При това един интерес на нашите граждани, 
гражданин загива след като се Обаче, когато застъпванията на 
качва на военен транспортер и опозицията не са за нас прием- 
пада под него. ливи от гледна точка на нашите

тветствуваща на парламентар
ните демокрации. И една такава 
критика би била полезна ако 
беше мотивирана от общес
твените интереси и усилието 
Републиката да се развива. Но, за

населението. По-точно, на 31 
март тази година Югославия е 
имала 23,475,387 жители или 4,7 
на сто повече отколкото с преди 
десет години. Под този проценат 
е останала Войводина, където 
броят на населчението е нама
лял с 1,1, на сто а нейвече се е 
увеличил в Косово - с 23,4 на сто. 
Данните за броя на населението 
в Косово са дадени въз основа на 
преценка, тъй като албанските 
политически партии там орга
низираха шкипетарското насе
ление да бойкотира преброя
ването.

МАРИБОР След пленя вая е на двама от ЮНА
Сърбия, Македония и Косово и 
Метохия.

В Републиката Словения 
фактически има две войски. Една Поради изключително 

лошото време на (власинското 
плато бе навалял голям сняг 
през нощта и вилнеше истинско 
зимно време) организаторите 
решиха тържеството да се 
състои в Сурдулица. В утрините 
часове положиха цветя на памет- 
ниците на народните герои 
Ратко Павлович, Мето Байрак- 
тари и други край Власинско 
езеро.

Поуката от това е ясна: ЮНА програмни становища, не може 
да се правят компромиси, без 
разлика на политическия шум, 
който се прилага и на натиска, 
който се упражняват.

няма да позволи да се нарушава 
честта и достойнството на 
нейните войници и командири.
Те са защитници и границите и 
териториалната цялост на 
Югославия докато тя същес
твува. А Югославия съществува. Социалистическата партия на 
Армията има строго и прецизно Сърбия е най-голямата партия в 
определени задачи и никоя сила Републиката, че е спчелила 
не може да я осуети да ги висока изборна победа и че 

пътят на нейното действуваме не 
ОТГОВОРНОСТ ЗА БЪДЕ- може и няма да бъде умилкване 

на опозицията, но грижа за 
народа, за гражданите, които и 
дадоха доверието си, а преди 

От изложението на Б.Йович всичко за работниците, селяните 
на заседанието на Главния отбор и останалите социални слоеве, 

чиито интереси тя представлява 
и защищава.

В Дома на Културата в Сур
дулица пред гражданите и гос
тите говори подпредседателят 
на Народната Скупщина на 
Сърбия д-р Павич Обрадович.

Обрадович припомни на 
революционната традиция на 
този край и подчерта:

- Критикуват ни, че уж ръко
водството на Сърбия се застъпва 
за разпадане на югославската 
държавна общност, че Сърбия 
иска на другите репу-блики и 
народи да наложи своя модел за 
бъдещето устр 
славия, че се ос 
чена велика Сърбия. Това е 
лицемерна, цинична и абсолутно 
неоснователна критика.

По-нататък д-р Обрадович 
подчерта че Сърбия е решила да 
остане в Югославия равноправ
но с другите югославски народи, 
които желаят това и на всички 
трябва да бъде ясно, че Югосла
вия не може едностранчиво да се 
разтуря да се напуска и 
раздружва.

- Има много причини - 
продължи Обрадович - за това 
наше становище. Три милиона 
души от сърбския народ дадоха 
своите животи д двете световни 
войни за Югославия. Вън от 
Сърбия днес живеят също така 
около три милиона сърби.

В продължение на речта си д- 
р Павич Обрадович каза:

Според статистическите 
данни по федералните единици 
увеличението на населението от 
1981 до 1991 година изглеждат 
така: Югославия 22,424,711 /през 
1981/, 23,475,387 /през 1991/ 
проценат +4,7, Босна и Хер
цеговина 4,124,256. 4,354,911+5,6; 
Черна Гора - 584,310:618,327 
+5,5; Хърватско - 4.601,469: 
4,763,941 + 3,5; Македония - 
1,909,136:2,033,964 + 6,5; 
Словения - 1,891864:1,974,339 + 
4,4;' Сърбия (общо/ 
9,313,676:9,721,177 + 4,4; Сърбия 
/без покрайнините/ - 5,694,464: 
5,753,825 + 1,0; Косово и 
Метохия - 1,584,440:1,954,747 + 
23,4 и Войводина - 2.034,712: 
2,0012,605, процент -1,1.

ВСЕ ОЩЕ БЕЗ ПРЕД
СЕДАТЕЛ

- На всички трябва да бъде 
ясно - подчерта Йович - че

изпълни докрай.I :Шт*
ЩЕТО НА СЪРБИЯ

ойство на Юго-
ори за така наре-на СПС

- Никога в следвоенния 
период Югославия не е имала 
по-тежки нито по-сложни поли- ще увеличи своята активност и в 
тически проблеми. Отговор- търсенето на пътищата за разре- 
ността на нашата партия в тези шаване на югославската криза и 
обстоятелства е изключително за разрешаване на проблемите 
голяма и затова, че е на власт, вътре в Сърбия, а особено трябва 
пък от нейните становища и да засили политическата си ак-

Тъкмо затова нашата партия
Д-р Драгутин Зеленович

е легална - Югославската народ
на армия, а другата - нелегална, 
войската на т.н. териториална 
отбрана, чийто творец е 
известният Янез Янша, един от 
най-активние заговорници за 
откъсване на Словения от 
СФРЮ и за пропъждане на 
легалната въоръжена сила на 
страната от Словения. Словен
ското ръководство постоянно 
сее омраза срещу ЮНА сред 
населението. Напоследък и 
младите войници от тази част на 
Югославия не отиват в ЮНА.

В такива обстоятелства 
възникна и инцидентът между 
"войската" на Янез Янша и час
тите на ЮНА, в Марибор, станал 
на 23 и 24 май т.г.

"Войниците" на Янез Янша 
арестували разпитвали и пус
нали един офицер и един войник 
на ЮНА. Командуването на 
Мариборския корпус на ЮНА

жал, това не бе така. Критиката 
бе насочена към дисквали- 
фикация на правителството като 
съставна част на опита да се 
превеземе властта по непар- 
ламентарен начин. В това във 
всеки случай трябва да се види 
липсата на политическа култура, 
компетентност и обществена от
говорност.

Критикува се от позицията 
на недостатъчно ясни собствени 
програми и становища, а често 
се дава предимство на интер
есите на партиите за завзимане 
на властта над националните ин
тереси, което в днешните и 
твърде сложните условия може 
да има, а страхувам се че вече и 
има, големи последици за 
сърбския народ, особено за 
онази част, която живее вън от 
Република Сърбия. Може да се 
каже, че и днес всеки, който не 
бърза на влака, търси оставака на 
правителството, а най-често и не 
знае защо...

Искал бих да кажа, че 
критиката на политиката на пра
вителството на икономически 
план е дълбоко противоречива 
Главните опозициони партии в 
Сърбия не само че не критикуват 
катастрофална политика на 
Съюзния изпълнителен съвет но 
му дават пряка или косовена 
подкрепа. Изглежда че не им 
пада на ум, че с това поемат от
говорност за последиците от 
политиката на съюзното 
правителство. На друга страна, 
опозиционните партии крити
куват и оспорват развойно 
ориентираната политика на 
правителството на Сърбия, 
което прави големи усилия в 
републиката да се смекчат с 
неблагоприятните последици на 
съюзната политика

На изборите победи парти
ята, чисто е тОва правителево.

Вече цели две седмици Юго
славия е без председател и под
председател на Председате
лството. Гражданите почти 
свикнаха; с едно такова ненор
мално положение. Свикнаха и на 
ежедневните престрелки по 
въпроса - избран е председател, 
не е избран, може да бъде Месич, 
не може да бъде, защото повече 
пъти е заявил, че ще бъде пос
леден председател на Пред
седателството. Някои /не без 
причина/ го нарекоха гробар на 
Югославия, влиятелни кръгове 
от чужбина му дават подкрепа, 
натискат противниците му, 
заканват се с икономически /и 
други/ репресалии.

Предствява се свикване на 
Председателството през тази 
седмица, но кога ще стане това и 
как ще се решава този много 
наболел проблем е голяма и 
тревожна загадка за всеки югос- 
лавски гражданин. Защото 
блокадата на институционалния 
Център на страната като рак- 
рана се разпространи по всички 
тъкани и държавния организъм. 
А становищата по този въпрос 
във върховете на страната са 
непомирителни и диаметрално 
противоположни. Остава да се 
надяваме, че ще надделее 
здравият разум.

СТО ДНИ НА ПРАВИТЕЛ
СТВОТО НА РЕПУБЛИКА 
СЪРБИЯ

тивност сред членовете и 
процес на народа. Готовността на партията 

и членовете и трябва да бъде в 
унисон с положението, а то 

в Републиката и в цялата търси да извършим съответни 
страна. Върху нашата партия кадрови промени в рамките, 
пада отговросността за които ни позволява Устава - каза 
бъдещото положение на Сърби, на края д-р Борисав Йович, пред- 
а оглед на нашата реална седател на Социалистическата 
позиция и роля, на определен партия на Сърбия, 
начин и на целия сърбски народ, 
в разрешаването на югос- ДУЛИЦА 
лавската криза.

.- Като партия сме длъжни 
и отговорни благовременно да 
откриваме проблемите

и да дефинираме нашите 
политически становища, а 
правителството на нашата дири, бойци от НОБ, младежи и 
Република е длъжно да води ученици, работници и граждани 
политика съгласно становищата от много градове и села в

политика и много зависи по
нататъшния 
събитията и

ТЪРЖЕСТВО В СУР-

- Държавните органи на 
Република Сърбия ясно и гласно 
изказаха своя протест срещу 
драматичния егзодус на сърбите 
в Хърватско, какъвто не познава 
днешна Европа. Търсиме пос
ледователно зачитане на правото 
на живот и труд, защита на 
имуществата, личната сигурност 
и националните права на сърб- 
ското население в Хърватско. 
Търсиме да се прекрати с 
дискриминацията на сърбите в 
Хърватско и с терора над тях, 
компетентните органи в 
Хърватско веднага да възпо- 
ставят правна сигурност и да 
създадат всички условия за по- 
скоро завръщане на жените, 
децата и другите граждани, кои
то пред страха за собствените си 
животи избягаха в Република 
Сърбия и все още се намират да
лече от своите домове Преду
преждаваме веднага да се прес
тане с по-нататъшно повишение 
на междунационалните напреже
ния и с трагичните разплати 
между хората, както и с анти- 
сръбската пропаганда в Хър
ватско.

26 май, 1991 година. Дваде
сета юбилейна среща на "Бра
тството и единството”. Учас
тници: запасни военни коман-

По повод първите сто дни на 
работа на правителството на 
Република Сърбия, председа
телят на същото д-р Драгутин 
Зеленович в интервюто за в-к ”П- 
Олитика” във връзка с комлли- 
кованите обстоятелства, в които 
работи неговият кабинет, между 
Другото каза:

) \у Щ 11 •
Сг.Ст.
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СКУ1МЦИИЛ В ЕЛБУИШИЦЛ

""^ВОДОСНАБДЯВАНЕ,
БЮДЖЕТ,

ГРАДОУСТРОЯВАНЕ...
г 1 водата струва 13 динара „ата. Напротив, бяха набе- 

куб.,., докато в Беда Па- лязани редица допълни- 
ланка е 7, в Димитровград телни мероприятия, с ко- 
10, в Пирот 3,70 и т.н, ито да се ускори градоу- 
Значително по-евтина е и строяването на Бабу- 

Ниш. Изнесени бяха шпица. Искристализира 
редица забележки по се становище, че занапред 
адрес на "Комуналац” в ще трябова да се пред- 
Бабушница, който се приемат още по-енерги- 
грижи за водоснабдява- чни мерки, за да се по- 
нето и поддържането на строят градски улици, 
канализационната мрежа, тротоари и др. инфра- 
Имало е случаи когато на структурни обекти до 

водата повечето квартали в града, 
които са комунално

БАБУШНИЦА

т™ом*шКш1йи"._.
момента една трета от работни
ците са "техноложки излишек” - 
каза Йованович. В 
цехове на 'Тигър” не е така. И 
какво да се прави сега? Как да се 
обезпечи работа и препитание 
тези хора?

Д-р Миролюб Йованович 
говори и за необходимостта от 
насърчаване на произодството 
на здрава храна, 
вуват и добри условия 
традиция.

- В Нашия

По време на посещението на 
генералния секретар на Главния
отбор на Социалистическата
партия на Сърбия в Бабушница 
тези дни в разговорите с 
членовете на Общинския отбор 
на СПС най-голямо внимание 
беше посетено на въпроса как 
стопански изостаналите 
общини, към които се числи и 
Бабушница, да догонят по- 
напредналите. Известна боязън 
създавай факта1, чс Фондът за 
насърчение развитието в изос- 

те краища се трансфор
мира н банка. Председателят на 
Общинската скупщина в Бабу- 
шпипа и народен представител 
за Димитровградска и Пабуш- 
нишка община д-р Миролюб 
Йованович участвувайки

другите
Дванадесетата сесия на 

трите съвета на Общинска 
скупщина в Бабушница, 
проведена на 27 май мина 
под знака на обсъждане на 
въпроси от водоснабдява
нето, бюджета за 1991 год
ина и градоустрояването.
Обсъдени бяха и инфор
мации за дейността на Се
кретариата на вътрешни
те работи в Пирот за 1990 
година, информация за 
защита на полезния дивеч 
и др. и приети редица 
решения.

Председателят на Об
щинската скупщина в Ба
бушница д-р Миролюб 
ЙОВАНОВИЧ даде кратки 
сведения и във връзка с 
изследването на полезни
те изкопаеми в общината, 
като посочи че минния 
басейн Бор е проявил ин- 
тересование за медните 
залежи и боксита в тази 
община И съответни нау
чни институти в Белград 
и Ниш са включени в тази 
акция. Естетствено и този 
въпрос, предизвика инте- 
ресование сред делегати
те, тъй като покрай селс
кото стопанство, е втори 
отрасъл в който се полагат
големи надежди. Делегатите приеха и

ЗАЩО Е СКЪПА ВО- ™е“
^1А" ху лични доходи от сел-

Проблемите на водос- ск0 стопанство от 14 - на 
набдяването и канали- така че в сравнение с 
зацията предизвикаха до- предишната 
ста разисквания. Бабуш- същите ще &ьдат по-малки 
нишка община преди го- с 6 процента. Такова 
дини отстъпи част от во- решение беше неминуемо 
дите на Врело в Любе- поради последните хя- 
раджа на регионалния колко сушави години в 
водопровод за Ниш, като които селскостопанското 
за целта предприятието производство претърпя 
”Наисус” от Ниш построи сериозни щети, а големи 
водопроводната и кана- последици претърпяха 
лизационата мрежа първо няколко селища в общин- 
в Бабушница, а сетне и в ата и от наводнението, 
крайградските селища (а станало през 1989 година, 
днес се строят водопро- Не беше приет0 пред_ 
води и в останалите пет- ложението да се промени 
надесетина села). Обаче решениет0 за намаляване 
напоследък цената на во- на обезщетението за пол- 
дата в Бабушнишка зване на строително зем- 
оппщна е най-висока. От лище> прието на преди- 
13 общини в региона - тук шната сеСия на скупщи-

в
за което същест-

край живо 
вълство го има традиция. И , 
когато много села са обезл
юдени - само с насъречние на 
селскостопанското произ
водство, със създаването на 
добри условия на село - може да 
се направи нещо много от селата 
да се съживят.

тно-
танлаи днес,

местамного 
неконтролирано тече: се
тне има и жилищи сгра
ди, които неотговорно по
лзват водата и т.нататък. 
Затова се предложи за
напред на този въпрос да 
се посвети дължимото 
внимание, а като решение 
за индустриална 
”Тигър” и другите пре
дприятие да се рекон
струира бившия източник 
при с.Стол.

ннеизградени.
ОБЩЕСТВЕН И ЯТ 

РВД И МИР НА ЗАВИД
НО РАВНИШЕ

разизкванията, между другото 
изтъкна:

Димитровградска община като стопански из 
тачили и при топа и гранични общини, сами нс 
могат нищо да_направят.

Ако се основе банка вместо 
фонда, много трудно ще стига- ^ 
ме до средства, защото ще тряб- |||||§!||!§|||||| 
ват много 
каза

Без добри пътни съобщения, без по-добри 
условия за кредитиране на селскостопанското 
произовдетво - няма начин да спре миграцията, и 
най-новите данни от преброяванаето на насел- 
нението говодят, че от 1947 до днес тук 
населението е намаляло за половина Този процес 

бва да спре - подчерта Йованович.

След разискванията на 
иформацията за дейността 
на Секретариата на вътре
шни работи в Пирот с об
зор върху работата на ми
лицията в Бабушница 
беше оценено, че състо
янието на обществения 
ред и мир в общината е на 
завидно равнище, макар 
че в последно време има 
известни нежелателни 
прояви. От общия брой 
углавни дела за СВР Пи
рот 1227 - в Бабушнишка 
община са станали 96, 
или 8%; а по ефикасност 
на разкриване на углавни 
дела Бабушница е на за
видно равнише. Изнесено 
беше и това, че През оче- 
тния период 13% от прес
тъпниците в общината са 
били непълнозрели лица. 
Общата сума от причин
ените щети от углавни в 
Бабушнишка община въз
лиза на 3 530 266 динара.

