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КЪМ ХИЛЯДА И ПЕТСТОТНИЯ БРОЙ НА "БРАТСТВО”

ШЕСТА СРЕЩА НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ 
ЛИДЕРИ

ПЕТ ПУНКТА
ЗА НОВОТО ВРЕМЕ - НОВ ВЕСТНИК НА

СЪГЛАСИЕТО В 

САРАЕВО.и петстотния си брой вестник
БРАТСТВО ИЗМИНА ПЪТ, ДЪЛЪГ 32 ГОДИНИ ИЗМЕРЕНА С 

АРШИНИТЕ НА ЧОВЕШКИ ВЕК, ТРИДЕСЕТ ИттЗДИШНАТА 
ВЪЗРАСТ НА ВЕСТНИКА ПГВДСТАВЛЯЙА ПЕРИОД ЙАГДША
НовжаА?1ЛАи01|1" отдавна Ю^И^Лк+^^рЙ

туосгигна ли "Братство” тази зрелост? На какво равнище 
I I вестникът е днес? Какъв трябва и какъв иска да бъде 

^-^угре?

Но същността на новия етап в развитието на вестника ще 
предствлява неговата програмна концепция и редакторска 
политика, които трябва да съответствуват на сегашната 
обществена действителност. Новите ПЛАТФОРМАТА НА АЛИЯ ИЗЕТБЕГОВИЧ И 

КИРО ГЛИГОРОВ ПРЕДСТАВЛЯВА КОНСТРУК
ТИВНА ОСНОВА ЗА ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА РАЗ
ГОВОРИТЕ

На шестата си среща, която се състоя на 6 юни т.г. 
в Сараево лидерите на югославските републики се 
съгласиха за следното:

Всички спорни въпроси трябва да се разрешават 
чрез споразумения, по мирен и демократичен начин и 

от полза за всички. При това трябва да се взима пред
вид тежестта на икономическата и социална криза в 
Югославия и призивът на Европейската общност.

Предложението на председателите Алия Изст- 
бегович и Киро Глигоров представлява конструктив
на основа за продължение на разговорите за бъдещите 
отношения между югославските републики. За това, 
както и за останалите предложения, които бяха 
дадени на срещата трябва да се извършат консул
тации в републиките.

Тъй като една от основните причини за кризата в 
Югославия са лошите междунационални отношения, 
които особено се пречупват в отделни републики, 
направен е договор в най-скоро време да се проведе 
отделна 
Сърбия и

Участниците в срещата смятат, че кризата, която 
настана поради неизбирането на председател и 
подпредседател на Председателството на СФРЮ 
трябва да бъде разрешена от Председателството 
съгласно Конституцията и Правилника за работа.

Председателите се договориха да ннтеизивират 
деловите си срещи.

демократически 
стремежи в многопартийния политически живот дават пълна 
свобода на печата и общественото информиране изобщо. 
Печатът дови сега има възможност да стане активен 
творчески субект на обществено-политическия живот.

ПРИНЦИПИ НА НОВАТА РЕДАКТОРСКА 
ПОЛИТИКА

Макар че новата програмна концепция и редакторска 
политика все още не са окончателно дефинирани, техните 
контури вече могат да се забележат в последните броеве на 
вестника. Основните принципи, върху които ще се обосновава 
редакторската политика на "Братство” са;

- информирането във вестника трябва да бъде истинно, 
обективно, пълно и навременно;

- никой няма монопол над истината, което ще рече, че от
делни въпроси ще се осветляват от повече страни и източници 
и всеки ще има възможност да каже мнението си по 
определен въпрос, явление и проблем;

- няма теми, въпроси, проблеми и явления, за които не 
може да се пише, а освен законните ограничешшя, само ак-

»жанието и кач*
|» те ще преда 
|Церин, които,

въздаден като "вестник за обществено-политически и кул
турни въпроси на българското малцинство", в-к "Братство” 
през изтеклите 32 години живееше и твореше в рамките на 
обществената действителност, която непосредствено го 
окръжаваше. А тази обществена действителност беше такава, 
че възможности за пълна творческа изява почти и не 
съществуваха. Окован с догмите на идеологическото 
единодушие, "Братство” беше пасивен наблюдател на 
събитията, регистрираше ги и настояваше да ги оправдае. 
Нямаше възможности да влияе върху тях, понеже винаги, 
когато се осмеляваше да види нещата по-инак, да каже и 
някоя друга истина, освен онази, която прокламираха 
партийните комцл-ети, получаваше остър упрек, а 
идеологическият кайппик винаги бе&«|До^щ^^^лавш^соло 
крехкото му таяД
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^Рда влияе^ 
ршалите парп 
във вестника

а!ДИВ безп] ИНЯугното му 
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ие и влияние в реаес живеем пост,
общините, в които живее българската народност;

Обществената действителност, в 
създава условия хиляда и петстотният броя на "Братство" да
бъде забележителен не само по кръглото число в неговата _ безпартнийният характер на вестника не означава 
поредица, но и като брой, с който приключва един тридесет неутрално и некритично отношение на вестника към 
и двегодишен етан в неговото развитие и започва нов. програмните определения и конкретните активности на от-

Този нов етап се вижда преди всичко от формата и делни партии, а основните критерии за това какво вестникът 
съдържанието на този и предходните три броя на вестника, ще подкрепи и афирмира и какво ще отрича и критикува ще
Нов е Форматът му, наборът му е компюторен, а печатането бъдат: общеюгославска ориентация; определете за единна и.
т е в НОШП* техника е свеобразен символ на лемократична Югосл.вия__и_Сьвавя; коикретеиприноеза ОБЗОР/
новия етял° в^азвитиетоиа вестника. Своебразен символ на в^Ет^а.ш1ГГ^^бТЛсс^?По развизме; демократични и
т^Гн^Лп^Хрма^^одмес^ена иа първата иешПиГесивни мет^и на ЬД^ванн^анитан».»»
страница на този брой, от^оято се вижда, че тези дни Народ- констйоциоиността,^законността ^правовата държан, 
ната скупщина на Сърбия и нейният Отбор за култура и ин- в рамките на тези основни принципи ще се креира редак- 
формиране разискваха по отчета за осъществяването на ХОрСката политика на "Братство”, а инициативите, които бяха 
програмната концепция и редакторската политика на дадени от читателите досега и които очакваме и занапред ще 
вестника през 1990 година и приеха го, като възложиха иа бъдат ценен принос в създаването на вестник, който ще бъде
правителството на Сърбия да предприеме спешни мерки за не само свидетел, но и тьлкувач и креатор на новото вРем*-* Три махали Почти са 
разрешаването на някои още неразрешени проблеми. По този Той и по-нататък си остава вестник на българската народност откъснати ох центъра на
начин Народната скупщина започна и конкретно да в Югославия, израз иа нейното национално равноправие, на селото>. а и останалите
осъществява ролята си на основател на вестника - въпрос, нейния културен и национален идентитет. махали не са в по-добро
който през тридесет и двегодишния век на "Братство никога Венко ДИМИТРОВ положение
не беше разрешен последователно и трайно.

/КРАТЪК ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ
_________ страница . 12

• ТРАНСФОРМАЦИЯ 
НА "СТОЧАР” В 
ДИМИТРОВГРАД

ТЪРСЯТ СЕ 
НАЙ-ДЕЙСТВЕН 

И ОБЛИЦИ
Работническият съвет на 

"Кооперант” 
самостоятелна организация 

8 -

• КАРАМАНИЦА

СЕЛО БЕЗ 
МАХЛЕНСКИ 

ПЪТИЩА

е за

съргстр. 8

ОПАСЕН
КРЪСТОПЪТ

• отзиви
НЕ ПАГАНИ, А 
ПРОСВЕТЕНИ 
ХРИСТИЯНИ

ЖЕРТВИ -СТАТтти/Гппг и а ПТКПРА ЗА КУЛТУРА И ИНФОР- "Братство” в 1990 година и констатира, че този документ 
М№Ш Г№И НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯ съдържанието и редакторската

"Имайки предвид проблемите, които са посочени в 
отчета и заключенията на Издателския съвет на "Братство”

_ . __ . тг/\ПП(1 /статусни въпроси, изключително тежко материално Заключението на Ванче
7ТА ГЧУ* ЛА 71 АТ УСЛО-ВИ-И положение, неразрешени въпроси около назначаването на Вогев, авт0р на коментара

ръководители и пр./, Отборът отделно п0Д'1еРт*®* "На чужд гроб без сълзи се 
1ТПРМ А Т|НА ТПГМНОСТ задължението на Правителството на Република Сърбия да „лаче^ че "хората от
]НСЗлГ1У1А^ЖллА. /.I,подготви проект на основателския акт за една от нашето Краище, което 

«V а А ПГ/ЧППОО" следващите сесии на Народната скупщина, за Д*„2* посочи и българската
НА .,ЬгА1 жЖЯ-Ж създадат условия за нормална дейност на вестника, който етнография, повече са

е предназначен за информиране на българската народност ахеисхи и пагани, от-
в нашата Република” - се казва в информацията, която КОЛкото вярващи хрйс- 
Отборът за култура ила» информиране изпратило Народ- тияни^ « нс е оенвателно и 
ната скупщина. Отборът предложи на Народната не пр0изилиза нито от 
скупщина да приеме отчета на Братство и заключението, българската, 
отнасящо се до задължението на републиканското 
Правителство. ] * \

ИЛИ
СВЕТОФАР?

Най-опасният и най
трагичен кръстопът в 
Димитровградска 
община е кръстопътят в 
Желюша, където маги
стралното шосе пресича 
селото на две части и с 
главната селска улица се 
кръстосва 
равнище. Какво това 
представява, свидете- 
лствува последната, 
четиринадесета поред 
жертва, когато тук 
пострада петнадесетгод
ишно момче.

едно

заДлж&™ & прлвЖсгаотдаподгртаЙ

Към края на миналия месец Отборът закултураиин^ 

концепция и редакторската политика на

нито от която 
и да е друга етнография и 
преставлява акт на обида на 

Народната скупщина тези дни прие информацията на целия народ от боси- 
Отбора за култура и информиране и предложените от него леградското Краище- 
заключения. стр. 4стр. 4К.Г.



ЮГОСЛАВИЯ И СВЕТЪТ ~~]
СВЕТЬТ ПРЕЛ СЕДМИЦАТА

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНТЕГРАЦИИ ТЪРСЯТ ЮГОСЛАВИЯ ДА ОСТАНЕ ЕДИНСТВЕНА ДЬРЖАМСАЩ-СССР

ДОГОВОР ЗА НОВА СРЕЩА поящ н нб нитесрл-.
няколко пъти. ДваматаМЕЖДУ отсрочвана 

президенти ше се срещнат в съветската 
столица към края на юни или в началото 
на юли, преди насрочената за 15 юли в 
Лондон на седемте най-развити страни.

Договорите между великите сили 
продлъжават според проверената рецеп
та; Америка ще отпусне на Съветския 
съюз кредит от 1,5 милиарда долара за 

СССР ще махне от Европа спор- 
танкове и топове, Горбачов ще

ДОГОВОРИТЕ
ВЕЛИКИТЕ СИЛИ ПРОДЪЛЖАВАТ 
СПОРЕД ПРОВЕРЕНАТА РЕЦЕПТА;
СССР ЩЕ ПОЛУЧИ КРЕДИТ ЗА 
ЖИТО И ЩЕ МАХНЕ ОТ ЕВРОПА 
СПОРНОТО ОРЪЖИЕ, ГОРБАЧОВ ЩЕ 
ПОЛУЧИ ОБЕЩАНИЯ ЗА ПО
НАТАТЪШНА ИКОНОМИЧЕСКА 
ПОМОЩ И ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С БУШ В 
МОСКВА жито,

Лжемс Бейкер и Александър Бе- ните 
смертних, външни министри на получи обещания за по-нататъшна 
Съдинените американски щати и икономическа помощ и ще се срещне с 
Съветския съюз, завършиха важни Буш а всичко това му е необходимо в 
оаботи в Лисабон. От дневния ред е надпреварата с Елцин и останалите му 
свален*проблемът с Ангола и е премах- противници на домашната политическа 
ната голямата бариера, наречена сцена.
"намаляване на конвенционалните сили Лисабонският договор на Бейкер и 
в Европа”, която през последните месеци Бесмертних прокара път на нареченото 
усложни отношенията между великите от мнозина историческо споразумение 
сили. Така Москва и Вашингтон в пор- за намаляване на стратегическото 
тугалската столица отново намериха ядрено оръжие. Това споразумение 
"общ език” и създадоха условия за трябва да бъде най-голям резултат на 
провеждане на договорената московска срещата Горбачов-Буш в Москва, 
среща Горбачов - Буш, която досега беше

Пое в едно интервю заявил, че 
съществуват три причини 
поради които ИО на желае

—.... .ЖЯЖвйИ “В"т-
ДЬРЖЛВА икономически ще бъдат способ-

•Това са становища на Международния валутен фонд, ни да ЖИвеяг, второ, олравдаемо 
Евоопсйската общност, които Световната банка и при други 
прсдссдателствуващият Жак големи финансови институции.
Ряптрп и ппслсслателят на Също така заявиха, че ИО е
Изпълнителната комисия а готова да започне и с договорите

обшност Жа» Делор Югославия да стане придружен общност жак де. р т общността, при условие

е страхуването, че разпаднете на 
Югославия може да доведе до 
политически и военни 
стълкновения, които ще получат 
характер на гражданска война и 
трето, това би бил насърчаващ 
пример и за други етнически 
смесени европейски държави.

тази
изтъкнаха в отделните двуднев
ни разговори с председателите да се реши кризата, 
на председателствата, т.е. на След разговорите (на 
републиките, които неотдавна пресконференцията за печат) на 
бяха водени в Белград, Гостите въпрос дали може да се постите 
изразиха надежда, че трудиос- компромис между републиките 
тите ще се надделеят като Сантср заяви, че до това може да 

ИО е готова да се стигне, при условие "всеки от

•Министрите на външните 
работи на Европейската 
общност в понеделник на 
заседанието в Дрезден, непос
редствено в навечерието на мин
истерското заседание на 
Конференцията за европейската 
сигурност и сътрудничество в 
Берлин изтъкнаха, че Европа се 
застъпва за единствена и демок
ратична Югославия. При това 
предупредиха, че Югославия ще 
се намери в твърде сериозна 
ситуация, включвайки и отказ
ването на международната 
подкрепа, доколкото, процесът 
на дезинтеграция продължи и 
страната се разпадне.

Министирите изразиха 
загрижие поради етническите 
стълкновения в Югославия, 
които "оставят по страни 
решаването на икономическите 
проблеми”, 
дипломатическите извори те 4 
препоръчили в Югославия да & 
спазва съюзната конституция^ 
което подразбира и принципа на 
ротацията в държавния връх, 
човешките права, правата на 
националните малцинства и пар- 
ламентарнатадемократична про
цедура. Единствено 'е 
становището на министрите 
всички проблеми да се решават 
на демократичен начин, б$ 
употреба на сила.

подчертаха, че
-у

и.

ОБСТАНОВКАТА В ЕТИОПИЯ СЕ НОРМАЛИЗИРА

1•^4

ХРАНА ЗА ГЛАДНИТЕ
$к шт%Етиопия новите власти се 

срещат с работници, които 
от тях тъсят повече да се 
грижат за застрашените и 
да обезпечат храна за около 
7,3 милиона етиопчани, 
които са изложени на глад 
поради голямата суща. Там- 
рат заявил, че е открито През 1977 година в Тигрей 
пристанище Асаб, което е повдигнал въстание на бед- 
от особено значение за ните селяни против 
снабдяване на храна на военния режим на Менгис- 
населението в северните 
провинции. според

иГесГ

Новата власт предлага 
награда от четири милиона 
долара на оня който намери 
сваления президент Мен- 
гисту, който пред офан
зивата на въстаниците 
избягал в Зимбабве.

Животът в Адис Абеба 
започва да се нормализира 
след двудневните демон
страции против новата 
власт в Етиопия и САЩ, 
които й дават подкрепа. 
Според думите на Тамрат 
Лайне, подпредседател на 
Демикратичния револу- 
ционен фронт на народа на

Шеф на временнто 
правителство в Етиопия е 
водачът на ”Тигрейския 
народноосвободителен 
фронт, Мелес Зенави. След
вал е в Белград и Тирана.

■

Л

Среша в Палатката на Федерацията: Делор, Сантер и Маркович
'ш&ж-

Според
окаже помощ. Доколкото 
Югославия остане единствена 
държава ИО ще окаже подкрепа 
с четири милиона долара, които 
средства би се изразховали за 
подкрепа конвертируемостта на 
динара, да започнат нови инвес
тиционни цикли и да се извърши 
преструктуиране на банките. 
Сантер 
събеседниците си казаха, че ИО 
ще дава подкрепа на югос
лавските

нещо да се отрече и всеки от 
шестимата да тръгне към средно 
решение”: И този път гостите 
подчертаха, че ИО не желае да се 
намесва във вътрешните работи 
на Югославия, но ако е 
възможно само да помогне.

И останалите европейски 
асоциации са против раз
падането на Югославия.

• Председателят 
Министарския съвет на ИО Жак

• ПО ПОКАНА НА 
ГРЪЦКАТА 
ДЕМОКРАЦИЯ

СРЕЩА НА 
ПАРТИИТЕ НА 

БАЛКАНИТЕ

КУБА СЕ НАМИРА В ТЕЖКА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА НОВА
НЯМА ДОСТАТЪЧНО И 

ХЛЯБ
Делор наи

на
искове в

СТЪЛКНОВЕНИЯ НА УЛИЦИТЕ НЯМА, НО ПОЛИЦИЯТА 
ЗАСИЛИЛА КОНТРОЛА

От миналия август Куба живее 
икономическо положение, което бе

Управляващата гръцка 
консервативна партия Нова 
демокрация насрочнила 
двудневно

заседание през средата 
на този месец на партиите 
на Балканите, с които

установила сътрудн
ичество. Ташог узнава, ,чс 
на тази среща че участвуват 
партии

ЮГОСЛАВСКО-СЪВЕТСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯрежим иа извънредно 
извик

Съветския съюз и с
под 

пред
нарушения на всички икономически връзки със 
прекъсване търговията с останалите източноевропейски страни. От 
неотдавна населението в дво мил конската Хавана получава ограничено 

хляб-80 грама дневно. Това е последното и досега най- 
гол ям о отрицание, което е принудено да заведе правителството на 
Фидел Кастро.

Ограничаването на хляба последва след замразяване 
съветско брашно на Карибския остров. От начало на тази година 
параходи с жито от нсток не пристигат в кубалските пристанища и е 
неизвестно колко брашно ще пристигне през следващите месеци.

Хлябът бе последната хранителна стока, която можеше да се 
купува без книжки за рационално снабдяване. Тези книжки на кубаи- 
цнте определят стандарта още от първите днн на революцията.

ано с внезапните

СЪЩЕСТВУВАТ ИНТЕРЕСИ ЗА 
СЪТРУДНИЧЕСТВОколичество

износа на
совите, пазарните и стокови 
процеси, включвайки и 
от плащането на съветския дълг 
към нашата страна.
ДА СЕ НАДМИНЕ
ПАРАЛИЗАТА

Съветският премиер Павлов 
е твърде доволен от
посещението и разговорите в 
Югославия, оповести съветският 
ежедневник "Правда”. Според в- 
ка Павлов казал, че "е необ
ходимо възможно побрано да се 
въведе режим на най-големи 
привилегии за Югославия”. Сега 
е необходимо да се преструк
турират икономическите 

да се раз- 
цията и

кооперацията и да се установят 
пряки връзки между предпри
ятията. Също така трябва да се 
формират фирми и сдружения, 
които да създадат възможност » 

че постигнатият договор съвместно излизане на пазари в 
регулира икономическите, финан- трети страни.

НЕОТДАВНА В НАШАТА СТРАНА ПРЕБИВАВА 
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СССР ВАЛЕНТИН СЕР- 
ГЕЕВИЧ ПАВЛОВ. ГЛАВНА ТЕМА НА РАЗГОВОРИТЕ С ЮГОС
ЛАВСКИ ОФИЦИАЛНИ ЛИЦА БЯХА ПРОБЛЕМИТЕ В 
БИЛАТЕРАЛНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. - 
НАШАТА ОЦЕНКА Е НЕ САМО, ЧЕ ЩЕ РЕАЛИЗИРАМЕ ОНОВА 
КОЕТО ДОГОВОРИХМЕ, НО ЧЕ СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЩЕ 
БЪДЕ ОЩЕ ПО-ИНТЕНЗИВНО, КАЗА СЛЕД РАЗГОВОРИТЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СЪЮЗНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ 
АНТЕ МАРКОВИЧ

от три югославски 
републики-от Сърбия Демо- 
кратската партия и 
Сьрбското

движение за обнова, а 
от Хърватско и Словения 
делегации на управл
яващите партии

-Хърватската демок
ратична общност и Демос.

От Албания са поканени 
главната опозиционна- 
Демократична партия и 
Ом ония

/Единство/-партия на 
гръцкото малцинство, от 
България Земеделската 
партия и

Сдружението на демок
ратичните сили, от 
Румъния Национално- 
либералната и

Национално-селяческата 
демохристианската партия, 
а от Турция Отечествената

•АЛБАНИЯ
* АЛЖИР Е В ИЗВЪ
НРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

- Югославия трябва да бъде тируем начин н минаването на 
единствена, силна н свободна. Ние ново, пазарно стопанисване, 
сме силно убедени, че н без съвети Стокообменът през първите 
от страни югославските народи четири месеца на годината спадна 
ще знаят какво трябва да правят- дори с 42,6 на сто. Съветският 
подчерта Павлов на съвместната дълг към Югославия възлиза 2,4 
конференция за печат, като милиарди долара. - Стана дума н 
добави че проблемите, които са 
характеристични за Югославия
съществуват и в Съветския съюз. основи чрез съвм

В югославско-съветските капиталовложения, съвместни 
предприятия и трансфер на тех

ния във всички 
Маркович, като

СЛЕД 
СТАЧКАТА 
- КОНГРЕС

ТЕРОР И 
САБОТАЖИ

отношения и ши 
виват специа

за това как да укрепим взаимното 
сътруднчество на дългосрочни 

естни

|роко
ЛИ 331Неотдавнашната гене- В понеделник в Тирана 

започна 10-ият конгрес на 
Албанската партия на 
труда и по всичко личи е 
прекъсната генерална 
стачка на работниците, 
която трае пълни три сед
мици. Конгресът започна с 
отдаване на почит към 
жертвите в демонстра
циите в Скадар на 2 април, 
с което Албания призна 
досегашното си скриване 
на тази ”тайна’\ Конг
ресът, както се очаква, ще 
се проведе в знак на напад- се води разговор за свобод
ни срещу политиката на 
Енвер Ходжа, за когото 
обаче се казва че не е 
единственият виновник за 
сегашното катастрофално 
положение в Албания.

рална стачка и демон
страции на Ислямския 
фронт за спасение имаха 
много белези на отворено 
въоръжено въстание, 
предава алжирският печат. 
Поради това в тази страна 
е въведено извънредно 
положение 
час. Но въоръжени групи 
на мюсюлмански ин- 
тегристи все още дейс
твуват в отделни части на 
столицата и в други места

икономически отношения през нологин и зна 
последно време дойде до застой, области, каза 
особено след като изчисляването добави, 
на сметките започна на конвер-

РИМИполицейски ”На 17 юни Словения официално ще потърси от Австрия да прШ* 
нае нейната независмост.” Това заявил словемешкнят министър ** 

РТ/П7ТТ А ТАТ1 м ж пр въшш,итс работи Димитрий Рупел, като подчертал че този ден той и* 
мЗжЛ Л/.ГХ.А. К11У1 А I зами,,е във Виена когато от Алойз Мок ще потърси Австрия да призна* 

независимост на Словения. Съдейки по някои досегашни инициал»* 
П 41 ТТТТТТТТТТ 33 рсшав^нгго на югославската криза не е изключено австрийския от* 
Г АОЛтЛ 'ХжТ.жЖ говор да бъде по вкус на Рупел. Казва се че след Австрия словенешк*** 

делегация с такава молба ще се отнесе към Албания и по всичко ли4* 
СТАНОК1/1 111 Д Че положитслеи отговор ще получи и от Тирана.
^ А .П.А Преди десетина дни в Италия пребивава председателят и»

словенешкото правителство Лойзе Петерле, а преди една седмми* * 
Милан Кучан. И на тях, както по-рано на Туджман е казано, *** ‘ 

ж Италия винаги могат да дойдат, но трябва едно да им е «****•
Югославия трябва да остане единствена и да стане демократи4**

партия.
На срещата в Атина щев Алжир.

