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ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

ЗАКЪСНЯЛА
РЕШИМОСТ
Макар че югославската криза вече отдавна е в центъра
на вниманието на Европа и света, наближаващият ден ”Д”
денят на нейното разединяване с неъсблюдаеми пос
ледици накара Европа и света ясно и решително да
изкажат своите становища по отношение на нейното
бъдеще. Пред опасността "югославският синдром” да
доведе под въпрос бъдещата "Европа без граници” мини
стрите на външните работи на страните-членки на
Конференцията за европейската сигурност и
сътрудничество /КЕБС/ приеха в Берлин изявление, с
което дават пълна подкрепа на единството и териториал
ната цялост на Югославия. С такова поръчение на КЕБС
в Югославия се отзова министърът на вънишните работи
на САЩ Бейкер, който в разговорите с Анте Маркович,
Будимир Лончар а сетне отделно и с председалите на
югославските републики, настояваше да убеди своите
събеседници, че Европа и света ще признават и дават
подкрепа само на Югославия като демократична
държавна общност, и страните на Европейската общност
тези дни в Люксембург, заявиха, няма да признаят ед
ностранчивите декларации за отцепление на Словения и
Хърватско от Югославия.
Европейската общност своята декларативна подкрепа
на единствена Югославия потвърди и с отпускане на над
милиард долара кредити под извънредно благоприятни
условия.
По също време югославското’ правителство и Анте
Маркович лично пред Скупщината на СФРЮ, а преди
това пред Скупщината на Словения, а след това и Събора
на Хърватско, изнесоха решителни становища, че
единството и териториалната цялост на Югославия ще
защитават с всички легални средства, които са в тяхна
компетенция.
След тези решителни акции на Европа и САЩ, от една
и югославското правителство, от друга страна поставя се
основният въпрос: дали изобщо и какви ще бъдат резул
татите от тези акции? По всичко личи, че тази решимост
закъсня и затова ефектите ще бъдат малки или почти
никакви. Действително, Европа и светът дълго се
занимават с югославската криза. Заслепени обаче от
собствения антикомунизъм и пропагандата на нашите
северозападни републики, че техните "млади демок
рации” са застрашени от "великосръбската комунис
тическа хегемония”, те действуваха така, че повече
насърчаваха сецесионистическите им стремежи от
коликого ги предупреждаваха. Югославското
правителство също така дълго се колебаеше търсейки
разни компромисни решения и симетрии, та едвам сега
когато Европа й Америка превезаха решителни акции и
самото започна по-решително да действува.
Проведените плебисцити в Словения и Хърватско
оставят малко пространство за маневриране на
водочествата на тези републики, дори и когато те ои ис
кали да правят отделни отстъпки и компромиси. Това те
сега го правят чрез формулата "раздружаване’ а не от
цепление настоявайки, да убедят югославската,
европейската и световната общественост, че те не сс
отделят от Югославия и че се касае за процес, ще трае
повече години и който дава възможност Югославия да сс
престрои на нови начала. Тази формула вече отдавна е
"прочетена”, а конкретните мерки, които Словения и
Хърватско предприемат готвейки се за пълна
самостоятелност само потвръждават действителните им
намерения.
Решителните акции на Европа, Америка и югос
на единството на
лавското правителство за запазване все
пак ще имат
^ре°делениЯефек™ЪРА^о нишодауго поне на видело ше
излезне истината кой е ”за”, а кой е против Югославия.
Венко Димитров

ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ ЗА ФИНАНСОВО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА
СЪОБЩЕНИЯТА МЕЖДУ СФРЮ И ИО

ПОДКРЕПА ОТ 1,1
МИЛИАРД ДОЛАРА
Югославия и Европейската общност в
понеделник в Брюксел подписаха споразумение за
съобщенията и трет финансов протокол, с когото
на Югославия се отпуснати 807 милиона еки
/около 1,1, милиард долара/, за модернизиране на
югославската транспортна мрежа и за финан
сиране на проекти в индустрията, енергетиката,
екологията и телекомуникациите. Този протокол
подписаха нашият съюзен секретар на външните

ЮГОСЛАВИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯТ ВАЛУТЕН ФОНД

БЕЙКЪР СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВИЯ

ВЪЗДЪРЖАН
ОПТИМИЗЪМ
Американският държавен
секретъар Джемс Бейкър по
време на неотдавнашото си ед
нодневно посещение на нашата
страна води разговори с пред
седателя на Съюзния изп
ълнителен съвет Анте Маркович,
съюзния секретар на външните
работи Будимир Лончар като и
отделни разговори с пред
седателите на югославските
републики и от Белград си
чямина с "въздържан опт-

към репбликанските пре;
седатели, че югославската кри:
вече не е изключителна гриж
само на Югослави#, относн
нейните републики. При тов
каза, че от Югославия и нейни!
републики очаква да решат таз
криза, а също така че САЩ и Б
ропа ще направят всичк
възможно югославската криза д
не се разшира извън сегашнит
югославски граници. Как светь
ще се отбранява от тази югос