За подобрение на прот
ивопожарната защита в 
общината в скоро време 
ще бъде набавено возило, 
което побира 9000 литра 
вода (вместо досегашното 
от само 2000 л). Същото 
ще служи и за миене на 
улиците и др. предназна
чения.

вода за
тря

В момента се разрешава проблема с пътните 
съобщения. Строи се пътя Суково - Звонци, по
точно, участъка от него от Тр. Одоровци до 
Звонска баня. Когато този път се построи до Звон
ци и се модернизаира от Звонци до Бабуш 
създават условя за организиране на околоврт 
движение Пирот - Звонци - Бабушница - П 
което много ще улесни населението в Пиротска, 
Димитровградска и Бабушнишка общини - изнесе 
М. Йованович.

и разни гаранции -МН(
Йованович.

А проблемите в Бабушнишка 
община наистина са много. Ето, 
покрай това, че в общината рабо
тят предимно неакумулативни 
трудови организации, акумула- 
тивните, какъвто беше цехът на 
'Тигър” - вътрешна автогума е в 
големи затруднения.

Беще създадена и ко
мисия която да изучи про
блемите по водоснабд
яването и да даде отчет на 
следващата сесия на 
скупщината.

НАМАЛЕНИ ДАН
ЪЦИТЕ В СЕЛСКОТО 
СТОПАНСТВО

ница се 
ъстно
ирот,

МАндонов

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАД

ПОМОЩ ЗА СЪРБИТЕ 
В ХЪРВАТСКОгодина

вилизовани и нечовешки. 
Затова се при-зовават 
всички граждани да помог
нат с парични сред-ства на 
този намъчен народ.

литическо положение, кое
то им наложи хърватското 
ръководство начело с Туд- 
жман. В домовете им е за- 
владаял страх, на улиците 
най-различни репресалии и 
блокади. Разговорите, кои
то предприема сърбското 
ръководство за разрешава
нето не само на този въпрос, 
но въобще на общоюгослав- 
ската кризисна обстановка 
не дава очаквани резултати.

На проведеното през ми
налата седмица разширено 
заседание на което освен 
членовете на Изпълните
лния отбор присъствуваха и 
няколко председатели на 
организации от местните 
оощиности, Изпълни
телният отбор на Социалис
тическата партия на Сърбия 
в Босилеград раздвижи ин
ициатива за събиране на до
броволни дарения за сърб
ите в Хърватско. В призива Напротив положението им 
се казва, че сърбите живе- става все по- трудно. Хър- 
ещи в Сърбската област ватската полиция без
крайна, както и тези в Сла- милостно се разплаща със 
вонил се намират в твърде сърбския на-род, а заканите 
тежко икономическо и по- на Туджман са все по-неци-

Акцията за да бъде по- 
успешна Изпълнителният 
отбор взе решение в мест
ните общности носители на 
акцията да бъдат органи
зациите на СПС, а в трудо
вите предприятия и ведо
мства синдикалните ор
ганизации. Средствата ще 
се събират чрез спискове и 
квитанции

С незначителни изме
нил беше прието предло
жението за разпределение 
на бюджета за 1991 го- 

М.А.
м.я.

дина.

Следователно, ако се изхожда от постигнатите резултати на 
ая на издателство "Братство”, не

. на новото време” - напълно сме съгласни, но с анах- 
ето му изобщо - не. И за това имаме основателни

промени и духа 
ронизма на им<В ИМЕТО ЛИ Е 

АНАХРОНИЗМЪТ ИЛИ В 
КОНЦЕПЦИЯТА И 

НЕЙНОТО 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ?

дадена институция в сл 
съществуват никакви основателни аргументи да се срамуваме от 
нейното име

уч
ва‘аргументи.

Преди всичко понятието и в българския и сърбохърватския и 
другите славянски езици не съдържа нищо нелепо, а напротив 
само доброжелателни качества както в основното си зачение, така 
и в по-широкото, ако щете в метафоричния смисъл. След толкова 
години на съществуване и постигнати резултати, името на 
"Братство” не може да се иде!
"братство и единство”/, ко#г 
години рухва из основи, а само като 
същи 
най-с

Съвсем друг е въпроса колко концепцията и съдържанието на 
в-к "Братство” отразява духа на новото време. В това отношение 

уват действителни аргументи, поради които можем да сме 
ши от настоящето съдържание 'на вестника. Тъй като 

просторът не ни дава възможност да навлизаме в аргументиран 
анализ, с който да потвърдя становищата си, а в това отношение 
съм съгласен становището на ДСБЮ - ще посоча само няколко 
съществени елементи.

съществ
недовол

нтифицира с известния Титов девиз 
през последните 

•пределено име, 
убликацията. И

ду другото 
публикация с о 

което съдржа

о меж

ето, 
пуб1

проявила нещо, което е 
на името си.

остта на поняти името на п 
ликация в своята програма е направила и 
в противовес със същността на понятието

През последните няколко години нашият (обществен, 
политически и културен живот и не само това/ се намира на сериоз
на преоценка, пък и на пълно отричане на всичко, постигнато през 
последното петдесетилетие. Някои неща наистина търсят не само 

реоценка, във основа на аргументи, 
че в тази буря от мнения и становища, 

ществен хаос, в който не съществуват трайни 
ценности, потвърдени от живота резултати, от една страна, и ис
торическа оценка на дефор
- се губят най- основните критерии основаващи се върху матери 
ни аргументи, при излъчването на становища не само за преоценка, 
но и основно променяне на съществуваща практика.

Една от тези прояви, като последствие на посочения хаос е 
готова, заради мухата да жертвува и вола. Тук някъде е и една от 
инициативите на ДСБЮ, приета на заседанието от 6 април т.г., об
народвана във в-к "Братство” бр. 1494 от 12 април 1991. год. Имен
но, между иницативите на ДСБЮ, в информацията от посоченото 
заседание се казва:

етне дали тази 1. Въпреки крупните обществени и политически промени, 
станали в Югославия, които довеждат под въпрос дори и самата 
революция и нейните резултати - от странците на "Братство", за 
да види какво е ставало през текущите години на остра криза и как 
това се е отразявло върху нашите среди - няма да го намери.

С пълно основане твърдим че в десегашното си съществуване 
, с което е осквернило същността 
основното му значение, така и в

проверка, но и пълн 
наложени от живота. 1 
един вид пълен об

1а п 
Оба "Братство” не е направило нищо, 

на понятието братство както в 1 
метафоричен смисъл. Второ -, името на "Братство” не може да се 
наблюдава само по това кога и кой го е предложил, а какво е пос- 

информирането на народността в 
■ на българите в Югославия.

2. Въпреки настаналите промени, т.е. отхвърляне практиката на 
дирижиране от дадени политически фактори /форуми и личности/, 
което ставаше цели десетилетия, и настъпилото полъхване на 

ето редакциите и журналистите
мации с негативни последици, от друга

ал- тигнато - как 
културния и ви

об
са резултатите в 
ществения живот демократизация - условие, в ко 

получават възможност за дейна творческа изява - настоящото 
съдържание и качеството на повече поместени текстове в по- 
голяма степен това не потвърждава. Все още, по една или друга 
причина, "Братство” се движи по линията на регистратор - и то не 
пълен регистратор на сърбитията - без необходимите критерии и 
дейна изява, която налага времето.

условията на многопартийна система се откриват широки 
перспективи за обществена изява на средствата за обществено ин
формиране. Преди всичко необходимостта читателите да бъдат ос
ведомени за програмните становища и дейността на повече партии 
- коя какви становища застъпва и какви средства прилага и пр. - 
което ще помогне на гражданите да си изградят свое становище и 
да насочват своята активност. За съжаление "Братство” тук съвсем 
малко допринася. Като пример ще посоча, че в последния брой 

ДСБЮ в Босилеград, а за 
мократическата партия една празна, 
Няма нищо за толкова съставени въпроси, 

на другото събрание на две различни 
обогатяват политическия плурализъм

Следователно, ако не сме доволни от концепцията и 
реализирането на в-к "Братство” през последно време, което изос
тава зад духа и изискванията на времето-не значи, че трябва да 
търсим причините в неговото име и заради това да жертвуваме и 
името на цялото издателство.

Основателно твърдя, че в досегашното си съществуване 
"Братство” има съвсем светли стоаници - когато не е било гол 
пропагандатор на 
редактир 
програми

1 решенията на дадени политически форуми, но в 
и описването се е ръководило от основните 
ища на властвуващата партия, която, обективно 

казано, винаги са били приемливи, а в практиката своеволно 
изкривявани. Поради това не веднъж "Братство” се е стълкновяло 
с определени общински структури, които от вестника търсеха 
строга послушност. Следователно, "Братство" е проявявало

ането
станов

В
"Тъй като програмната концепция на в-к "Братство” е много 

застарела и не е в съзвучие с динамичните обществени промени и 
духа на новото време, ДСБЮ ще изпрати до Народната скупщина 
,на Сърбия, 
оформи НО! 
името 
анахро

тежение към зачитане на приетите политически програми и 
тяхното осъществяване.която е основател на този вестник, инициатива да се 

ва, съвременна концепция на вестника и да се промени 
от мен/, понеже сегашното му име е

Второ: "Братство” стана институция от по-широко значение и 
с дейност, която не съдържа само работата на вестника. Повече 
години под това име действува единственото издателство на 
българската народност в Югославия, което обхваща издаването на 
списание "Мост” и книгоиздателската дейност на български език 
в Югославия и детския вестник "Другарче”. В тази област са пос
тигнати завидни резултати, които уважават и компетентни хора 
извън нашата народност и които резултати допринасят за по- 
широка афирмация на народността на 
стотина книги носят фирмата И 
тори са или писатели от бъ 
преводачи от други
творчески и културен капитал, какъвто 
никога не са имали. И дързновение 
това да се омаловажава и отрича.

му /подчератаното 
низъм”.

няма нито дума за промоцията на 
промоцията на Де 
регистраторска вест. 
повдигнати и на едното, и 
политически парти 
в Босилеградска об

От цитираното становище на ДСБЮ се касае за два съществени 
въпроса по отношение на в-к "Братство”: надмината концепция и 
промяна на името му. Дали концепцията и съдържанието оправ
дават името на вестника, или обратно-концепцията и 
съдържанието оправдават ли 
нито едното, нити другото.
-основателните аргументи са нео 
обществеността, а в случая и чит;
"Братство” се дължат на нег 
съвременните условия не може да се спечели 
читателската аудитория.

С първата част от становището на ДСБЮ за концепцията 
"много застаряла и не е в съзвучие с динамичните обществени

и, които 
щина.името? От инфор 

А когато се каса
|мацията не се вижда 

ае за такива въпроси творческото поле. НаД 
ратство", чиито ав- 
ост /над 50%/ или 

ската народност. Това е 
българите в Югославия 

е, от чиято и да било страна, 
Най-малко това се съвпада с 

програмната концепция на ДСБЮ, чията основна цел е запазване 
самобитността на българите в Югославия /подчертано от мен/.

зрч
”Б[се

бх здателството 
лгарската народи 

езици -пак от българ
одими, за да уверят и 

■елите, че дефектите на 
Без такава аргументация в 

благоскло
говото име.

ността на
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БОСИЛЕГРАД
ПР1Д НОВОТО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

ПОМОГНИ СИ САМ, ТА И ДРУГИТЕ 7 
ДА ТИ ПОМОГНАТ!

МИЛУТИН БОГДАНОВИЧ 
В ДОЛНО ТЛЪМИНО

# Димитровградчани винаги са били 
прогресивни, когато се касае за обществени 
работи и от освобождението насам нито едно 
самооблагане Не е доживяло провал

Темата е: САМООБЛАГАНЕТО! Въпреки 
I"““ 6рой «зине какво е построено 
чрез самооблагането през изтеклия период, не 
е излишно да го повторим, за да го запомним 

Да си признаем с отворено сърце: д0™™ ™30!™”6НОВОТО САМООБЛАГАНЕ.' 
постоянно негодуваме от нещо! Негодуваме т "°ИТ1,р1 и 632 метара
защо газим кал, когато е дъждовно време, на сто от нмбхо.
защо водата недостига през сушните периоди ™ ™“ЦИ0"Р* мрежа 8 гралаА 2874 к 
защо тази вода не лее обилно в по-високите асФалТ08а настилка на улици и
квартали на града, а с дни я няма, защо тт—Т”’ на волог'Р°8одни тръби, 
тротоарите не са ни асфалтирани, защо “вграждане на пречиствател наканализацион- 
канализацията окончателно' не стигне, до 
всеки дом, защо хигиената в града не е на по- 
високо равнище, защо са малко зелените 
площи, защо по вадата не тече вода, а служи 
за най-обикновен канал и сметлище, защо 
Спортния център не стане действително 
място за отдих, разходки и развлечение, 
и защо... на десетки такива "ЗАЩО”?

На първ поглед - всички им 
питаме и да търсим отговори, 
сме се поне веднаж: какво АЗ и НИЕ правим, 
та да решим поне едно от тези ”защо”? Малко 
или съвсем малко. Всички 
"държавата” и "те” да решат, без 
лиме, че именно НИЕ сме ДЪРЖАВАТА, ние 
сме тези ТЕ

Една от възможностите АКТИВНО да 
допринасяме за разрешаването на редица
Зйвпроблеми е тъкмо билвипрпрГРгсГтровградчани аикаги са

САМООБЛАГАНЕТО, с което като от- обществени раб' 
делим само ДВЕ на сто от доходите ни дава насам нито едно самооблагане не е доживяло 

1 и асфалтирани провал.
дяване, и повече Накпая ля ктукрм чр рп

зелени площи, и канализация, и ... всичко, самооблагане са само част от и което е набелязано в плана за новото пет- “мРоолагане са само част от и,
годишно самооблагане.

В рамките на посеще- шването и оборудването, 
нието в Босилеградска Само тази пролет на три- 
община, народният пред- ма от това село поради 
ставител МИЛУТИН БОГ- закъснели интервенции 
ДАНОВИЧ в миналния умрели три крави. Пред- 
понеделник посети Тлъ- ставителите от местната 
мински район, където 
води разговор с избира
телите от този край. Сре
щата бе организирана в 
Долно Тлъмино, а имаше 
хора и от другите села:
Горно Тлъмино, Бистър,
Караменица и Назърица. В 
разговора както се и оча
кваше, доминираха въп
роси от областта на кому- 
лано-битовата пробле
матика, но не изостанаха 
и въпроси от другите 
области.

отделно за положението в 
нашата страна. И този път 
както и винаги досега бе 
изказано голямо незадово- 
лство поради неедин- 
ството между отделните 
републикански правител
ства, с терора който пред
приема хърватското пра
вителство върху сърбския 
народ, с нападките на 
ЮНА и други въпроси 
които пряко се отразяват 
и повишават кризисното 
положение в република 
Сърбия и въобще в 
страната.

димата
вадрат-

ните води, сто хиляди динара за сградата на 
гимназията! За нашия градец - немалко, но все 
още недостатъчно.

Необходимо е да се довърши 
Цията, да се асфалтират улицит 
подменя водопроводната мрежа...Им; 
комунално-битови проблеми, които

и нашето "ДА” за 
Ние сме длъжни да 

това "ДА” и зарад онези, които 
отделяха средства да се асфалтира нашата 
улица, да се построи канализация край нашия 
дом, да се подмени водопровода тъкмо на нас. 
Защото те отделяха средства за нас. Трябва да 
бъдем доволни, че вече не газим кал, 
благодарение на тяхното 

ното самооблагане. Т

канализа- 
е, да се
а редица 

чакатзащо
решаване. Но чакат 
САМООБЛАГАНЕТО! 
кажем<аме право да се 

Но запитали ли

очакваме 
да се замис-

Народният предста
вител Милутин Богда- 
нович, след като подчерта, 
че не всички въпроси са 
от негова компетенция, но 
и покрай това ще се зас
тъпи за тяхното разреша
ване, добави че е твърде 
доволен от разговора и, че 
вече възстановената прак
тика да контактира с из
бирателите, както от Сур- 
дулишка така и от Босле- 
градска община ще прод
ължи. Може би разгово
рите, изтъкна той, ще 
бъдат по-щателни ако на 
тях присъствуват и пред
ставители на Общинската 
скупщина, която е и най- 
компетентна за успеш
ното разрешаване на едно записано в божи на 
число въпроси.

"ДА” за 
рябва да им 
латим с едно 

ВЛАГАНЕ!

предиш 
отвърнем 
ново "ДА” за

сега ние, да им се отп 
НОВОТО САМООЕ

Представителите от , 
местната общност в Дол
но Тлъмино се интересу
ваха за разрешаване на т/. 
проблемите в областта на КаРаманица в центъра на 

вниманието изтъкнаха 
проблема във вързка с 
прекъснатата телефонна

вни, когато 
оти и от осво

са
бо

касае за
ждението

общност в Назърица и законното право да търсим 
улици, и по-добро водоснаб. едствата на

......... зразходваните
средства за досегашното комунално-битово 
строителство. Те са били "участие” за да се 
получат средства от други източници, преди 
всичко от Фонда за развитие на недостатъчно 
развитите краища в Републиката. И 
значително по-голямата част, например за 
гимназията

Оттук и заключението, според народната 
мъдрост: "Помогни си сам, та и другите да ти 
помогнат!”