В повечето места се 
повдигат барикади, а 
"въстаниците” обиждат 
войниците и полицията, 
организират съботажи и 
диверсии.

ното циркулиране на 
идеите,

ЗАчовешките права, демок
ратизирането и пазарното 
стопанство.
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ШШ+ЩШШ!; "ИЗ СЕДМИЦАТА . АИУАЛНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ШИШШШшМ V ------------
СЛОБОДАН УНКОВИЧ СИ ПОДАДЕ ОСТАВКА *"""**“• ШЖ ь™“

АЛЕКСАНДАР 
БАКОЧЕВИЧ - НОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

НАРОДНАТА 
СКУПЩИНА

Гм«иаелСпДг^ЯпТ НиНар0дната скУпЩина на Република

ИЗВОДИ от 
ИЗЛОЖЕНИЕТО НА 

СЛОБОДАН 
МИЛОШЕВИЧ В 

СКУПЩИНАТА НА 
РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

(30 МАЙ 1991)
си подаде ос-

поофесовската работа на Факултета.
Парламентарната група на СПС, уважавайки оставката на 

д-рСлободан Ункович, реши за нов председател на Скупщината 
на Република Сърбия да предложи Александар Бакочевич 
народен представител от Бел града

Същевременно, поради заминаване на нова длъжност Зоран 
Соколовия е освободен от длъжността шеф на парламентарната 
група на СПС, а на неговото място е избран д-р Радоман 
Божович, народен представител от Нови Сад

Изборът на новия председател на Скупщината е направен с

гласуване. Бакочевич получи голямо мнозинство гласове 
(шестима народни представители са били против, а 19 са се 
въздържали от гласуване). Кандидатурата му е била изтъкната 
от 37 народни представители.

Вторият кандидат д-р Богдан Трифунович (кандидатурата 
му е изтъкната от 30 народни представители, главно от 
опозиционните партии), който не присъствува на сесията, но в 
изпратеното писмо до председателствуващия, заблагодарява и 
се отказва от кандидатурата си.

Благодарейки на избирането, новият председател на 
Скупщината каза, че "всеки от нас размисля за това как да 
изпълнява своите конституционни задължения и отговорнос
ти, настоявайки да работи още по-ефикасно в интерес на нашия 
народ и нашата Република”.

явно

да се посвети на

• Н» всички е познато, че ние » Сърбия ■ във______
свои документи в в целокупния политически живот се 
определихме зя становището, че сърбите трябва да живеят 
в една държава ц разбира се, жаляем тази държава да бъде 
Югославия, в която (сърбите трябва да живеят заедно с 
другите югославски народи, които също това желакг, а на 
обществеността е познато, че становището на Черна гора 
и на черногорския народ в това отношение е идентично и 
че върху тази основа ние заедно водим започналите 
преговори за бъдещето на югославската федерация. 
Следователно, никой не може да я премахне. Нашият ин
терес Югославия да бъде единна, свободна, демократична 
съюзна държава и в нея всички народи да бъдат рав
ноправни, а гражданите еднакви. И това, както е познато, 
не е само наш идеал, но и политическо определение, което 
изразява духа на промените в Европа и света изобщо. 
Затова всички онези, които днес държат в ръцете си 
ножици над картата на Югославия трябва да знаят, ча 
различните народи в национално смесените държави 
могат да запазят своя идентитет и интегритет само ако 
тази държава обезпечава национално равноправие. Оттам 
стремежът за премахване на една държава за да се 
сьздадат повече националистически държави, по-добре 
казано държавици, е в дълбока противположност със 
съвремените процеси в света и изразяват неисторически и 
консервативни схващания. Особено в Европа, в която ус
корено се личат границите между хилядагодишни 
държави, стремежите към превръщане на границите на 
югославските републики в държавни граници 
представляват апсурдна идея.

РЕАГИРАНИЯ НА САРАЕВСКАТА СРЕЩА НА ШЕСТИМАТА

СЛОБОДАН су."Рр.нднл* р.“*?лнкТс^
МИЛОШЕВИЧ; “«тГЖГЯЯГгсъгласихме да бъде основа за 

търсене на решения, не само че с 
нте на

а за
ста- Предложеннето на Изет- 

бегович - Гл и го ров разбира се е 
компромис.ФРАНЬО

ТУДЖМАН: - По-точно казан 
търсене на компроми 
биха дали възмож 
нататъшни разисквания, относно 
да покажат за коя насока се 
определя мнозинството и как бн 
могла да се получи подкрепата на 
всички.

о, това е 
си, конто 

ност за по-N ;реалност, но е и на след 
доминантните европейски 
дове. Основният политически 
спор в Югославия, който се 
ражда от абсолютизирането на 
републиканските суверенитет, а 
с това и пренебрегване на факта, 
че Югославнв и днес съществува 
като държава н като между
народен правен субект, резултира 
с обща политическа блокада, 
спиране на икономическите 
реформи и нарастващо обедняване 
на най- голям брой граждани на 
Югославия, без оглед на коя 
нация, в 
надлежагг,

и трен-

Милан Кучан също добави, че 
в предложения материал е прием
лива изходната основа, с които 
републиките се поставят в 
положение на суверенни държави.

Отстояването на това Югосл
авия да остане държавна общност 
или една държава в същността си 
е свързано с проблема за 
решаването на националния 
въпрос на Сърбия. Според него 
този проблем до най-голяма 
степен е лоциран в Босна, а засяга 
и Хърватска За да се реши той, 
председателите на трите 
републики се договориха този 
проблем, засягащ цялата югос
лавска обстановка, да се опитат 
да решат във взаимни разговори.

Съзнателни сме, че Югославия досега не е била уредена 
по най- добър начин, обаче последиците, а особено вината 
за това не може да се стоварва върху сегашните поколения. 
Знаем, че са необходими промени в нейното сегащно 
вътрещно уреждане съгласно икономическите, тех
нологическите, културните и демократическите

Ж и политика при- 
хме вУМЕРЕН

ОПТИМИЗЪМ
зоната на опасни и непредвидими ДОБРИ

ИЗГЛЕДИ
стълкновения и иалудш 
разплати.

Знаейки това ние по-нататък
ще разговорим е твърде 

без меднйски и протоколарнм 
помпи. Ако в това не успеем, ще 
трябва да предоставим своите 
честа на други, понеже тази 
страна ■ ней 
трябва да имат условия за мир, 
демокрация и социален прогрес.

По мое мнение, най-важното, 
н което впрочем представлява 
най- конструктивният елемент, 
даващ основи за очакаване, е че 
разговорите ще продължат в 
положителна насока. Това е

завоевания в света в интерес на собственото развитие. 
Обаче, тези промени трябва да се изведат по мирен и 
легален начин и чрез югославските институции, а не да и 
премахнем. Тя сигурно няма да стане демократична и 
богата, ако престане да съществува^.

- Въпросът за запазването или премахването на 
Югославия като обща държава е същината на всички 
несъгласия в досегашните разговори. И, всички 
несъгласия може да се сведат на този въпрос. Не са спорни 
нито политическият плурализъм, нито пазарната 
икономика. Касае се за борба за запазването на югос
лавската държава, на една и на сепаратистките тежнения, 
на* друга страна. Смятам, че запазването на Югославия 
представлява наш жизен интерес н че Сърбия с всички 
средства трябва да помогне на всички онези навред в 
Югославия, които желаят да я запазят, този интерес да 
осъществят. Лично съм убеден, че нито един гражданин, 
който обича Югославия, няма да позволи, че родината му 
е така да изчезне и за ради всичко, което в Югославия е 
вложено и заради мира и свободата, които Югославия със 
своето съществуване може да обезпечи на бъдещите 
поколения.

но, ЗА
РЕШАВАНЕ 

НА КРИЗАТА
ните граждани

ВАСИЛ
ТУПУРКО-
ВСКИ:

о предел ни сто, което частично се
съдържа в общото предложение 
на Босна и Македония, но още по- 
ясно в изложението на председа- 
гелствуващия на срещата, 
председателя иа Босна и Хер
цеговина, Югославия да бъде ор
ганизирана като държавна общ
ност. Следователно, една 
държава.

- Въз основа на разговорите, 
които водихме същствуват добри 
изгледи в едно разумно разгле
ждане по демократичен начин да 
се намери рей «екне, което би имало 
траен интерес, което да задоволи 
всички заинтересовани народи.

КИРО
ГЛИГОРОВ:

Председателят на Хърватско 
добави, че сараевските разговори 
показват, че назря ват условията 
всички решения да се намират въз 
основата на уважаване на всички 
интереси, уважение, особено важи 
за Хърватско, на констмтуцион- 
но-г 
репу
такива решения които не само ще 
разрешат моменталните кризисни 
райони, ко ще дадат възможност 
за трайно решение въз основата на 
това.

Вторият положителен еле
мент е също така, с оглед че ние 
изложихме нашите становища - а 
мисля иа становища 
прие Скупщината на 
Сърбия - че се договорихме за 
всичко това, следователно и за 
предложението, което изложиха 
председателите на Босна и 
Македония, и за предложенията и 
принципите които излагахме на 
срещата, да направим състветии 
консултации в републиките и на 
тези основи по-нататък да 
продължим да водим раз
говорите.

1та, които 
Република

авовото устройство на 
и кит е и и знам мрансто на

Пр1
убл

По въпроса за актуалните сецесионистически искания, 
следователно, не може да има съгласност формално, 
згйцото са в конфликт с Конституцията на Югославия, а 
нито и фактически, защото правото на народите на 
самопределенле е винаги ограничено със същото такова 
право и еднакво право на другите народи. В настаналите 
конфронтации затова е неприемливо и от политическо и 
от етическо становище за кризата в Югославия да се 
обвиняват онези, които се борят за нейното запазване. 
Освен това смятам, че определението на сръбския народ 
да запази Югославия, заедно с другите народи, които биха 
това искали, не е за сметка нито на един от югославските 
народи, нито постави под въпрос на който и да е от тях 
да излезне от Югославия. Неприкосновен е фактът, че 
правото на народите на самоопределение в 
многонационална държава, не може териториално да се 
ограничи на съществуващите административни граници 
иа републиките- Границите между републиките вътре в 

били държавни. Добре 
че те в миналото са пуснати произволно и без 
критерии, не зачитайки нито геноцида, който претърпя 
сръбският народ, както и нито нормите на международ
ното право. Правото на самоопределете, следователно, не 
може да бъде запазено само за най-числения народ в 
национално смесена република. Когато би било така, 
тогава зад кулисите на гражданската демокрация биха 
били попредени интересите на онези югославски народи, 
които съчиняват но- малък брой на онази част на югос
лавската територия в рамките на границите на отделни 
републики...

АЗ СЪМ 
ОПТИМИСТ

МИЛАН
КУЧАН:ЩЕ ИМА

°ЩЕ
ПРЕГОВОРИ

МОМИР
БУЛАТОВИЧ:

Изявлението на Ю-самнта в 
Сараево, че кризата, настанала с 
избираннето на председател и 
подпредседател на Пред
седателството на СФРЮ, преди 
всичко трябва да реши самото 
Председателство, съгласно 
Конституцията и свои Правил- 
пик за работа, приех като умерена 
готовност да се подкрепи 
конституционната, относно 
ротацията по Правилника. Товг 
изявление носи белега на

Естествено е, че преде- ;*;•:**:
таяителите на Сърбия, Хърватско -.л
и Босна и Херпеговнне е да се $^у.;л^§| 
срещнат н договорят какво ще 
става в Ккинска, па и Босненска 
крайна.
представителите на трите 
републики още идущата седмица 
да се срещнат и по-подробно да 
разгледат актуалните въпроси в 
таи райони и да ни информират 

на техните раз-

ЙЗ
л-:Ш

11Ине се съгласихме Югославия.никога не са е познато, 
обективни1 | оптимизъм, па в следващите ком- 

[ султацим все пак ще сс постигне 
| договор да се провъзгласи! пред

седател и подпредседател, или 
[ пък ако се повторно гласува, 

преди това да сс постите сигур- 
пост, че те ще бъдат гласувани.

за резултатите 
говори.

търсене
ТРЯБВА да «ЙЙЕНг НА
ЖИВЕЕМ компро-

Ю.—сл.вкя трябва т участвуват
ЗАЕДНО дас- МИСИ

л
Аз съм оптимист по 

йния изход на
намир

отношение на кра 
югославската криза, но съм 
загрижел за цената, коята ще бъде 
заплатена, понеже още същес
твува висок рнск на неразумни и 

поведение,ирационално 
несъобразено с Европа.
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ДРАГАН АТАНАСОВСКИ В ДИМИТРОВГРАД
•ЛИЧНО СТАНОВИЩЕотзиви

ПЪРВИ КРАЧКИ НА 

ПОЛИТИЧЕСКАТА 

СЦЕНА НА ДСБЮ

ЮГОСЛАВСКИ БЕЛЕГ 

НА ПАРТИЯТАНЕ ПАГАНИ, А 
ПРОСВЕТЕНИ ХРИСТИЯНИ

едва ли има община а 
стрната където те нямат 
свои местни отбори. Що се 
отнася до интересите на 
Югославия, СК-двеижение 
за Югославия е готова да ги 
защищава ”ако е нужно и с 
оръжие”.

Тъкмо за това те се зает-
ъпват за общоюгославски 
референдум, който да 
разпише Съюзната скуп
щина и който ще се проведе 
на цялата територия на 
Югославия. ”3а час Юго- 

трябьа да бъде

на Глав-Председателят 
ния отбор на Съюза на
комунистите-движение за
Югославия Драган Атана- 
совски пребивава на 30 мая 
тази голина в Димитров
град, където за членовете на 
Общинския отбор на тази 
партия говори за сегашното 
положение в Югославия и 
становищата на СК- 
дпиженис за Югославия по 
този въпрос.

Югославия не посветиха 
на внимание на промоцията.

и на

("НАД ЧУДЖ ГРОБ БЕ'3 СЪЛЗИ СЕ ПЛАЧЕ", 
"БРАТСТВО” ОТ 24 МАЙ 1991)

Авторът Ванче Богосв статията заключава:
"А що се касае за това, че хората от Босилсградско са 

забравени "и от бога н от царя" нека ни бъде позволено 
да кажем, че хората от нашето Краище, което посочи и 
българската етнография, повече са атеисти и палиш, от- 
колкото вярващи християни, така че божия помощ не им 
трябва.”

Такова заключение на автора не е научно, не е ос
нователно и не произлиза нито от българската, пито от 
която и да е друга етнография и преставлява акт на обида 
на целия народот от Босилеградското Краище, което 
днес тук живее и на оня народ в диаспората вън от

Промоцията на Дсмок-
съюз “ ,аяк%: кта'. К“

Босилеград беше момент футболен отбор. И, за да бъде 
заинтересованите испос- резилът ио-голям всичко 
рсдствсио да се запознаят с това проследи и забележи 
програмните му цели и екип на Българската 
задачи, конто ясно изложиха телевизия. Така 
председателят Кирил Гсор- българската 
гиев и подпредседателите д-р общественост полудиха още 
Марин Младенов и Прокопи една изкривена инфомация - 
Попов. Промоцията обаче че в Югославия не се зачитат 
също така беше момент и достатъчно политическите и 
противниците на ДСБЮ да човешки права на мал- 
покажат прекалента си цинегвото. Кому всичко това 
ароганция и иациофобия, из- може да бъде от полза? 
мускана из доктрината на ДСБЮ е все още крехка, 
болшевизма. С оглед на малобройна партия. Затова на 
политическите и исторически мнозина се струва, чс над нея 
обстоятелства, в които могат да упражняват 
действува ДСБЮ това нищо строгост. Но предимството 
не е чудно, даже е и реално. ня ДСБЮ е в идеите. Те обаче 
В това не би имало нишо ^ и причина за опасностите, 
лошо ако противниците на КОито го дебнат. А две главни 
съюза се служеха с малко по- опасности понастоящем се 
приемчиви и културни надвиват над него. Едната е в 
методи на политическа борба. ошм сили, които настоят от 
Зашото, ако вече живеем в Демократическия съюз да 
повечепатрийна система, направят сателит на Демок- 
всяка партия, па и ДСБЮ ратичната партия. Те 
имат нужда от толерантни и всъщност вулгаризират 
конструктивни политически идеята за сътрудничество по 
противници. някои въпроси и се надяват

3> съжаление ДСБЮ че по тоя начин ДСБЮ след 
нямаше такива противници, с време ще се слее с Демок- 

можеше да води кул- ратичната партия. Тази 
турен и аргументиран диалог, стратегия засега разработват 
Какво да се каже за против- някои "демократизирани 
ници, които се служат с болшевици 
низки удари: късане на вмъкнаха в 
плакатите на ДСБЮ, партия (в Босилеградска 
застрашаване на хора и община) и оттам водят 
прикачване на национал- старата политика на 
екстремни етикети!? Такива "единство”, водят битка за 
противници не са способни да изгубени битки в редовете на 

политическа борба е бившия Съюз на комунис- 
тите. Тяхната тактика е: ако

етическия8

и
и световната

Изтъквайки, че партията 
днес наброява над 170 
хиляди души, от които най- славия

Краището.
Думата паган, паганизъм значи селянин, който е нез- 

набожец, който вместо на живия и истински Бог се кланя 
и служи на мъртви идоли, на мъртва материя, с една 
дума за останал селянин, който е духовно изостанал и 
духовно неграмотен. Такова заключение на автора е акт 
на една тежка обида на целият босилсградски народ.

Поради такова ненаучно заключение на автора, ще се 
опитам да докажем обратното. В Българската 
етнография по етнографа от Босилеград Йордан Захариев 
стои: "Навикът-да се ходи на черква само на Коледа, 
Цветница, Великден, или Велики Четвъртък, е запазен и 
днес, и е останал от онова време, кога в Краището дълги 
години се е давало причестие само на едно място - в село 
Извор. И сега, в тия дни селяните на тумби, на тумби 
дохаждат в по- централните черкви на селата 
Босилеград, Извор... Божица, Долна, Любата, Горна 
Лисина и др- винаги придруживани с всичката си челяд 
из къщи, за да се причестат. Причестието е главното ■ 

единственото общуване на тукашния селянин с 
християнската религия.”

И не смао това. Днес във всяко село съществуват 
християнски черкви и манастири, датиращи от периода 
на националното възраждане през ислямското робство, 
когато християните от Босилеградско са били избивани, 
а черквите унищожавани. От това произлиза обратно 
заключение от това на автора Ванче Богоев: че селянин,

почти
които такава държава, в която ще 

има една економическа 
политика, в която правата и 
гражданските свободи ще са 
за всички на цялата 
територия и която ще има 
една външна политика и 
е дина армия”.

Всимайки участие в раз
говорите, Милан Гашич, 
председател на регионал
ния одбор на СК-ДЮ в Ниш, 
подчерта винаги стабил
ното полтическо положе
ние в Димитровградска 
община въпреки многона
ционалния 
населението.

много са в Босна и Хер
цеговина и Србия, Атанасо- 
вски подчерта, че тя е 
единствената партия, която 
може да се похвали с югос
лавски дух и е единствената 
кохезионна сила в страната 
след ЮНА. Това той под
крепи с данните за броя на 
членовете в отделни репу
блики. Така в Словения има 
около 6 хиляди, в БиХ 
между 50 и 60 хиляди, 
Хърватско между 20 и 30, 
Черна Гора около 5 хиляди, 
в Македнония около 20 и в 
Сърбия между 50 и 60 
хиляди души.

Той също подчерта, че

,, които се 
Демократичната

който през турско робство строи черква в своето село не 
може да бъда паганин. В село Извор 1833 година; в село 
Долна Любата 1868 година, в село Долна Лисина 1610 
година, в село Божица 1620 година, а в село Паля 812 
година, научно оправдава и доказва че това го прави 
духовно просветен народ, а не духовно изостанал 
паганин, както заключва авторът.

От цитирания Йордан Захариев, академик на БАН и 
своя научен труд "Кюстендилско Краище” стр.144 произ
лиза обратно заключение: че селянин който с челядта си 
ходи в Християнските черкви да вземе причестието не 
може да мине за паганин, но обратно - духовно просветен 
християнин.

Лично като българин и християнин от Босилеград 
съм обиден от Богоев, който в мое име дава такова 
ненаучно заключение, с което с други думи казано: онова 
което е вековна мъдрост и основа на световната 
цивилизация •> християнството, той прави за глупост, а 
паганизма и атеизма - който издига за мъдрост и с това 
се гордее.

водят
демократични методи, и 
макар че на думи се не можеш да унищожиш 
определят за демокрация те идеите на ДСБЮ, тогава 
остават нейни прикрити трябва да се търси начин да 
врагове. Демокрацията за тях се неутрализира, изолира 
е само защитна мимикрия, с дейността му. Тази на пръв 
която могат по-лесно да поглед невинна стратегия, 

своята авток- може да доведе до тежки пос
ледици ако на време не се 
разобличи. Другата опасност 
за ДСБЮ е в кулоарската 
пропаганда на някои отдавна 
пенсионирани "комуняги", 
които с приквачване на 
националистически етикети

в
в

състав на
прикриват 
ратска нрав.

На промоцията
А.Т.

присъствува нито един 
официален представител на
СПС. Нима, партията на 
власт не интересува какво 
мисли и прави опозицията! 
При това средствата за 
масово информиране на 
българската народност в

ОПАСЕН КРЪСТОПЪТ
настоят всред прос
толюдието да прикажат, че 
ДСБЮ е пробългарска, 
сепаратистка, екстремна и 
каква ли още не организация. 
Техните методи са от ар
сенала на ст&линизма и 
много е трудно човек да им 
се противопостави с диалог и 
аргументи, защото те винаги 
са глухи за конструктивен 
разговор.

ЖЕРТВИ - ИЛИ 

СВЕТОФАР?
ВАСИЛ К. СТАНЧЕВ-КРЪСТЧАНСКИ

Димитровградска община е една от малобройните, ако 
не и единствената, през чиято територия през 1964 година 
бе изграден магистралният път Ниш-границата с 
България, а да не'е. направен нито един надлез или подлез 
на местата, където пътят се кръстосва с локалните пътния 
За нещастие автопътят минава през няколко селища, 
включвайки и самия град.

Но най-опасен и най-трагичен безспорно е кръстопътят 
в Желюша, където магистралното шосе пресича селото на 
две части и с главната селска улица се кръстосва в едно 
равнище. Какво това представлява, свидетелствува послед
ната, четиринадесета поред жертва тук, когато пострада 
петнадесетгододишно момче, ученик от основното 
училище в Димитровград. Това се случи тези дни, 
когатото все пак движението на моторните превозни 

•> сРеДСтва по шосето е значително намалено. Каква е опас
ността от злополуки по време на летния сезон, когато по 
магистралната минават и коли, може да се предполага, 
всъщност тукашните хора това най-добре го знаят. И кои 
знае за кой път се питат на чия съвест са четиринадесетте 
жертви, загинали на този кръстопът. Нима при изграждане 
на пътя не е имало начин да се направи подлез или надл^ 
поне тук, в центъра на Желоша? Кой е виновен за тези 
пропуски, защото обниковено в населени местз 
кръстосване в едно равнище не се прави, още повече, 
когато става дума за кърстосване на път от първи Ре* 
какъвто е магистралният и улица. За съжаление, тук осве 
знаци за ограничаване скоростта на движението на ^ 
километра в час няма никакви други знаци.

По всичко личи, че един трептящ светофар е много № 
скъп от четиринадесет човешки животи. Затова гражда***: 
те од Желюша с пълно право са огорчени и не без пРиЧ**а. 
говорят, че няма да бъде изненада (ако ниЩо не се пр^ 
приеме), да направят блокада на пътя, колкото и не 
пулярно е да това.

Надяваме се и ние и желюшани, че до там всс пак Ц* ^ 
да се стигне и че ще се намери начин да се заши‘ 
животите преди всичко на децата, които ежедневно 
минават, отивайки на училище.

МЛАДИТЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

САМИ С ПРОБЛЕМИТЕ СИ
Главният "аргумент" на

Всички се кълнем в младостта - и когато сме нямат къде, голяма част от тях е в кръчмите. Обаче противниците на ДСБЮ е, че
и тук тяхното положение се злоупотребява. той е национална

- организация. Колко пъти
Цинизма на възрастните към проблемите на а П0ет0ри, че той

младите и жаждата за някакъв си доход твърде * * , Националното
добре се изразява в едно число гостилничарски шцяупмв»!*
обекти в частния сектор в града. Ползувайки самочувствие е само една от 
"празното пространство” не рядко едно число компонентите на човешката 
такиа# обекти работят не до 23 часа, както това личност, на неговия иден- 
налага решението на Общинската скупщина за тигет и то няма връзака с 
работното време, а до късно през нощта. Всред национализма в истинския 
"късните” гости са пак младите Често дохажда до смисъл на думата. Любовта 
нарушаване на обществения ред и спокойствие своя е-...-, ,_,л
Засегна™ са те-младите, а и друг,,. Налага се да ^..емож^да

бъде национализъм. Наци
онализъм е когато за своя 
народ се търсят по-големи 
права за сметка на други 

приемчивите мерки и норми в гостилничарството. народи, когато всички 
Никой обаче с този Проблем досега по-сериозио не обществени проблеми се 
се залови. Без оглед че едни гостилничарски обек- виждат само в национална 
ти работят до късно през ноща досега изостана ин- димензия. Това в програмата 
тервенирането дори и от инспекционните и в действуването на ДСБЮ 
общински органи. Това нелепо явление наложи и . няма. 
делегатите на последната сесия на ОС да потърсят 

инспекционните о

щастливи и когато имаме трудности. Гордеем се с 
младото поколение и с оправдание изтъкваме, че 
това е нашето бъдеще. Нг. друга страна малко 
предприемаме, включвайки и родителите, да 
окажем помощ на младите в решаването на 
проблемите им. Имайки предвид разликата между 
думите (клетвите) и делата (безучастието) на 
възрастните за проблемите на младите налага се 
да се констатира, че възрастните към младото 
поколение се отнасят с цинизъм, малодушие и 
безотговорност.

Младите в Босилеградска община по I 
се различават от младите в други среди. След като 
се угаси младежката им организация изцяло ос
танаха неорганизирани (и преди това не се 
чувствуваше някаква си значителна дейност). И 
тук най-голяма част от незаетите са млади. И тук 
най-сериозните удари на кризата чувствуват 

гге. Но, кризата разклати и по-възрастните,

нищо не
интервенират и лекарите...

Имайки предвид в какво положение може да се 
и преподавателите 

яха потърсили да се
намери младежта, родителите 
в босилеградската Гимназия б: 
предприемат превантивни мерки и да се спазват

младит
които като че ли нямат време и сили за младите. 
В многопартийната система партиите като че ли 
се надпреварват коя повече млади ще привлече 
към своите редове. Но почти нищо не правят за да 
се мени положението на младите. Освен фор
мираната секция на младите социалисти към 00 
на СПС, която досега не може да се похвали с 
някаква активност, друг вид на организираност 
няма.

Стремежите на ДСБЮ са 
в областта на човешките 

време в гостил- права, културния и стопански 
напредък. Всичко е в унисон 

Сигурно е, че е прекадено да се каже че с това с конституционното 
се решат проблемите на младите. За това е устройство и в рамките на 
бходимо да се предприемат сериозни и ор- международно признатите

ЯГ "ГсТо^, ДакСуелт7ратИГ даР^се Й Ш"‘°Й ”
трудоустрояват, да формират свои организации,... 0сп°ри правото на някой си 
Без оглед това, в името на 'Тостилничарството” (!) да б0Ри м повече свобода,

по-богат, по-удобен и по-кул 
турен живот.

ргани на Секретариата за 
отци и управителни работи да обърнат внимание 
на (не)спазването на работното 
ничарските обекти.

от
об

в общинаКултурната дейност 
е свързана с младите, през последн 
заглъхна. И в

та, 
10 в

която често 
реме докрай

града, и в селата! Културните домове 
в селските центрове, които преди няколко годни 
бяха реновирани отдавна не служат за целта. 
Босилеград, където има повече условия за ор
ганизиране живота на младите през свободното им 
време, от време на време се организира по някой 
футболен мач и твърде рядко по някоя танцова 
забава в крайградските села. Тъй като младите

ще
неои

не могат 
хората, н

да
ай-

се жертвуват законопредписанията и 
често младите. А*В.Б. Иван Николов
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ХАЛИТ ТЪРНаВЦИ, ЖИВКО КУЛИЧ И СЛАВКА ИЛИЧ В БОСИЛЕГРАД БОСИЛЕГРАД

НА СЪВМЕСТНИТЕ ПРОСТОРИ 
ЗАЕДНО И ДА ЖИВЕЕМ

ФОРМИРАН ОБЩИНСКИ 

ОТБОР НА ДП
ОБЩИНСКИЯТ ОТБОР НАБРОЯВА СЕДЕМ, А ИЗБРАНИЯТ 

НАДЗИРАТЕЛЕН ОТБОР ТРИМА ДУШИ. ОБЩИНСКОТО 
РЪКОВОДСТВО НА ТАЗИ ПАРТИЯ БЕ ИЗБРАНО С 
ШЕСТМЕСЕЧЕН МАВДАТ - ДА СЕ МАСОВИЗИРА ПАРТИЯТА В 
ОБЩИНАТА, ДА СЕ ФОРМИРАТ МЕСТНИ ОТБОРИ, А СЛЕД ТОВА 
ПАК ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ.

На 8 т.м, в Босилеград бе 
избрано ръководство на Демок- 
_ партия в
Босилеградска община - 
Общински отбор от седем и Над- 
зирателен отбор от трима душа 
В присъствие на 30 души - от 
около 100, колкото понастоящем 
има в редовете на тази партия в 
общината - и няколко сим- 
патизианти особен акцент бе 
сложен върху масовизирането 
на партията в общината. На 
заседанието бе подчертано, че 
ще се положат усилия да се фор
мират местни отбори по селата, 

а сетне, по-точно след шест 
месеца ще се проведат нови из
бори когато мандат ще получи 
сегашното
доколкото успешно изпълнява 
възложените задачи в 
Програмата на ДП.

На заседанието бяха 
изтъкнати и няколко въпроса и 
мнения. Владимир Жижов на 
пример подчерта, че в 
ръководството на ДП в

витието на изостаналата 
Босилеградска община? 
Досегашният председател на 
Инициативния отбор Драган Ан
донов подчерта, че се налага 
членовете на ДП в общината да 
събират средства (на добровол
ни начала, но не по малко отТО 
динара) за набавка на основни 
потреби, каквито са хартията и 
други необходими материали. 
Той посочи, че занапред трябва 
да действуват организирано и по 
демократичен начин да прев
земат властта в общината на 
предстоящите избори.

четвъртък Халит Търнавци член на ДелНО » косовския проблем 
Изпълнителния отбор на Главния отбор ш СПС и наоолен ? пР°блема на сърбите 
представител в Скупщината на Сърбия, Живко Кулич, член „,Ъ-Д.В*т=1ско' Търнавци 
на Главния отбор на СПС също народен представител в "вГькна’ «е найголямото 
Скупщината на Сърбия и Славка Илич, член на Главния ?Д° На албаШ1иТе причи- 
отбор на СПС, посетиха Босилеград. По този повод се пповеле няват самите албанци, тех- 
разширено заседание на ОбБтинския отбор на ?ПС в чИТе се«аРа™ст-ически

което присьствуваха и по-голямо число симпатизианта на п м албанец' подчерта той. 
Социалистическата партия на Сърбия стана дума за акттаГ Положението със сърбите 
«ата обществена и политическа криза и понататъшните 5ЗВЪИ Сърбия, отделно в 
задачи на СПС Гостите отговориха и на поставени вьпвоси. ХъРватско напомни Търн- 
от страна на присьствуващите. авци е съвсем друго. Там

сърбският народ е народ от 
втори ред, с което Сърбия 

ооществено-политическа и никога няма да се съгласи, 
икономическа криза и за бОСИЛГГРАпгь-а 
предстоящите задачи на ОБЩИНА нямала™ 
Социалистическата партия злкрлпгма МА ДА БЪДЕ на Сърбия, Халит Търнавци, аАЬРАВЕНА 
между другото подчерта: - в разовора Живко 
На всички югославски прос- Кулич, ■ се спря върху 
тори народа с векове е общото положение на 

Република Сърбия, като 
при това подчерта, че 
Сърбия не иска и няма да 
бъде никому подчинена. Тя 
има сили и способност сама 
да решава своята съдба. 
Когато пък става дума за 
развитието на Босиле
градска община той добави, 
че Сърбия няма да я 
забрави. И занапред 
оказва помощ. В ход е 
изготвяне на нов инвес
тиционен цикъл, който има 
за задача да даде нов подход 
в стопанското й развитие, а 
Славка Илич говори за 
предстоящите задачи на 
СПС.

В миналия
в

общината не би трябвало да се 
избират бивши членове на 
бившия Съюз на комунистите. 
Стоян Захариев изтъкна, че този 
въпрос не бива да обременява 
действуването на тази партия 
понеже голямо число от 
членовете й са били в редовете 
на СК. Повече от нас които сме 
тук обаче бяхме в опозицията на 
СК, каза той. Димитър Димитров 
след като говори за неизпол
зуваните природни ресурси шан
сове за развитие на общината 
каза, че трябва да се потърси от- 
говорност от всички онези 
които са правили пропуски и 
грешки в развитието на 
общината, какъвто е както 
подчерта примерът с политичес
ките фабрики. Кирил Велинов 
подчерта, че на годишната 
скупщина на ДП, която ще се 
проведе на 22 т.м. в Белград 
представителят на общинската 
организация трябва да постави и 
въпроса: какво ще предприеме 
Демократичната партия за раз

вратницата

С оглед, че гостите за 
пръв път пребивават в 
Босилеград, председателят 
на Общинския отбор на 
СПС в Босилеград, Захари 
Сотиров в кратки черти ги 
запозна със състоянието и 
активността на Социалис
тическата партия 
Босилеград, като изтъкна, 
че в Босилеградска община 
тя има над 1000 членове, ор
ганизирани в тридесет ор
ганизации. След това 
председателят на ОС в 
Босилеград, Спаско Спас- 
ков, също в кратки черти 
говори за общината с от
делен акцент за настоящото 
й стопанско положение. 
Между другото Спасков 
подчерта, че въпреки 
голямата помощ на 
република Сърбия, за раз
витието на Босилеградска 
община, която до значител
на степен е изменила своя 
лик тя все още е в редицата 
на най-неразвитите общ
ини. Поради това мигра
цията е все по-голяма.

Пътната мрежа е в 
извънредно лошо състо
яние. Няколко произ
водствени цеха вече по- 
дълго време не работят а и 
[останалите не са в по-добро 
^положение. На списъка на 
безработните са имената на 
1300 души, от това повечето 
млади. Всичко това 
^подчерта накрая предсе
дателят на ОС в Босилеград 
обременява населението, 
което дава пълна подкрепа 
на ръководството на 
Република Сърбия и очаква, 
че републиката и занапред 
ще оказва щедра помощ за 
развитието на общината. 
АЛБАНСКИТЕ 
СЕПАРАТИСТИ НАЙ- 
ГОЛЯМО ЗЛО ЗА АЛБАН
ЦИТЕ

За членове на 00 на ДП са 
избрани: Димитър Димитров, 
Милан Мицов, Драган Андонов, 
Кирил Велинов, Стоян Захариев, 
Драган Ангелов и Янко Чипев. 
Членове на Надзирателния 
отбор са Владимир Стоянов, 
Жарко Миленов и Иван Арсов. 
Драган Анастасов е избран за 
представител на Годишната 
скупщина на ДП. За председател 
на 00 на ДП е избран Драган Ан
донов, подпредседател Милан 
Мицов, а за секретар Стоян 
Захариев.

в

ръководство

- Въпрост ми е известен 
отпреди. Зная че това все 
още е във фаза на експери
мент, и за неговаата оправ- 
даност или не мнение ще 
дадат специалистите - тези 
които са в пряка връзка с 
това. Лично аз незная друг 
пример където една народ
ност тъй самоинициативно 
да се отказва от своя 
майчин език като вас - 
подчерта Търнавци.

ще В.Б.

СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В ДИМИТРОВГРАД

ПРИЕТИ ПОВЕЧЕ ОТЧЕТНИ 

НЯКОЛКО РЕШЕНИЯ- След убедителната 
победа на първите много
партийни избори

е Дейността на СПС се яви от
делен застой. Това обаче 
сега след избирането на нов 
председател е отстранено и 
повторно ударение на ак
тивността е сложена в 
работата сред широките 
народни маси, в базата. Ос
новна цел ни е да омасовим 
партията, преди всичко с

бройни роднински и ”аЛба0ДВ„„Иц„НазПаР„еаД„Нред ще 
семейни връзки. Затова зачитаме всяка опозиция, 
дълбоко съм убеден, че която е за благоденствия на 
Югославия, разбира се, своя народ, за Сърбия и 
преустроена и занапред ще Югославия. За предсто- 
остане единна, в рамките на ящите общински избори 
своите външни и вътрешни също така трябва да ак- 
граници. Защото, нейното тивираме всички сили и те 
единство не са създавали Да се спечелят, добави 
отделни републикански накрая Славка Илич. 
ръководства, но всички в разговорите още 
нейни народи и народнос- веднаж бе издигнат въпроса 

за двуезичното обучение в

вживеел заедно и всичко 
което е създадено 
създадено с взаимен живот. 
Затова Социалистическата 
партия на Сърбия смята, че 
всички които се опитват да 
я раздробят няма да успеят 
в намернията си. Нашите 
народи и народности 
свързават не само пости
женията им но и много-

чни. Оспорвано бе прокар
ването на нови улици, с 
което се засягат интер
есите на собственици на 
площи. Тъй като имаше 
различни мнения и пред
ложения, делегатите 
накрая избраха тричленна 

В работата на сесията комисия, която заедно със 
най-много привлече Завода по урбанизъм от 
вниманието на делегатите Нищ (автор на идейното 
Решението за детайлния решение за уреждането на

квартал)

• ПРИЕМАНЕТО НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНИЯ ПЛАН 
ЗА РАЙОН "СТАРИ РАЗСАДНИК” - ОТСРОЧЕНО

На съвмесната сесия на тези точки делегатите са 
трите съвета на Общинс- запознати на предишната 
ката скупщина в Димит- сесия на ОС. 
ровград, състояла се на 7 
юни, тази година, на дне
вен ред бяха няколко 
отчета: за работата на Из-
тинскат”скупщина °Ш1 градоустройствен план на този 
Управата на обществени- Район "Стари разсадник”, общинската служба по 
те приходи и инспекцията какт0 и Решението за из- градоустройство трябва 
ня ппихопите на Общин- менения на решението по На място да се запознае 
ското геодетско управде- жилищните отношения. къде се предвижда прока- 
ние на общинския съдия По отношение на рването на улици, чии ин- 
за нарушения, за изпъл- предложеното решение за те.реси са засегнати и 
нението на бюджета, ка- градоустройствено реша- какви решения се пред- 
кто и решение за покри- ване на този квартал в лагат. 
тие на дефицита в бюд- града мненията на деле- Делегатите се спряха и 
жета през 1990 година. По гатите бяха твърде разли- върху решението за

. продажба на общински

и

ти.
Спирайки се върху общината, 

обстановката в Сърбия, от-Говорейки за актуалната М.Я.
жилища, като при това не 
се прие предложението да 
се запазят няколко жили
ща за решаване на кад
рови проблеми. Всички 
жилища се изравняват и 
могат, според Закона, за 
жилищните отношения, 
да се откупят, относно да 
се продадат.

Решението за измене
ние и допълнение на об
щинските данъци предиз
вика делегатите от село да 

търсят пояснение за 
данъка върху кадастрал
ните приходи, считайки 
се този данък е доста 
висок.

ТУК, КРАЙ НАС

ЗЛИ ХУЛИ
атакува открито за било и не било. Жес
токостта и се равнява на свирспост. ”Да се 
смени, да се премахне, да се унищожи!”. В 
името на промените.

Промените са нужни и желателни. Защото 
са в духа на времето, защото тлаксат напред. 
Отприщват нови сили, върват с ускорени 

Защото накрая обещават нещо по-

р обувайки на системата. Но хората виждат с 
. очите си, това, което е направил не може да се 
укрие.

Примерите са много. Тъкмо за това не 
назоваваме имена. Защото обект на хули са и 
Тя, и Той, па и Вие и Те. Никой не е застрахован 
от злите хули. С еднаква жестокост засягат 
всички. И нанасят дълбоки рани. Онези рани, 
които с различни мехлеми и лекарствени 
масти не могат да заделят. Защото те засетат 
най- чувствителния орган у човека - душата. 
Раната кърви с години и ако все пак с ®Р«*ет0 

оставя един горчив белег.

И отново хулата, злат, ксиасита... Търси и 
най-дребното опущение и го превръща в скан
дал. Човешките слабости издига до обществен 
провал. Измислия мними грешки. Заслепена от 
омразата, а може би и от скорострелното из
дигане към нов пост, атакува по всички посоки 
с най-разоряващи оръдия. За да осъди и 
унищожи, да заличи всичко...

Подобни случаи има още. Нарочно не 
споменаваме имена, за да спестим на "напад- 
ните” нов психически тормоз. Защото чашата 
с горчилката веднъж са изпили до дъно и не 
бива отново да я наливаме. Огорчението им е 
огромно и съвсем оправдателно. Ако злата 
хула булетеува, нима обективният, човешкият 
човек, не може да й каже: стига! Когато хулите 
- мислете на бога! Или за правдата, ако щете.

Промените ще дойдат и идват, без да ни 
питат искаме ли ние или не. Но промени с 
разум, уважаващи човешкото достойноство. 
Промени, заредени с най-силното оръжие: ис
тината! А тя никога не може да сс укрие и все 
един ден излиза на видело. Тогава и хулата сс 
оголва, не може да забули истинския си образ. 
Та тъкмо в интерес на истината и прапдата - 
да се даде път на промените. По без зли хули.

Ст.Н.

кра
добро.

чки.

Но подло, най-меко казано, е ако в името 
на промените търсим разплата с човека. С оня 
човек, който убеден, че работи правилно, гледа 
си работата и изпълнява задачите. Работи 
честно и се старае да бъде правдив, да не обиди 
никого, никому вред» да не нанесе. Човешко е 
да се греши. Не винаги сполуките сподирват 
желанията. Има и несполуки? Има и 
недостатъци. Има и грешки.

Но преди да се опълчим срещу човека - да 
премерим обективно трябва ли да го махнем 
оттук, наистина ли е спирачка, застой. Да не 
правим от бълхата слон. Дребно опущение да 
не провъзгласяваме за катастрофа. Имаме 
правото да търсим сменяване. Но и то трябва 
да бъде човешко. Без зли хули.

Вторият случай е по-драстичен: мъж в 
напреднала възраст, пред пенсия, зака да се 
каяк Дългогодишен ръководител е. Има зад 
себе си голям актив от добри постижения (нека 
не взимаме предвид обществените признания). 
Общество, като общество: може да погреши,

позацелее, винаги
Ранени от зли хули срещаме всекидневно.

Всички предложени 
решения обаче бяха при
ети.

Виждаме ги разочаровани, унили,
Зависи от каква сплав е направена тяхн 
душа. Колко са силни да носят бремето н 
хулата. Колко як е конопът на нервите, 
колко са калаени от живота да срещат Накрая да напомним, 

че скупщината прие и ре
шение за преустройството 
на комуналната трудова 
организация "Комуналац” 
в явно предприятие.

понасят удари.
Без разлика обаче, всички хулата засяга 

дълбоко. Защото атакува човешко^г 
достойнство. Цодлага на разложение вси 
добродетели, грижливо изграждан 
семейно възпитание, обществено чувство за 
правдивост.

Случаят е прост: оплаква се жена :на срсД“® 
възраст. Заема пост. Не е бог знае какъ_ ’
но все пак с труд, упоритост, *•* Лоуги 
обществено ангажиране и с още ДРУ™
неща е изпреварила другите с крачкап- Р*- 
по обществената стълба. Злата хула не м 
търпи. Започва с огдумки, прави донос , 
сетне, когато времето наложи промени.

Обшото впечатление е, 
че сесията на скупщината 
едва успешно бе приве
дена докрай, понеже едни 
делегати напускат сеси- 
ято по време на провеж
дането й, а мнозина 
делегати не идват и често
отсъствуват.

Ст.Н.
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НА ВЪСТАНИЕТОПО НОВОД ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ДА СЕ ЗАКРИЕ

"реални причини и 
за съществуване

Н» ш>сгедиат. сасна В. ОС баха ВЗТВКН.ТВ повече бъде сди.^.^ ^тпрша[Щ , „ дасте и „ад 100 хм ра> 
причини, с вовго се оповергви предложението • ®°«“‘ПР*Д ^*ечИ|И; през [сена кобила и през Сурдулица. По кил™* 
де се зекрне Общннскнвт см. Становището н» ОС ие е ^с™ Бс|!1|а КОЙШ1а с крайна неизвестност по сигурността 
накеш сн формалност в се обоснови» изключително върху Р мм0 от 15 май д0 ) ноември. През останалите
интересите в потребите на гражданите, бе посочено на сесията ^ т03и път е непроходим. Път през Сурдулица и Владичин 

Делегатите на Общинската скупщина в Босилеград Ха|| ие ат чс през ЗИМата често е под дебели снегове но 
отправиха иск до Правителството и Министерството на прав- някога и той с непроходим. Ма хора от сел‘ ‘ 
датана Република Сърбия Общинският съд в Босилеград и Еосш1сградска община до Враня трябват и по ДО-три дни (и
занапред да останеда съществува, т.е да не се закрие както това п нормални условия през зимата) за да свършат някоя
се предлага в републиканския проектозакон за съдовете. В пред- работа, 
ложението нк Министерството за новата организираност на япгвментите. който трябва да се има в предвид е и
съдебните институции в Сърбия се преиилда Общинският съд иациомалиатаГ^труКтура на населението в Босилеградска 
в Босилеград да стане клон на Общинския съд във Враня, който , Почти 98 на сто од населението се числят към
д» превземе всички негови компетенции. българската народност. И всички съдии сс числят към народ-

Когато делегатите застанаха на становище тукашният ността. Ако Министерството на правдата в Сърбия не преизучи 
Общински съд и занапред да остане и да съществува имаха в становищсто си и закрие Общинския съд, хора от 
предвид повече причини и аргументи. Според тях, тези ар- Босилеградска община ще имат трудности и в езиково 
гументи са на страна на интересите на гражданите в общината. от1|ошсние> т с, щс бъдат в неравноправно отношение, когато 
Общинският съд в Босилеград, на пример има дълга традиция. се касас м правовата система в този смисъл не бива да има 
Бе посочено, че съществува от 1918 година, когато повече 1|сра1Шоправис, бс изтъкнато на сесията • 
съдове в Югославия и Сърбия не са съществували.
Босилеградска община, в която на 571 километра квадратни

ТЪРЖЕСТВА НА 

"БУКОВ РИД” 

И ”КИН-СТАН”

Неотдавна Общин- придобивките от НОБ и 
ският отбор по чествуване социалистическата револ- 
на юлските празненства и юция и когато отворено 
50-годишнината на въст- действуват към разбиване 
анието в србия и Югосла- на конституционното 

изготви, а делегатите устройство, 
на трите съвета на 
Общинската скупщина на ваНето е запланувано до 
проведената на 28 май края юни да се извърши 
сеия приеха програма по генерална реконструкция 
чествуване. Според тази на паметника на загинал- 

ните бойци на местността

вия
В рамките на честву-

Д.Б.

ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В БОСИЛЕГРАД ЗА РАБОТАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА 
ИНФОРМАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ШШ, > , ”Кин-Стан”, където на 7 

^ юли - Деня на въстанието
в Сърбия ще се проведе 
народен събор, с подбрана 
художествено-музикална 
програма. Същевременно 
е запланувано съвместно с 
Отбора по чествуване на 
тези празненства от 
Търговищка община да се 
уреди и поправи паметни
кът на местността ”Буков 
рид” където на 4 юли - 
Деня на боеца ще се про- 

V веде съвместен народен 
Ц събор за населението от 

Босилеградска и Търго- 
“ вишка оощини. В рамките 

ПАМЕТНИКЪТ НА на чествуването на тези 
две исторически дати е за
планувано да бъдат пови
кани и бойци, които жи-

МАТЕРИАЛНАТА ОСНОВА ОГРАНИЧАВАЩ ФАКТОР
действувала насърчително, обедни и вечерни новини, 

• ОТЧЕТИТЕ ЗА РАБОТАТА НА ИЗДАТЕЛСТВО При това не изостанаха и на български език. 
"БРАТСТВО”, РАДИО НИШ И ТВ- ЖУРНАЛЪТ НА някои забележки за На сесията на ОС в 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ЗА РАБОТАТА СИ ПРЕЗ работата на трите инфор- Босилеград бе засегнат и 
МИНАЛАТА ГОДИНА ПОЛУЧИХ»! ПОЛОЖИТЕЛ- мативни средства. Обща

забележка е. че занапред

ш
Щ

въпроса във връзка с 
неразрешения материалио-

• МАТЕРИАЛНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА много повече трябва да финанс0в проблем на из- 
НЕБЛАГОПРИЯТНО СЕ ОТРАЗЯВАТ ВЪРХУ РАЗ- КОнтактират с местните дателство "Братство” и I'
БИТИЕТО И РАБОТАТА ИМ. общности, с работниците, Радио Ниш - въпрос който ' ’

• РАЗДВИЖЕНА Е ИНИЦИАТИВА ТВ- да сс чуе техното мнение неблагоприятно се «й I
ЖУРНАЛЪТ ОТ СЕДМИЧНА ДА МИНЕ В ЕЖВД- по отделни въпроси. На в-к отразява върху 
НЕВНО ПРЕДАВАНЕ! "Братство” бе отправена отвиването на програмните ^

критика, че в разрешав- концепции и 
ането на отделни проблеми тъшното им усъвъ-

На 28 май тази година редактор на ТВ- Журналът не трвбва да се служи е ршенствуване. Затова в
в Босилеград се проведе застъпва ВЕНЕ ВЕ- политическо парти- приетите заключения се
съвместна сесия на ЛИНОВ. ъорство, а с аргументирана изтъква Народната ску-
Общинската скупщина, на и конструктивна критика. пщина на Сърбия да има
която покрай другото В разискванията в Делегатите на ОС и еднакво отношение и към
делегатите на трите съвета които участвуваха повече т03и път подчертаха, че тези средства, както и тъожествен
разискиваха по отчетите за души бе изтъкнато, че ЧуГшостта на Радио Ниш в средствата на другите ха[)акт„, псез тевение на
работата на средствата за средствата за масова По-голяма част общината е народности. Още повече, цялата 1991 годинд Почти е запланувано тържестве-
масова информация на информация на български много слаба и изразиха че и издателство Бра- вс к други тържества но събрание с доклад и
български език: изданията език, през изтеклата нед0волство, че този тство”, Радио Ниш и ^Гоглед лалГ^мат об; лагерен о™на "Братство”, Радио Ниш година, успешно са изпъ- въпрос с год1ши не се раз- телевизионния журнал на °«°глед дали имат 00 Р н огън.
и ТВ-Журналът. В лнявали задачите от решава. Бе раздвижена и български език, играят В чествуванет0 ше се
работата на сесията програмните концепции. Инициатива ТВ-Журналът изключителна роляа в ин- ^анс1™ ше Оъдат включат и възпитателно-
участвуваха и директорът Редакторската политика от седм„Чно да мине на формирането на бълга- «°яI знак^на1 юоилея на ооразователните ведом-
и главен и отговорен на трите информативни ежедневно телеви-зионно реката народност в Сърбия вьстаниета четтвуъането ства със свои програми по
редактор на издателство средства е била в съзвучие предаване и това в рамките и Югославия. В това » Ри-лодишнината на чествуване. Ще бъдат ор-
"Братство” ВЕНКО ДИ- е времето, без по-големи „а "Регионите днес”, отношение Общинската въстанието е значителен
МИТРОВ, редакторът на отклонения и пропуски. Подобни мнения се чуха и скупщина и всички други период в историята и удо- излети, походи и срещи,
предаването на Радио Идейната насока на всички за предаването на Радио субекти им дават пълна оен момент да се изтъкнат спортни състезания, в
Ниш, ВАНЧЕ БОГОЕВ, а е била правилна и е Ниш: да дава утринни, подкрепа. м.Я. всички постижения и КОИто ще участвуват иниш. да дава угрин , успехи, осъществени не числящите се към ЮНА.

само през време на Народ- 
ноосвобителната борба, 
но и в следвоенното 
изграждане, се казва в 
програмата. Още 
ако се има в предвид, че в 
настоящото кризисно по
ложение, мнозина оспо- 
рават тези постижения и

НА ОЦЕНКА.

осъще-

поната-

„КИН СТАН”

програма чествуването на „
50-годишнината от въста- в®ят вън от Босилеградска 
нието в Сърбия и Югос- община, между тях и Ва

ско Апостолов - Дукатски.
В навечерието на 4 юли

ганизирани и съвместни

За реализация на вси
чки активности във връзка 
с чествуването на тези 
празненства е заплану
вано да бъдат изразход
вани 28500 динара, които 
ще бъдат обезпчени от 
общинския бюджет.

ЗАЩО НАПУСКАТ ДЕЛЕГАТИТЕ СЕСИИТЕ НА ОС?
повече,

ИНИЦИАТИВА НА ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ 
КОМУНИСТИ

ВЪПРОС БЕЗ ОТГОВОРЧИЯ Е СГРАДАТА НА 
БИВШИЯ ОБЩИНСКИ 

КОМИТЕТ?
М.Я.

Стана почти съвсем нормално сесиите на Общинската 
скупщина в Димитровград да не завършват поради 
недостиг на кворум, а това значи че редица важни 

бъдат приети.

БОСИЛЕГРАД: НА 16 ЮНИ ТАЗИ ГОДИНА
На този въпрос отговор търси Общинската 

организация на Съюза на комунистите - движение за 
Югославия, от делегатите на Общинската скупщина. 
По-точно, членовете на тази партия търсят от 
Общинската скупщина да формира комисия, в която 
да бъдат представители на всички партии и коята ще 
има за задача да уточни на кого принадлежи 
имуществото на бившия Съюз на комунистите в 
Димитровград. Конкретно става дума за сградата, 

ползува Социалистическата партия в 
и комуналното предприятие

решения не могат да

СЪБОР НА ”СЛАВЧЕ”И последната сесия на Общинската скупщина в пос
леден момент бе "спасена” благодарение на паузата, по 
време на която по телефон бяха повикани няколко 
делегати от града. Често телефоните работят усилено по 
същия повод и преди започване на сесиите. Търси се 
болшинство сред делегатите от града. Съвсем ес- 
тетствено, защото те тук са близо, защото тези от селата 
нямат телефони и защото просто почти всичките идват 
сесиите.

Традиционният граничен събор на дружба 
между крайграничните общини: Босилеградска 
община - СФРЮ и крайграничните общини на 
Република България - Кюстендилска и 
Треклянска общини тази година ще се проведе 
на 16 юни. Това е договор между съборянските 
комисии на Босилеградска община и 
съвместната комисия на Общинските народни 

на град Кюстендил и Трекляно. 
Съборът, както и досега, ще бъдат открит 
сутринта в 7 часа, а закрит в 17 часа.

На събора ще се продават хранително- 
вкусови стоки, сувенири, текстилни изделия и 
пр, както на предприятия от обществения, така 
и от частният сектор.

За отиване на събора на югославските 
граждани е необходим само личен паспорт.

На събора, съгласно договора, ще бъде 
изпълнена съвместна художествено-музикална 
програма.

която сега 
Димитровград 
"Комуналац”, което тук е под наем, а наема плаща на 
Социалистическата партия.

Съюзът на комунистите - движение за Югославия 
има още един иск към Общинската скупщина: на 
сесиите на Скупщината да има свой представител с 
право да участвува в разискиванията, но без право да 
решава - гласува. В образложението на този иск е 
изтъкнато, че те (СК-ДЮ) се съмняват в работата на 
Скупщината считайки я за продължена ръка на 
Социалистическата партия. По този начин, както 
изпгькват, в общината и по-нататък владеят старите 
отношения, монопол над властта имат група хора ос
танали без слух за съвременните стремежи в 
обществото, преди всичко за демокрация и 
плурализъм.

Защо делегатите напускат сесиите на Скупщината? 
"Трябва да се питаме, каза един делегат, дали ние 
делегатите не работим както трябва или нещо не е в ред 
в общинските служби или...” Неговият въпрос и този път 
остана без отговор. Дали и в димитровградската ОС има 
свеобразна опозиция, която недоволна от работата или от 
предложеното) решение на някой въпрос единствен 
начин за провеждане на своите намерения вижда в 
кворума? И този въпрос остана без отговор. Наистина, 
между тези които напускат сесите има и такива, които 
оправдателно напускат сесиите, но те наистина са малко. 
Сигурно е, че никой не е дал прав 
пренебрегават интересите на избирателите, застъпвайки в 
Скупщината само свое мнение и интерес.

А.Т.

съвети

о на тези делегати да

1А.Т.
М.Я.
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СТОПАНСКА ХРОНИКА /СТОПАНСКА ХРОНИКА
БАБУШНИЦА

”ЛАСИЦА” НЕ СЕ ДАВА...”НЕФ”
^ОБЩЕСТвЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ и
инженеринг^маркетинг И ЕДРО’

НИШ Модерното кенфекционно 
предприятие "Ласица” в 
Бабушница успешно стопанис
ва, въпреки всички затруднения. 
Макар че е-един от най- 
младите колективи в общината, 
"Ласнца” се утвърди на светов
ните пазари и благодарение на 
съвременното производство и 
завидна организация - държи 
крак с най-известните произ
водители на сутиени в Европа.

През изтеклите 13 години, 
от своето съществувание 
"Ласица”, която до преди една 
година работеше в състава на 
известната конфекция "Лисца” 
от Севнице в Словения, си 
завоюва високо реноме на 
нашия и на чуждестранните 
пазари. Затова и на неотдавна 
проведеното 
тържество - на 21 май - в Деня 
на предприятието, директорът 
на ”Ласица” Петар Йончич, 
между другото заяви:

• От година насам се преу
строихме в акционерно друж- 
ство под название "Ласица”. До 
това се стигна предн всичко 
поради разединения югославски 
пазар и съществуващите 
икономическо 
блокади у нас. Съществуващата 
тежка криза у нас зле се 
отразява върху сопанисването, 
но и покрай това през изтеклата 
1990 година ние осъществихме 
завидни резултати 
Йончич. Личните доходи -

Искаме също да се даде 
възможност за внос на суровини 
за преработвателните мощнос
ти, към които се числи и 
"Ласнца”.

Наложи се - изтакна Йончич 
- да повишим производствените 
норми според изискванията ва 
нашия отрасъл и имаме положи
телни резултати. През януари 
нормите се осъществяваха към 
90%,а през апрмл - със 103%!

В първите четири месеца на 
годината, откакто имаме склю
чен договор с "Лисца” за делово 
сътрудничество постоянно се 
чувствува растеж на произ
водителността на труда, при 
постоянен стремеж за нама
ляване себестойността на 
продукцията - подчерта между 
ДРУГОТО П.ЙОНЧИЧ.

На тържествено заседание 
на колектива е решено в 
"Ласица” 10,20 и 30 години 
работа ведно с личните доходи 
да се изплащат и парични 
възнаграждения от 30,50 и 100% 
от личния доход, като по такъв 
начин се отдава признание за 
приноса на работниците към 
успешната 
предприятието.

Заслужава да се отбележи и 
фактът, че "Ласица” в настояща
та година 95% от произ
водството си изнася на 
чуждестранните пазари.

1ИЕГ СЕМЕРА1.А В02Е МИК0\/|СА 9 
18000 NI § У1Ю08ЪА\/1А 

ТЕ1_ 018/40-136, 49-088, РАХ. 49-094 
21ЯО РАйЧИ 62500-601-18028 N1$ 8РК
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Неотдавна откритото 
димитровградчанина ЦВЕТАН ХРИС
ТОВ обществено предприятие за 
търговия на дребно и едро и инженер
инг с маркетинг е красноречив пример 
на плодотворно сътрудничество между 
ново формиращите се обществени 
предприятия с досегашните ор
ганизации на сдружени труд. Христо из
каза твърде похвални и думи на приз
нателност за мебелната фабрика ”Васил 
Иванов-Циле” от Димитровград, която 
още от първия момент подкрепя ин- 
цнативата за създаването на ”НЕФ”.

Добри връзки на сътру 
”НЕФ” поддържа с Гумар 
индустрия в Димитровград - ”ГИД”, 
конфекция "Свобода”, в началото и с 
"Металац” от Димитровград, докато 
особено плодотворно сътрудничество се 
развива с много фирми в Републиката, 
между които ”Ангропромет” от Пирот, 
ИМТ, редица фирми от Косово и пр.

Освен това ”НЕФ” създава собствена 
търговска мрежа и засега има четири 
магазина във Враня и един магазин в 
Ниш.

от платежоспособност^ тъй 
дължимите суми наплащат чрез 
търсени стоки на пазара.

Закупените стоки ”НЕФ” продава 
срещу значителни отстъпки и с 
всевъзможни намаления, така че по тоя 
начин чувствително се подобрява 
тяхната конкурентност на пазара.

Девизът на ”НЕФ” е модерно 
търговско обслужване и многостранно 
снабдяване преди всичко с 
висококачествени и евтини стоки. 
”НЕФ” полага особени усилия за висока 
обращаемост на средствата и стоките, 
свободното им движеше на целокупния 
пазар, без каквито и да било ораничения.

За стоките с трайна употреба се дава 
максимален гаранционен срок и широк 
спектър сервизно обслужване.

Именно поради всички тези аспекти 
на стопанската дейност, ”НЕФ” 
ежемесечно, ежеседмично и ежедневно 
става все по-търсен партньор от частни 
търговци и обществени търговски ор
ганизации, които в лицето на ”НЕФ” 
виждат и намират делови сътрудник с 
високо реноме.

За производителите ”НЕФ” е 
солидният пряк и косвен пласьор на 
тяхната продукция.

Призивът на ”НЕФ” до потребители 
и купувачи е единен: на разположение са 
качаствени и евтини стоки с еталон за 
трайност, съвременен дизайн, прак- 
тичност в употребата.

като

Петар Й01гчич

продължи Йонич - в "Ласица” се 
изплащат редовно, и в 
настоящата година средното им 
равнише е над 5000 динара. 
Затова и не приехме методи на 
стачкуване за разрешаване на 
проблемите в текстилната 
промишленост.

Ние искаме проблемите в 
нашия отрасъл да се разрешават 
дългосрочно при увеличение на 
обема на производството, с 
обезпечаването на оборотни 
средства и при намаляване на 
лихвите и даждията върху 
дохода и разбира се, при 
установяване на котрол над 
вноса на готови текстилни 
произведения.

.
скромно

дничество 
скатаI

работа настопански

каза
М.А.

”НЕФ” снабдява частни и 
обществени потребители с най-различни 
видове стоки за широко потребление и 
със стоки трайна употреба.

В инженеринга с маркетинг 
внедрява масово производство и процес- 
на индустрия. Освен в Ниш, свои 
отделния този сектор има във Валъево 
и Зайчар, а делови вьрзки се поддържат 
още с ИМТ, Бор и други промишлени 
центрове.

Посредством ”НЕФ” редица фирми 
значително подобряват своята

В "АВТОТРАНСПОРТ” БОСИЛЕГРАД
Понастоящем босиле- 

градското автотранспортен 
предприятие разполага с 28 
рейса и поддржа 18 линии, 
от това една е межд
удържавна. Рейсовете, 
както

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 
ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ подчерта ръково

дителят на пътния 
транспорт, ИВАН АЛЕК
САНДРОВ, сеползуват с 60 
на сто. Подобно е 
положението и в товарния 
транспорт. СТЕФАН РАИ- 
ГЕЛОВ ръководител на 
този транспорт ни уведоми, 
че "Автотранспорт” 
Босилеград разполага с 22 
товарни камиони, които се 
ползуват само с 50 на сто.

Ст.Н.
В следващия брой: ”НЕФ” 

СОЛИДЕН СЪТРУДНИК■ В АВТОТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ В БОСИЛЕГРАД 
ПРИКЛЮЧИ ОБОРУДВАНЕТО НА АВТОРЕМОНТНАТА РАБОТИЛ
НИЦА. СЕГА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА НОВИ КАПИТАЛОВ
ЛОЖЕНИЯ.

Въпреки затруднените поправка на превозните 
средства И не само това Сега 
оправките са много по-бързи и 
по-качествени. Примерът, че 
сега подмяната на една гума 
отвзема само 6-7 минути, а преди 
до един час, потвърждава оправ- 
дателността на тези капиталов
ложения от около 420000 динара 
От тези средства Републикан
ския фонд за развитие на 
недостатъчно развитите краища 
е обезпечил 70 на сто, а ос
таналите са собствени средства 
Покрай това с оборудване на 
работилницата са създадени 
условия предприятието да 
върши услуги и на частни лица 
Стоев подчерта, че в работил
ницата вършат твърде качес
твени и бързи услуги от всички 
видове: ковашки, автосервизни, 
електросервизни и пр.

посадъчен материал. Още 
повече, че в условията на 
пазарната икономика, 
когато се води борба за 
всеки динар, тази актив
ност за нас ще бъде от от
делно значение - добави 
Стойков.

Да кажем и това, че Го
рското управление в Боси
леград, което стопанисва в 
рамките на Горското сто
панство от Враня, и дру
гите свои активности и за
планувани задачи успе
шно изпълнява, при това 
и при затруднени финан
сови условия тук досега 
редовно приемат личните 
доходи, което е голяма 
рядкост за другите 
стопански предприятия и 
единици в общината.

М.Я.

стопански условия, когато всеки 
динар трудно се заработва, в Ав
тотранспортно предприятие в 
Босилеград, с умела делова 
политика и максимално пестене 
във всички области изнамират 
възможности за нови стопански 
начинания. Започнато към края 
на миналата година дооборуд
ване на авторемонтната работил- 
ница приключи и тези 
капиталовложения вече дават

ТАЗИ ПРОЛЕТ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ЗАЛЕСЕНИ СА 100 ХА 
ГОЛИНИ

С това в "Автотранспорт” в 
Босилеград не се задоволяват.

Шефът на счетовъдството 
МИТКО НИКОЛОВ, заяви че 
полагат усилия за обезпечаване 
на нови средства. Именно, са 
запланували през настоящата 
година изграждане на съответна 
постройка и обезпечаване на 
средства за уреди и апарати за 
технически преглед на всички 
превозни средства. Проектодо- 
кументацията е готова и възлиза 
на стойност от около 1500000 
динара. И в тази инвестиция тук 
разчитат на помощ от Фонда, а 
Николов казва, че ще обезпечат и 
собствени средства.

Паралово. Мелиорацията 
извършихме на залесени
те площи в село Бистър, а 
попълването предимно в 
село Караманица - там, 
където миналата година 
залестелни акции прове
доха младежките биргади 
- подчерта СТОЙКОВ.

Времето благоприятно 
повлия върху тазгодиш
ните залесителни акции, 
които през настоящата 
пролет проведе Горското 
управление в Босилеград. 
Поради това, както ни 
уведоми ръководителят 
на отдела за стопанисване 
и възобновяване на го- 
рите, ТОДОР СТОЙКОВ, 
за плануваните пролетни 
залесителни активности 
са приключили успешно 
и навреме. Залесени са 
около 100 ха голини, 
извършена е мелиорация 
на 20 ха, окопаване на 15 
ха и 130 ха са попълнени 
с нови фиданки. За тези 
задачи и активности са из- 
разходвани около 4,5 
милиона динара, които 

обезпечи

очаквани резултати.

АСЕН СТОЕВ, шеф на 
работилницата, ни уведоми, че е 
обезпечаването на съответни 
апарати, машини и един 
елеватор за леки коли, както и 
други необходими, а досега 
липсващи уреди, значително е 
увеличена възможността за

Трябва да подчертаем, 
че по-голямо количество 
от фиданките са собствено 
производство и малки ко
личества са обезпечени от 
други предприятия, които 
се занимават с този вид 
дейност.

М.Я.

опитат да заминат в пенсия 
те" и че и сега личните им 

доходи са по-нередовни от пенсиите. Някои изтъкват и лоши 
условия на работните места

строителното предприятие "Изградня” миналата година на 
пример, в което работят 95 работника десет души са заминали в 
пенсия, а от Нова година още трима. Сега до комисията, която 
утвръждава инвалидност искове са подали още десет душа Едни 
това го правят по собствено желание, за други предложение два и 
предприятието. В предприятието за обработка на дърво "Бор” 

о искове за излизане пред комисия са 
уши от тях предложение за отиване в 
о. Искове за заминаване в инвалидна

анонимни) чухме, 
понеже тя е ”по-

ешили да се 
от машини

че са 
сигур

Р<наСпоред 
приценка тази годна им
ахме обезпечени в нашия 
разсадник в село Бистър 
около 700000 фиданки по
садъчен материал, главно 
борови фиданки. Другият 
ни разсадник на ”Две ре
ки” преди година-две зах
ванахме с върби. Обаче се
га времето и състоянието 
се промени, раздружихме 
се с дървоооработвател- 
ния цех, и се налага вър
бите да скубем и пак раз
садника да ползуваме за 
производство

наша БОСИЛЕГРАД: УВЕЛИЧАВА СЕ ™^ОТО ИА РАБОТ
НИЦИТЕ, КОИТО ИСКАТ ДА ЗАМИНА! В ПЕНСИЯ

"ПЕНСИЯТА Е 
ПО-СИГУРНА ОТ 

МАШИНАТА”

в

по-голяма част 
Републиканският фонд за 
горско стопанство - 95 на 
сто, а останалите 5 на сто 
са собствени средства 

- Залесителните акции 
проведохме в няколко 
села на територията на 
Босилеградска община В 
селата Жеравино и Горно 
Тлъмино залесихме по 40 
ха и около 20 ха в село

работят 100 души, от коит 
подали 21 работника. На 16 
пенсия дава и предприятиет
пенсия има и в останалите предприятия, но. по-малко.

Сред онези, които желаят да заминат в пенсия има и голямо 
число, които с комисии се срещат повече пъти, но не успяват. Чакат 
определно време и опитват се пак. Сред тях има и работници с 12, 
13 и 15 години. Сега няма обаче нито един, който да има повече от

д——

низки и неотдовни лични доходи. От повече души, които се подгот- низки и нередовни ли ^ комисиите (искаха да останат 32-годишен трудов стаж.
В.Б.на вили или
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ничарокнтс 
общината намалява чис
лото на жителите: преди 10 
години тук жнпеха 14 200, а 

11 600 пуши. В

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА "СТОЧЛР"БОСИЛЕГРАД”№0Р па ТРУДЕЩИТЕ СЕ В
ТРУДНО, НО НЕ И 

АЛАРМАНТНО

?КО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ СЕРИОЗНИ
СОЛИДИРАПЕ

Миналогодишната
загуба на 276-те заети в 
Общественото предприятие 
за оборот, производство и 
услуги "Босилеград” в 
Босилеград не е тревожна в 
смисъл за някакво раз
движване на предфалитна 
процедура. Обаче не е за 
занемаряване ако се има 
привил, че повечето рт 
магазините и трудовите 
единици работят нерен
табилно. Ако и през 
първото полугодие на 
годината отчетат нерен- 
табилност и загуби най- 
сериозно ще се раздвижи 
въпросът за закриването на 
някои от тях. Това бе 
изтъкнато на проведения на 
1 юни збор на трудещите се

ТЪРСЯТ СЕ НАЙ-ДЕЙСТВЕНИ 

ОБЛИЦИ
сега _
предприятието обаче има и 
субективни слабости - едно 
число работници нсссриоз- 

къмотнасят 
задълженията си, а се 
чувствува и излишък на 
работници (не само в 
администрацията).

На събранието бе 
изтъкнато, че търговската 
мрежа на предприятието не 
е активна в изнамирансто

но се
МЕРКИ ЗА КОИ-

. Работническият съвет на "Кооперант” е за самостоятелна 
организация

в предприятието, когато бе 
обсъдено миналогодишното 
стопанисване 
нататъшните акции за 
преодоляване на труднос
тите.

и по- процеси във веригата: 
производство, изкупувани - 
заплащане, пласмент. Ще се 
премахне излишното ад
министриране. Селскос
топанските производители 
ще могат за предадената 
селскостопанска продукция 
да взимат стоки, които ги 
интересуват. Далеч по- 
рационално ще се ползува 
наличният машинен парк, а 
и разполагаемата работна 
сила.

Каква ще бъде, или ка
кви шс бъдат, земеделските 
кооперации - ще покаже 
референудмът на 15 юни. 
Преди това до 10 юни 
желающите да подпишат 
изявлснйс за сътрудни
чество селскостопански 
производители подробно 
ще бъдат осведомени за 
предимствата от един-на 
земеделска кооперация със 
свои трудови единици: 
предимно организаирани 
по териториален принцип и 
вид дейност.

от ЗаконаПродиктувана 
за измененията и допъл- 

на Закона за 
сегашната

решения за по-добро 
бдяване (и стопанисанс),

пенията 
предприятията, 
трансформация, която се 
подготвя в сложната орга
низация "Сточар” - Дими
тровград, трябва да даде 
такива решения, които най- 
много шс съотвстс гвуват на 
сегашните условия за 
стопаска дейност. Още от 6 
фсбруари т.г., когато Работ
ническият съвет формира 
комисия за 
проект на трансформиране, 
тук се развива оживена 
дейност.