Ст.Н

пътно- съобщителните 
вързки, изграждането на 
регионалния път от Бо
силеград към Караманица, мРе*а ^Равните услуги и 
както и свързването му с ПР‘ и30станаха въпроси 
Крива паланка. Остри за- и във въРзка със закона за 
бележи отправиха и към, с вРъшането на отвзетата 
години неразрешеното земя, пасища и гори, каква
ветеринарно дело, както в е постъпката във вързка с 

това и пр.

САМООБЛАГАНЕТО, с което може 
свободно да кажем, че и НИЕ сме участвували 
в изграждането на комун 
ти и че и ние сме СТОПА

нално-битовите обек- 
НИ на тях. Да, тъкмо 

нашето поведение 
сфалт

те са
стопани, защото сетне от 
ще зависи на коя 
дълго дали дост

ица а
ъчно вода ще има по 

водопроводите, дали зелените площи ще 
бъдат зелени...Но това е друга тема.

ул
ат

ще трае по-

общината, така и в селото.
Именно, ветеринарната в разговора представи- 
станция с години се из- телите от този район се 
гражда и никак да се обе- интересуваха и за Меж- 
зпечат средства за довър- дународната обстановка, а

■ч “ -'*■ ;; Ас Шй- ГОЛЯМО СЕЛО С МАЛКОМ.Я.
V

ХОРА И МНОГО ПРОБЛЕМИДИМИТРОВГРАД БЕЗ "МАЙСКИ СРЕЩИ” А ЦА

• МАКАР ЧЕ- БОЖИЦА "ОФИЦИАЛНО", . е останали без път , И тозц ,пр 
ЕЛЕКТРИФИЦИРАНА, ПОЛОВИНАТА ОТ ОТВА СЕЛО ПРАК- лем божичани трябва да 

0Т30.Ч ■ :■-41-ТИЧЕРСКИ Е БЕЗ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК #ВЕЧЕ 10 ГОДИНИ ТАМ решават сами, и° не могат хем
■ ... , у . м 1гаач« ■.(,;** ■■■.'«<!:'« к: ; п:,.( у НЕ Е ИДВАЛ ОБЩИНСКИ БУЛДОЗЕР, ТАКА ЧЕ НЯКОИ МАХАЛИ са малцина, хемповечето от тях

т ■ —: - •

• Доскоро беше незамислимо : бяхме за . А Срещите, тръг-: ЖИВОТНОВЪДИТЕ. конска "ОФАНЗИФА”
и представляваше истинска ерес узнаем нещо, останаха оез нали по една низходяща линия, Жителите на село Божица се
да се постави въпрос защо се ор- резултатни, тъй като младежка се считаха за традиционни от Преди три десетилетия от ръководство на местната занимават само 
ганизаират "Майски срещи” в органзйация не съществува; година на година ставаха все по- Божица е имала над 800 активни общност правим всичко възмо- животновъдство. За тази
Димитровград Тази година 25 Социалистически съюз, също малко интересни за участниците домове и тогава е било едно от жно; та час по-скоро да премах- дейност имат хубави уловия,
май мина като съвсем обикно- така, а и в гимназията са нрео- и все по-скъпи за организато- ^Г„^^ЯСНадЖъщ^ ни°нТ5 ма^ки?но н/п

купирами СЪС СОТОГОДИШНИЯ рите. И когато днес дойде Днес са паметници на острата достатъчни за окончателното мата на "Власина .- продукт”,
юбилей. И гражданите нато- такова време в страната да има миграция, която тук е премахване на проблема, а никой намираща се на Власина, вече не
варени с всекидневни проблеми все по-малко единство и когато осъществила рекордни резул- ■ | ■ яШЯ&Щ —* е само овцеферма: '

Една манифестация, счин- на преживяване и събитията в едва ли някой говори за Гще .“чури^хо^инът 'ж™ве« ~ година там се отгле
тана за тридиционна, тихомл- страната, едва ли забелязват^ че братство, димитровградските около воо божичани, предимно
ъком престана да съществува. "Майските срещи” ги няма. Тук- "Майски срещи като деди и баби. Около 80 божичани
Нито едно тяло, орган или таме някой пита, повече само да манифестация на братството и и^™ичан»«напаст от 25 до ‘ШуЦ
оргранизация, парти», дори и протоърждение иа своето между народатс и «р3™0“
съществуващия отбор за ”Май- мнение, защо ги срещите няма. народностите в Сърб с с перспектива, във вътрешността

Наситина || от членовете на естествено бяха осъдени на едва ли и могат да намерят 
пропадане. Дали...? постоянна работа. Божишкото

училище днес най-печалната 
сграда в селото. Построено е за 
много ученици /някога в него са 
се учили около 600 ученика/, 
сега от понеделник до петък тук

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ОС В Спасков, не дават принос в разрешаването на от- се събират 18 ученика от първи 
бЖ™ЛТрАа^ШСРЕДОТАТАЗА делни проблеми, а действуват претивоположна „хл™егинауямгели 
МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ” и ИМАТ, и НЯМАТ ТОК

се дава положителна оценка, занапред трябва още 
повече да следят всички събития в общините, да

КРАЙ НА ЕДНА ТРАДИЦИЯ ИДИ... об-

с

вен ден.
си
от миналата 

ат говеда, 
коне. И

жд
а от тази година й 
говедата, и конете са пуснати на 
произвол по божишките прос
тори и нанасят сериозни щети 
на животновъдите.

Ш
«У.. ^ - От говедата "итека-итека”,

ама от конете няма живот.
* Когато се понесат стотина коне

на една страна, всичко смажат и 
всичко бяга от тях - оплакават се 
божичани.

ски срещи” нито е разискавал 
нито приел решение за прекъ- отбора от преди година - две се 
сване на тази "традиция”. Поне чуваха такиви мнения, обаче

Щ <А.Т.

Ветеринарната станция от 
ително 
жичани. 

ябва да вземат парите 
новъдите, ветерина- 

ябва да 
е, няма

ги никакви. Не помагат никакви 
"Електроди- молби. В такива случаи 

Сурдулица божичани са принудени да искат 
помощ от Ветеринарната стан
ция в Босилеград и обикновено 
я получават. Такава отзивчивост 

За реконструкция на еле- те обаче не могат да срещнат 
е ктрическата мрежа в махалите при "Власина - продукт”, когато 

"Деянова”, "Драйчани”, и ”Ца- трябва да вземат парите от 
.. . пиив „«м— ™ нашата република с Риаа” “®стна2а об1аност е продадения добитък. Прину-

На заседанието членовете на Изпълнителния острите проблеми на селото купила 203 стълба и една част от дени са да отиват в Сурдулица
СЪВет обстойно разискваха И ВЪрху материалното един от които е и електри- жицата, предимно със собствени по няколко пъти, денгубят,
положение и други организационно неразрешени фикацият^ Председателството д„“««..т. »» с
проблеми, на изЯ*1елс™° 'рмаСция от "Електродистри- Акцията е спряла тук, Iпонеже В0Й„ИСЦ11ТРУ, командирите 
радиопредаването на Радио Ниш. При това Сотир буция” от Сурдулица и е липсват финансови средства,а двете гранични застави е
Сотиров, председател на ИС, подчерта че получило отговор: "Божица е Сурдулишка община и Еле- изключително успешно - разказва
Общинската скупщина В Босилеград досега редов- електрифицирана”. Така е и от- ^ити^ят НЯ ппмо.п” председателят на местната

Обсъждайки работата на средствата за масова н0 изпълнява задълженията СИ. Бе подчертано, че говорило на божичани. А и тази притичат на помощ. общност Васил Лазаров. -
информация набъдгарсуиезикпрезизтеклата З̂ствата за масова информация на български ~а ^„ЙЛЬЗДЙЖ ^я^р.ме ^
година, Изпълнителният съвет на ООЩИН език, такива, каквито са, и занапред трябва да ос- плана м работа на органите на се справят и с "телевизионните" Ето, наскоро трябва да
скупщина в Босилеград, подчерта че и при трудни танат с констатация при по-добри материални местната общност!? За какво си проблеми. Преди известно съвместен водопр
материални условия и редица други нерешени ор- услов’ия и да развиват своята дейност по-успешно, става дума? време се е повредил телевизи-
ганизационни въпроси, успешно изпълняват повече че както подчерта Вене Велинов, от
своята отговорна обществена задача. И изданията *ппми„анет0 им досега, те са останали на‘ едно нямат никакъв електрически ток 
ГБраТ"?0”/Се^ИЧНИ,<ЪТ’’1Ро^27” равнище. Нужно е и ."кадрово
вестник Другарче и списанието Мост/както и усъвърШенствуват и да се посвети по-гоДямб Ед„а част от селото ползуВа
IВ-журналът и предаването на Радио ниш, през из- вниманис на жанровото разнообразие. Повече да се 0т новата електрическа мрея
теклата година не са имали отклонения в селското стопанство, за работници и другата част от старата. Старата
дейността си. При това не изостанаха и отделни пе«ността в местните общности. Бе раздвижена мрежа е тол*,°аа Л2т?иа1ми®т 
забележки за отделни статии и информации та-жур,,ала от седмичник да стане ГГе^а^Гд^тТхор^
особено когато става дума за отделни статии във ежедневник и това в раМките на Регионите днес. отново получат ток. и това е 
вестник "Братство”, които, както подчерта спаско м.я. слаб, монофазен ток. затова ние
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Понастоящем Божица е село 
>адокс: официално тя 
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на един ! 
е електр 
ната от това село практически е 
без електрически 
година местнат
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не ни помога. 
стрибуция” от 
напълно ни е забравила

МАХАЛИ БЕЗ ГГЪТ
се премахнат всички лични разплати и в условията 
на многопартийната система останат 
безпристрастни към действуващите партии и 
движения.

МиналатаТОК. 1
а об

писмо до Председа- 
<а Сърбия, в което е

оскъдни от
ЖАНРОВО

РАЗНООБРАЗИЕ

щност е
изпратила
телството на Сърбия,______
запознало тогавашното ръко
водство на 
острите проолеми

кции.
построим

[ровод за 
"Пмонмр” играничната застава

. В Божица оамо 2-3. къщи ^ ““'нуждая? оТ
поправят не се лвяват няколко телефони и са готови да отделят 
дни. Тогва божичани решили да зна7ителни средства от 
го поправят сами. Казано - 
сторено.

семейните си бюджети за тази 
акция. Още преди 10 месеца са 
изпратили писмо до пощата във 
Враня, но още не са получили 

. Као че ли всички са ги

ток
жа, а

Проблемът с махленските 
пътища също е много остър. 
"Вече отговор

забрави.
ДСС
061

години тук не е 
щински булдозер, казва
етипа

ЛИ.ид
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вал
КГ.заров, така че някои махали, 

като например "Чорбанова”, са
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ХРОНИКАСТОПАНСКА.ХРОНИКАСТОПАНСКА
ИЗ ДЕЙНОСТТА НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИ- 

ЯТИЕ "ГРАДИЯ” - ДИМИТРОВГРАД
- Изработката па [щамовете закъснява мрели всичко поради

промените и подхода към развитието па туризма на Власина. 
След като този проект етапа републикански проект, в него беше 
включена и всеобхватна защита на природната среда. Цел та I 
да се построи съоремен туристически център и максимапо да 
се опази прекрасната природа - обяснява Мигич.

За да се постигне гази цел, проектантите от "Енергопроект" 
са се определили за туристическо селище, което ще бъде 
изградено но образеца па традиционните селски махали. И ар
хитектурата на туристическите "махали” що бъде подчинена на 
духа на традиционното строителство.

Сурдуличаии се надяват че след изработката на градоустро
йствения и просторен план ще започне етапно изграждане на 
туристическия център. Те смятат, че реализацията на проекта 
трябва да започне е онова, което бързо може да даде завидни 
финансови ефекти, а това - според тях е продажбата на парнели

вилите. Защото интересът на гражданите от вътрешността 
за строителни парцели ма Власина е изключително голям. 
Макар че около Власипско езеро не е позволено изграждане па 
вили, вее докато в градоустройствения план ее определят 
локации за построяваме на такива обекти, ммогоб(Р°®"“ 
граждани рискуват и купуват парнели. А рискът им изобщо ме 
е малък- всяка новопостроена вила, която се разминава е 
градоустройствения план ще бъде срутена и всеки нариел за 
вила купен на "погрешно" място, ще бъде - хвърлени пари. 
Това' обаче не намалява куража на хората, които здравата са 
рошили да имат собствено кътче на прекрасното власипско 
плато. Под влиянието ма този голям интерес на Власина се е 
оформила свсобразиа "черна борса”, на която досегашните ос
тавени и забравени площи отведнъж станаха сксклузивна стока, 
чиято цена е достигнала 30-40 марки за квадратен метър площ..

КАКВО СТАВА С АМБИЦИОЗНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОЕКТ НА ВЛАСИНА? ТЪРСИ СЕ 

РАБОТАПРОЕКТИРАТ СЕ 

"ТУРИСТИЧЕ
СКИ МАХАЛИ”

• ОСНОВНА ПРЕЧКА Е ПОЧТИ ЗАМРАЗЕНАТА 
ИНВЕСТИЦИЯ В КАПИТАЛНИ СТРОИТЕЛСТВА

Няколкогодишният застой в инвестиционното стоите-
лство зле се отразява не само върху зру/зоуезраяванего иа 
незаетите лица в Димитровградска община, но създава 
особени главоболии на строителното предприятие 
"Градня” как да се осигури работа за строителите. 
'Тцалня” се числи към сравнително малките строителни 
предприятия - е общо около 200 души заети - и не е в 
състояние сама да излезе на строителните пазари в 
чужбина, а членуването в строителната асоциация 
''Южна гралия” в Ниш, поне засега не дава видими резул-

• 3» да се запази природната среда и духът на традицията, 
туристическото селище ще бъде конципирано ио образеца иа 
традиционните селски махали. - На "черната борса” квадратен 
метър на Власина струва от 30 до 40 маркн!?

След "пропагандния бум”, който беше осъществен лапи и 
полани, проектът за развитие на зимния и летен туризъм на 
Власина като че ли отново потъва в тишината на чекмеджетата. 
Дали под тежкото бреме на кризата и този амбициозен проект 
трябва да почака "по хубави времена"?

- Подготовката за реализация на туристическия проект на 
Власина официално не е прекъсната - отговаря на горния 
въпрос Томислав Митич, председател на Изпълнителния съвет 
на Общинската скупщина в Судулица. - "Югоекспорт” и "Енер
гопроект” от Белград изработват генерален градоустройствен 
и просторен план. В тези документи окончателно ще бъдат 
дефинирани всички съдържания на проекта и след това ще 
може да се подготви стратегия на реализацията.

Но тези планове трябваше да бъдат готови още миналата 
година?

за
тати.

В предприятието обаче не стоят със скръстени ръце. 
Според думите на директора Трифун Димитров, 
строителите от "Градия” поемат и такива строежи, които 
в период на едно засилено инвестиционно строителство, 
едва ли биха поели. Прегледът на обектите, които в 
момента "Градия” строи красноречиво говори за това

Понастоящем "Градия” завършава гараж за противо
пожарната служба В заключителен етап е и строител
ството на "фри-шоп” на гранично- пропускателния 
пункт Градини, чийто инвеститор е "Генекс" от белград. 
Този обект трябва да се завърши за технически преглед 
до 10 юни.

Още един обект на гранично-пропусквателния обект 
е във фазата на довършване. Именно за потроностите на 
Авто-мото съюз на Сърбил се строи атрактивна сграда, 
която трябва през следващия период да задоволи 
минавщите тук моторизирани туристи и пътници е най- 
различни видове информации. И този обект обаче за 
непълен месец трябва да бъде готов.

Съвместнео е Фонда за комунална и жилищна дейност 
трябва да се започне е надграждане на сградата на пощата 
е още един етаж, на която ще бъдат построени четири 
апартамента. Апартаментите чрез фонда ще се строят за 
пазара, относно за свободна продажба.

К.Г.

РАБОТНИЦИТЕ В ЦЕХА ЗА ЧОРАПИ ВМЕСТО НА НОВИ РАБОТЯТ НА СТАРИ МАШИНИБОСИЛЕГРАД:

БЕДНИТЕ ПОМАГАТ РАЗВИТИЕТО НА 
РАЗВИТИТЕ

>нд, който се явява като инвеститор в 
близко бъдеще трябва да започне строителство на два 
неголеми моста. Единият за чийто строеж вече е офор
мена документацията, ще се строи през желюшкия поток, 
а другият на р. Нишава за село Бачево. Тук обаче се чакат 
две одобрения - на Министарството по селското 
стопанство, горско дело и водно стопанство и на Хидро- 
метеорологическия завод от Белград.

Засега това са обектите, които или се строят, или нас
коро ще започнат да се строят. Те обаче не обезпечават 
достатъчно работа за един по-дълъг период и доколкото 
в най-скоро време не се реши проблема, трябва да се 
очаква че част от работниците ще отидат на /не/платена 
почивка.

Пак за същия Фона пример, в присъствие на 
представители на ”3еле 
Велкович”, "Чорапара” и ОС 
в Босилеград те се "съгла
сиха” 17 плетачни машини 
за минихоп веднага да се 
пренесат в Босилеград, а 
една заедно с още четири 
машини за боядисване и 
фиксиране да остане в Лес- 
ковац, от 24-те машини за 
дообработка на чорапи 15 
веднага да се пренесат в 
Босилеград, 
комюторизирани машини 
за плетене на чорапи да се 
пренесат в Босилеград в 
срок от 12 до 18 месеца 
/докато се обучат работ
ници/.