на
Загубата е резултат на 

няколко обстоятелства, бе 
изтъкнато на събранието. 
"Босилеград” в търговската 
мрежа в общината вече 
няма монопол както преди 
години. Предприятието има 
49 магазини със стоки за 
широко потребление и 
четири гостилничарски 
обекта. Още 30-ина 
магазини и кафенета има 
и в частния сектор. И 
докато се увеличават 
магазините и

сна
правяттовакакто

собствениците на частните 
магазини и кафенета. Едно 
число магазини нередовно 
се зареждат със стоки. Даже, 

специализираните 
магазини на прсприятисто 

добре
и

сане винаги 
заредени, 
причините за това обаче е и 
липсата на средства, с които 
да се набавят стоки, 

предприятието 
Стойнев иризва работ
ниците към по-сериозно 
отношение 
изпълняване на трудовите 
задачи и подчерта, че 
занапред в начина на 
работата на предприятието 
трябва да се въвеждат и 
съвременни средства за 
работа,
компютеризацията 
стопанисавнето. На извес
тен начин той предвести, че 
наскоро в предприянето ще 
извърши и трансформация 
на общественото имуще
ство когато ще се създадат 

ботници да

Една от
изготвяне

В проекта за единна 
земеделска кооперация, се 
предвижда тя да запази /на 
което се противи "Търго- 
кооп”/ селските магазини, 
както и всички досегашни 
изкупвателни пунктове, 
създадени селскостопански 
бази и друго.

В сегашния момент об
ществените условия в сел
ското стопанство се подо
бряват, въпреки че все още 
то е "второстепенна” грижа

Иван
на Ни

кола Димитров, един от 
творците на проекта за 
трансформацията на "Сто
чар”, създаването на единна 
зсмдслска кооперация, има 
редица преимущества. 
Преди всичко касае се за се- 
лскостопанско произво
дство, изкупуване 
селскостопанска продукция 
и нейния пласмент от една 
неголяма територия 
/Димитровградска община/ 
със специфични селскос- 
типански производители - 
възрастова структура, дреб
но й разнообразно произ
водство и пр. Значително 
биха се намалили разходите 

стопансиване 
стопанска дейност. С по- 
добра организация ще се от- 
бегне сегашното удвояване, 
па и утроявани, на някои

гостил- Според думите
Първоначално се разми

сля върху три алтернативи: 
всяка ОСО Г /"Търгокооп , 
"Нишава” и "Кооперант”/ да 

. се обоебят в самостоятелни 
I предприятия, относно зсмс- 
* дслски кооперации. Сетне 

се откроява предложението: 
"Търгокооп” да стане само
стоятелно /обществено/ 
предприятие, а земеделски
те кооперации "Нишава” и 
"Коопсрант” да се обединят 
в единна земеделска коо
перация "Сточар”.

Що се касае до "Търго
кооп”, тук нещата са ясни. 
Налице са всички условия 
/предимно търговска стопа-

къмБАБУШНИЦА

НАМАЛЯВАТ И 
ЖИТЕЛИТЕ, И 

ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ
Най-новото преброяване на населението в Бабушнишка 

община откри
сметка на нам ....... „
намаление е толкова рязко, че някои села са на изчезване, 
последното преброяване през 1981 до днешното - в 1991 година 
- броят на жителите на Бабушница почти се е удвоил. Обаче 
голяма част от населението е отишла извън общината От ос
вобождението до днес - населението в Лужница е намаляло за

наекаквато
в

големи промени. Град Бабушница е нараснал за 
аляването на населението по селата Дори това

на обществото. Цената на 
селскостопанската продук
ция все още не сътветствува 
на разходите и особено на 
необходимите възпроиз- 
водствени материали. И 
заплащането й не е редовно, 
понеже общата неплате
жоспособност на търговски 
и експортни организации е 
доста голяма. Но в близко 
бъдеще и това трябва да се 
разреши чрез системата.

условия и ра 
станат соосз 
обществените средства. Раз
бира се, това ще повлияе да 
се увеличи и съзнанието и 
отношението към работата 
и оползотворяване на 
капитала.

твеници наполовина
е намалял през пос- 
ебен рогат добитък.

нни - значително■ 
роят на едрия и др

Според най-новите да 
ледните десет години и бс ипонека дейност/ да се 

преустрои в обществено 
предприятие. За такова 
решение са мнозинството 
заети в "Търгокооп”.

Днес например в Бабушнишка община живеят 19301 
жители в 6820 домакинства; отглеждат се 26959 овце 9337 
говеда, 8173 свине и 65640 птици. Най-много е намалял броят 
на конете. Ако някога почти всяко домакинство на село имаше 

цялата община има само 96 
МА.

В.Б.н или два коня • дн.*с впо еди е 
бройки!

Законопредписанията за 
трансформация на слож
ните облици идват като 
благоприятна възможност 
част от натрупалите се про
блеми в селското стопан
ство да се разрешават. Раз
бира се, не само организа
ционното преустройство ше 
реши проблемите. То е само 
едно звено в тази верига. 
Много е по-важно как сис- 

мени

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНАИЗ

СЕЛО КАРАМАНИЦА БЕЗ МАХЛЕНСКИ
ПЪТИЩА

ното от Крива паланка съседните села: Жеравино, 
твърде небрежно се отнася по Голеж и Горно Тлъмино 
този въпрос. Поради това виждаме 
често пъти има прекъсване на откриване на мината, 
тока и по няколко дни. повече, че рудни залежи има 
Затова сме отправили иск до и това от добро качество - 
Общинската скупщина в подчерта Любомир Ангелов. 
Босилеград да изучи въпроса,
Електроразпределителното 
от Лесковац да превазме ком
петентността 
електрическата мрежа в 
нашето село - заяви Милев.

- добави Милев - в това 
отношение вече изпълнихме. 
20 на сто от заплануваните 
средства обезпеченихме и 
сега чекаме ред комулно- 
услужното предприятие да 
дойде с механизацията. 
Готови сме да дадем помощ 
и с доброволен труд, макар че 
сме останали само старци.

Инак, освен махленските 
пътища, 
програмата за работа на 
местната общност са 
набелязани и други активнос-

гробища и махала Златанова. 
Обаче, при това ни спре една 
скала и сега, докато тази 
скала не бъде разрушена, 
малка файда е от това, което 
направихме миналата година. 
Още повече че става дума за 
скала, която не може по друг 
начин да се премахне, освен 
да се минира - подчерта 
председателят на местната 
общност Петракия Милев.

Имайки в предвид този 
факт, махленските пътища са 
получил предимство в 
програмата за работа през 
настоящата година на 
местната общност. Запла
нувано е разширяване на 
пътя към махала Падище и 
Камък на дължина от около 
3 км, както и за махалите 
Маряница и Половина на 
дължина от около 5 
километра.

- Ние нашиге задължения

Въпреки че през послед
ните пет-шест години в 
Босилеградска община, 

е направено в

в повто^но сещетемно 
отношението към селското 
стопанство, както и до коя 
степен работещите в него 
сами ще се "преустроят” и 
какво ще бъде тяхното 
отношение към поетите 
задължения в бъдеще.

ще
много
разрешаването на комунал
но-битовите проблеми, село 
Карамашща все още се среща 
с редица неразрешени 
проблеми, преди всичко 
областта на махленската 
пътна мрежа. Три махали, 
почти са откъснати от 
центъра на селото, а и ос
таналите не са в много по- 
добро положение. Едва през 
Миналата година местната 
общност в съдействие с 
Общинската скупщина 
раздвижи акции и предприе 
съответни 
разрешаването на този гор
диев възел за жителите на 
това планинско село.

Няколко селскостопански
производители, а и пред
седателят на местната 
общност Петракия Милев, 
потвърдиха, че селото 
негодува и по въпроса за 

И не само това. Населе- залесяването на отделни 
нието в село Караманица площи. Именно ком- 
негодува и от някои други ак- петентните по този въпрос не 

ти. Разбира се заслужава да се 1-ИВНОСТИ} които са пряко от водят сметка кои площи 
подчертаят подмяна на значение за по-ускореното трябва да бъдат залесени, а 
електрическата мрежа, р^ди-щс на селото, а може би кои да останат за пасища, 
поправка на телефонната и м по.11атать1|ШОХо спиране Казват, че ако една от 
връзка, уреждане на селски миграцията, а не са в перспективите е живот- 
гробища и пр. компетенция на местната новъдството, не трябва

пасищата да се залесяват. 
за ак_ Случаят сье залесяването на

нади

плана и
На последното 

заседание, състояло се на 31 
май т.г., работническият 
съвет на "Кооперант” се 
определи занапред да 
стопанисва като самос
тоятелна организация. 
Такова решение на 
"Кооперант” и "Нишава” и 
твърде убедителните 
факти, че като единна 
земеделска кооперация 
далеч по-успешно биха раз
вивали селското стопа
нство. Дали личните 
надделяха обществените 
интереси ще покаже 
бъдещето. Един въпрос

замерки

- Електрическата ни общност, 
мережа е на дървени 
стълбове и от Крива паланка. 
Стълбовете вече са дотраяли, 
а и Електроразпределнител-

Става дума __
типизиране на мината в пасището Црън кладенац в 
селото. - Единствена перспек- Бела вода най-добре 
тива на селото, па и на потвърждава това.

- През миналата година 
започнахме с изграждане на 
махленски път от Стан- 
ойкова махала към селските М.Я.

Модернизирането на пътя от Звонцн до Ракита на дължина от 4 км и 
рояването на телевизионен препредавател на върх Лопатица < 

големи проблеми, пред които в момента е изправено селото. Ка
уведоми Дане Стоянов, председател на местната общност в с. Ракита, в може ЛИ малобройният 
момента се води акция проблемът с пътя да се раз 
смисъл се взимат енергични мерки от страна на 
Бабушница.

са най-
ктони обаче остава неизяснен:

пост

работнически съвет на 
"Кооперант” да решава 
съдбата на селското
^аенс^вк°ГнГ™а„1?о“

започва реконструкцията на участъка от Звонци-Ракита от този регионален д ммемт-ш в
път, но все работите не свършват окончателно. Истина, голяма "заслуга” за таналите заети 
това състояние на пътя има и нестабилния терен с много свлачнща, но досега "Кооперант”, както И Н 
нямаше и сериозна организация и решимост за изграждането му. А когато МНОГОбрОЙНИТе сеЛСКОС- 
пътят до Ракита се завърши, може да се обмисля и за Откриване на рейсова ТОПансКИ прОИЗВОДИТеЛИ' 
линия до Ракита, която да ползват и жителите на с. Вучи дел'^ Може би далеч ПО-правИЛН0

Шо се касае до ТВ-препредавателя, Д-Стоянов изтъкна, че ракитчани с би било ако СС ДОПусНСШв 
се съдят с ТВ-Белград. Те ие плащат ТВ-абонамента, понеже на референдум /КОЙТО беШ* 

своите апарати не могат да следят ни първа, ни втора програма поради насрочен за 15 ЮНИ Т.ГV 34 
слабата картина. От ТВ-Белград досега повече пъти обещаваха, че ще да се чуе МнеиеТО И 
(тропатпроблема, по това не стана. Има из глад» през тази година, както желанието на селско1:- 
гГЖЖгаГ * ”НМаТ ПР<тре" Кьм свет>” к”™ “ - то ланските производител*

СТ.Н-

реши, защо то в този 
Фонда за пътища в

пъти
ТЕЛЕВИЗИЯ

години вече

М.А.
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НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ФЕРМА НА ВЛАСИНА1^^ж,!;а№гнш,а цьрноок ЗЕМ ЯТдР ИЕМ А НЕ НА ЗАКОНА ЗА ВРЪЩАНЕ НА

ПОЯВИЛА СЕ 

ЗАРАЗИТЕЛНА БОЛЕСТ 

”БРУЦЕЛ03А”

И В ДИМИТРОВГРАД 
ПРИСТИГАТ ИСКОВЕЗАБРАВЕНИ И 

ОВЧАРИТЕ И ОВЦЕТЕ След като стъпи в сила закона за връщане на обработ
ваемите площи в Димитровград е оформена съответна 
комисия от пет члена с Новко Йотов, съдия като пред
седател. Комисията вече е провела едно заседание на 
което членовете са запознати със законните разпоредби.

Както ни осведоми Иванчо Иванов в съответната 
служба, която за комисията завършва административните
работи до сега до комисята са стигнали 10 иска, от които 
4 от Височки Одоровци, 2 от Градинъе, по един от 
Изатовци, Радей на, Смиловци и Димитровград. Срок в 
който може да се подаде иск за връщане на своевременно 
взетите обработвами площи е десет години от стъпване 
на Закона. А срок за разрешаване на иска е в завнсимосг 
от времето за което се съберат съответните 
доказателства. От пристигналите десет иска до сега нито 
един не е разрешен тъй като все още няма достатъчно 
доказателства. След като това се направи материала се 
предава на комисията, която приема окончателно 
решение.

Преди десетина дни и повече, когато и планинските 
предели на Босилеградска община отново се забелиха, макър 
че беше края на май, когато в обиковено време тук ливадите 
са изпъстрени най- разнобразни цветя и зеленина, тогава 
изглеждаха като че ли е някой от зимните месеци. Сняг до 
колене, а ние съвсем случайно се намерихме при летните 
търли на планина Църноок. Намерението ни беше да 
отпочннем малко, за да се стоплим и съберем нови сили за 
пътуване по снежния път. Озовахме се в сградата където 
к**Р™РУв*т овчарите. Тук беше само овчарят ДРАГАН 
АРСОВ, а другарят му СЛАВЧО СТОИЧКОВ беше отишел 
в близката махала "Придол” да потърси помощ за да 
нахранят блокираните тук от сняг овце.

Тежка и твърде заразителна болест "Бруцелоза”, открита при 13 
крави и 300 овце. Ангажирани специалисти за имобнлизация на 
болестта. В Босилеградска община няма случаи на заболял добитък.

Появата на заразителна овце от Македония, а не както се 
болест бруцелоза” при говори от тези които фермата е 

- добитъка на животновъдната купила от Франция и Холандия. 
| ферма на Власина, коята можеше Болестта е открита при 13 крави 

да захване и по- широки размери и 300 овце, които са изгорени, 
загрижи не само притежателите 
на фермата, но и компетентните Изследванията при конете, 
по ветеринарно дело в република саин,?те и к°зите все още са в 
Сърбия. Още повече, че болестта ход' 3агРижва и факта, че от тази 

коварна болест има заболели и 
няколко лица.

Вътре беше топла Малката печка беше добре стоплила
помещението, което освен два кревата друго няма нищо. 
Няма маса, столове, беветление...

- Както виждате, храним се и седим на тухли. За освет-
примнтивио 
Справяме се

е потайна, твърде заразителна, 
напада и човека, а трудно се 
лекува. По този повод неотдавна Охрабрява обаче факта, че 
на Власина се проведе едноднев- болестта е навреме открита и че 
но съвещание на което върху имобилизацията й са 
присъствуваха специалисти - «ангажирани специалисти почти 
ветеринари, между тях и от Цяла Сърбия и че в 
министрът по замеделие и Босилеградска община няма 
животновъдство на Сърбия, д-р. случай на заболял добитък. 
Петар Костич и директорът на Стоев казва, че и Ветеринарната 
Ветеринарния институт в Ниш, станция в Босилеград е в мобил- 
д-р Милутин Петрович, както и но състояние и ще положи 
ветеринарни лекари от всичките усилия доколкото се и появи 
13 общини на Южноморавски болестта бързо да се изолира, 
регион, както и директорът на ПРИ това карантината е 
Ветеринарната станция в неминуема. В това отношение 
Босилеград, Иван Стоев. голяма помощ могат да дадат и

животновъдите, като всеки 
съмнителен случай навреме 
осведомят Ветеринарната 
станция.

лепне ползуваме ето това видел це, както хората в 
време. Но н с това имаме проблем, нямаме газ.

, А.Т.

ната сесия на Общинската 
скупщина в Бабушница на 27 ‘ 
май, когато се разисква по въп
роси, свързани с водоснабдяване 
и в останалите 15 неснабдени с 
вода села в общината.

Вече през юли ще потече по 
търбите на водопровода във 
Велико Бонинци и още няколко 
сега в този безводен район на 
общината, но затова пък, както 
беше изтъкнато на сесията, в ос
таналите села, където акцията е 
в ход, ще трябва да съберат час 
по-скорао собствените средства, 
с които участвуват.

БАБУШНИЦА

ЗА 6-ТИ 
СЕПТЕМВРИ 
- ВОДА ВЪВ 

ВСЯКО 
СЕЛО

За каква болест става дума и 
какъв е нейния размер, Стоев 
сподели: - Става дума за твърде 
заразителна и коварна болест, от
която покрай добитъка, често

За празника 
вобождението на Лужница - 6 
септември - вода ще има във 
всички села в общината. Именно, 
това беше съобщено на послед

на ос-

По пасищата на Църноок М.Я.
М.А.насямс от къщи- Храна нн донасят 

не да имаме фенерче, нощно време
кой как умее, гювеч ето 
два гтътн в седмицата, 
да обикаляме овчарника, но и това нямаме, а нощно време и 
овце се обагват. Затова не рядко сутрин намерим понякое 
мрътво агне. С други думи, нито за нас нито за овцете, никой 
не води сметка. Тук сме като в изгнанство - подчерта Арсов.

ДО!
По заболяват и хората. Разбира се

тези които пряко общуват със
заболяло животно. Бруцелозата
е потайна болест и най-много
напада половите органи при
заболелите животни. Заболелите
животни няма възможност да се
лекуват и най-ефикасен начин да
се спречи болестта е заболялото
добиче да се изгори, а след това
да се проведат всички мерки на
дезинфекция и стерилизация.
Случаят при хората е нещо по
друг. Болестта се лекува със
съответни антибиотици и други

ГОРНО тлъмино 
ЛЮБЕН ТОШЕВ 

УБИЛ ВЪЛК

ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА "СТОЧАР”

РЕФЕРЕНДУМ ■ НА 15 ЮНИ!В нищо по-добро положение не са и 697-те тук овце. 
Тьрлите са доколене в тор, който сега на дъждовното време 
повечето личи на кал. Затова овцете повечето приличат на 
свине, а не на овце. Има болни и криви овце, а лекар дохожда

пата

Любен Тошев, млад 
селскостопански производител 
от село Горно Тлъмино, 
Босилеградска община, ак
тивен член на ловдижийсс::т:

"Сокол” 
годишен вълк, с тегло 45 кг.

Това не е единственият 
вълк в синура на 
лъмино. Има ги

седмично един път или нито един. Кърма също в седми 
виждат един път, а този ден станаха и без сено. Арсов 
подчерта, че сеното което им дал Славчо Стоичков е от
далечено от тьрлите около километър и сега по снега овцете 
не могат да отидат до него, а двамата не са в състояние да го

След преразглеждане на кооперация "Сточар” или пък 
решението си взето на неотдав- занапред ще стопанисват като 
нашното заседание работ- две земеделски кооперации със 
ническият съвет на "Кооперант" Ьегашните си имена. Третата 
- трета съставка на сложната организация по търговия 
организация "Сточар” в "Търгокооп" е решена да 
Димитровград, реши на 15 юни стопанисва като самостоятелна 
все пак да се

КОТО
убил 3-дружество

донесат до тьрлите.
От казаното ясно личи, че отговорните за фермата в

скитащ 
Горно Т 
повече и досега удавили 
десетина овце, ср 
една на Любен Тошев.

Босилеград най-вероятно мислят, че с изкарването овцете на 
паша в планина Църноок, са разрешили всички проблеми и 
че не нм е нужна по- нататъшно грижа. Пр 
отношение естествено е че фермата е и най-гол ям "губиташ” 
в предприятието "Босилеград” от Босилеград, и ако и 
занапред те се тъй отнасят и към овчарите и към овцете, най- 
вероятно ще останат и без овце и без овчари.

проведе референ- търговска организация, 
дум, на който заетите от 
"Кооперант” селскостопанските 
производители от общината, 
подписали с него заявление за 
делово сътрудничество и двойно

ед които илекарства.и такова Вече говорихме 
преимуществата от единна 
кооперация: премахване на 

администриране,
заетите в "Нишава” ще гласуват стопанисване на малка 
дали са за единна земеделска територия /Димитровградска 

община/ с неблагоприятна 
възрастова структура на 
селскостопанското население и 

Мали Явор все още не са из- наличие на разнородно селскос-
копани дупките. В Грънчаре ;°па0н“*°ст саеРщу "продадан няма КОЙ и да ги изкопае. ВЪЗМОЖНОСТ срещу продаден 
Тук има само три дома- добитък селскостопански!е 
кинства и докато помощ не производители да взимат неа»- 
пкяжят и поеселниците ходимите за семействата си ш - окажат и преселници , ДуСТриални стоки, възпроизвод 
които търсят ток, под ствени материали за селскот» 
въпрос е кога ще приключи стопансто и пр. 
електрифицирането”-казва
Господинов. Решението на работ

ническият съвет на "Коопер: нт” 
да не се обнародва референдум 
се показа прибързано, а над-

за
В разговора със Стоев уз

нахме, че от досега проведените 
прегледи от специалистив 
Сърбия са констатирали, че 
болестта е донесена от купени

За убития вълк Любен 
Тошев ще получи награда от 
450 динара.

М.Я.М.Я

В центъра на Горна 
Любата съвременният 
живот започна да навлиза 
преди десетина години- 
когато започна електрифи-

ценгьрът^се разхубавява и е рдз°итаЕТ<?

ЖЖй ЕжйЖвТЯП
тукаипш обстоятелства ПъЖ^ОСА И НА ИЗЧЕЗВАНЕ 
Миналата година на върху /не/ решаването
дължина от един километър Културният живот като че н * проблеми в селото из 
през центъра бе сложена ас- Ли спря в развитието. За някои р 
фалтова настилка. Найс- тази цел вече все по-малко 
тина, хората не са доволни и по-малко има' средства, 
и все повече поставят 
въпроса: кога ще се изгради 
и асфалтира пътят от 
Босилеград до крива Фея, 
през Бесна кобила? Не 
търсят това горнолю- 
батчани само на тях да се

ГОРНА ЛЮБАТА ДНЕС

ТРИ МАХАЛИ СА ВСЕ ОЩЕ БЕ! ТОК

Отговор на въпроса кога 
тези три махали ще по
лучат ток потърсихме от
Милча Лазаров, ръководи- делелите схващания и мнения ма
тел на клона на Електрораз- отделни членове /най-гласовити

Господинов казва, че пределителното в Боси- и на
през тази година са запла- леград. Той казва: Не само

С какво още може пона- НуВали в центъра да за тези махали, но и за вси-
стояшем да се гордее цен- въошат канализация за чки други селища в общи-
тьрът не селото? - Нямаме волата от селската чешма до ната, които все още нямат ерант", нито пък могат да
поща и това създава труд- д извършат поправ- ток "Елсктроразпределител- заместят референдума като най-
ности. Имаме обаче повече Р разширение на пъти- ното” в Лесковац не може да широк и най-демок

щата към махалите Кол- е виновно, както се пред- облик
чина Гарина, Мали Явор и ставя. Зашото, електри-
Гоънчаре и да построят фипирането доверихме,

има шест магазини със „м маХала Лавра. От С. Господинов което ще рече и заплатихме,
стоки от ширко потребле- ̂ тища се нужят тази акция не можс да „а "Граджевинар” в Бос* прието решение за

розападната част на ние и две кафенета от и други махали, каквито са „включи. За тези махали леград, която ^наятчийска вносно и „а
общината. които четири магазини и Латков дол> Сливйе и Дебе- вре ощс не е прикачена кооперация се разФ°р^ р ' единия, и на другия работ-

Горна Любата някак си е едно кафене са частна ли рид н0 Те ще останат за жипаха на стълбовете за Според сегашните до и нически съвет/дават възможност
център и на близките й села собственост - казва Евтим идващаха година. За по- палек0провода/развлечена е в Електроразпредели - да приключи няколкомесечната
около нея- Мусул, Барйе и Господинов, председател на големи капиталовложения земята/ Сериозни труд- ното в Лесковац “ подготовка на избранат
Плоча. Тук се намира местната общност в селото. средства. ности съществуват и с ършим само професионал- «™ис™. м тренсформ.
съвместната им местна Горна Любата обаче може тткято'съвременният електрическата мрежа. - ната част от работите при Сточар , го^чш=то щР д_
канцелария, алмбулант- да се "гордее” и с лоши ? ;д ™„™рРа и , ос- "Стълбове има за всички електрифицирането. Коп ̂  провсдс рефере,шум. л той те
орията, културният дом, ос- междуличности отношения живот Ц Р навлиаа махали, но жица и друг не на дупки, повиване н „Ркаже ,аКвИ са желанията на
йонното училище. ..Наис- между едно число по-видни тънали хои махали - необходим материал няма. стълбове и «аба®** мнозинството и в "Корперант. и
гина, културният дом не хора в центъра, челни лица по домовете три махали« »^х°д^цк,ихенса „абаве- материал не може да бъде в -Нишава" и между
служи за мелата и тук ■> местната общност, Грънчаре, Ка - Р Ф ипчтмпяии В паша задача. Зова се отнася коопериращите с
както'и3» останалите ку!ь ?об™ини на М-и Янор- са нсс оп.е бс «и;-—,» “ Кайчинци, Грънчаре н топанс^и „роизаодитеда
турни домове в общината, търговскнггс магазини н ^^^па и п" всичко “бити, за Грънчаре и Мали Явор.' Сг. П.
вече няколко години напред кафанета. Обниковени хора ^ “ "е и през тази година няколко домакинства в
заглъхнаха активностите, казват, че и това влияе личи, чс и .____________________________

на

общо. упорити/ за 
земеделска кооперация

самосто
ятелна
на "Кооперант” очевидно не 
отразяваха мнението на. 
мнозинството заети в "Кооп-

тичен 
ята и

ра
олза изява на вмагазини, с което се подо- 

^ „ брява снабдяването. По-
облекчи положението. До хочно казано, в центъра сега 
по-хубав живот би дошли и 
останалите села в севе-

желанията.