Общественото предприятие "Чорапара” в Леековап за потребите па цеха си в Босилеград 
преди две години със средства на Фонда за насърчаване развитието на икономически изос- 
талите краища набави 76 различни съвременни машини. Но в Босилеград досега приспшгаха 
само 13, а останалите са в Леековап. Работниците в цеха и представители на на ОС в 
Босилеград търсят машините да се пренесат в Босилеград и по този начин да се реализира 
програмата въз основа на която Фондът отпусна средства. Неизвестността продължава. Работ
ниците в Босилеград вместо на нови все още работят на стари, често и износени машини, 
които намаляват рентабилността в производството.

тиционна програма за 
премахване на тесните 
места в дообработвателния 
процес и за подмяна на 
машините в босилеградския 
цех. Програмата бе меняла и 
допълвана и на края, през 
1989 година, от чужбина 
бяха набавени 76 различни 
съвремени машини. В 
начало всички пристигнаха 
в Лесковац.

В досегашното "сдружа
ване на труд и средства” 
когато стопански органи
зации от развитите среди 
разширяваха дейността си 1 
икономически изостналите

за 30-те
За да реши проблемът с излишъка режиен пероснал, 

тези дни "Градня” откри склад-магазин за продажба на 
едро и дребно на всички видове строителни материали. 
По сравнително по-ниски цени от останалите складове- 
магазини в града тук могат да се вземат отделно или чрез 
жилищната кооперация строителен материал /тухли, 
дъски, дограма и пр./, електро и хидроматериали, както и 
различни други стоки за домашно потребление. Този 
магазин е твърде добре снабден, така че гражданите не 
трябва да отиват до Пирот и да прахосват време и пари 
за някаква дреболия.

Вече казахме, че в "Градня” не чакат някой да им даде 
наготово работа, но постоянно търсят начини и 
възможности как за всички работници да се обезпечи 
работа. Една от тези възможности е новооткрития склад- 
магазин, който работи с удължено време, а доколкото се 
яви нужда, ще работи "нон-стоп”, т.е. без прекъсване.

Ст.Н.

краища не рядко по-голяма 
полза имаха богатите от- 
колкото бедните. И, вместо 
по-ускорено да се развиват 
изостаналите, въз основа 
"грижата за тях” често се 
реализираха развойните 
планове на развитите ор
ганизации и ербди. Всичко 
това се постигаше с финан
сова помощ на Фонда за 
насърчаване разитието на 
икономически изостана
лите краища. Драстичен 
пример на. едно безотговор
но отношение към изос
таналите краища са отпус
натите средства за набавка 
на нови съвременни маши
ни за цеха за производство 
на чорапи в Босилеград, 
който стопанисва в рамките 
на ТО "Чорапара” в Лес
ковац ГЗеле Величкович”/.

НОВИ РАБОТНИЦИ НА 
ИЗНОСЕНИ МАШИНИ

Преди осем години 
"Чорпара” откри цех в 
Босилеград - със средства на 
Фонда. Още тогава повече 
от машините бяха стари и 
износени. Но, работниците,

От това заседание досега 
в цеха пристигнаха само 13 
машини!

Истинита не можеше да 
се крие и работниците в Бо
силеград разбраха за съд
бата на "своите” машини. 
Най-напред срамежливо, а 
сетне все по-откровено 
започнаха да търсят ръко
водството на "Чорапара” да 
реализира програмата и 
машините да се пренесат в 
Босилеград. Писаха писма 
на различни адреси. Закан
ваха се със стачки. Всички 
обаче им обещаваха, че 
проблемът ще се рещи 
спр 
оба
Проблемът стана актуален 
не само в трудовата еди
ница, но и в Общинската 
скупщина в Босилеград, 
Лесковашка община, Южно- 
маравски регион и в реп
убликански институции. 
Разискванията по този 
въпрос все още траят, но 
повече безрезултатно. В ОС 
в Босилеград и в цеха за 
чорапи казват, че пробле
мът с машините не се ре
шава поради крайно безот
говорното Отношение на 
ръководството на "Чора
пара”. Представители на 
предприятието обаче в раз
говорите подчертават, че 
това правят поради иконо
мически интерес на пред
приятието като цяло, че 
работниците в Босилеград 
са все още неопитни...

НАТИСК 
РАБОТНИЦИТЕ

СРЕДСТВА НЕ СА ИЗ
РАЗХОДВАНИ ЦЕЛСЪО- 
БРАЗНО

Какво е моменталното 
положение? Сотир Соти
ров, председател на Изпъ
лнителния съвет на ОС в 
Босилеград казва, че 
средствата които е отпус
нал Фондът са изразходвани 
нецелесъобразно, Всъщност 
изполузвани са за набавка 
на машини в Лесковац, а не 
за машини за цеха в Бо
силеград както това е било 
запланувано в програмата 
когато са теглени сред
ствата. Той добавя: - 
Изпълнителният съвет на 
ОС в началото на април т.г. 
повторно обсъди проблема 
и потърси спорът да обсъди 
Изпълнителният отбор на 
Фонда в присъстиве и на 
представители на нашата 
община. На 10 май Фондът 
свика заселение, което се 
проведе в Лесковац и когато 
бе предложено "Чорапара” 
да изучи проблема и до 20 
май да осведоми Фонда и 
нашата

Сотир Сотиров
без оглед трудностите с 
такива машини работеха и 
мълчеха. Даже, в това време 
никой откровено,и в цеха и 
в ОС, не повдигаше този 
вепрос. От време на време се 
търсеше да се закръгли 
производственият процес, с 
което ведно да се подменят 
износените машини, които 
значително намаляват рен
табилността в произ
водството. "Чорапара” сетне 
започна да готви инвес-

ДИМИТРОВГРАДаведливо. Обещанията
че не се реализираха. НОВ ТРАФОПОСТ

СПОРЕД ДАННИ НА СЛУЖБАТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО 
СЧЕТОВОДС7ВО НА ЮГОСЛАВИЯ

ЧАСТНИТЕ ФИРМИ СА 
ПО-ДОБРИ ОТ 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

община 
становището си. От страна 
на Фонда тогава бяха пред
ложени няколко варианта: 
да се спазва програмата и 
машините да се пренесат в 
Босилеград; да се пресметне 
колко струват машините 
/76-13/ и "Чорапара" да 
върне средствата на Фонда; 
да се реализира договора от 
5 април 1991 или да се из
готви нова програма за 
машини и съоръжения за 
босилеградския цех.

със
^ началото на някогашните войнишки градини, близо 

Металац . тези дни започна ертоеж на нов трафопост в Дими
тровград. Както ни осведоми директорът на димитровградската 
Електродистрибуция" Иван Димитров, трафопостьт са строи 

според програмата на инвестиционната дейност през 1991 година.
„ Работата е Д°Г0В°Рена с "Бетонерка" от Алексинац, която като 
51п1илтпп3тлРа11? предприятие се намира в състава на електрос- 
щоПЛНкСТВ0Т° Д Сърб“я' Срок 33 завършаване е 70 дни от започване на работите/22 май 91/. Договорени са работи на стойност от 1200000 
Дп2пП!пОИТОп обезпечила самата "Електродистрибуция” ог 
ЙГЛР0В?аД- Дог°иорени са само строителните работи - първата 

бДСТВа 33 ооорудване на трафопоста ще трябва да се тръсят от република™ . Трафопостьт ще-има мощност от 35/10 киловата и 
-™.«°ЩН0СТ ще се обезпечи много по-качествено снабдяване с 

лпЛРГ^ ТОК на источмата част на Димитровград, предимно н» домакинствата, а съществуващият трафопост ще остане предимно # 
промишлеността.

Службата на общественото счетоводство на Югославия тези дни 
съобщи резултатите на първия годишен баланс на частния сектор, 
който миналата година е осъществил силно развитие 
в сериозен партнъор и конкурент на обществените предприятия.

От 47710 стопански правни лица, които са направили годишни Работниците и пехя топя 
биланси за 1990 година 29732 са частни фирми. В тези предприятия отичат Казват че етапите 
работят само 96969 работника, относно 2 на* сто от целокупния брой ^„,„лс.Ти ш™ 
работещи в стопанство. Броят на заетите в частния сектор е малък и и-,носени машини им 
поради неблагоприятната данъчна политика. Частните фирми обаче 
са били много по-продуктивни и са осъществили печалба от 4,5 
милиарда динара, а за акумулация са отделили 1,6 милиарда динара. в крак с времето. Казват 

Дейността на частните предприятия се отличава с по-висока °^аче че полагат извънре- 
икономическа ефикасност. Отношението между приходите и раз- ^ни Усилия и че ПО качество 
ходите при тях е 102 докато при обществения сектор е 99,8. По-голям ,,е изостават зад колегите 
еи доходът на един работник /32000 в частния срещу 78000 динара си е Лесковац. Готови са 
в обещетвен сектор/. За собствени нужди на частния сектор са ос- обаче да правят отстъпки, 
тепали 61,5 а на обществения 58 процента от дохода. На 5 прил миналата година

ВЪРХУи е израстпал

създават големи трудности, 
че с тях не могат ща вървят

елеДосега "Чорпара” не е ос- 
ведомила ОС и Фонда с 
намеренията си. Опакото на 
една политика продължава. А.Т.

В.Б.
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ъ&илсел# селя
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЗДРАВА ХРАНА В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАУПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА КСЮ ЗА АГРАРНАТА ПОЛИТИКА

НЯМА ДОСТАТЪЧНО РАБОТНА РЪКАНЕРАЗУМНА ПОЛИТИКА -Селскостопанското производство в о.бщината не се развива. 
Животновъдството, за което официалната обществена оценка казва, 
че съществуват всички природни ресурси за развитието му е в - 
упадък. Причини за намаленото производство има повече. Една от 
основните е липсата на работоспособна ръка. Затова и здравата 
храна, която тук се произвежда /в ограничени количества/ не стига 
до пазара или съвсем малко. Засега не съществуват по-серизони 
акции положението да се мени.

зъдството в повечето села в об
щината на времето взе селските 
пасища и в голямо число случаи 
в непосредствена близост до 
оборите залеси гори! Сега се 
очаква Скупщината на Сърбия 
да приеме закон и тези площи да 
се върнат на селата. Си 
че това ползотворно ще влияе, 
върху животновъдството, но 
някои някогашни пасища за 
дълго време са загубени.

ПЪРВОКАЧЕСТВЕНО 
МЕСО ЗА НАМАЛЕНИ ЦЕНИ 

Селскостопанските произ
водители често казват, че дълго 
време са били оставени сами на 
себе си. Програмата "Морава II” 
която трябваше да даде по- 

импу: 
в ч

СЪВЕТ СА ТЛАСНАТИ В БЕЗДНАТА.
• КРЦДИТИ - НА ХАРТИЯ?!
Досегашните "зелени 

правителството на Анте Маркович преораха аграра 
на Югославия надлъж и нашир, като в браздите 
направиха същински хаос, поради който мнозина 
селскостопански производители се питаха: как ще 
се преживее? Особени затруднения имат селскос
топанските производители, имащи удребнени 
имоти. Отговор на многото от недоразуменията на 
селскостопанските производители гласи така; 
лошата аграрна политика и късогледите мерки на 
Сюзния изпълнителен съвет продължават ” и по- 
добрия живот” е само желание, нямащо шанс да 
се осъществи!

Тези думи се чуха на проведеното на 23 май 
заседание на Управителния съвет в Югославия, на 
което нито един разискващ, а имаше такива от 
всички краища на страната, не каза нито дума в 
приложение и подкрепа на мерките на отбора на 
Анте Маркович. Напротив.
• ОГРОМНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Ако се съди по уводното изложение на 
Милутин Тиянич от Кооперативния съюз 
Югославия, най-големи затруднения 
"комплексното югославско селско стопанство”, 
селото и кооператорите особено, нанасят мерките 
на Сюзния изпълнителен съвет в кредитно-монет
ната политика - аграрните и банкерските- каси са 
празни, вносът на храна” е достигнал безумни раз
мери, а долари се дават за слабокочествена храна, 
често и със съмнително потекло”. Ето, и за тази 
необходима купчина храна, набавена без мерка и 
разум, за която са изразходвани 2,4 милиарда 
долара.

узложение Тиянич завърши така:
- Поне половината от тази сума долари, 

даваме за прекален внос, бяхме вложили 
насърчение на развитието на родното г 
топанско производство - днес Югославия би била 
много по- богата и по-стабилна аграрна страна.
• тежки последствия 

След изчерпателни

които
в

селскос- гурно е,колети” на Природните ресурси за 
производство на здрава храна в 
Босилеградска община отдавна 
са известни. Но не ще само чиста 
природа, 
редица о 
топанското

овци и само 363 коня. По 
населението отглеждаше

обитък. Преди 20

>-ра
далеч

но
повече д 
години на пример на тукашните 
полуп 
56457
коне... Но тогава в

води и въздух. Поради 
бстоятелства селекос- 
.0 пр<
Жив

ланински предели им 
20 го

аще 
веда, 1630 
общината 

- 17320 
Следо- 

грацията а с нея и 
липсата на работоспособна ръка 
отрицателно се отразиха и върху 
животновъдството. И изобщо

разисквания за 
икономическото положение на аграра и селото 
беше изнесено, че с продължението на политиката 
на Съюзния изпълнителен

овци, 77
оизводство не се

развива, 
като основен тукашен отрасъл е 
в сериозен упадък. Ако не се 
предприемат същински акции 
ще се наложи да се преизучи и 
въпростът: дали животно-

отновъдството, живееха и повече хора 
ши, сега едвам 11600.съвет в първото 

полугодие на настоящата година, се създават 
условия за скандалозни последствия” в аграра. 
Юва още повече ако

дуь
вателно, ми

силен 
въдството
даде очакваните резултати, 
вече и явно се говори, че на 
всички 
грама ц 
вани.

се навестява нов внос на 
храна при положение, когато силозите са пълни 
от миналогодишната реколта, която беше една од 
най-богатите след войната, а до новата реколта ос
тава още месец и половина.

лс на животно-
астния секто р не 

Сега

средства от тази про- 
еленасочено са изразход-

Съюзният изпълнителен съвет разнищва и 
аграра на Македония. Внасят се домати от 
България и слабокачествени дори. На това 
събрание се чу и следното: "Скопско поле е.пълно 
с оранжерии за производство на зеленчуци - но те 
ще бъдат хвърлени изглежда. Изнесено беше, 
също така, че не е имало долари за внасяне на 
необходимите възпроизводствени материали за 
пролетната сеитба в житницата на Югославия, а 
долари за внасяне на готови производения - има.

Кооператорите са слисани и смутени и от най- 
новия съюзен закон за данък-оборота, с който уж 
се дават на селянина известни облекчения ако 
открият джиро-сметки. Има ли смисъл и ония 
старици, които продават по десетина яйца имат 
сметка да зъзнат пред банковите гишета?

Негативно бяха оценени мерките на Съюзния 
изпълнителен съвет за настоящата година във 
вързка с финансирането на производство на храна. 
Изтъква се, че източниците на финансиране са 
нереални. Касите в банките са празни, собственото 
участие е немислимо, а ценните книжа не 
представляват нищо в хроничното безпаричие и 
блокада на пазара. Чуждестранни кредити, може 
би? Дали и това е сигурно?

Със заключенията и становищата си 
Кооперативният съюз в Югославия ще запознае 
всички компетентни съюзни органи, както и 
Скупщината на Югославия.

Досега изостанаха очак-
резултати и от овцефер- 
1 Обществено предпри-

ваните 
мата на
ятие "Босилеград”. Капаците
тите й- 4 хиляди ' 
не са попълнени, 
тават, че те могат винаги да се 
поп ъ лнят, но че това нарочно 
не правят понеже в предпри
ятието все още не са формирали 
всички планирани площи за 
производство на храна.

Селскостпанските произ
водители не рядко изтъкват, че 
нямат инкономически интерес 

увеличат производството, 
кой не им гарантира, че 
урно ще превземе излишъка 
по достойна цена. Мляко и 

и произведения никой ор
ганизирано не изкупува, а 
първокачествения добитък са 
принудени да продават по цена, 
която е и до 30 на сто по-низка 
отклкото в други места във 
вътрешността

овце
. Тук подчер-

- все още

В
В
а

да
Ни
сиг
им
млечн

При това, Съюзният изпълнителен съвет не 
направи опит да защити домашния аграр от 
нелоялна конкуренция и е пряк виновник задето 
износът на храна е спаднал само на 1,1, милиард 
долара. В продължение на изказването си Тиянич 
добави:

Как тогава в общината да се 
рава и 
щината 

се включи в програмата 
твом нея да

произвежда повече 
качествена храна и как

зд
об

да
"В.ласина”, а посредс 
излезне и на пазара?