Тъй като в "Нишава” вече е 
референдум, 

сшение на

ация на

В.Б.
ч страница 0
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ОПАКОТО ПА ВЪПРОСАI ' ,00 ГОДИНИ ЦАРИБРОДСКА - ДИМИТРОВГРАДСКА ГИМНАЗИЯ (2)

МАЙЧИН ЕЗИК 

■ ЩО Е ТО?!
ИМАМЕ ИЛИ НЯМАМЕ МАЙЧИН ЕЗИК? 

ПРВД ОБЩЕСТВЕНОСТТА - ИМАМЕ, НА ПРАК
ТИКА - НЯМАМЕ!

3» ролята и» майчиния (български) език я обучението 
на учениците > Босилеградска и Димитровградска общини 
напоследък доста се пише. С новите демократически 
процеси ■ страната и тази "табу- тема” е открита. В нея 
доскоро обществеността плахо надничаше, а все в 
зависимот от политическата конюнктура. Върху из
куството, културата и образованието с десетилетия падаше 
камшика на чиновническо-бюрократичния апарат, 
обезценявайки и онова, което за други народи е свещено. 
А това е езикът. Разбира се, че само иеетичииге хора се 
отказват от своята вяра и своя език, което ще рече и от 
своята самобитност.

В последния брой на в. "Братство”, Вапче Богоев в 
статията "Над чужд гроб без сълзи се плаче” казва, че 
"българската народност в Югославия е имала и има основ
ни и средни училища на майчин език”! Трябвало е само 
към това да добави, че училища българската народност 
наистина има, обаче българският език в тях е формалност, 

изчезване В Конституцията на Република

,!

ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ В ШЕСГОКЛАСНАТА 

ГИМНАЗИЯ (1921-1937)
(ПО СПОМЕН НА ЦВЕТАН ДИМОВ)I:

Запитан хои бяха преподаватели в Шес- Матияшсвич. За името му не мога да си

дастевойни, Цветан Димов/гогш ученик на в гиммазията имаше на работа много д^бър^у чемик? ВкилиГпанайотович, 
тази гимназия, ни каза следното: руСИ, Те преподаваха математика и природ- 0ТЛИЧсц ученик Имената на всички ученици

- Директор на гимназията беше Стефан ните науки. По история и география ш|ш 1Ш шт0 тогш бяХа записани в 
НИКОЛАЕВИЧ. Спомням си добре, той беше преподавател беше Углеша Атанасиевич^ 0_

специалност беше немски език. Роден е в ^^П^/ГйТат»8!"^0^^™: 
чат Матияшсвич Драгиня беше преподавател по

биология.
На много добре си спомням за Владимир

много

ш
Той емал четири деца. Зорка, дъщеря му 

беше в V клас, когато аз се записах в 1 клас.
царобродчани^Зор^ТеГомъжи за Васил Соколов, преподавател по математика, 
Июнов - Пиле рисуване и краснопис. Отличен специалист.
имн цш той гъзпяле мопешю обучение по рисуване

голина^тойбеше и мислТче б^Тода^снис на Р„сгУо сс 
само една година. През 1927 година т съзпапоха традиции в царибродската
във втори клас. Той беше трде скромен. гим*а5ия за изобразителното изкуство. 
Както казах по-напред през войната стана помням си неговите картини. Той 
народен герой, (в партизаните) с помощ адаше и И1Л0Ж6И. Най-много работаше в 
Васил Иванов Циле, прецвоеннен комунист). ^хиика акварел Мисля, че от него много

науми Иван Петров, след това Методи 
Семейството Николаевич за кратко време пеТр0в. 

стана близко на царибродчани. Спом си, пра 
1938 година на едно тържество по случай 
годишнината от пробива на Солунския 

пламено сдово пред

А ъ5.

да не кажа на
Сърбия в чл.32 се казва, че "школуването на всеки 
гражданин е достъпно при еднакви условия... 
Принадлежащите към друг народ, т.е. народност, имат 
право да се школуват на свой майчин език, съгласно 
Законх"

Както се вижда, Конституцията по този въпрос е 
прецизна. Обаче нещо друго тогава не е ясно - защо 
българската народност в Югославия не третира в 
обучението българския език, като майчин? Затова, защото 
местните бюрократи, водени от своя логика, изявявайки 
само на тих известен лъжепатриотизъм, направиха тази 
суматоха в обучението. Как се изучава езика в двуезичното 
обучение ■ нашите училища, говорят следните факти:

1. От истинското двуезично обучение в нашите 
училища се е отстъпило с въвеждане на практика на 
частично двуезично обучение. Наскоро след това и 
часовете по български език бяха редуцирани, та от мястото 
иа майчин език български получи третман на чужд език

Ш *: ' *
Спомням си за Марковски, преподавател П 

по алгебра, след това за Тимисленко, учител Щ 
по френски и Душанка Ачимович, учителка И 
по география. Тя се омъжи за Йефремов. вд 

А поп Йова, Йован Попович, който в 
Цариброд се беше преселил от Лужница 

- Сърбохърватски език ни преподаваше 6еше преподавател по вероучение 
Драгиня Димитриевич, викахме я 
Димитриевичка. Тя оеше по възрастна жена.
Зная, че имаше дъщеря, нейния зет работеше кмй,
в Данъчното управление, а внучето й се нашия край. 
викаше Божко. Аз бях близо до тях на квар
тира и често пъти поглеждах в техния двор. Цветан Динчин. Стана офицер и загина в 
Интересуваше ме как живеят. Априлската война.

След това една преподавателка се викаше От Изатовци бяха ученици Васил
Станкович и преподавател Панайотов, син на Нацко Панайотов, след

фронт произнесе 
царибродчани. Беше голям патриот. 

- А кои бяха преподаватели? Васил Иванов - циле 
(втори от ляво - прав) 
със свои съученици - 1926

- Освен споменатите ученици може ли да 
ни посочите още някой ваши съученици от От Смиловци Петър Стоянов и Никола 

Манчич. За тях си спомням, а зная че имаше 
пет ученика от Смиловци. От Одоровци 
двама и от Пъртопопинци Генади Драгиев, 
който завърши пълна гимназия в Пирот. 
Почина веднага след войната. От Петьрлаш 
се учеха 4 ученика: Драгомир Коцич, 
Аспарух Стоянович, Петър Младенович. 
четвртия не си спомням.

От Цариброд имаше много. Рангел 
Тошев от Строшена Чешма, беше директор 
на гимназията, Лука обущарът, Марин 
Болевски, Андрей Иванов-Дрейча. След ос
вобождението народен представител в 
Съюзната скупщина. Двата сина на 
Джаждини-Стоян и Чира. Те бяха деца на 
богати родители но, слабо учеха. Джока 
Соколович, син на Нако Соколович, кръчмар 
в Цариброд. В моето отделение беше Мика 
Прачки, кюрчия. От Лукавица Митко 
Пейчич, полковник стана след това, Благое 
Стоянович, Бата Блажко. Това бяха ученици 
от нашите краища от българската национал
ност. А учеха се и сърби в нашата гимназия: 
Милош Барновачки, Родолюб Чолич, 
Будимир Тошич, и Душал Попович Борош, 
по време па войната ое дражевист. След ос
вобождението съден зарад тази своя дейност 
и осъден на смърт.

(?!).
Настоящата Програма за основните училища на 

българската народност предвижда в I и II клас по два часа 
български и по пет часа седмично сърбохърватски, а в Щ

и IV клас три часа български и пет часа сърбохърватски. 
Едвам в V, VI, VII клас езиците се изравняват с по четири 
часа седмично, докато в VIII клас е застъпен с три часа. 
Изхождайки от посоченето, забелязваме че в третмана на 
маичшшя език има нещо нелогично, което отстъпва от 
принципа на равноправието на една народност в пол- 
зуването на майчиния език в обучението.

2. В детските градинки българският език не се 
упражнава. По този въпрос на Втората среща на 
писателите от българската народност, която се състоя на 
23 ноември т.г. в Босилеград, Вене Велинов каза следното: 
"Голям парадокс е фактът, че дори и в детските градини 
едно четиригодишно дете ще вн посрещне с "добар дан” и 
"добро йутро”, а което не прави в къши. Щом в градинката 
то приказва на сърбохърватски, 
научи маичшшя си език.” На същата среща писателите из- 
парнтаха до съответните републикански институции Апел, 
както и до ОС Босилеград и Димитровград - българският 
език в тези училища да получи същия третман, какъвто 
имат училища на другите народности в Сърбия.

Неотдавна и Ванче Богоев в специално предаване по 
радиото същото подкрепя с мнения и изказвания на 
преподаватели от училищата в споменатите общини, конто 
констатираха, че ролята на българският език в обучението 
е пренебрегната и че ще трябва за в бъдеще да се 
предприемат конкретни акции по този въпрос.

3. В средното образование българският език е застъпен 
само като предмет, така че в димитровградската гимназия 
той се изучава само с три часа, а в босилеградската с двх 
Сърбохърватски език е застъпен двойно повече.

При другите народности в Сърбия, положението е 
обратно: сърбохърватският е застъпен с два часа, * 
майчиният с четири.

Имайки посоченото предвид, 
констатацията на Богоев, че "българската народност има 
и висши и полу-висши учебни заведения на български 
език”. Ако учениците не го учат както трябва в училищата, 
нима са им необходими и "висши”, т.е. "полу- висши” 
учебни заведения? Ако е имал предвид катедрата по 
български език и литература в Белград на Филологическия 
факултет, тя е чиста група подобна на онази за немски, 
френски, английски... А що се касае до Педагогическата 
академия във Враня за начални учители групата за 
български език ще бъде съвсем излишна, понеже 
обстоятелствата в училищата с български "као майчин” не 
вдъхват оптимизъм.

Без оглед че на някои е неудобно това да признаят пред 
обществеността, фактите са налице. Този абсурд обаче вь* 
всеки случай може да се коригира, не само пор*Дм 
обществеността, но поради самите нас.

Здсика Тодорова-Свкленкова

- От Сенокос в гимназията се учеше

Драгиня

тогава то няма начин да

Богдан Николов
(Край в следващия брой)

IV клас на Шестокласната гимназия в Цариброд през №28

.......... I II11 М—
в основното училище: в Димитровград

ШКОЛА ЗА ТАНЦОВИ 
ИГРИ

напълно е неясна

При основното училище "Моша Пияде” в 
Димитровград тези дни завърши първият курс 
от школата за танцови игри. На групата млади 
танцьори-ученици на основното училише, тан
ците и игрите показа член на школата за танци 
и игри "Давилов” от Белград Александар 
Йованович.

След едномесечно обучение, два пъти 
седмично, на първата група от тридесетина 
ученици, на малко тържество в присъствие на 
някои от родителите, бяха върчени дипломи. 
Школата най-вероятно ще продължи и през 
следващата учебна година, когато се очаква още
по голям интерес сред учениците от основното 
училище.

: ' ....... , . АХ
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УСПЕШНО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ВЪЗДУХОПЛЛВЛТЕЛИТЕ НА ЮНА

ПРЕД ПЪРВИЯ ЗАПИСВАТЕЛЕН СРОК 
ГИМНАЗИЯТА В БОСИЛЕГРАД В

ПРАЗНИК НА ВОЕННОТО ЛЕТИЩЕ В НИШ В ПЪРВИ КЛАС ИМА 
МЯСТО ЗА 90 

УЧЕНИКА
В Босилеград ската гимназия се готовят успешно

да организират и проведат първия записвателен, срок 
който както в цялата република ще трае от 22 до 30 
юни. В първи клас в това средно училище има място 
за 90 ученика. Класификационните изпити ще се 
проведат на 24 и 25 т.м. а резултатите ще бъдат 
публикувани най-късно до 27 т.м.

Успешно акция

преподавателите от основните училища на българската нарвдност 
в общините Босилеград, Димитровград, Бабушница и Сурдулица.

1:сгге:ощ' чс™ри ™
Когато се касае за класификационните 

трябва да се подчертае че те (математика и майчин 
език) ще се проведат на сърбохърватски език. Според 
проведената анкета всред 155-те осмокласници в ос
новното образование в общината учениците са се 
определили и предвиденият изпит по майчин език да 
издържат по градивото от сърбохърватски, а не 
български език.

изпити

На 7 юни в Ниш се състояигт заключителното тържество на
акцията Пазителите на синъто небе - другари на всяко дете”. Тази 
акция на дружба и сътрудничество между училищата и армейците 
от Военното въздухоплаване и Противовъздушната отбрана от 
година на година става все по-съдържателна и масова. В нея 
но участвуват секциите по изобразително изкуство и литсрнатур- 
нитс секции в училищата. Тя започва с конкурса на покровителя и 
организаторите, който всяка година трае през второто полугодие.
Учениците, участници в конкурса изпращат до редакциите 
съчинения, рисунки и стихотворения за живота и храбростта на 
армейците от военновъздушните сили на ЮНА - пазителите на 
синъто небе и на свободата и мира на югославските народи.

Тази година децата изпратиха около 300 свои оригинални творби Р“витие на страната и спокойния сън на децата и гражданите. 
■ 200 съчинения и стихотворения н 100 рисунки н илюстрации. От В МУЗЕЙНАТА СТАЯ НА ЧАСТТА 
тези творби журито присъди 21 награда. Също така бяха дадени и 
благодарствени грамоти на литературната и изобразителната

В.Б.
актив-

БОСИЛЕГРАД: МАЛКА АНКЕТА

Разглеждане на самолетите и хеликоптерите КЪДЕ СЛЕД ОСНОВНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ
изкачват се и спускат низ стръмни стени все за отбрана на мирното

Тук учениците се запознаха с историята на войсковата 
въздухоплавателна част на нишкото военно летище. От далечната 
1944 година, формирана в Италия до днес. Много, много снимки и 
документи: командирите на частта, снимки от учения и маневри 
през изтеклите десетилетия, помощ на населението при 
построяване на водопроводи, постававяне на стълбове при 
електрификация на планински селища. Тук са и високите отличия 
на този успешен, един от най-успешните военни колективи в ЮНА: 
три Големи планети на ЮНА и Въоръжените сили, два ордена за 
заслуги на народа със златна звезда, много благородствени грамоти 
от общественополитически общности, трудови организации и т.н. 

ВЪВ ВОЙНИШКИЯ КЛУБ
Във войнишкия клуб бяха раздадени наградите и признанията 

на участниците в акцията. Гостите бяха поздравени от командира 
на летището Николич, а признанията връчиха офицерът Велкович 

-х А|§И и редакторите на "Другарче” и Радио Ниш Денко Рангслов и Ванче 
> - ** Богоев.

Учебната 1990/91 година 
за учениците от осми клас 
на основното училище 
”Георги Димитров” в Боси
леград с редовни занятия 
приключи на 31 май. 
Приключиха и задължител
ните часове по предметите: 
сърбохърватски и мате
матика, в рамките на по
дготовките за предстоящия 
класификационен изпит, 
който съгласно общия 
републикански конкурс ше 
се проведе на 24 и 25 този 
месец, за записване в някое 
средно училище. Казваме 
сърбохърватски, зашото на 
проведената неотдавна 
анкета учениците от осми 
клас, тях 155 се определиха, 
класификационния изпит 
да държат на сърбохър-

ЕМИЛИЯ ИВАНЧОВА, 
от Райчиловци: - Все още 
окончателно не съм се 
определила. Размислям 
между средно-медицинско 
училище и средно- сто
панско. Най-напред да 
положа класификационния 
изпит, а след това окон
чателно, ще се определя. 
Разбира се с още малки 
допитавания.

ЦЕЦА ЕВТИМОВА, от 
Райчиловци: - Определих се 
за произведствено занятие - 
средно-текстилно училище. 
Ако успея да издържа 
класификационна изпит ще 
се запиша в това училище с 
четвърта степен, ако ли не с 
трета степен професионал
на подготовка. Смятам, че с 
това най-лесно и бързо ще

■ А

'•
с-

*
■з' щ ;

Участниците в конкурса прочетоха наградените творби пред 
своите домакини - офицери - пилоти и войници от летището.

Сред гостите и домакините бе и познатата детска поетеса от 
Ниш Мила Джорджевич, коята прочете няколко свои 
стихотворения за деца, а симпатичния млад пилот "Бача” изпя

Раздаване на наградите: книги, значки, постери

няколко песни. В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ "ГЕОРГИ ДИМИТРОВ” в 
БОСИЛЕГРАДНа края на програмата гостите гледаха филма "Летящи звезди”, 

внушителна картина за подвизите на пилотите и самолетите на 
един от многобройните аеромитинги на въздухоплавателнте от ПОДГОТОВКИ ЗА 

ЧЕСТВУВАНЕ НА 
ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК

Югославската народна армия.
Ст.Ст.

В основното училище "Георги Димитров” в Босилеград, 
приключват подготовките за чествуваие на патронния празник 
на училището - 18 юни. Директорът на училището, Владимир 
Стоименов, ни уведоми, че в условията на икономическата криза, 
чсствуването ще бъде скромно, но тържествено - 
възможностите на училището.

ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА
в рамките на

УРЕЖДА СЕ СТЪЛБИЩЕТО М.Я.

НА КУЛТУРНИЯ ДОМ ватски, вместо на намеря работа, а и татко и 
майчиният български език. мама са работници, па защо 

да не бъда и аз.Завършилите 155 боси- 
легралски осмокласници 
сега се намират пред Босилеград, ЖАКЛИНА 
решаващ жизнен проблем - НАСЕВА от Райчиловци, 
кой път да поемат и дали 
той ще ги изведе към жиз-

ИВАНКА ЗАРЕВА, от
Снимка от летището за спомен

ЗОРАН СТОИМЕНОВ от 
Радичевци, ИВАНА ХРИС
ТОВА от Босилеград, ИВАН 

Ето какво ни казаха ГЛИГОРОВ от Райчиловци 
някои от тях:

секция на основното училите "Г.Димитров” в Босилеград. Ц 
Преподавателите Райко Карамфилов от Босилеград и Никола » 
Денков от Димитровград също получиха благодарствени грамоти щ 
за усърдна работа с учениците в успешното провеждане на конкурс щ

немите им мечти.

и СТОЛЕ НАКОВ също от 
НАТАША ТОДОРОВА, от Райчиловци: за сега имат 

Босилеград: - Определе- еднако определение. Сред- 
нието ми е да се запиша в ното образование да 
средно-медицинско учи- продължат в Гимназията в 
лище - отдел зъболекарски, Босилеград, а след топа каз- 
а след това да продължа и да ват ще бъдат по-зрели и ще 
стана зъболекар. Това желая могат да се определят за 
от малка, желая и сега. Тъй онази професия която им 
като съм отличничка най-много отговаря, 
смятам, че проблем с Инак, класификацион- 
класификационния изпит ният изпит ще се проведе 
няма да имам. Обаче и това на 24 и 25 този месец, 
не е съвсем сигурно, че Първият записвателен срок 
желанията ми да се сбъднат. ще 1рае от 22 до 30 юни, а 

ИВАН ПЕНЕВ, също от втория от 22 до 27 август. 
Босилеград: За това което Класификационният изпит 
желаех се и определих - за всички видове средни 
средно-военно училище, училища е по сърбох- 
Класификационният изпит ърватски и математика, а 

издържах. Сега зависи условия за да се запишат се 
обстоятелства, взима успеха и по други 

предмети, взависимост от 
професията. За гимназия са 
история, биология и фи
зика.

са.
НА ВОЕННОТО ЛЕТИЩЕ В НИШ
Наградените ученици с преподователитс си на 7 юни посетиха 

град Ниш, където бяха гости на пилотите от военното летище.
и техниката наНа летището те разгледаха въоръжанието 

защитниците на свободното югославско небе. Те от близо се запоз
наха с някои от най-съвременните воегггги самолети и хеликоптери 

С голямо внимание разглеждахана нашето въздухоплаване.
машините, качваха се в тях, слушаха пилотите, които им обяснявах- уреждане на бината мииалната година, електро-
ГиГт^Гз", ГиГГроТ-1ь”иГч^ до р”^^^УУ^^С^ТсТЪЛбИ>ЩВеТОЛнГ1’к™лтурЩИЯаДОМНВ 
която могат да се издигнат, с какви ракети и други оръжия с димитр0вград.
въоръжени. Външното стълбище, построено веднага след войната,

Този ден на летището в Ниш беше обикновен работен ден. през последните няколко години' “"°™а^аР3е0н™т“Х3ь; 
Машините се вдигаха и капваха гук пред гостге-ученици, мнозина напълно е
0Т които за пръв иът виждаха самолети и хеликоптери иа земята и ра3руШено и ше бъде нанравено ново.
КЪВ въздуха и пилоти в сини комбинезони, заложници на небесните средства за сега само за грубите рабо' • среДства,
височини, способни, храбри и любезни другари на всяко дете. обе" Гченита гад хшшди динара не са достатъчни

Гостите имаха възможност да се срещнат и с група парагиутис- ^ окончателно решение. Работите провежда занаятчийска 
ти и да разгледат повече видове парашути и други съоръжения, с строителиа кооперация от Лесковац. 
които те скачат от самолетите и хеликоптерите, преодоляват реки,

а

вече
от други 
желанието ми дали ще се 
изпълни или ще бъда 
накаран да се определя за 
някоя друга професия. М.Я.А.Т.
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ЯВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
• век ПОВЕЧЕ ДЪЛЖАЩИ ЗА ВОДАТА

"КОШУННПЙЦ"ПРЕДСТОИ ИЗКЛЮЧВАНЕ 
ОТ МРЕЖАТА

ДИМИТРОВГРАД
II 1989 годиш комуналната трудопа

Особени трудности в работата на "Комунален 
създават дължащите таксата за водата, които сис
темно за един продължителен период не н плащат. 
А знае се: щом не се набират средства - не може 
качествено да се поддържа и водопровода, и 
водопроводната мрежа, а още по-малко може да се 
размисля за тяхното разширяване и осъвреминяване.

Между дължащите за вода с доста високи суми 
са и обществени потребители - фабрики, 
предприятия, организации. До 30 април т.г. наи-

голям длъженик е конфекция "Свобода”, коя™* 
длъжна над 216 милиона динара, следвана от 1ИД 
/205/, "Васил Иванов - Цнле” /130/, "Фершпед” /47/, 
"Югошпед” /25/, "Траншпсд” /14/, "Трансюг” /17/, 
"Металац” /100/, Здравният дом - 61 милиона динара 
и пр.

ПРЕДПРИЯТИЕ, изпълняващо предимно комунално- 
битови дейности. Предприятието с от особен обществен 
интерес.

"Комуналац” разпила следните видове дейности, чрез 
, своите трудови единици: обществена хигиена в града, 
поддържане на гранично- пропусквателиия пункт 
"Градинъе”, услужим дейности и сервизиранс на домашни 
уреди и ТВ апарати. С други думи, "Комуналац” се грижи 
и поддържа: водоснабдяването, обществената хигиена, за 
пречистване и отвеждане на отпадъчни води, поддържа 
('робищата и оказва гробарски услуги, поддържа улиците 
и обществените площи, паркове, зелени и рскрсациошги 
площи, почиства обществените площи, оказва 
коминочистачни услуги, поддържа площите за паркиране 
на коли.

В преднриятитето са трудосгросни 92 работника - три 
пъти повече от преди три години. Разполага с необ
ходимата комуналнагмеханизация: камион-боклукар, 200 
контейнери, трактор с контейнер за индустриални 
отпадъци, циегерна за снабдяване на вода и мисис на 
улици, камион за превоз на алати, материали и работници 
по интервенциите и пр.