ПЕРСПЕКТИВАТА Е ПРЕД 
ЖИВОТНОВЪДИТЕ

- Данните за намаляването на 
животновъдния Фонд заг 
жават, но не трябва да ни о 
куражават, казва агро 
Васил Антанасов. При ; 
докрай да започнат да се пол
зуват природните ус 
това обаче е необход! 
решат други въпроси, каквито са 
тия със селските и махленските 
пътища. Те сега са в лошо 
състояние. А без пътища хората 
не могат да предават излишъка

- Ако продължим така, а има такива вести, и 
покрай всичко което ще стане с либерализацията 
на вноса на храна - сега това става с 90 на сто, 
значи че СИС е подготовил убийство на 
домашният аграр, тоест унищожаване на 
дългосрочната му политика и съдба. Уводното си

върху селскостопанското произ
водство.

Не може буквално да се 
приеме и досегашната оценка, че 

общината съществуват всички 
увеличено произ- 

дство, на здрава храна, по- 
специално на месо, млеко и 
млечни производения., Защото 
те не същестуват по! 
повечето села. Досега и об 

литика беше против селянина. 
_ ществото, което "се гриже
ше” за развитието на животно-

дството наистина може да 
де една от развойните 

перспективи на общината?
МИГРАЦИЯТА НАМА

ЛЯВА СТАДАТА
Какъв сериозен.упадък 

сполетя животновъдеството 
потвърждават и даннит 
скорашното преброяване. С 
общината има 277 се 
топански домакинство 
3899 домакинства/ и те 
отглеждат 6389 говеда, 18479

въ,
бъ

в
&/Според ”Политика-ескпрес”/ ус

во
ловия за

номът
условее от 

ега в 
селскос- 
/от об

документи, но известно число 
хора не притежават ре! 
отвзетата им земя. Има случаи 
когато земя е отвзета на един 
селянин и дадена на друг, който 
сетне я продал на трет, което 
също така може да предизвика 
трудности и пр.

Селяните на които е отвзета 
земя или техни наследници ис
кове тр
Службата за иму 
правови отношени 
/досега има шест/. На онези, 
които нямат ре 
отвзетиге си имоти 
ще облекчи положението, като 
прибавя решения от 
официални и 
е вранският Архив.

не в 
щата ловия. ЗаКОМИСИЯТА ЗА ВРЪЩАНЕ ОТВЗЕТАТА ЗЕМЯ НА 

СЕЛЯНИТЕ В БОСИЛЕГРАД НАПРАВИ ДОГОВОР ЗА РАБОТА
шения за имо да сещо по^

Об

ПОЕТАТА ЗАДАЧА ДА СЕ 
ИЗПЪЛНИ С ЧОВЕЩИНА

добави, че в общината покрай 
развитието на краварството се 
правят големи 
тезивиране и на 
козар! 
особе
на развитие на козарството, тъй 
като козето мляко все повече се 
търси като цяр.

В общината имаме 
четирима млекопроизводители, 
които са дали през-изтеклата 
1990 година по 7000 литра 
мляко, а 12 са дали по 12000 
литра мляко, изтъкна Младе- 

време - продължи 
800 овце и 

бъдат
"разрпределени" на фермите във 
Велико Бонинци и "Бачов дол”.

МЛ.

ОЩЕ 700
"СИМЕНТАЛКИ”

СИ.
илия и за ин- 
цевъдството и 

ството. В това направление 
ос

ус|
ов Имайки 

на здрават
цената на пазара и да се увели
чава и тези, които се определят 
да се включат в производство на 
тази храна ще имат икономи
чески интерес казват селскос
топанските специалисти. При 
това предсказват, и не само 
не ще да има проблем и 
ната ръка. Едно 
миращи се в списъците по 
трудоустрояване С1 
определят за селс 
производство. С известни да
нъчни облекчения няма да изос
танат постиженията в тази, всс 
пак трудна и денонощна работа

пре 
а х

едвид значението 
рана очаква сеЗАябва да подават вКомисията ще нарпави всичко възможно да облекчи положението 

на селяните, на които е отвзета земя. При това обаче е категорична: все 
докато не приключи процедурата и докато ие им се даде решение 
селяните не бива своеволно да "присвояват” някогашните си имоти. В 
обратен случай само могат да си създават ненужни компликации и 
санкции.

- Добре организираната ра
бота е почти завършена работа, __
казава народната поготорка. Закона за върщане 
Затова, трябва добре да се ор- земя на селяните бе 
ганизираме, сериозно, на време, 
строго професион; 
човещина да об 
иск”! С

но внимание се п вещава:но
ОС

ществе 
я към ' "БАБУШНИЦА”

Както ни уведоми дирек
торът на кооперация "Бабуш 
ца" в Бабушница Алекснадар 
Петрович в скоро време в 
общината трябва да пристигнат 
още 700 крави сименталска 
порода, които да поемат селско
стопанските прои 
Тези крави са н 
Германия и се дават на произ
водители на изплащане.

шения за 
комисията

ни-
те, че 
щбот-а за задачите на 

, произтичащи от 
отвзетата 
направен

договор за действуване. 
Членовете подчертаха, че ги 
очакват трудности и обемна 
работа. Трудности ще се явяват 
понеже и Общинското геодетско 
управление не разполага с 
всички необходими данни 
това време (от 1953 до 19 
година на около 140 души земя 

ана въз основа 
кон за землищен 

максимум). Исковете ще се 
обсъждат само ко 
прибавят всички нео

ум
та,

стана д 
комисия ср

число хора, на-
други 

нституции, какъвто
игурь
-КОСТ

но ще се 
опанскоЧленовете на комисията бяха 

докрай категорични когато се 
касае за провеждане на проце
дурата: докато същата не 
приключи и комисията не издаде 
решения за връщане на площи, 
селяните не могат своеволно да 
започват да ги "присвояват” и 
обработват. В обратен случ: 
само ще си създадат ненужни 
трудности, копликации и 
санкц

зво
аб:

дители.
нович. В скоро 
той-ще набавим още 
400 кози, които ще

авени в
ално и с пълна
съдим всеки 

тези думи Димитър Янев, 
дия в Общинския съд в 
силеград и председател на 

общинската комисия за връщане 
отвзета земя на селяните започна

Частните селскостопански 
производители дават собствено 
участие от 20%, Републикан
ският фонд за стопански изос
танали

съ
Бо В.Б.от

65
ай СРЕЩИ И РАЗГОВОРИкраища участвува с 

т 40%, а 40% получаватпървото заседание, с което през 
ата седмица тя и 
лно започна да

е конфискув 
тогавашния за

едит окре
безминали

официа ЕЛЕНКО НЕ СЕ ПРЕДАВАвъзвратни средства.
ик-директора на 
Ратко Младенович

Помощи
"Бабушница"

ии.действува.
На заседанието, на което

то се 
одими да се постигне- изтъква Еленко.

Със селско стопанство запо
чнал да се занимава от 7 години. 
Това най-много обичал. Инак 
Елекеко Манич е грамотен 
човек, един от най-образованите 
в с. Драгинац. Редовно' получава 
в. "Политика”, а чете и др. 
вестници и списания от обла-

В.Б.га
бх Еленко Манич от село Дра- 

гииац край Бабушница е един от 
най- добрите селскостопански 
производители в селото. 
Посетихме го и водихме раз
говор, интересувайки се как със 
70-те си години и с бабата си 
Лепосава успява да обработи 2 
хектара имот, без помощ от 
страни, навреме и хубаво. Манич. 
се занимава с животновъдство. 
Отглежда породисти крави и 
юнци, няколко овце и агнета, а 
имат и кози и ярета. Еленко 
Манич е сред най-добрите мле
копроизводители. На земеде
лската кооперация предава днев
но по 40 литра мляко.

На нашия въпрос-отговори, 
че неговото работно време е от 
сутрин до мрак, но не се оплаква 
и от жизнето си равнище. Има 
хубава къща, съвременно 
меблирана. С труд всичко може

ПОГАНОВО

КРАЙ НА - 
НЕВОЛИТЕ!

стта на селското стопанство. 
Добре познава политическото 
положение в обищната и 
страната. Може да разисква на 
всяка тема-от политиката до 
спорта. В свободното си време 
играе и шахмат. Затова често 
пътува до свои приятели в 
Бабушница. Инак Еленеко 
Манич е пенсионер-инвалид II- 
категория. Обаче той нс търси 
помощ от обществото-дори 
произвежда и за пазар. Хубав 
пример, пали?

Жителите на Поганово, Драговита, пък и на село Бански дол с 
нетърпение очакват реализирането на набелязана в програмата за 
пътища в настоящата година. Именно, в програмата на Фонда за 
пътища в Димитровград е внесен н този път, както от републикански 
и др. източници ще бъдат обезпечени 800000 динара за изграждане на 
2,8 км, относно за асфалтиране на пътя от Поганово до Погановски 
манастир.

На снимката се вижда "входа” на този път в Погаиовското зад 
Отклонението па този път от регионалния път Суково-Звоицн-1 а

А'

рело. 
акнта

нмм1Но Г”т«ного място”, което създава големи главоболи. Щом падне 
и най-малко сняг - моторни превозни средства не могат да се движат 

зарад големия му наклон. Очакаква сс сега, ири модерн- 
рането и асфалтирането на пътя - това натрийте да се "скалсми , 
я че возилата по всяко време да могат без проблеми да се движат.

Текст н снимка: МАндоиов

7

ш
. V- . ■

по него 
нзи
так- -
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БОСИЛЕГРАД ОТ КРАЙГРАНИЧНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В 
ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТОДИМИТРОВГРАДСКА ГИМНАЗИЯ100 ГОДИНИ ЦАРНБРОДСКА •

СБЛИЖЕНИЕ И ОБМЕН 
НА ПРЕДАГОГИЧЕСКИ 

ОПИТ

ЦВЕТАН 

ДИМОВ: 
ПОКОЛЕНИЕ, 

КОЕТО 
НЕ ТРЯБВА 

ДА СЕ 

ЗАБРАВИ

тшшшш
лиообразователни ведомства от Босилеград: основното училще 
"Георги Димитров” и гимназията "Иван Караиванов и Образновото 
СОУ "Кирил и Медодий" и ЕСПУ "Неофит Рилски от град Кюстен
дил уточниха и подписаха съответни взамни програми за 
сътрудничество през тази година. Сътрудничеството, което има по- 
дълга традиция преди всичко има за цел опознаване, сближение и 
обмен на педагогически опит между посочените училща.

II а клас (е средата), 1927Г.Цветан Димов Цветан Димов като ученик в гимназията
1928 година се закрива V клас Марин 
Пайташев отива в София да продължи 
образованието си. И когато за това узнал 
директорът Стефан Пиколаевич постави 
въпроса: "Как така да сс позволи един така 
способен младеж да замине за България?

пропуснем да споменем братята Гроздан и 
Марин Волсвски. След това Тодор Тошич па 
Марин Пайташев, много способен младеж.

- Да ни кажете нещо по подробно за тези 
личности?

- Синиша Николасвич беше тих и твърде 
дружелюбие. Не правеше никаква разлика 
между нас децата от село и не сс гордеше с 
това, че баща му беше директор на 
гимназията. С Цилс не съм другарувал, той 
е по възрастен от мен, но служеше за пример 
в училището, Траяна Върдловска беше със 
среден ръст, широки плещи. Поеше очила и 
имаше тъмен тен на лицето. Винаги наемана 
Имаше хубави очи...Отлична ученичка. За 
братята Болевски Гроздан и Марин мога да 
кажа че бяха между най-добрите Зная че 
баща им пропадна с търговията и Марин 
когато завърши VII, отива при професор 
Алимпич да се посъветва какво да прави. И 
Алимпич му помогнал да се запише във воен
ната академия. Става военнен инжинер и 
работил е във Военна фабрика Видях го през 
1939 година в Чачак. За него специално, мога 
да кажа когато полагал приемен испит на 
Академията един член от комисията му 
намерил "грешка” в една задача. Марин 
успял да покаже, че е прав и пред комисията 
спечелил голямо доверие Бил първенец А

, .... на този приемен испит от цяла Югославия е
- Па ето в царибродската гимназия се учи ^ сам0 около даде^цна души...Тодор 

Синиша Николаевич, по време на войната Тошич 6еше.съш0 отшчен и успешен 
стана народен герой, па Васил Иванов Циле, м че е 6ш1 „ЙЙМйк: '
спамсн см* ТраяйаТЗърдловскдтОтлич!!а - СлуЯаят-с Марин Пайташев е
ученичка, и тя стана комунистика и взе показателен какви способни ръководители и 
участие в Испанската гражднека война Да не професори е-имала гимназията Когато през

Юбилея на царибродската гимназия е
повод да посетим Цветан Димов в Славиня и 
да поискаме да ни разкаже нещо за работата 
на шестокласната гимназия в Цриброд по 
време на бивша Югославия._____________

Намерихе Димов пред родната къща в 
Славиня. Тая година поради лошото време 
малко със закъснение започнал "лятната си 
ваканция” в Славиня. Както ни каза от пен
сионирането му тук прекарва летните ме
сеци и много хубаво се чуетвува... 
Дългогодишен учител, преподавател в 
Педагогическото училище в Цариброд, прос
ветен съветник, директор, Димов отначало 
тежко понасяше пребиването в Славиня, но 
сега със съпругата си също учителка в 
пенсия и много други славинчани пен
сионери прекарват дните си в разговор за 
миналото...Нас ни интересуваше само 
периода на гимназията между двете войни.

- 0, да това, е поколение което не трябва 
да се забрави. Въпреки промените които 
настъпиха в живота в нашия край, това че 
променихме държава и в училищата езика, 
нищо не ни попречи да бъдем добри 
ученици..А между нас в този период има и 
такива, които не само че бяха отлични 
ученици но и нещо повече..

- Например?

• СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОУ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” И 
ОБРАЗЦОВОТО СОУ ”КИРИЛ И МЕТОДИИ"

Въз основа на досегашната практика, колективите на двете 
училища се договориха сътрудничеството да се проведе в следните 
области: обмен на педагогически опит, състезания на ученици по от
делни предмети, спортни състезания и екскурзии.

В област на обмена на педагогическия опит е договорено при 
взаимните срещи, група учители, по съответни предмети да посетят 
часове при свои колеги, като при това направят съвместен анализ на 
часа, приложените методи и пр., всичко с цел възпитателно - 
образованителният процес да се издигне на по-високо равнище.

В областта на спортните състезания запланувано е състезание по 
футбол на малка врата, шахмат и баскетбол, а в областта на 
овладяването на учебния материал от страна на ученици, състезания 
във вид на викторина по математика, физика, химия и биология

Договорено е колективите на двете училища да бъдат домхини и 
организират по една екскурзия од Лесковац и Сандански, а да се 
проучи възможността за зимуване на 5-10 ученика и 1-2 
ръководители от училищата през зимния период в двете страни, за 
време од 5 до 10 дни.

Инак, първата от заплануваните две срещи ще се проведе през 
първата половина на юни т.г. в Кюстендил, а втората през първата 
половина на октомври т.г. в Босилеград, а екскурзиите през втората 
половина на юни в Лесковац и втората през. втората половина на1 
септември в Сандански

• СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГИМНАЗИЯТА "ИВАН 
КАРАИВАНОВ” И ЕСПУ "НЕОФИТ РИЛСКИ” ОТ КЮСТЕНДИЛ

- Хората му отговорили:
- Господин директор, той е много беден, 

няма с какво да продължи образованието си 
и в София заминал при роднини...

Директорът сърдито отвърнал:
Ние сме имали възможност да му помог

нем материално и ,слсд това да го изпратим 
във Военната академия в Белград... Защо из
пуснахме така способен младеж...

Димов се записал в Царибродската 
през учебната 1927/28 година. В 

класа били 52 ученика. Той помни имената 
на педесет души и на всички знае житейския 

Твърде интересно и в подробности раз
казва. През 1929/30 учебна година те ос
танали вече 25 ученика. Да споменем: и 
Димов бил отличен ученик и сега като 
педагог в пенсия дава оценка на училището: 
изискванията били големи. Преподавателите 
били строги, но справедливи. Затова от 
Царибродско от тази гимназия 
офицери дванаест души, а колко от тях са 
станали инженери, учители, и хора с други 
специалности...Действително това било 
поколение, което не трябва да се забрави...

~Богда*Г НИКОЛОВ
В следващия брой: КОИ БЯХА 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ГИМНАЗИЯТА...
(По спомени на Цветан Димов)

гимназия

път.

станали

в

.У‘-'Ч:1: V «>-г г-Т/т \ : =. -<*-

;Ж;р^йЦ’оУдб<«М11НЙтб 11роф^и,\^стЬя1Шта7програма на: 
сътрудничеството двете възпитателно образователни ведомства е из
менена, вместо досегашните две срещи сега е запланувана една и 
това през първата половина на юни в град Кюстендил (България). В 
Програмата е запланувано да се срещнат група, учители и 
ръководители в състав от 15 души за обмен на педагогически и 
методически опит в обучението по математика, физика, химия, ТПО 
и физическа култура. Да се организира среща на ученици за размяна 
на опит по математика, физика и химия, както и спортни състезания 
по футбол на малка врата, шахмат и баскетбол.

Договорена е и една екскурзия на група от 25 учители от ЕСПУ 
"Неофит Рилски” до Лесковац през месец септември.

ДИМИТРОВГРАДСТО ГОДИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ В 
500 ДОМАКИНСТВА

ПОДГОТОВКИТЕ
ПРИКЛЮЧВАТ

Започвайки реализаци
ята на въвеждане на кабел
на телевизия в Димитро
вград и най-големите опти
мисти не са се надявали, че 
инт

интерес сред гражданите,Дилема. 
шния юбил* 
в Димитровград.