се

ИЗ ПРОГРАМАТА ЗА ДЕЙНОСТ

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И 
ЖИЗНЕНА СРЕДА

и околните селища еГ Водоснабдяването на Димитровград 
една от основните грижи на "Комуналац”. В средносрочния 
план по развитие на общината на местните извори се отделя 

внимание. Касае се преди всичко за изворите:
воденици”, Трапа” и подзем-

В "Комуналац” изтъкват, че доколкото не 
измнрпт дължимите суми, тези и други фирми ще 
бъдат изключени от водопроводната мрежа. 
Доколкото обаче изразят готовност веднага да 
заплатят "Комуналац” е готов да не зачислява 

В противен случай дължимата сума /облих-

значителио 
”Врело”-Пъ 
ните води н

Засега изворът "Ивкови воденици” напълно е реновиран и 
е готов за включване в градската мрежа. За целта през миналата 
година са изразходвани един милион динара. При извора 
"Пъртопопииско врело" необходимо е да се 
бунара в зоната на самото врело на дълбочина до

ин се обезпечи по-голямо количество вода.
- "Грапа” се предвижда обработката на сведенията за каптир 
на съществуващия извор ще се определят зоните на санитарана 
сигурност, условия на каптирането и стабилността на 
долината, по която ще мине водопровода. Следва да се ус
танови действителното количество вода. Накрая изследвания

ртопопинци, "Ивкови в 
<а "Пържоииа падина".

направят 
I 30 м, като по 

За

лихви.
вена/ ще се търси чрез съд.

два
ра I 
нач изворатоя ане

МЕРКИ ЗА ПОДБРЯВАНЕ НА ХИГИЕНАТА

НЕОБХОДИМ ДЕЖУЕРН ”КОМУНАЛЕЦ” на подземните води, които от Радейна и Петърлаш циркулират 
и извират на десния бряг на "Нишава" в самия град, в 
местността "Врело”, са замърсени. Оттук следва да се изпита 
евентуалния подземен басейн в "Пържоина падина", тъй като 
се счита, че там на дълбочина от 50 до 80 метра ще могат да 
се "напипат” подземните води.

Запланувано е също така да се подмени водопроводната

страна се задължава в 
систематизацията на 
работните места да 
открие работно място 
дежурен комунален 
контрольор.

Според 
преглед, напревен на 
улици и тротоари, на 22 
април 1991 година в 
града е била заета 5437 
квадратни метра площ. 
Дежурният "комун
ален” трябва да допр
инесе всички излишни 
материали да се 
премахнат от улици и 
тротоари, за да могат 
нормално да се 
почистват и поддържат

отопление, хаварисани 
возила, амбалаж и 
подобно, което до 
голяма степен затру
днява работниците в 
"Комуналац” да вършат 
всекидневните 
задачи.

Инак според реше
нието за комунално 
уреждане, 
прояви се наказват, а 
според решението за 
комунални такси и 
според тарифата всеки 
зает квадратен метър се 
заплаща по 2 динара. 
Тъй като досега владее 
пълно безредие в тази 

/оосеб

нито се глобяват, нито 
пък
ползваемите площи/, а 
тези площи се ползват 
и занапред, "Кому
налац” предлага на 
Изпълнителния съвет 
и Общинската скуп- 
щтина да упълномощи 
"Комуналац” 
упражнява контрол и 
да наплаща компен
сацията. Събраната 
сума по този начин ще 
се нвеся на текущата 
сметка на "Комуналац”

за подобряване хиги
ената в града.

"Комуналац” от своя

Явното предприятие 
"Комуналац" в
изпълняването 
своята дейност с особен 
обществен интерес, 
между 
поддържа и 
твената хигиена на 
обществените площи, 
според вече устано
вената програма.

В изпълняването на 
тези работи често се 
натъква на проблема за 
незаконно заемане /об

себване/ на обществени 
площи, на които се раз
товарват строителни 
материали, дърва за

заплащат
на мрежа в града, водопровода под налягане от главния резер

воар, както и построяване на резервоар от 200 куб. м при 
старата помпа за акумулиране водите от "Ивкови воденици”.

I ДРУ
об

гото Наред с водоснабдяването твърде важно място се отдели 
За целта се предвижда дис- 

пази от 
що така

окончателно да се завърши канализационната, мрежа в 
Димитровград, която досега е построена към 90 на сто.

Следва да се построи и канализационна мрежа в селищата 
Белеш и Желюша

Накрая трябва да напомним, че в Димитровград е построена 
пречиствателна станция за отпадъчните и канализац 
води, който е един от най-съвременните в Републ 
Следователно, създадени са редица об< 
успешно да се опазва жизнената среда, в Димитровград.

СИщес- един на опазване жизнената среда, 
лоциране на градското сметлище, за да се пр 
замъ

ед|
СъI яване сегашната система на водоснабдяване.ьрс

бватряДа
такива

конни
яката.

ективни предпоставки

Подготвил: Ст.Николов
аващитенасока
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|КРАТЪК ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЗОР

СТОЯН ЕВТИМОВ-БРАНКОВСКИ
щ-- По време на турското робство Босилеградският край бил много 
|р$дко населен. Аграрните отношения в Турция били крайно 
Шсправедливи за месното българско население. Обществено - 
рсономическите и политическите условия карали населението 
Щстоянно да се изселва. На тяхното място идвали други хора, 
Щжанци от Вардарско, Моравско и от поречието на река Струма, 
щдкаде в групи, единично, а най-вече семейно идвали преселниците 
Щпо-ниските краища и тук намирали повече свобода, но и свободна 
Щня. По-свободолюбивите преселници се настанявали далече от 
равните пътища, по-делече от властта на беговете и насилниците. 
Ш С течение на времето тук, по планинските кътчета, стихийно се 
чфбрмирали. много колибки, пръснати навсякаде, селища и махали, 
ждрата си построявали къщи - землянки, бусеници и иземкини, за 
Щщщта, а за добитъка подслони и вейници. До къщите и махалите 
^^окарвали "вървинки” за пеша и коне. Къщите покривали с папрат 
Щрлама. За получаване на плодородна земя а изгаряли или изсичали 
^|Й>ите, така нар.’’сечини” за ниви, ливади, дворове и пасища. 
З&Но и тук се чувствувала турската власт. На населението тя 
Йадагала да се разделя земята и им взимала разни данъци. Стопаните 
Шшцали "десетина”, сетне "осмина” дори и една половина В по- 
$л|д6родните места турците образували спахилъци. И сега по 
Ш^илеградско има места с названието "Спаиница”.

БОСИЛЕГРАДСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ

НАПУСКА/ЛО/
РОДНИЯ СИ КРАЙ

Една от днешните модерни къщи в Босилсградско.

-__ 'Н_
ОСВОБОЖДЕНИЕТО ОТ ТУРЦИТЕ ПРЕЗ 1878 

ГОДИНА НЕ ПОДОБРЯВА ЖИВОТА НА 
НАСЕЛЕНИЕТОСеляните в Краището, както е записал Йордан Захариев, 

"станали роби на господарите, агите и чорбаджиите". Естественият 
приръст на населението налагал да се има повече обработваема земя, 

] Да ** строят нови къщи и сгради да се обработват и дотогава 
^ незаетите места. По-рано населението не торило нивите, а

Прези 1878 година 33 села в Краището принадлежали на един 
господар турчин. Сетне по разни начини хората набавили тапии за 
землището. Населението отплащало земята на господаря турчин, а■ шщ ш - сетне

> нуждата го накарала да подобрява почвата с домашен тор. Но, на 
| турците отговаряло селищата да бъдат на куп, да се образуват по- 
9 големи селища на едно място. С това контролът над населението 
| бил по-голям и събирането на данъците по-успешно и редовно. На 
I едно място Йордан Захариев е записал: ”В с. Долна Любата поляците

шш;й сетне- след заминаването на турците - на новата българска държзв- 
плащали така наречената кесимиджийска и господарска земя Но. 
хората нямали пари, а тогавашната банка им товарила големи лихви 
и селяните се много заборчвали към банката и държавата. Настанял3 
голяма тревога и населението чрез своите народни представители 
търсило да се разреши въпросът с господарската и кесимиджийскя#

V . . ш
- турци отивали по махалите и събирали връшниците и ги донасяли 
в голямото село и карали населнението да се прибира и живее в 
старите къщи”.!)] Тогавашното българско паравителство формирало специална 

комисия, в която бил и австрийският историк и изследовател 
Константин Иречек, тогавашен главен секретар в министарстввЦ® 
на просветата Комисията пристигнала в Босилеград и тук борави- 
на 17,18 и 19 август 1880 година Тя изслушала тукашните бългяР 
и евреи, които купили от турците земя, но и турците, които търси- 
да им се плати земята Комисията предложила а това било и прие, 
кесимиджийската земя в Краището да се експроприра /отвзме- 
много от по-добрите площи от месното население и то трябвзло и1® 
торно да я плаща, сега на държавата

Турците налагали разни даждия, разделяли свободните земи, 
УЙ които раята ползувала под наем, така наречен кесим, с плащане в 

пари или натура за ползуването на определени площи, (нещо като 
гютуре, или топтан, както се казва в народния говор). По този начин 

; възниквали така наречените кесимиджийски отношения, които 
‘ отговаряли на турците, а раята била длъжна да плаща в натура с 

„ „ работна ръка, с котели жито, оки масло или сирене, товари дъова
Селска къща отпреди повече от сто години Имала само две или кюмур, колове за лозята, овни за Байрама, вълнени чорапи за 

помещения ■ мутвак с огнище и одая Прозорците били със стъкла зимата и подобно.

л
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В ОБЛАСТТА НА ДРЕБНОТО СТОПАНСТВО В БОСИЛЕГРАД СКА ОБЩИНА
СРЕЩИ С НАШЕНЦИ

ДРЕБНИ” НАРУШЕНИЯ)>

ПРИЗНАТ АГРОНОМ 

И УВАЖАВАН 

ЧОВЕК

наказани поради това че не 
водят делови книги (а 
почти всички не правят 
това), други понеже на 
клиентите не издават смет
ка за продадените им стоки. 
В голям брой случаи те са 
наказани 
нарушения. Наказанието за 
едно такова нарушение 
възлиза от 45и0 до 45 000 
динара. Съдията ги е 
наказал с най- минимал
ното наказание, т.е. с по 
4500 динара, а онези 
са направили нарушения по 
двете основи, а такива има 
повече, с по 9000 динара.

Такива 
правят и магазинерите в 
обществения сектор, но въз 
основа на раздвижените ин
ициативи от инспекторите, 
те тук са много по-малко! 
Поради такива нарушения 
досега съдията е наказал 
двама продавачи.

Собствениците на частните магазини не водят делови
книги

През последните година- 
две в Босилеградска община 
Значително се подобри 
снабдяването 
населението със стоки от 
широко потребление. Голям 
принос в това отношение 

дават
собствениците на частните 
магазини. На територията 
на общината има над 20 
такива обекти. Това е 
лицето на въпроса за 
действуването на дребното 
стопанство, т.е. положител- 

ефекти 
снабдяването и развитието 
на общината.

Обратната страна на 
медала обаче открива, че в 
областта на дребното 
стопанство се правят и 
нарушения от страна на

собствениците 
магазините. Най-очебиещ 
пример за тези нарушения е 
неспазването на Закона за 
временните мерки за 
данъците върху оборота тъй 
като не водят делови книги 
и не издават сметки на 
клиентите си. Какви са тези 
нарушения показва и факта, 
че деловите книги са от 
особено 
правилно стопанисване и 
определяне на данъка.

Поради тези нарушения 
от февруари досега - на ин- 
ициатива на инспекторите 

Управлението 
обществени приходи 
Босилеград, общинският 
съдия за нарушения е 
наказал почти всички 
частни магазинери. Едни са

на

на за двете

Драган Гер
работното място агроном в тукашната 
земеделска кооперация.

Плодовита е дейноста на Гергинов в РОК 
"Задругар", където развива състезателния дух 
на земеделците за високи добиви. 
Свидетелство за тази негова плодовита 
дейност, са многобройните признания. Между 
другото той е удостоен с грамоти от 
Регионалната стопанска камара в Зренянин, 
Кооперативния съюз на Войводина и 
Кооперативния съюз на Югославия.

Драган Гергинов дейно участвува във 
всички активности в селото. Хората го 
уважават и като специалист, и като човек. Кон- 
тактира с всички, тук няма национализъм, 
въпреки че в този край живеят граждани от 19 
нации. Професор Гилезан Кориолан, доктор 
на математическите 
за Гергинов:

- Всички хора в селото го приеха като
свой, като че ли е роден тук. Той е човек с
високи професионални способности и
многобройни човешки добродетели, добър
другар и ние живеем братски.

Съпруга му Лиза е просветен работник, а 
му Иван и Борис са тръгнали по 

следите на баща си - следват агрономия.
В разговора с този приятен човек времето 

бързо замина, имаше още за много неща да го 
питаме. Накрая го помолихме да ни каже 
какви връзки поддържа «сродния си край и 
какво предлага за по-бързото му развитие.

- Всяка година със семейството си отивам 
в Божица през коситба, малко да помогнем на 
старите ми родители и да се налюбуваме на 
красотите и чистия планински въздух. Редов
но гледам ТВ журнал на български език и ме 
радва всяка мерка, която се предприема за раз
витието на този хубав край. Ако се реализира 
програмата за развитие на Власина, ако се ус
кори развитието на животновъдството и ако 
се използуват рудните залежи, там ще се 
създадат условия за по-добър живот. Тогава и 
младите хора няма да се изселват, а може би 
и някои преселници ще се върнат в тези села.

Павел Георгиев, 
Зренянин

ГМ110ВВ хубава и съвременно обзаведена къща в 
Ечка край реката Бегей, недалече от Зренянин, 
живее семейството на Драган Гергинов, 
нашенец, който е дошъл в Банат преди 30 
години. Гергинов е инженер по агрономия. 
Роден е през 1938 година в село Божица- 
Кодина махала, от татко-печалбар Рангел и 
майка-домакиня Грозда. Той е второто дете в 
многодетното семейство на Рангел, първа е 
родена сестра му Миланка, а след него са още 
три сестри /Драганка, Славка и Стана/ и двама 
братя - Георги, който е полковник в ЮНА, и 
Борис юрист в Ниш.

Драган ми разказва:
- Завърших гимназия в Босилеград през 

1957 година и след това се записах на 
Земеделския факултет в Белград, понеже 
получих стипендия от Околийския завод в 
Зренянин, макар че имах голямо желание да 
следвам строителство и като мнозина 
божичани, да работя на строежите навред в 
страната. И сега си спомням за щастливите 
гимназиални дни в Босилеград, за 
тогавашните млади поколения, които 
жадуваха за нови знания, както и за 
професорите, за които пазя скъпи спомени, а 
особено за Любен Стоев, Харалампи Иванов и 
Чича-Коле.

Навреме завърших факултета си и вече 
през 1961 година бях назначен на работа в 
село Межда край югославско-румънската 
граница в земеделска кооперация. Получих от
говорната задача да внедрявам агротех
нически и агрохимически мерки в селскос
топанското производство. След една година 
станах управител на кооперацията и тогава ми 
беше най-тежко поради лошите .условия за 
производство и голямата отговорност. Отбих 
военната си повинност и отново се върнах в 
Межда, но за кратко.Вече през 1964 година 
минах в Ечка, където и сега живея.

В Ечка Гергинов най-напред работи като 
агроном, а от 1968 до 1977 година е директор 
на кооперацията. След закриването на 
земеделските кооперации Драган Гергинов 
става заместник-директор на РОК "Задругар” 
в Зренянин и на този пост остава до 1 май 1990 
година, когато отново се връща в Ечка, на

дадоха и

които
значение за

нарушенияните му в

на за
в

В.Б.

сподели следното
самия коловоз 
наречената зебра/ поставяне 
на знак, който да 
предупреждава водачите за 
това и и поставяне на 
трептящ светофар. При това 
спазване на тези знаци и 
сигнализацията ежедневно 
да се наблюдава от 
милицията. С отиване на 
мястото /крътопътя в 
Желюша/ видимо е, че на 
коловоза има прелез и е пос
тавен знак за това. Милиция 
и светофар този ден 
/четвъртък около 7 и 30 
часа/ тук мямаше.

Освен тези спешни и 
временни мерки от ком
петентните на желюшани е 
дадено обещание, че в срок 
от шест месеца ще се 
направи подлез, с който ще 
се разреши сегашното 
кръстосване на магистрал
ното шосе и главната улица 
в Желюша в едно ниво. 
Дали предпр 
даденото 061 
очакваните резултати ос
тава да се види.

/такаредиха компетентните, че 
доколкото не се предпр
иемат конкретни и бързи 
мерки за осигуряване на 
движението на тази част от 
международното шосе ще 
организират 
блокада на тази част от 
пътя.

ПО ПОВОД ВСЕ ПО
ЧЕСТИТЕ ЗЛОПОЛУКИ 
НА МАГИСТРА
ЛНОТО ШОСЕ

цялостна
ЖЕЛЮШАНИ ТЪРСЯТ синовите

Фактите тази възможна 
постъпка напълно оправ
дават, изТъкват в месната 
общност на Желюша. Това 
са четринадсете жертви от 
изграждането на пътя до 
сега. Както ни осведоми 
Петър Тодоров, предста
вител на местната общи- 
ност, участник във всички 
досегашни договори, най- 
после е договорено да 
предприемат конкретни 
мерки. Преди всичко това е 
ограничаване скоростта на 
моторни превозни Средства 
на този участък на 40 км на 
час, след това поставяне на 
необходимата 
лизация на пътя 

които предуп- означаване на прелеза на

БЪРЗО
УРЕЖДАНЕ

НА
ПРЕСЕЧКАТА

Последната злополука 
на кръстопътя в село 
Желюша, когато загина 
петнадесетгодишния 
Велимир Ценков, и четири
надесета жертва на тази 
пресечка, като чели бе пос- 

: ледната капка в пълната 
чаша... Затова последва и 
енергична реакция на 

| желюшани,

петите мерки и 
щание ще дадатсигна-

АТ.

Зацарила сиромашия и лихварство, в резултат на което започва 
процесът на разслояване на населението и интензивното му изсел
ване. За лихварството останала поговорката ”На ден две пари лихва 
зе един грош”. Грошът струвал 20 пари /най-малка парична монета 
по това време/ и за двадесет дни от един грош с лихва се ставали 
два гроша! В тези тежки времена между заемодателя и длъжника се 
развили нови форми на отплащане на дълговете: така наречената 
зеленица, отплащане на дълга на Гергьовден, така че по този начин 
мнозина стопани оставали без волове, овце и друг добитък, само да 
платят земята, по - рано спахийска, а сега царска и лихварска.

ИЗСЕЛВАНЕ И ТЪРСЕНЕ НА ХЛЯБ В ЧУЖБИНА |

Сведенията говорят, че в края на XIX и началото на XX век 
ерозията сериозно нарушила прородното равновесие. Поречието на 
река Драговщица от година на година ставало едно огромно и опас
но пороище. Земята обеднявала и хората едвам изкарвали за 
поминъка си.

От тогава от много босилеградски села младите хора били 
принудени да отиват на печалба. Други се изселвали със семействата 
си и покъщнината. До 1920 година преселването било в България, а 
след това в Югославия. Много малко от отселените семейства се 
завръщали и естествено, тогава много по-лошо ставало за тях.По време на турското владичество и след освобождението 

населението в Босилеградско било принудено с рало и мотика да 
разорява и разкопава дори стръмните и плитките места, и по най- 
високите планински баири където берикетът и не можал да узрее. 
Житото било основната потреба и неговият недостиг най-вече 
измъчвал населението. Семейните общности ставли све по- 
многолюдни, а постната и плитка планинска, почва все по- 
неплодородна. Оголените места започнала да напада ерозията и да 
се явяват дерета и дълбоки обезлесени долове.

Райчиловчани и други босилеградчани някадс в 
Америка

/Снимката е направена през 1910-13 година/
Мъжете от Босилеградското заминавали на печалба дори и в 

Румъния, в Букурещ, където работили на военни укрепления. Други 
отивали в Гърция, в Света гора, където копаели "кютуци" или садили 
лозя. Трети тръгнали през Атлантическия океан за Америка. До 
Америка с параходи се пътувало по 45 дни. Там работили на 
железопътни линии и гари, прокарвали водопроводи и канализации, 
а някой станали кръчмари.

Едни от тези нашни тъжни печалбари успели, оставали по-дълго, 
спечелили пари и се завърнали като "американци” - значи богати 
хора. Други се вършали след кратко време, прекарано в чужбина, а

Д.Лисина спечелил пари, които изгорели в сламената му къща, 
когато се запалила.

Разказва се анекдота за "американеца” Йованча Шуглев от махала 
Дебели рид в Горна Любата. Всичко, каквото спечелил бай Йованча 
прахосал. Когато през 1912 година се завърнал без пребита пара в 
селото в дрехата си носил обикновени метални монети, които 
дрънкали в джоба му, а той се хвалил 'Тук е златото”.3 мнозина никога не се завърнали, съдбата им предотредила трагичен

Имам сведения, че в началото на този век от Босилсградския 
край за Америка заминали 116 души, от които и 7 жени. От тях около 
30 души никога не се завърнали. Там останали да живеят след като 
образували семейства или пък починали.

| край.
Интересна и тъжна е историята та Гъорги Арнаутски от село 

Милевци. Той оставил жена си Елена бременна и заминал за Америка. 
Елена родила сина му Владе, който живея 77 години, а майка му 
Елена, съпругата на Гъорги изкарала 90 години и все чекала "Гогу 
от Америка”. Но Гога не се заврнал. Владе не видял баща се, нито 
Гога сина си.Най - много "американци” имало от село Гложие, Босилеград и 

Райчиловци. И сега по-възрастните хора знаят за американците 
Миленко от Долна Лисина, Петко от Милевци, Милан Пейчов и 
Николая Станков от Райчиловци, Костадин от Долна Любата. Те 
станали заможни хора след завръщането си от Америка, изкупували, 
имоти, школували децата си и имали по-добри къщи.

Но имало и нещастници, които от тежката работа изгубили 
Спомен от Либия: Методи Милея, шофьор от Бранковци с ин- здравето си и се завърнали болни. Например Глигор Пейчев останал 

терссна "компания" в пустинята през 1967 гои. неподвижен и сетне бил просяк в селото. Иосип Радойков от

И сега от Босилеградско има хора по всички континенти и почти 
във всички градове на България и Югославия. Изселването на този 
народ продължава и днес. От едно до друго преброяване на 
населението /на 10 години/ населението намалява с повече от 20 на 
сто. Затова много села и махали вече напълно са обезлюдени.

Остава ни да се надяваме, че в близко бъдеще ще спре 
миграцията на населението от Босилеградско, което предпоставя да 
се подобрят условията за живот в този изостанал ирай.
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
от 16 до 22 юни 1991 година

10.00 • "Младият Том Едисон” ■ 
игрален филм

12.00 - Новини
12,05 - Лятна програма
1330 - "Около полунощ” /реприза/
1530 - Новини
15.40 • "Твин Пикс” • филмовна серия 
16,25 - Тв журнал на български език
16.40 - Тв справочник
16.45 - Новини на албански език
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
1730 - Обрааовнателна програма 
17,50 - Драма за деца 
18,15-Три ”Н”
18.45 - Екологичен дневник 
19,10 - Анимационен филм 
19,15 - Лека нощ, деца 
19,20 - Реклами
19,27 - Тв справочник 
1930 - Дневник 
1935 - Реклами
20.00 - "Законът в Лос Анжелос” - фил

мова серия 
2035 - Реклами
21.00 - Културен магазин
22.00 - Музикална емисия 
2230 - Дневник
2230 - Новини на английски език
22.55 - "Около полунощ” - нощна 

програма
0035 - Новини
01.00 - ЮТЕП

15.45 - "Твин Пикс" - филмова серия 
16.40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Анимационен филм
17.30 - Домашно кино: цикъл от филми

на Жак Тати - "Вуйчо ми"
19.00 - Анимационен филм 
19.15 - Лека нощ, деца
19.20 - Реклами 
19.27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - Цикъл: новият канадски филм 
2130 - Реклами
2135 - Сериозна музика 
2230 - Дневник
2230 • Новини на английски език
22.55 • "Около полунощ” - нощна 

програма
0035 - Новини
01.00 - Ютсл

21.05 - Светьтднсс - външна политика 
2135 - Забавно-музикална програма 
2230 - Дневник
2250 - Новини на английски език 
22.55 - "Около полунощ” /"Емили", 

"Целият свят е сцена”/
00.55 - Новини 
01.00 - Ютел

НЕДЕЛЯ, 16 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА

7.55 - ТВ справочник 
800 - "Будилник”
930 - Новини
935 - "ТРансформерс” - анимационна 

серия
10.00 - Програма за деца
11.00 "Ден на майката” - научно 

популярен филм
1200 -. "Знание-имане”
1100 - "Дакгари” - филмова серия /пос

леден епизод/
1335 - Новини
14.00 - "Около полунощ” /реприза/
16.00 - Документална програма
17.00 - Игрален филм
18.45 - "Костенурките нинджа" - 

анимационна серия
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами 
1977 - ТВ справочник 
1930 - Дневник 
1935 - Реклами
20.00 - "По-добър живот” - домашна 

серия /последен епизод/
21.10 - Реклами

. 21.15 - "Четири дами” - комерческа 
програма

2230 - Спортен преглед 
2250 - Дневник
23.15 - Новини на английски език
23.20 - "Около полунощ”
01.20 - Новини 
01.25 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА

17.25 -ТВ справочник
1730 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
1935 - Тел Авив: пряко предаване на 

финалния мач на Европейското 
първенство по баскетбол /жени/

21.30 - "Индирект” - спортна емисия
2200 - Тема на деня
2210 - "Сивият дом” - хумористична 

серия
2205 - Документална програма

ВТОРНИК, 18 ЮНИ 1991 ВТОРА ПРОГРАМА

ПЪРВА ПРОГРАМА 17.25 - Тв справочник 
17.30 ■ Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма 
1930 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Гала-премиери: "Да живее 

ваканцията”
22.00 - Тема на деня 
22.10 - Научна програма

6.20 - Музикални слотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано
9.30 - Програма за деца
10.00 - "Оцветените хълмове” - 

американски филм
1700 - Новини
1205 - Лятна програма
1330 ■ "ОКоло полунощ” /реприза/
1530 - Новини
15.40 - Реклами
15.45 - 'Твин Пикс” - филмова серия
16.40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език 
1635 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - Образователна програма 
17.50 - Анимационен филм
18.00 - Програма за деца /редриза/
1830 - Наука
19.00 - "Копче” - махазин от КОП 
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ, деца
19.20 - Реклами 
19.27 - ТВ справочник 
1930 - Дневник 
1955 - Реклами
20.00 - Лото
20.05 - "Смърт в Сакристия” - филмова 

серия
20.55 - Реклами
21.00 - Теми и дилеми - контакт 

магазин
2230 - Дневник
2750 - Новини на английски език
22.55 - "Около полунощ” - нощна 

програма
0055 - Новини
01.00 - Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА

17,25 - Тв справочник 
1730 - Регионите днес
18.00 - Белградска тв програма 
1930 - Дневник
1955 - Тв справочник
20.00 - Оперна ложа 
2050 - Тема на деня
21.00 - Цикъл от филми на Ерик Ромер 
2230 - Концерт
23,58 - Краков и Виена: Европейска 

нощ на джаза

ЧЕТВЪРТЪК, 20 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
ВТОРА ПРОГРАМА 6.20 - Музикални слотове

6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано: "Да живее 

ваканцията”
10.00 - Игрален филм
12.00 - Новини
12.05 - Лятна програма
1330 - "Около полунощ” /реприза/ 
1530 - Новини
15.40 - Реклами
15.45 - Твин Пикс” - филмовна серия
16.40 - Тв справочник
16.45 - Новини на албански език
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
1730 - "Спот - хит" - народна музика 
1750 - Анимационен филм
18.00 - "Съществуване" - серия за деца 
1830 - Неделя в четвъртък
19.00 - Студио 5: Телетуринг 
19,10 - Анимационен филм 
19,15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами 
19,27 - ТВ справочник
19.30 ■ Дневник
19.55 - Реклами
20.00 - ЗИП - полит ически магазин
21.00 - Реклами
21.05 - Забавна програма
22.30 - Дневник
22,50 -. Новини на английски език
22.55 - "Около полунощ” - нощна 

програма
00,55 - Новини
01.00 - ЮТЕЛ

950 - ТВ справочник 
955 - Новини
10.00 - "Разрешете ни да докладваме” -

емисия за армейците
13.00 - Сезам - спортна емисия 
1930 - Дневник
1955 - ТВ справочник
20.00 - "Премахване на символите на 

сталинизма” - чуждестранна 
документална програма

2050 - Новини
21.05 - От нашия коренсподент 
2705 - Поводи: Раде Шербеджия
23.05 - Футбол: ”Олимпия”-”Динамо” 

/репортажа/

СЪБОТА, 22 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА

7.20 - Музикални слотове 
730 - Сутринна програма 
955 - Тв справочник
10.00 - Образователаен триптих 
1700 - Оперна ложа
13.00 - ”Да питаме заедно”
1430 - Детски следобед 
17,25 - Реклами
1730 - Дневник
17.45 - Седам тв дни 
1830 - Телеобектив
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ деца
19.20 - Реклами 
19,27 - Тв справочник 
1930 - Дневник
20.10 - Реклами
20.15 - "Смехотека” - хумористична 

серия
20.45 - Реклами
20.50 - Игрален филм 
22,30 - Дневник
22.50 - Спортна събота
23.10 - Новини на английскои
23.15 - "Около полунощ” /”Алф”, 

."Случайни патрнъори’7

ПОНЕДЕЛНИК, 17 ЮНИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА

6.20 - Музикални спотове 
630 - Сутринна програма
8.30 - ТВ избрано: Поводи: Раде

Шербеджия
930 - "Змаевци” - емисия за деца
9.45 - Горанови приказки
10.00 - "Хълмовете на родния край” 
1700 - Новини
1705 - Лятна програма
1330 - "Около полунощ” /реприза/
1530 - Новини
15.40 - Реклами
15.45 - "Твин Пикс” - филмова серия
16.40 - ТВ справочник
16.45 - Новини на албански език 
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник
17.20 - "Нещо повече” - образователна

емисия
17.50 - Анимационен филм
18.00 -. "ЗМаевци” /реприза/
18.15 - Горанови приказки
18.30 - ТВ галерия - емисия за кул

турата
19.00 - Студио 5: Борса 
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ, деца
19.20 - Реклами 
19.27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник 
19.55- Реклами
20.00 - "Граница” - драматическа 

, програма
21.00 - Реклами

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” - спортна програма 
20.50 - Тема на деня
21.00 - Цикъл от филми на Йиржи 

Менцъл: "Тържества на 
кокичетата”

22.30 - Забавно-музикална програма: 
"Забавен вторник”

езикВТОРА ПРОГРАМА

17,25 - Тв справочник
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградската тв програма
19.30 - Дневник 
19,55 - Тв справочник
20.00 - Художесвена вечер: феноменът

на големите серии
22.00 - Тема на деня
22,10 -. Нощна програма за културата

01,15 - Новини 
01,20 - ЮТЕЛ

ВТОРА ПРОГРАМА
СРЯДА, 19 ЮНИ 1991 14,55 - Тв справочник

15.00 - Около полунощ" /реприза/
17.00 - Спортна, програма 
19,30 - Дневник
19,5$ - Тв справочник 

.20,00 - Малък концерт 
20,15 - Музикална програма
21.00 - Новини
21,05 - Филмов маратон:
Вечер с Душко Ковачевич 
"Кой тамо пее”
"Събирателен пункт"
Маратонците бягат последния кръг" 

"Специален третман”

ПЪРВА ПРОГРАМА

6.20 - Музикални спотове .
6.30 - Сутринна програма 

.8.30 - ТВ избрано
10.00 - "Слънцето се ражда” - игрален

филм
12.00 - Новини
12.05 - Лятна програма
13.30 - "Около полунощ” /реприза/
15.30 - Новини 
15.40 - Реклами

Ш-ЛЪК, 21 ЮНИ 1991 1
ПЪРВА ПРОГРАМА '

6,20 - Музикални спотове
6.30 - Сутринна програма
8.30 - Тв избрано
9.30 - Драма за деца
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в

^ ™/^ЖебИШ1ИТКИЯТ белгийски фуЛолен специалист Гу- 
талс е сгрешил дето не пусна още откачалото на мача 
даровития футболист Драган Сгойкович-Пикси. И за осем 

ИП>«. той показа, че е пад* м^сторно 
както и да е "Црвена звезда” заслужено 
трофей.

Любомир Петрович, треньора на "Цзвезда” след мача, 
заяви че неговия тим не играеше хубаво за ”око” но така 
се налагаше, загцото този мач носеше голям риск, защото 
не е свикнала да се отбранява - напротив, тя винаги играе 
нападателно!

Покрай титлата европйски шампион, преди известно 
време Ц.звезда” няколко кръга преди края, спечели и тит
лата югославски първенец за 1990/91 година. Двойна радост 
за многобройните привърженици на този популарен фут- 
болен клуб. ма

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА 
И СПОРТ

ГОЛЯМ УСПЕХ НА ЮГОСЛАВСКИЯ ФУТБОЛ

ДИМИТРОВГРАД

МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕБЕГ НА МИРА
ДИМЮТОШ ГАД НА пьгви ЮНИ. учзствуввли над 150 шляли души. Факел» на мира е зейнал около

Идеен родоначалник на международния пребег на мира е Ин- 50 хк™дн ““«метра в 54 страни, включвайки и Югославия, 
диеца Шри Чиимои, поет, музикант и всестранен спортист и преди На своето трето световно пътешествие на мира Факела е
аснчко ^“«т.жю.уш.^Ню Йорк. Първият пребег на мир, I о™ тръптал към крад на април и там трабад ад се 1ьрноРна7 Ггус?

1987 година и в него са участвували над сто хиляди Т“" година, като зад себе сн остави над 150 хиляди километра •
_ повече вт 70 страни, й Югославия факела има две посоки - една от 
I Гърция през Гевгелия, Скопие, Враня, за да в Ниш се съедшш с 
I Ф^ел* на мира от посоката на България през Димитровград н 
" Нирот. Освен тези две международни посоки в Югославия има още 

две; от Никшич и от Задар. На В юни в Белград, Загреб и Сараево
■ ще бъдат организирани централни манифестации, а в Унгария 

Й факела ще мине на 12 юни.

спечели големия

:
й 8 Димитровград по-точно на граничната линия, факела на мира 

от българските спортисти взе Владан Сотиров с членовете на ат- 
летическия клуб "Железничар” от Димитровград, До це1ггьра на 

:«$! града в пребегв учествуваха членовете на споменатия клуб й 
ученици от основното училище. Пред Културния дом бе ор
ганизирано тържество, на което учениците от основното училище 
и Културно- художественото дружество при Културния дом 

§§ изпълниха програма. В присъствие нв няколко стотин 
димитровградчани от тържеството е изпратена поръка на мира. 
След програмата факела продължи към Пирот.

Владан Сотиров поема факела на мира А.Т.

НА ПЪТ ОТ ИСТАНБУЛ ЗА АМСТЕРДАМ ПРЕЗ 
ДИМИТРОВГРАД ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВААТЛЕТИКА

ДУШИЦА ДЕЯНОВА - ВЪВ 
ФИНАЛЕТО!

КЕРВАН ОТ СТАРИ 
АВТОМОБИЛИ ХАЙДЕ ДА СЕ ЦЕЛУНЕМ

Кой казва че кучето и котката се мразят? ''Хайде да се 
целунем и да прекъснем тази омраза между нас", като чели казва 
котето на кучето. А то спокойно си лежи и чака целувката. Пък 
и защо да не когато вижда че стопанинаът им е един и същ и 
еднакво се грижи за давмата "твърди" врагове.

Димитровградската атлетика пожъна още един 
успех. Душица Деянова, член на атлетическия клуб 
"Железничар” спечели трето място на финалето на 
Сърбия на 26 май и се класира за финалето на 
Югославия в дисциплина бягане на 400 метра с 
препятствия (резултат 1,05,39).

По такъв начин Душица Деянова ще има 
възможност да премери сили с най-добрите в 
Югославия на 15 и 16 юни т.г.в. Любляна.

шшттт -

А.Т.•М
У .■

V дс.& , •

СЛЕД.НЯКОЛКО ГОДИНИ ОТНОВО В ДИМИТРОВГРАД

МЪРШАВИ И ДЕБЕЛИ
Кратка почивка на старите автомобили пред заведенията на 

"Балкан”
Последните дни на май н началото на юни за Димитровград 

станаха изключително интересни по две събитя. Едно от тях е кервана 
на стари автомобили, а второто международния пребег на мира.

Всяка година клубът на собствениците на стари автомобили, тип 
"Ситроен”, произведени през 1923 година, организират керван на 
релация Истанбул - Амстердам или обратно. Тази година от Истанбул 
са тръгнали на 23 май, а на 15 юни трябва да стигнат в Амстердам. В 
кервана участвуват око 50 коли, така наречените "олдтаймерн”, конто 
днес представляват истинска ценност. Имайки предвид тяхната 
старост, те наистина чудесно изглеждат, а някои са така запазени като 
чели вчера са излезли от фабриката. Това само говори за качеството и 
за голямата любов на собствениците да ги запазят.

По време на престоя собствениците н водачите на старите 
"Ситроени” бяха гости в обектите на гостил кича рско-туристическото 
предприятие "Балкан” на граничния пункт "Градина”, които нм 
оказаха всички необходими услуги.

След няколкогодишен застой в Димитровград е продължена една 
хубава традиция. Именно, на трети юни отново бе организиран фут
болен меч между мършави и дебели”. Както и международния пребег 
на мира така и този необикновен мач привлече стотици 
димитровградчани. За хубава то настроение освен времето допринесоха 
и двамата незаменими ”репортерн” Момчило Андреович и Слободаи
Алекснч със своите весели и сатирични коментари най- напред на 
съставите на двета отбора, а сетне и на всяка акция па единия или 
другия отбор. ТЪЖЕН ПОМЕН 

НА 10 ЮНИ 1991 
ГОДИНА 
НАВЪРШИХА

ТРИ ТЪЖНИ ГОДИНИ 
от смъртта на нашата 

скъпа н никога непрежалима 
съпруга, майка, баба

АНКА
НИКОЛОВА- 

ПЛЕТАЧКАТА
от Димитровград

След остра и 
отборите биха по

вноправна игра мача завъши наравно 4:4 след което 
есет дузпи. Въпреки това крайния резултат остана 

също нерешен - 10:10. Затова е насрочен нов мач за догодина по същото СЕ
време.

А/Г.

ДИМИТРОВГРАД

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ
В рамките на Работническо-спортните игри по хандбал най- 

добър беше отборът на "Балкан”, като прекрати дългогодишната 
традиция ГИД да бъде първенец. На второ място се класира 
"Свобода” а на трето - ГИД. Изненадва слабия отзив в тези 
състезания през настоящата година.

Времето минава, но никога няма да заличи спомена по Теб! 
Твоята искрена обич, преданност, човеколюбие и 
жертвоготовност са единсвената ни утеха. Всичко, направено 
от Теб, вечно ще живее в сърцата ни и ще ни вдъхновява да 
запазим завинаги най-светлите ти добродетели.

Поклон пред светлата Ти памет.
Опечалени:
съпруг Михаил, синове Руско, Стефан, Георги и Никола, 

дъщери Станика и Борка, внуци, 
многобройни роднини и близки.

"Балкан” ще участвува на регионалното съревнование, което ще 
стане на 15 юни в Прокупие.

Завърши и първенството по шахмат. На първо място с еклаейра 
ЖТП с 10 точки, следвано от ГИД II с 7, ФИД I с 4 точки и тн.

По футбол на малка врата, където се състезаваха най-много от- „мй/дивизия* БАСКЕТ‘ 
бори във финалето играха ГИД I и "Свобода". ГИД беше по-успешан 
и с 2:1 се наложи над "Свобода”. Най-добър голмайстор беше Стамен 
Пейчев от отбора на 1 П Г с 6 гола.

81:65 и показаха, че са най- 
сериозен кандидат за първенец.

Срещата не беше много ин
тересна, тъй като се водеше 
неравноправна борба. Гостите 
дойдоха некомплектни и на

Баскетболистите на ^нодап?победя?. ^ '
^В?6вГ"ТНеерСенИРТозиПпъ?Ит1 В слелвашия кръг "Свобоад”
поразиха довчерашния член на ще и^рае_пр0™а ?/

”А Балкански” - "Мрамор" Сърбска баскетболна дивизия Весна от Бела Паланка. 
Отложения мач между "Пар- п .«ч р р «Милан Топлица” от Прокупие с

тизан" от с. Желюша и "Пощар” 01 А1 м) 
от Пирот трябваше да се 
отиграе на 9 юни 
Димитровград, обаче пиро- 
тчанци, по неизвестни причини, 

не дойдоха. Състезате^ 
комисия вероятно ще ре 
трира тази среща с 3:0 в пол:
"Партизан”, обаче и дис
циплинарната комисия ще 
трябва да изучи случая и да 
наложи съответни мерки.

С две точки от този 
желюшани ще се "покачат 
горната част на табелката

внучки и останали
НИШ

ВИСОКА ПОБЕДА НА 
СВОБОДА”Д.с. Изминаха шест тъжни и

ше болт* месеца от смъртта на 
обичания ни съпруг, баща,РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА 

ДИВИЗИЯ - НИШ 
ЗАКЪСНЯЛА ПОБЕДА

ПЪРВА ОБЩИНСКА ФУТ
БОЛНА ДИВИЗИЯ - ПИРОТ

ГОСТИТЕ НЕ ДОЙДОХА

ДЯДО и тъст

РАНГЕЛФутболистите на "Асен 
в Балкански” от Димитровград 

този път играха отлично и 
високо поразиха отбор) 
"Мрамор” с 6:1. Това оба 
закъсняла победа, зашота едва 
ли ще помогне на димитро
вградчани да оста 
сезон в тази футбе

В предпоследния кръг, в 
неделя на 16 юни ”А.Балкански” 
ще играе в Алексинац срещу от
бора 
койт
състезаване в по-нисш ранг.

ТОШЕВ -ОБЯВЛЕНИЕ
Продавам две помещения на площ от 32 м2 и 

завършена плоча 10x10 м с дворно място /плац/, на 
улица Салвадор Алидбнде 4 в района на казармите 
в Димитровград.

За сведения обадете се на телефон 011/419-687 
доктор Йеленков, Белград.

А.Т.

а на 
че елната 

гис- 
за на РАША

нат и в идния 
олна дивизия. Опечаленото семейство

мач 
г” в на Алексинашки рудг 

о също е кандидат за
ници,
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ХУМОР * САТИРА • ЗАБАВА

КАРИКАТУРЕН ЕКРАН НАШЕНСКИ ИСТОРИЙКИ

'
НЕ ОСТАВЯ БЕЛЕГ

и пак на следваща 
година закарвал нови 
стотина агнета. Но една 
година - изчезнали ни 
малко, ни много - двад
есет агнета! Пак отгово
рът бил: "Вълците са 
виновни!”.

Преди 50-60 години 
в Ясенов дел имало 
домакинства, 
отглеждащи по 100 до 
150 овце, по 100 кози и 
по десетина говеда. 
Още се споменава цвет- 
ко Савов от махала 
Панкинци, които дава 
по стотина агнета на 
някой си Михаил да ги 
гледа до Кръстовдсн, 
както се уговорили. 
Така правил години 
наред и бил доволен от 
дядо Михаил.

Но дядо Михаил 
заобичал агнешкото 
месо. Започнали да 
изчезват агната 
година четири, другата 
шест...И все казвал: 
'Трябва вълкът да ги е 
грабнал!”.

Цветко му прощавал

РЕКЛО СЕ:
НЕМА, 

ПА НЕМА...
Дори търсили да не 

са оставили някакви 
белези: я кости, я нещо 
друго...Но нямало.

Тогава Цветко 
решил да го съди. 
Насрочило се дело. 
Съдията разпитвал 
дали има някакви 
белези да са оставили 
вълците.

Свак дън слезнем да си узнем весник, 
да се сретнем с познатога, да си пооратим 
с човеци за това-онова и да купим на бабуту 
некойу ситницу.

Еве и йучера пойдо. На дворат се сети 
дека не съм си узел Ьесиюту и окам бабуту 
да 1)у изнесе, а она ми отвърча отвътре:

- Ешо че ти йе - у ню нема пребиена 
пара!

една - Е, господин съдия - 
казал дяло Михаил - 
вълкът не оставя 
никакъв белег!

И се защитил, а 
съдът го освободил. Реко, айде че узнем на вересийу, па тия 

дни се давайу пензийте, че платим!
Първо срето йеднога познатога що 

работи у Гумаруту. Питуйем га кико йе, а 
он ми казуйе:

- Мани, не питуй. Оди лоше-по-лоше! 
Еве по два-три месеца чекамо плату. Нема 
паре и никой не плача..

- Ко че нема паре, нали продавате това 
що произведете?

- Продавамо, ама никой не плача А тия 
що купуйу оди нас - и на дим дру!)И 
дължни до гушу. А тия що су дължни до 
гушу - и на дим трети, на третите - 
четвърти, па пети..

- И докуде иде това? - питуйем.
- Тека, док се не затвори колото. Па свак 

на свакога йе дължан, свак има да узима 
паре, а никой нема пет паре у джеп!

Упърти се я надоле, ете ти друг познат 
оди "Слободу”. И при нега същото: нема

ПАРИ В СТАРИ ВЕСТНИЦИ

Бай Икъл от Звомци 
беше познат не само с 
хумора и смешките. Той 
беше и добър човек.

Един ден неговият 
съсед Мила Белката от 
Звонци му потърсил 
стари вестници да си под
палва огъня в магазина. 
Икъл му дал цял вързоп. 
Занесъл го Миле и 
започнал да къса вестн
иците.

След известно време 
за голяма радост и из
ненада от вестниците из
паднали няколко върз
опчета с пари. Миле се 
зачудил откъде тези 
пари: дали Икъл го 
изкушава, или просто ги 
е забравил там...

След тази случка 
Икъл стана и човекът с 
най много пари в 
Звонско.

8Шцш аш;

БОСШ1ЕГРАДСКИ ОСИЛИ

• Докато някои босилеградски работници си ги 
изкривха гръбнаците от работа, някои техни 
функционери си изкривиха вратовете.

Записал: Йордан
Миланов, Звонци• Умолява се Общинския шаб по цивилна защита 

да остави на ползване една газ-маска и чифт високи 
гумени ботуши за ония пътници, решили да отидат до 
клозета.на босилеградската автогара.

паре, работе, производе, ама не им плачайу.
Море реко си -дай да видим и у другата 

предузейа.
ПОче оди врата на врата, питуйем поз- 

. нати - сви ми орате същото: нема, па нема!
- Брей човеци, па кико живеГете вийе? 

- питуйем я.
- Е, мучимо муку! Еве я дадем на 

йеднога десет илядарЬе, он даде на другога 
осам, другият на третога - шес третият 
на четвъртога четри, четвъртият на петога 
две...Даду неколко души - и пак се затвори 
колото!

ХУМОР
• Напоследък сред босилеградските работници има 

изненадващо много вегетарианци. Повечето от тях 
всекидневно се хранят с коприви, лук, зеле... Едно петгодишно момченце пита майки

- Майко, откъде леля Олга си има бебе?
- Купиха си го от магазина, сине!
- Лъжеш ме. Аз видях, че и беше в корема, 

не ми е ясно откъде е излазнало!

си:

• През дъждовни дни пред Културния център в 
Босилеград можете безплатно да слушате концерт 
свинско квичене, които дебнат, кога ще бъде отворено, 
за да изрият зелените площи...

Vсамо

Иван Николов
Съга ми дибидуз не йе ясно. свак на 

свакога йе дължан, а и свак на свакога йе 
дал паре на заем.

- Море бре, дедо, не си мути главу! Туя 
наше йекономику не може да реше толкова 
умне главе и не може да се начуде и да 
реше кико йе това дънъска при нас, та нийе 
ли двоицата полуписмени че решимо!

Па и арно си орати човек: тека си йе! 
Що я да се бълскам

/ЛМ.ПЕТРОВ п------------------------------------------■щ ший ®мто€ БОГОВЕ
//.- тгреди АЕмонттцятя

имтме много ЪОГОВЕ*и 
пенсии.,, ^

X Н, СЕГЛ ИА/У7М 
СЯМО ЕДИН БОГ(тъ& 
V н*? невежо,,,

/// И ПЕНСИИ КИ' 
НЛ- ‘пожички

Да решавам държавне 
раооте...Че идем да узнем на вересийу 
малко за бабуту, па после че видим кико да 
платим...

- Епа, те това ти йе одговорат: ка ти 
тресе - узимай на вересийу! После ка требе 
‘??.в^ьрчаш " тРажи заем оди йеднога, 

треЬога, четвъртога, 
петога...докига не затвориш колото 

Арно, ама не знам на койе

другога,
ч

надолн>ище 
че ни одведе това коло и нема ли да 
улетиму у некойу провалийу, оди койу 
нема да-може да се измъкнемо.

Vг-Г
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между нашите народи и народности.
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