вече няма - тържественото ознаменуване на стогоди- 
ей на димитровградската гимназия ще стане на 15 юни сигурно е че когато акцията 

приключи заплануваните 
1000 домакинства ще бъдат 
много повече. В момента са 
приключени гражданите в 
улица "Сутйеска” квартала 
на гумарата, квартала 
"Сателит” и голяма част от 
центъра на го ада. Работите 
сигурно би оили по-бързи, 
ако на среща има изхвъ
рлени дървени стълбове и 
бе ги дала за тази цел, раз
бира 
цена.
вероятно ще отидат в 
Баоушница, а тоца значи и 
продължаване времето за 
окончателно приключване 
на всички заинтересовани.

м.я
Според думите на директора на гимназията, Милутин Ценков, 

най- голяма част от подготовките са завършени. Участниците в 
тържеството - членовете на рецитаторската, драматична, музикал
на и други секции, ежедневно правят репетиции, за 
да участвуваш в ознаменуване на стогодишен юб 
училище. При край са и подготовките за уреждане на 
вътрешността на сградата, в смисъл на трайто ознаменуване на 
този извънреден юбилей. По повод юбилея на гимназията ще бде 
издадена и монография. Във връзка с юбилея преди десетина дни 
в училището пребиваваха и представители на Регионалния фонд 
за средно образование от Ниш, с които са договорени работите във 
връзка с финансите.

сът сред гражданите 
де толкова голям. 

Наистина в началото имаше 
много скептици, но скепти- 
цизъмът мина щом няколко 
домакинства на своите ТВ 
екрани получиха кристално 
чиста програма на осем 
чуждеотрани канали и три 
от нашата телевизия.

щото не е шега 
илей на своето

ще НАСКОРО 
ТВ "ЦАРИБРОД”!

подготовките за ознамнуване на юбиле 
> бивши ученици на гимназията, а бройните худ 

ад подоготвят изложба на свой творби. Оча!

В се срещу определена 
Обаче стълбовете най-

я активно участвауват 
южници от 
ква се всеки

Звучи невероятно, но е вече факт - наскоро всички 
граждани на Димитровград приключили се на кабелната 
”ЦарВибИо ”Г М0ГаТ В опРе^елно вРеме да гледат Телевизия

Именно, тези дни е оформен инициативен отбор при 
Центъра за култура, който има за задача да започне с 
експериментална програма посредством кабелната 
телевизия. Технически възможности за това има, наистина 
засега с частна техника, но главно е, че са оставени 
технически възможности в апаратура, която е инсталирана 
в Центъра за кабелната телевизия. Първата проба е 
напР“ миналата събота на 25 май. Засега "програмата" 
на 1и Цариброд” може да се следи на 26 канал и то един 
път седмично, в събота между 18 и 19 и 30 часа. Работата и 
подготовката на програмата поемат димитровградските 
журналисти и заетите в Центъра за култура като волонтери 
и ентузиасти. Програмата ще попълни празнината в инфор- 

тт1° На гРажданите с локални ежедневни новини, тъй 
като 1В_журналът и "Братство” излизат седмично един
общината^0113 Н3 ^>а^ио ^иш е Д°ста на територията на

.„Л1л.ъчването на локална програма по ТВ "Цариброд".
аП0ВИШИ интеРеса сР0Д гражданите за кабелнта 

в тПрхоА8' ,.дРУга страна откриват се нови възможности 
п Р г ата на Центъра за хултура, тъй като киното престана 
Да работи поради недостиг на публика.

Днес 496 домакинства в 
Димитровград, значи една 
четвърта част, следят пос
редством кабелна телевизия 
световни програми от Фра
нция, Англия, Германия... 
Имайки предвид исказания

много____
Димитровгр 
от тях да по,дари по една катрина на гимназията, като по тоя начин 
се създаде малка художествена галерия. А.Т.

ПО ПОВОД 100 ГОДИНИ НА ГИМНАЗИЯТА В 
ДИМИТРОВГРАД А.Т.

БОСИЛЕГРАДПРЕМИЕРА НА 
«НАРОДНИ ПОСЛАНИК” ТРЕТОКЛАСНИЦИТЕ И 

ВТОРОКЛАСНИЦИТЕ НА 
ТЕАТЪР В НИШПо повод предстоящото ознаменуване на 100 

годишнината на димитровградската гимназия, група 
бивши ученици на гимназията - самодейци, подготовят 
пиесата «Народни посланик” от известния сръбски и 
югословенски комедиограф Бранислав Нушич. 
Премиерата е насрочена за 8 юни в Центъра за култура. 
Главната роля - народният посланик, ще изтрае Слободан 
Алексич, а в комедията играят и Момчило Алдрее 
Павла Михайлова, Весна Николова, Славча Антов, Л« 
Мпнова, Драпш Димитров, Славча Димитров, Делча 
Гигов, Никола Антанасов и като дебютант Сашко 
Андреев. Постановчик е Слободан Алексич, а 
сценографията правят Сретен Игов.

Тъй като скоро не е била премиера на 
димитровградските самодейци, а имайки предвид вечната 
актуалност на Бранислав Нушич, очква се залата да бъде 
изпълнена до последно място.

Съгласно годишната възпитателно-образователна програма, 
учениците от втори и трети клас на гимназията "Иван Караиванов” 
от Босилеград през миналата седмица посетиха Ниш. Целта на 
посещението бе учениците да посетят театъра и гледат 
професионално театрално представление.

СТОЯН АНАСТАСОВ, педагог в гимназията, ни уведоми, че 
учениците са гледали представлението "Мрестене на шарани” от 
Александар Попович.вич,

енче
Освен това,‘'посещението на НИШ средношколците 

Босилеград изопЛузвали и за научно-туристически цели 
посетили спомен-. костницата ”Челе-кула” където домакинът на 
този исторически шаметцик им говорил за борбата на сърбския 
народ срещу осмднлийската империя и героичния подвиг на 
войводата Стеван Синджелич.

В рамките на научно-туристическата обиколка те посетиха и 
Алексинац, където разгледаха града в Грони Адровце посетиха Рус
ката черква, построена на мястото, където е загинал Вронски елин 
от главните херои в романа "Ана Каренина”, от Толстой ’

от
Те

А.Т. А.Т.
М.Я.
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в!с1 • ЗА СЕГАШНИЯ МОМЕНТ В 
ГИД, ПРОИЗВОСТВОТО, ПЛАС
МЕНТА И ОБЩОТО СЪСТОЯНИЕ 
В ПРЕДПРИЯТИЕТО ГОВОРИ 
МИХАИЛ ИВАНОВ, ПОМОЩНИК- 
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА ГИД

ПРОИЗВОДСТВО18320 ВшйТгоуегаД 
ЕдуагПа КагдеЦа 1 
Те1ех: 16840 
Те1е1ах: 010-63-112

БЕЗ ЗАСТОИ НА 

МАШИНИТЕ
Сегашната стопанска криза се изявава на повече начини 

Най- драстичният безспорно е липсата на работа и спиране 
на машините. Ако се не произвежда, няма какво да се 
продава, следователно - няма и доход. И докато много 
предприятия и фабрики се намират в същинска тревога как 
да обезпечат работа за своите работници, Гумарската 
индустрия Димитровград /ГИД/ няма особени трудности в 
тази насока

"ГИД” В СЕГАШНИЯ МОМЕНТ

С ДОБРИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ 

НАПРАВЛЕНИЯ

НЯМА ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИ ИЗЛИШЪК Дългосрочната стратегия на тази фабрика е била: да се 

усвои такова производство с гъвкава програма, която ще 
даде възможност на предприятието бързо да се преустрои 
и да произвежда продукция, която се търси на пазарите. А 
за да се постигне това, необходимо е било още при намека 
за пазарни условия на стопанисване, да се търсят делови 
партньори и производствени програми, които ще будят 
терес у потребителите.

ГИД всъщност има няколко производствени групи. 
Безспорно една от най-главните е производство на кецове 
/спортни обувки/, които с удоволствие носят младите не 
само на спортните терени, но и в ежедневния живот. 
Свързването с ”Пикапа” от Италия преди повече години и 
с усвояването на производство на кецове, ГИД 
понастоящем работи на пълен оборот. Всяка година се 
правят ,нови модели с изменящ дизайн, така че по произ
водство на този вид обувки ГИД е в самия европейски върх 
и признат производител в света.

т-т*™есТ0 чУ®аме> че в предприятита (съсответно и в 
ГИД) как се говори за "технологически излишък”. Тех
нологическият излишък се явява, когато се внедрят 
нови, по-прогресивни технологии и нуждата от работ
ната ръка намалява. С други думи той е резултат от 
заместване на работниците с автоматизирани 
компюторизирани машини. В момента в ”ГИД” такива 
машини не се внедряват. Затуй и няма технологически

ин-
Сегашннят момент на стопанска дейност и развитие на 

едно предприятие е пряко отражение на предишното 
планирание, дългосрочно и краткосрочно. Само добрите 
стратегически замисли и тяхната реализация са гаранция за 

авнително успешно стопанисване. Тази истина в ИЛИГумарската индустрия Димитровград са схванали още през 
периода, когато това предприятие работеще в състав на 
Гумарската промишленост "Тигър” от Пирот.

излишък! Може да се говори за непродуктивни работ
ни места, с чието съкращаване (без да се наруши 
ритъма на производството) се явява "икономически 
излишък”.

Ако се обезпечева достатъчно работа - няма нужда 
и от такова съкращаване, защото оня, който произвежда 
не може и не бива да се окачествява като излишък!

Още тогава са определени няколко стратегически напра- 
работата. Преди всичко - основното стратегическо 

направление производството е: качествена продукция, способ-
вления

Чрез ”Пикапа” ГИД се озова на италианския пазар, един 
от диктуващите модата в обувната промишленост. С "визит
ната картичка!” на "Пикала” са осигурени пет-шестмина 
постоянни купувачи в Гърция, а от началото на годината и 
в Швеция. Произвеждат се кецове от нубок-кожа, твърде 
търсени и у нас и ГИД не е в състояние да отговори на 
търсенето. Мощностите са на пълен оборот, но се налага 
да се работи и през юни, и през юли, така че годишните 
почивки най-вероятно ще се ползуват през август.

Инак месечно ГИД произвежда над 53 хиляди такива 
обувки, а през последните два месеца и над 70 хиляди чифта. 
Затуй е необходимо да работи и трета смяна.

Втора, така да се каже, "стратегическа” верига в произ
водство е изработката на профили с ъгли. С високото си 
качество и тази продукция е търсена както у нас, така и в 

р чужбина. Профили се произвеждат за СССР, за леки коли 
"лада”, "лада-самара” и "Москвич”. Само през май ще се дос
тави продукция на стойност около 700 до 800 хиляди долара.

............  . ГИД изработва и профили за автобуси, а по тази
НАШКА, НО РЕШАВАНЕТО НА НЯКОИ ПРОБЛЕМИ ТРЯБА ДА продукция убедително държат превес и е най-големия

~СЕ УСКОРИ

СЪДБАТА НА РАБОТНИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ ОТ НЕОТДАВ
НАШНАТА СТАЧКА

ВСИЧКО СЕ РЕШАВА БЕЗ 
ПРИВЪРЗАНОСТ И 

ИЗНУДВАНЕ

на да бъде световноконкурентна на чуждите пазаря, аинагн 
съобразена с изискванията на потребителите. Търсени са и 
намерена делови пяртнърн, пи ято мярка гарантира всичко
това.

• ДЕЛОВАТА ПОЛИТИКА ОТ ОТДАВНА СЕ ВОДИ В ПРАВИЛНА

югославски производител. Тези дни се чувствува 
съживяване на производство на автобуси, което ав
томатично означава и нарастване на нуждата от автобусни 
профили. Главни потребители са "11 октомври" от 
"Скопие”, "Аутокаросерия”, от Нови Сад, "Икарус”, от 
Белград. '

Тук трябва да посочим, че и занапред се поддържа 
производството на профили от програмата "Рено-4", чийто 
потребител е "Ревос” от Ново Место.

Годишното производство е между 1100 до 1200 тона 
профили, така че месечното производство е между 100 и 120 
тона През април са произведени 105 тона стоки.

Твърде важно звено в производствената програма заема 
производството на "дихтунг” - плочи, относно 
упълнителни плочи. Годишното им производство достига 
две хиляди тона, а се изнасят предимно в Италия, 
Германия, Франция, Англия, а незначително количества и 
в Израел и Австрия.

В металния цех се произвежда метална галантерия. Тук 
най-трудно върви с обезпечаването на работа, но все пак се 
успява.Този цех съпътстаува разработка на алати, машини 
и прибори зависи реализацията на производствените задачи 
в другите цехови.

Не бива да не се схване, че в ГИД всичко, е ”мед и 
мляко”. Напротив, трудности има много и от обективно, но 
и от субективно естетство. Сегашната кризисна обстановка 
дълбоко засяга и ГИД. Основната характеристика на 
работата е, че не се изчаква друг да я реши. Ползват се 
всички рапологаеми сили, за да не спират машините._______

В наноса стратегията е югго за момеят да не се допуска 
изоставане зад водещите фирми в света, а пазарите да не сеч 
разделят на атрактивни и по-малко атрактивни. Всеки пазар 
е интересен, доколкото на него по добри ценя се пласира 
произвежданата продукция. Оттук я сътрудничеството на 
ГИД ■ пласмент на стоките му ■ на най-приднрчнвите 
пазари: Италия, Германия, Англия, Франция, Щвецмя—

Третата стратегическа насока е: да се нзнамира постоянно 
работа за всеки работник, защото престоят означава загуба.

Сетнешните събития след По отношение на заплащане- 
стачката потвърждават, че в ГИД то на личните доходи съще- 
от отдавна се води правилна ствуват сериозни'проблеми, 
делова политика. Пазарните - ,
изисквания налагат постоянно Рещено е, че повече от два 

Всяко спиране иа машините представлява пропиляни съобразяване с йзискиванията месеца да не се чака. Полагат се
средства, а в крайна сметка и по-ниски лични доходи. Му. дк0 в момента се ТЪрСЯТ усИЛИЯ Да се ОСИГурЯТ средства

срокове и търсените количества за заплащене на личните доходи 
тряба да се спазват. Затуй няма след изтичане на месеца. Общата 
основание продължително неплатежо способност на 
застояване на работната сила на потребителите създава почти 
определени работни операции, непремостими трудности. Преди 
Произвежда се за пазара, а не за всичко, защото не се спазват 

г складовете. В това е и предим- законопредписанията, а опре-
И на водещите фирми ството на ГИД, която намира делени служби на СДК не спаз-
в света. А това е последица преди всичко от заживяване с наЧИНИ ДЯ ОТГОВОрИ На ИЗИСКВа- ват СЛОВОТО На заКОНа. АКО
словията на световния пазар още от оня момент, когато из- нията на Пазара. Би бИЛО Нвпр- Например ОТ НЯКОЙ ДЛЪЖНИК
иза на него. авилно обаче, ако работникът, тряба да се изземе определена

За да се постмгие всичко това, необходимо е добре да МИНаващ на друга работна опе- сума, която по-инак не може да
работи развойната служба. Ако службата по развитие и плас- ция бъде ощетен в заплаща- се наплати, това не се прави,
меит не работят добре - означава, че и ще Такива явлеНие обаче са

Тенора рядкост. Следователно в ГИД се Защ0? Най. вероятно защото не 
спешните резултата, действува доста добре, въпреки че тук стремят Всеки работник ПО ВСЯКО действуват правовите Норми. А 

че възможностите и просторк за действуваие са почти време да бъде зает. ' това създава ОСОбеНИ ТРУДНОСТИ
в набирането на средства за 
лични доходи на заетите. Оттук 
и тяхното заплащане със

Изхождайки от тези стратегически насоки и замисли, 
пред службите на ГИД е поставена отговорната задача да се 
намерят и да се нздиривят постоянно такива програми на 
производството, които (без оглед дали се касае за 
чуждестранен пазар) ще гарантират търсена продукция, 
сата на залежали стоки в ГИД, потвърждава за прав 
ориентация в производството и че се произвежда само ос 
което има вече свой потребител, относно купувачи.

нашия или 
Лип- 
Илна 
нова,

У

считат, 
неизчерпаеми.

УЧАСТИЕТО НА ОТБОРИТЕ НА -ГИД” В РАБОТНИЧЕСКОСПОРТНИТЕ ИГРИ ЧЕТИРИ
БАНИ ЗА ПОЧИВКА

закъснение.

НАЙ-ДОБРИ ПО ПОЧТИ 
ВСИЧКИ ДИСЦИПЛИНИ

Намаляването на режийния 
персонал се върши постепенно. 
За сега най-добри резултати са 
постигнати в металния цех, 

участвува с два отбора. Оборът където съществено И намалени 
"ГИД 1" се срещна във финала с непродуктивните работници. 
"Електродистрбуция” и се От друга страна, през април са 
наложи с 5:3 като убедително открити два магазина в 
Геъста^мГрСГлеТкоТ1оИрГаРн Димитровград И НЯКОЛКО На КО- 
Иванов и Димитър Каменов. СОВО. В ТЯХ се настаняват СЪЩО 
Второто място зае "Електро- заети от ГИД, предимно непро- 
дистрибуция”, трето "Свобода”. иЗБОДСТВен персонал. Режий- 
”ГИД И" се класира на пето ният персонал е натоварен В

_ производството. Далеч по-
Теглене на въже. В тази дис- ол ми ефекти в намаляването

сиаИ7еНДи-лТноТнадме„шниГИиДс на "администрацията” се очаква 
години наред не отстъпват от заживяването на компютор- 
първото място в града Второто ната СИСТема на изчисляване, 
място зае "Свобода”. когато броят на работниците по

Футбол на малка врата - В ИЗЧИСЛяване ще се намали. До 
срещаЯтрябвашеИдаа сГс«тои на края на годината исканията на 
25 май, но поради проливния работниците трябва да бъдат 
дъжд, е отсрочена за края на рещени, но всичко се рещава оез 
тази седмица. Първото място си гшибързаност И изнудване, 
оспорват "ГИД I" и "Свобода", а к 
за трето ще се борят "ГИД II” и

Д. Ставров

Димитровградската гумара 
ГИД "Димитровград” тази 
година колективната годишна 
почивка це ползува през август 
месец, както е обичаено. Обаче, 
около 40 заети ще т 
юли месец на почи^ 
бани, с които ГИД вече е под- 

Това са 
която своята

КАКТО НИ ОСВЕДОМИХА 
В ГИД В ХОД СА ПРЕГОВОРИ 
С "ПОЛЬОПРОМЕТ” ОТ НИш 
ЗА НАБАВКА НА ОПРЕД- 
ЛЕНИ ПРОДУКТИ ПОСРЕ
ДСТВОМ СИНДИКАНЛНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА 
ПЛА ЩАНЕ И С НАМАЛЕНА 
ЦЕНА.

гнат през 
в четири

гръ
вка”ГИД I" - 357 кръга, в състав: 

Аница Михалков, която стана и 
победителка със 152 кръга, 
Данче Костова -127 кръга и Гор- 
дана Радисавлевич - 78 кръга). 
На второ мяасто е "Свобода” с 
266 кръга. На трето място е 
"ГИД II”.

"Работническо-спортните
игри 91” на територията на 
Димитровград наближиват края 
си - остана да се проведат 
състезания още по три дис
циплини: шахмат, хандбал и 
спортен риболов. В останалите 
Дисциплини всичко е вече из
вестно.

ИЗ
ор.

В 1
писал догов 
Върняшка Баня, 
почивка ще прекарат 17 гумарци, 
Рибарска Баня, където ще 
заминат 16 души, в Нишка Баня 
почиват 3 и в Звонска Баня също 
трима заети в ГИД Както ни ос
ведоми председатят на син- 

алната организация Светозар 
_ внаович. договорите въз ос
нова на обявлението от април 

кан-

ползуващите годишна почивка 
при такива условия е сравнител
но малък, но все заслужава 
внимание настоянието на 
гумарата според възможностите 
си да помогне поне на един брой 
свои заети.

Инак, догато през август 
огромно болшинство от заетите 
ще бъдат на почивка, групата за 
ремонт и тази година ще работи 
усилено по това време, за да 
направи необходимия ремонт на 
машините. ______

Спортна стрелба 
Участвуваха три отбора на 
"ГИД", които спечелиха първо, 
трето и четвъто място. "ГИД I" 
/прво място) - 458 кръга, в 
състав: Тодор Алексов - 151, 
Видойко Тошев - 157 и Гроздан 
Велк

мъже -за
тб място.

Във всички досега състояли 
се състезания общественото 
предприятие "ГИД” взе масово 
участие с най-голям брой от
бори.

ПИК
ИОЕ

месец са подписани и 
дидатите определени. Петдесет 
на сто от необходимите средствага. Второ място 

360 к
трето място е "ГИД 
спечелени 343 кръга в състав. 
Драган Тошев - 126, Митко 
Петров - 121, Йордан Алексов - 
96 кръга. На четвърто място е 
”ГИД II” с 391 кръга в състав: 
Гроздан А. Велков - 109, Зоран 
Андонов - 134 и Димирър Хрис
тов -108 кръга.

:ов - 150 кръ! 
"Свобода” с

Пикадо за жени първата дис
циплина която завърши. В нея 
участвува два състава - "ГИД I’ 
И "ГИД П” които заеха второ и 
трето място, след състава на 
"Свобода”, спечелил 234 точки.

Спортска стрелба за жени. 
Също участуваха два отбора на 
"ГИД”, които спечелиха първо и 

ето място, докато второто 
сто зае отборът на "Свобода". 

Ето резултатите:

ръга. На 
III”

дава трудовата ощност за пен
сионна зашита от фонда за 
превенция, с 30 на сто участва 
синдикалната организация, а 
само 20 на сто е собствено 
участие. Условията наистина са 
добри, особено днес, когато 
жизненият стандарт е стигнал 
до долната граница на егизс- 
тенция за определени категории 
заети. Може би броят на

зае със

Притурката 
подготвиха: 
Ст. Николов 

А. Ташковтр
мя "ГПТ"

"ГИД”Тенис на маса.
страница 9

БРАТСТВО • 31 МАЙ 1991



ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
и от 2 ЮНИ ДО 8 ЮНИ 1991 ГОДИНА _____________

у; &чД«:чУ 8.30 - ТВ избрано: баскетбол:
Испания-Югославия

10.00 ■ Дервиш и смърт, домашен
филм

12.00 - Новини 
12.05 - Шоу програма
13.30 - Около полунощ 
1530 - Новини
15.40 - Твин Пикс, сер. филм 
16.25 • Журнал на български език
16.40 - ТВ справочник 
16.55 ■ Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Образователна програма 
1750 - Ебу-драма за деца 
1815 - Три ”Н”
1845 - Екологически дневник 
19.10 - Анимационен филм 
19.15 - Лека нощ, деца 
1930 - Дневник

13.30 - Около полунощ
15.30 - Новини
15.40 • Реклами
16.40 - ТВ справочник
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Анимационен филм 
19,15 ■ Лека нощ деца
19.20 • Реклами 
19,27 • ТВ справочник
19.30 - Дневник
19.55 ■ Реклами
20.00 - Игрален филм
21.00 - Реклами
21,35 - Сериозна музика
22.30 - Дневник
22,50 - Новини на английски език
22.55 - Около полунощ 
00,55 - Новини
01.00 - Ютсл

ВТОРА ПРОГРАМА 
17,25 - ТВ справочник 
1730 - Регионите днес 
1800 ■ Белградска ТВ програма
19.30 ■ Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Музикална програма
20.30 - Хелзинки: европейско

надпреварване на младите 
балетски художници - 
майстори /до 22,00/

22.00 - Тема на деня
22,10 - Спорт /волейбол -/ жени 

Югославия - Испания, плей 
оф във водна топка: във фут
бол Ц.3везда - Хайдук, репор-

20.00 - "Стериино позорйс” - пряко
предаване

21.30 - Реклами
21,35 - Външна политика
22,05 - Забавно - музикална програма
22,50 - Дневник
23.10 - Новини на английски език
23.15 - "Около полунощ”
01.15 - Новини 
01,20 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА 
17,25 - ТВ справочник
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник 
19,55 - ТВ справочник
20.00 - Индирскт - спортна емисия
20.30 - Баскетбол: Югославия -

Италия • пряко предаване 
ДОО - Тема на Деня
22.10 - "Карадьоз” ■ рсприза
23.10 - Документална програма

1 НЕДЕЛЯ, 2 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА 
7,55 - ТВ справочник 
800 -"Будилник”
9,35 - "Трансформсрс" - анимационна 

серия
10,00 - "Нотна мозайка” - серия за

деца
11.00 - Научно - популярен филм 
12ДО - Знание - имане
13.00 - "Дактари” - филмова серия -

Анимационнен филм
13.55 - Новини
14.00 - "ОКоло полунощ" /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 - "Четри дами” - Комечерска 

програма
21.45 - Дневник
22,05 - Спортен преглед
Д50 - Новини на английски език
22.55 - Около полунощ 
00,55 - Новини
01.00 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА

20.00 - Трентерови приказки, сер.
филм

2065 - Реклами
21.00 - Алиса, европейски лулутур- 

инг магазин
22.00 - Теверсенови приказки 
22.30 - Дневник
2150 - Новини
2155 - Около полунощ - реклами 
00-55 - Новини
01.00 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА
17.25 - ТВ справочник 
1750 - Регионите днес
1800 - Белградската ТВ програма - 

реклами
18.25 - Атина- ФИБА - турнир по бас

кетбол /М/, Югославия-Италия
20.00 - Концерт на белградска

филхармония, I част 
20.50 - Те з на деня
21.00 Цикъл филми на Роджер Кор-

ман - "Кървава майка” - 
американски филм 

2130 - Концерт на Белградската 
филхармония, снимка на П 
част

ВТОРНИК, 
04 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
6,20 - Музикални слотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано: Баскетбол:

Югославия - Италия, снимка 
10,00 - "Светьт, който изчезва” 

домашен филм 
- анимационнен филм 
1100 - Новини 
1105 - Добра вечер, събота
13.30 - "Около полунощ" /реприза/
15.30 - Новини 
15,40 - Реклами

9,50 - ТВ справочник
9.55 - Новини
10.00 - Разрешете ни да докладваме
13.00 - Спортна програма 
1950 - 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 кореспондент
22.00 - Забавно - музикална програма
23.30 - Спортен репортаж: ДИНАМО -

ПРОЛЕТЕР
00,00 - Хроника на Стериино позорйе

ЧЕТВЪРТЪК, 
6 ЮНИ 1991

15.45 - "Твин Пикс" - сериен филм 
/реприза/

- анимационнен филм 
16,40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език 
16,55 - Реклами
17,00 - Дневник 
17,20 - Анимационнен филм 
1750 - Змаеви детски игри - пряко 

предаване на отварянето

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални споове
6.30 - Сутринна програма 
850 - ТВ избрано
10.00 - Кралски край, домашен филм

и анимационен филм
12.00 - Новини
1105 - Шоу-програма
13.30 - Около полунощ
15.30 - Новини
15.40 - Реклами
15.45 - Твин Пикс, сер. филм, 

анимационен филм
16.40 - ТВ справочник 
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Спор хит
17.50 - Анимационен филм
18.00 - Преживяване, серия за деца
18.30 - Неделя в четвъртък
19.00 - Телетуринг 
19.10 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами 
19.27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник
20.00 - Кръг
21.00 - Реклами
21.05 - Маестро, музикална програма
22.05 - Дневник
2255 - Новини на английски език
22.30 - Около полунощ 
00.30 - Новини
00.55 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА 
17.25 - ТВ справочник
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма - рек

лами
19.30 - Дневник
20.00 - Музикална програма
20.40 - Атина: ФИБА турнир в баскет

бол М1 Испания-Югославия 
22.15 - Тема на деня 
2225 - Филмоскоп или нощна 

програма за културата

ПЕТЪК, 7 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма - ЕПП

I СЪБОТА, 8 ЮНИ 1991 ;

ПЪРВА ПРОГРАМА
7.20 - Музикални спотове 
750 - Сутринна програма 
955 - ТВ справочник
10.00 - Образователен триптих 
1200 - Музикална програма: Концерт

на Белградската филхармония
13.00 - Да питаме заедно 
1450 - Детско следпладне 
1755 - Реклами
1750 - Дневник
17.45 - Седем ТВ дни
1850 - Да се живее с природата
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами 
19.30 - Дневник
20.10 - Реклами
20.15 - Хумористичен сериал:

Смехотека
2050 - Игрален филм 
2250 - Дневник 
2250 - Спортна събота
23.10 - Новини на английски език -

реклами
23.15 - Около полунощ - реклами
01.15 - Новини
01.20 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА
11.50 - Тв справочник
11.55 - Около полунощ - реклами
13.55 - Ролан Гарос, полуфинал /ж/
16.15 - Плей ОФФ по водна топка П 

мач
17.10 - Атина ФИБА, баскет турнир 

/М/ Европа-Балканите
19.15 - Малък концерт 
19.30 - Плей ОФФ по хандбал /М/

Финален мач
20.50 - Новини
20.55 - Музикална вечер: Воин 

Комалина
22.55 - Народна библиотека, емисия 

за културата

18.30 - Наука
19.00 - Копче
19,10 - Анимационнен филм 
19,15 - Лека нощ, деца 
19,20 - Реклами 
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - "Достатъчно слава за всички” -

сериен филм
20.55 - Реклами
21.00 - Порота
22.30 - Дневник
22.50 - Новини на английски език
22.55 - "Около полунощ"
00,55 - Новини
01.00 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА 
17,25 - ТВ справочник
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Топ спорт - Реклами
20.50 - Тема на деня
21.00 - Цикъл филми на Иржи Ненц:

"Величествени момци с 
камери”

22.30 - Еко рок, снимка

ПОНЕДЕЛНИК, 
3 ЮНИ 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 - "Последният оазис - домашен

филм
- анимационнен филм 
11,35 - Новини
1200 - "Около полунощ” - /реприза/
14.00 - "Твин Пикс" - серия
15.30 - Новини
15.40 - Реклами
15.45 - Забавно - музикална програма
16.40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - "Нещо повече" - образовател

на програма
17,50 - Анимационнен филм
18.00 - "Пловоплов" програма за деца 

/реприза/
18.15 - "Горанови приказки" - серия

/реприза/
18.30 - Лични становища: Срещи в

Будва
19.00 - Студио 5: Борса 
19.10 - Анимационен -филм
19.15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами

8 СРЯДА, 5 ЮНИ, 1991

ПЪРВА ПРОГРАМХ 
6,20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано: еко рок
10.00 - Смръкване - домашен филм и

анимационен филм
12.00 - Новини
12,05 - Шоу програма
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РЕГИОНАЛНА БАСКЕТБОЛНА ДИВИЗИЯ - НИШ

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ

ИГРА НА КОТКА С 
МИШКА

НАтвЖЙЕ НА СКУПЩИНАТА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА 
ВСИЧКИ ВРЕМЕНА

"СВОБОДА” /ДИМИТРОВГРАД/ 
/БАБУШНИЦА/ 66:32 /40:18/

"БУДУЧНОСТ”

По същинско есенно време в миналата събота в Димитровград 
се одигра баскетболния мач между "Свобода” и "Будучност” от 
Ба&ушница. Фактически това беше игра на котка с мишка, тъй 
оаоушничаии не отказаха по-сериозна съпротива на 
димитровградчани. С последната победа "Свобода” 
изкачване към върха на табелата, където според качеството на отбора 
и трябва да се намира.

Повече от 125 годния организацията на Чевення кръст в своето 
съществуване успява да преживее всички изкушения и да остане 
съвременна и актуална организация, дълбоко свързана с народа, 
която днес може ни най-много може да допринесе в преодоляване 
за бройните проблеми в нашето общество, изтъкна досегашният 
председател на Скушцтнната на Червения кръст доктор Иван 
Станчев на изборното заседание на скупщината, проведено на 21 
май тази година в Димитровград.

ДОМАКИНИТЕ - 
ПО-ДОБРИ

като

започна

Имайки продвид постояната надпартийна дейност на 
организацията на Червения кръст, въпреки бройните проблеми в 
нашто общество към плурализъм, за коренни проблеми в работата 
няма много място. Но тази организация и в многопартийната сис
тема трябва да намери своето място и начин на работа въз основа 
на международно приетите принципи за работа като единствена 
организация. Затова тази организация и в бъдеще трбва да се обос
новава на универзалните принципи на хуманност и със своята ак
тивност да обединява всички хора ма добра воля без оглед на 
партийна м идейна насоченост.

ДИМИТРОВГРАД, 21 МАЙ 1991 ГОД.
В рамките на граничното сътрудничество между крайгранични 

градове в СФР Югославия и България в Димитровград се отигра бас
кетболна среща между "Свобода” (Димитровград) и "Спортист” 
(Своге).

ДС.

АТЛЕТИКА

ПРИНОС към 

МО-ГОДИШНИНАТА НА 
ГИМНАЗИЯТА

Отигра се качествена среща, в която домашният отбор потвърди 
своето превъзходство, като се наложи на "Спортист”, който иначе е 
член на Втора баскетболна дивизия в ИР България. В първото полув
реме димитровградчани се понесоха в играта, но неочаквано спряха. 
Това използваха гостите от Своге, 
полувреме завърши наравно 32:32.

Във второто полувреме домашният отбор заигра сериозно и 
ангажирано и направи солидна разлика, която не изпусна до края на 
срещата.

11а заседанието особено е изтъкнато значението за ангажиране 
на млади хора в работата на организацията на Червения кръст и 
оспособяването им за участие в хуманните активности на 
организацията. Изтъкнати са успехите на димитровградския 
Червен кръст във всички хуманни акции, но все пак най-значител
на и кай- успешна е акцята по кръводаряване. Според официални 
данни, имайки предвид съотношението между броя на 
кръводарителите и жителите на общината, Димитровград е на 
първо място в Югославия, а и в Европа е над средното равнище 
в тази област.

На скупщината е избрано ново председателство от девет члена, 
а за председател е избран доктор Тошко Любенов, лекар в 
Здравния дом в Димитровград. Приета е и програма за работа през 
настоящия период.

да ги настигнат, така че първото

ДЕЯНОВА И ГЮРОВА СПЕЧЕЛИХА БРОНЗОВИ МЕДАЛИ 
На двадесетото атлетическо първенство за основните и ср 

илища на Стадиона на ЮНА в Белград на 21 май се състез:
т 47 общини. В отб

едни
завахаучи

453 състезатели и състезателки -°йДС. орното 
н Попович” (за пионери) 
ободан Секулич” с 44,5 т.

класиране се наложи осн-училище
от Крагуевац с 52,5 точки, следван от ”Слободан Секулич” с 44,5 
И пионерките от Крагуевац бяха най-добри, а на второ място 
класира отборът на осн. училище ”Нада Матич”.

При младежи - най-добри бяха 
"Братство и единство” от Белг 
гимназията 
шапчанки от 
гимназия.

На първенството участвуваха и дв< 
димитровградска гимназия ”Йосип БрозТито”

артончета: Емил Иванов на 100 метра, която с резултат 12,7 спечели бронзов медал и Пеги 
("Ниш”). Съдията Микица ГЮРОВА в скок на височина, която също спечели бронзов медал с т

резултат 1,50 м.

о ва

ро място сеНА ГОСТИТЕ - ТОЧКИТЕ, 
НА ДОМАКИНА - ТЪГА.. ниците от Военната гимназия 

т:, а на второ място 
девойките - най- 
точки изпред V

уче 
61 -еди

”В
'рад с 
ч”. При 

ера Благоевич” с 52

се класира 
добри бяха 
белградска

а Благоеви5ер
”Ве”А.БАЛКАНСКИ” - ОФК ”НИШ” (НИШ) 1:3 (1:1) 

Димитровград, 26 май 1991 година, Спортният център "Парк”. 
Теренът тревист, времето прохладно; зрители 500 души. Голмайстори: 
Мнодраг Костнч в 4, 86 и 88 минута, а за домакините - Саша Крумов 
в 20 минута от дузпа. Жълти ка 
("А.Балкански”) и Бата Живкович 
Джурнч - слаб.

е състезателки от 
- Душица ДЕЯНОВА

Емил Иванов

АСЕН БАЛКАНСКИ: Милко Соколов 6, Милован Ст 
Бобан Маркнков 5, Любиш» Таков 6, Саша Крумов 6, Сашко 
5, Мнодраг Коцев 6, Снннша Димитров 5, Зоран Христов 6, Кръста 
Кръстев 5, Емил Иванов 6.

Последните 
състезанието в
регионалното надпреварване, където спечелиха зла 
участието си Деянова и Гюрова дадоха свой принос към 

ОФК НИШ: Сърджан Йовановнч 6, Мнодраг Гоцич 5, Мнодраг чествуването на 100-годишнината на димитровградската гимназия.
Живкович 7, Любиша Станкович 7, Бата Живкович 7, Горан Груич 
7, Миомир Костнч 7, Бобан Иванович 8, Мнодраг Костнч 9, Ивица 
Станоевич 7 (Братислав Станкович), Бобан Мнтов 6 (Саша 
Милъкович).

оянов 6, 
Стоянов

право да учествува 
дай избориха прав

две
Бе.г

състезателки получиха 1 
лград, след като на 17 м ри

тни

Д Ставров

• ФУТБОЛ• ШАХМАТ
В мач, който е от съдбовно значение за двата отбора - за "Ниш” 

крепи на върха на табелката - и за "Балкански” да избегне 
” - гостите от Ниш бяха по-добри и взеха двете точки, като

"ЕДИНСТВО” 
НЕ ДОЙДЕ

БЪРЗОХОДОВО 
ПЪРВЕНСТВО 

НА дния кръг на юношеската фут- 
ЛИМИТРОВГРАД болна дивизия отборът на ”Еди- 

нство" от Пирот не дойде на мач

?! се зак 
дъното

вече чукат на вратата П сръбска дивизия. Домакините с последното 
поражение навлезнаха в опасната зона и до края на първенството ще 
водят ого 
дивизия -

В събота на 25 май в после-
рчена борба за съществувание в Регионална 
Ниш.

футболна

В слаба, напрегната и на моменти остра игра, щастието се ус
михна на нишлии, които в последните няколко минути на мача -

На скупщината на Червения кръст забележимо е присъствието на 
младитев Димитровград така че за из

хода ще се произнесе дисципли- 
I нарната комисия.
• I ОБЩИНСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

В организация на СОФК-а в
вкараха два гола в мрежата на "Асен Балкански” и един в първото и Димитровград в рамките на сед- 
.с висока победа от3:1 взеха две важни точки. * мицата на спорта се проведе

Слабият съдия от Ниш Микица Джурнч до голяма степен бързоходово първенство на 
^допринесе за поражението на димитровградчани. В 75 минута, града (от 20 до 26 май). Играеше 
когато резултът гласеше 1:1, не отсъди чиста дузпа за "Асен се по Бергерова система. 
Балкански”. Класирането е следното: Тодор

В следващия кръг "Асен Балкански" ще гостува в Малошище, Нейчев {^^ладен Алексов П, 
където ще се срещне с "Омладинац . 8 5 Синиша Ге0ргиев 8 точки и

Д. Ставров т.н.Победителят получи пари
чна награда от 400 динара, вто- 
рокласиралият се чифт кецове 
”Ал стар”, а третокласиралия се 
- фланелка

?

ОТЛОЖЕН МАЧ
ТЪЖЕН ПОМЕН 
На осми юни 1991 

година се навршват три 
години от смъртта на 
нашия мил съпруг, 
баща, свекър, тъст и дядо

в предпоследния кр 
у "Партизан” от Ж 

”Пощар” от Пирот е отложен.
За одиграването му ще се 

определи допълнителна дата, 
защото пиротчанци не са дошли 
по оправдателни причини.

ъг мачът
между елюша и

АТЛЕТИКА
ДС.ПЪРВЕНСТВО ЗА 

ПИОНЕРИ И ПИОНЕРКИ МИХАИЛ 
МИЛЕВ - 

МИКА

МЕЖДУОБЩИНСКА ФУТ- ГРУПА ”ЮР’ 
БОЛНА ДИВИЗИЯ ВРАНЯ

В ОСМИЯ КРЪГ 
"МЛАДОСТ” СВОБОДЕН

400 метра (пионери): Александър Иванов, Андриян 
Младенов и Владимир Пейчев.

400 м (пионерки) III: Силвана Миленкова, Нела 
Пейчич и Ивана Тодорова. през пролетнид полусезон в гащните безотговор

60 м /момчета! ПГ Миомир Пейчев, Иван Ангелов междуобщинската футболна ния спрямо отбора и съигра
и НвичяЗТпгтпп ДИВИЗИЯ Враня, група "Юг”, чите, със спечелените 8 точки,
и здвица 1чосюь. "Младост” от Босилеград, през пролетния полусезон

60 м (момичета): Драгана ЗДравкова, Андрияна изигра седам футболни срещи, а лично съм доволен, до края на
Бошкович, а дисквалифицирана беше Мая Божилова до^рая «игр» още първенството се надявам да

100 м (момчета) от V до VI: Мнодраг Симов, игор бяха домакини и три пъти Г0Сти.
Соколов И Мирослав Вацев. При това отбора има 8 нови

100 м (момичета) У-УЪ Снежана Сотирова, Славица ^лч;сиез«нссе°^ен3аид°т.терсие?рнъиГа 
Гюрова и Наташа Петровия. пред босилеградският отбор има трето I

и И^ца &и°леЧвеТа)’ ^ ЛЮбИШа “ Г/оценява изтекли, пери- “Тиак, в „смия кръг който се
И Ивица Милев. _ од на пролетния полусезон, бе игра в неделя на 26 май босиле-

100 М ("момичета) VII: Сузана Еленкова. въпрос с който се отнесохме до градският отбор бе свободен.
V 4 „лп,.ж /пмпнрпиУ Миомир Пейчев, тренъора Георги Георгиев? - Това Георгиев изполузва за игра
Хвърляне На копие (пионер ). Р Имайки предвид състоянието в на някои варианти и лека

Милан Величков и Владан Иванов. ___ отбора, когато няколко фут- тренировка
болисти продължават с досе-

дърводелец от Ди
митровград.ни отноше

По този повод на този ден ще посетим гроба 
му на димитровградските гробища и ще положим 
цветя. Каним близки и познати да ни придружат.

Семейства Ташкови, Лазарови и Павлови

до края им! 
яколко. От 

домакини 
това отб

още две- три точки и 
мисля, ще бъдат достатъчно да 
обезпечим третото или четвърто 
място. За първото единствен 
кандидат е "Челик", 

ще с
1ИЧ”.

а ние за 
се борим с отбора ”Си-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 10 юни 1991 година се 

навършват десет години от 
смъртта на нашата мила 
майка, свекърва, баба и 
прабабаД-С. м.я.

ЕЛЕНА
НАЙДЕНОВА

Лена
И ТОВА Е ГРАДПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА

НИШИ
но или тябва много пари или ефикасността изостане.

намери куче, което не е

плетачката от село 
Изатовци.

Преди десетина години се знаеше - ако се 
вързано, от ветеринарната станиця или определено лице му се 
подхвърли месо с отрова и всичко е решено. Днес таково нещо май е 
невъзможно да се приложи.

Такива ”бссовици” има не само по главната улица, където наистина 
са най-безопасни, понеже винаги има хора по улицата. Какво обаче да 
прави малко дете, ученик, тръгнал или се завърта от училище и в 
преките улици се срещне с ”бссовицата”? Затова крайно време е да се 
намери начин кучетата-скитници да се махнат от улиците на 
Димитровград!

По този повод на 9 юни тази година в 10 часа ще 
посетим гроба й на димитровградските гробнища и ще 

й. Каним наши близки исе поклоним пред паметта 
познати да ни придружат.

Опечалени: синове Джордже и Петър, дъщеря Пав
лина, снахи Живка и Светлана, зет Георги, внуци и 
внучки и останали роднини.

А.Т.
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ХУМОР • САТИРА • ЗАБАВА
ПЕНСИОНЕРСКИ ИСТОРИЙКИ

”РАТНА” ПЕНСИЯКАРИКАТУРЕН ЕКРАН
Неотдавна в един разговор се приключи и един млад 

пенсионер. Разговорът деличен: общото безпаричие.
- А, аз не мога да се пожеля, получавам "ратна” пенсия! 

Участвуващите в разговора озадачено го поглежат, понеже 
знаят, че не е участвувал във войната /рат/.

Аз плучавам пенсията си на рати - добавя усмих-% нат.л
ЯЛОВ ПРАЗНИКПОЛОВИН ЧАША

В "Градня” идват двама пенсионери, един бивш 
ръководител в това предприятие. Преди да започнат раз
говора за адаптация на пенсионерския дом, директорът 
на ”Градня” от уважение им предлага по чашка.

- На мен половинка! - казва другият пенсионер.
След малко пак бяха поканени да им се налеят чашките.
- На мен пак половинка! - каза отново същия пенсионер.

и!
А'Г,

Това Йутро стану по-рано. Реши, тия 
пут нема да се обрукам и нема да стигнем, 
кига почне народ да си разотидуе. Смуа 
бабуту у ребрата - реко вой да тури ягне
тното да се опече на време, навреме да 
приготви манджете, оти че доведем гойсе 
оди далеко, непознати, па да не се из- 
резилимо.

Идем си я тека низ Козарицу и си мис- 
оди койу народност да ми буду 

госйете: дали да узнем рушняци - йоще 
деда ми йе оратил дека они су много 
добри и да не су били они йоше би си 
седели под турците. А може баш да узнем 
и оди турците оти да се види дека и тия 
турци несу толкова лоши и дека не ни йе 
било толкова църно кига смо йи търпели 
петстотин годин.

V *

А - Ама защо по половинка чаша, когато можеше един 
път, пък цяла? - пита пенсионерът, бивш ръководител 
от Традня”.

- Така съм свикнал, нали и пенсията ни дават по 
половин!13 Записал: Ст.Н.

лим

г; нашенски истогийки
а СТАВРИЯ РЕШЕТАРА ”ХВАЩА” 

ДИВЕРСАНТИ....ис Някъде към 1953 година се 
случило това което ще ви 
разкажем...

Едно момче избягало от Бъл
гария. Минало границата някъде 
между двета Криводола и покрай 
Височица стигнало в Изатовци и 
по сред нощ се отзовало в дома на 
Став ри Решета ра

- От къде си бе дете? попитал 
го Решетара

- От България...Ето, избягах,

диверсалти...
Милиционерите прекъснали 

мчето\\ играта, командира взел М01 
и отвел в станцията, а бай С 
седнал на пейката пред вратите...

След известно време коман
дира го видял и му подвикнал:

- Бай Ставри, а ““
куЬи, слово дан си...

Ставрия и по нататък чакал 
на пейката. По трети път коман
дира лично излязъл при нега

- Бай Ставри, ти си слово дан 
може да идеш...

После се намисли да узнем унгарци, а 
може и словаци, за н»и не знайем млого, 
да се запознайемо по-добре. Само за ал
банците не се определи, оти млого по те- 
левизорат орате съга за н>и, ужйим сакали 
да се отЬину и да прайе некикву си репу- 
блику тамо...

С тея мисли слезо у Цариборд. Сречам 
народ и нещо ми йе чудно - сви облечени 
кико на делник, несу се насмеяли, пцуйу 
Нишуту дека не може у пол»е да се работи.

Вечимка оди Строшену чешму почс да 
ми дзебне около сърце. Нейе вечимка 
онова - да пълзне народ, да се чуйе музика 
одкуде чаршийуту.

таври1
Бобан Димитров - БЕЗ ДУМИ

може да идещ

па...
оо

Дал му бай Ставри да вечера, 
наместил го да спи и на сутринта, 
след като го пак нахранил повел 
го в Каме!

*
- Друже командире, казал 

Решнтара в малко тържествен 
тон. - Знаеш ли. че човек когато 
убие вълк плучи осем хиляда 
динара, а аз хванах 
нищо... ”вър| 
свободен си!?”

1ица да го предаде в 
милицията. Когато там пристиг-

___ нали още от пътя Ставри видял,
че група милиционери играят 

''Пд топка...
диверсант и 
бай Ставри,ви си

Бре, бре, казал той, вие се 
играете топка, а аз ще ви хващам

V
т /I7 ”Брей - реко си я - сигурно заради 

лошото време су одложили, померили 
празникът за некой по-убав дън!”

Тамън се тъкмим да питам йеднога, ка 
те ти сват Гога, свил се оди студът и варка 
ли варка...

- Свате! - изока я.
Он застану, протърля очи, не знайе да 

веруйу ли на очите си дали съм я, или не 
съм.

* ?*

КУПУС?! ПА ТОВА БИЛО ЗЕЛЕ?!\ут чм I 
д. ч \

иN.
През есената на 1920 година 

когато нашите каран ща минали в 
Сърбия група младежи от 
Каменица решили да направят 

ходка до Пирот. Тогава Пирот 
много, много далечен град. 

Пътувал» се с коне и по осем часа.
Качили се на своите коне и 

някъде към обед стигнали в 
Пирот. Разхождали се, 
разглеждали града и о глад пели. 
Решили да обедват в някой рес
торант за да помнят когато за 
пръв път видели така голям град.

В кафенето на Джурич засед
нали на една маса и ето дошъл 
сервитьора:

- Молим, цгга хоЬете?
Гледали те менюто и

отведнъж им се видяло едно 
ядене съвсем необикновена

- Купус, купус искаме...Дайте 
пет пъти...

Не минало ни пет шест 
минути и ето пред тях пет пъти 
зеле с малко месо... Погледал и се 
и един от тях на глас извикал:

- КУПУС!? Па това било 
наше зеле!?

И напуснали ресторанта.

АХ
НА ЕКОЛОГИГИЧНИ ТЕМИ

"риТГЧ

ПЕРИЦА ИЛИЕВ[> раз? 
■ бил

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛ - Ама, Манчо, ти ли си бре?! - ококо-ри

се он.
- Я съм свате, кой че йе друг!
- Кво си се бре, Манчо, на^издил и 

натъкмил ко желюшЬи йер^енин?
- Ещо, па нали йе празник дънъска! - 

ядовито му одговарам.

- Кикъв те бре празник ударил у главу?
- чуди се он.

- Па Двайеспети май, ако не си забо- 
равил!

- Еее, бре Манчо, кикъв те двайеспети. 
Туя годину нема двайеспети.

- Кико бре че нема, я гледа сабале и у 
църковно календарче, а да ме простиш и 
у календарат на унукатога с голете жене
- дънъска йе двайес и пети!

- Двайес пети йе данъска, ама тия праз
ник вечимка га нема! УЬинуше га! Никой 
думу не орати за н>ега.

- Демек излезе ялов празник? - реко.
- Баш тека - ялов!
После отидомо със Сват Гогу у ”3адню 

шансу” и почемо да се сечамо кико йедно 
време беше на тия празник...

В БОСИЛЕГРАД ИМА Н ЯКОЛКО ”ПОЛИТИЧЕСКИ 
ФАБРИКИ” А ПИТО ЕДНА ВЕЧЕ НЕ ПРОИЗВЕЖДА 
ПОЛИТИЦИ. В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНАТА 
ИКОНОМИКА ТРУДНО МОЖЕ ДА ИМ СЕ НАМЕРИ 
ПЛАСМЕНТ. Залисал: Богдан НиколовИ.Н.

НА ПАЗАРА

швиюлЕрятстВо
С Указ «а президента на СФРЮ 

Йосип Броз Тито от* 14 фебруари 1975 
година издателство "Братспо^е удос
тоено с Орден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта на информативната и 
графическа дейност н за принос в раз- 
витето на брастството н единството 
между нашите нарови и народности.

1.-1

ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