РЕЦЕСИВНИ
МЕРКИ

Дж. Бейкър и С Милошевич
имизъм”. Обаче в близките лавска опаснст Бейкър не каза.
кръгове на американската
п
„ „
делегация бе изтъкнато, че с Джемс Бейкър се опита да
Бейкър напуснал Югославия по- Убеди Републиканските водачи в
-малко настроен отколкото при Реалността 33 компромиси - с укидването.
реране на демокрацията и запаз_
ване интегритета на Югославия.
В края на. посещението, от- Същевременно апелира да се
носно след изчерпателните раз- реши конституционната криза в
Международният валутен
През миналата година говори той казал, че онова което държавното Председателтво.
фонд /МВФ/ на клиентите си
главно винаги налага едни и Югославия на чуждестранни чул в Белград "избощо не е Когато се касае за компромисите
заплати дълг от намалило” негвото загрижие. От той не успя. Защото, Милан
същи рецесивни краткосрочни доверители
3,8 милиарди долара, а разговора с журналистите се Кучан и Франъо Туджман са му
мерки на приспособяване, като около
през
тази
ще
отплати 4,4, получи впечателение, че Бейкър казали, че тяхното решение е
условие за получаване на милиарди /2,6 милиарди
кредити и по-широка междуна новен дълг и 1,8 милиардиос
за е обезхрабрен за мирното окончателно - този месец
родна подкрепа. Затова неговите лихва/. За три години тя Намали решаване на югославската криза. Словения и Хърватско се
кредити имат дефлационни дълга си от 22 милиарди на 16 Бейкър отправи предупреждение • раздружават от Югославия.
ефекти в стопанството. Основ милиарди долара, колкото
ното е да се установи равновесие дължи сега. Други страни и
НА ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ
между
предлагането
и
три милиарди долара.
НА КЕБС
търсенето, за да се подобри дължат
Но
отливът
на
капитала
и
платежния баланс. МВФ налага отплащането на пристигналите
контрол над всички облици на задължения
и
потреблението, преди всичко намаляването накакто
валутните
намаляване ръста на банковите резерви /от около 10 на 5
кредити и уравновесяване на милиарди долара/ съвместно с
бюджета. Покрай девалвацията платежния и търговски дефицит
Първото заседание на на крачка напред с при
той търси да се намалят всички ясно показват, че на Югославия
видове на потреблението, което е необходима чужда финансова Съвета на министрите на емането на основи за
външните
работи на стра бъдещото действуване на
условява стопански застой. Това помощ. За да получи тя необ ните-членки
на Конфере
значи, че трябва да се жертвува ходимо е да се получи "зелен нцията за европейска сигур институциите на КЕБС.
- Народите на нашите
развитието заради постигане на сигнал” от МВФ. Десетият ност и сътрудничество
ще ни оценяват по
равновесие в сметките с пореден сегашен станд бай /КЕБС/ неотдавна при страни
това
до коя степен ще
чужбина. Такъв валутен концепт аранжман /От около 600 милиона ключи в Берлин като прие успеем да изпълним
заключение
и
механизми
за
на приспособяване доста долара/ само частично е изпол свикване на комитет на задълженията, превзети с
съдържи югославската съюзна зуван.
високи функционери в Хелзингшката и Паришка
икономическа програма за
МВФ няколко пъти повтори извънредни обстоятелства повеля, а историята ще ни
стабилизация, поради което тя готовността си да окаже помощ като и за решавана на оценява по тоЬа до коя
степен ще използуваме
има подкрепа от МВФ.
само на единствена Югославия. споровите. Берлинската шанса, когото на нашия
Големите трудности в Поради това бе потърсил и среща, като каза на края на контитент предлага новият
заседанието германският
провеждането на икономичес гаранции от републиканските министър
на въшните начин на мислене и
ката програма в страната, правителства, че ще спазват работи
Ханс-Дитрих действуване-заключи
бойкотите от страна на отделни съюзната програма и минимал Геншер, направи значител- Геншер.
федерални единици, надвиша ните условия за функциониране
Съюзният секретар на външните работи Будимир
ването на всички облици на на федерацията в преходния
потреблението, по-слабите период. Значи, всичко е в наши Лончар оцени, че Изявлението за Югославия, което приеха
министрите
на страните на КЕБС в Берлин представлява
резултати /от очакваните) в ръце и всичко зависи от
на демократичното развитие на Югославия и на
сферата на икономическите успешността на договора за подкрепа
нейния териориален интегритет. Говорейки на
отношения с чужбина, бъдещето на страната. А пресконференцията след срещата в Берлин той оцени, че
увеличаващото са политическо доколкото се сключи нов станд Изявлението същевременно представлява подкрепа на
напрежание, национализмите и бай от милиард долара / на срок съюзното правителство и неговите реформи. Той каза, че
неизвестностите предизвикат от 18 или 24 месеца/, включвайки Изявлението съдържа загрижие на международната
голямо подозрение при МВФ.
и репрограмираните кредити общност поради кризата в Югославия и изрази
целокупният ефект би бил на над убеждението, че тази общност ще помогне на Югославия
4 милиарди долара. Тази помощ да я надделее.
работи Будимир Лончар а от името на обхваща средства на Световната
ЕВРОПЕЙСКАТА решат да напу стнат югосЕвропейската общност люксембургският банка, Икономическа общност,
лавската федер ация, каза
министър по стопанство и съобщения Роберт ОЕЦД и други чуждестрани ОБЩНОСТ НЕ ЩЕ ПРИЗНАЕ
НА люксембургският министър на
НЕЗАВИСИМОСТ
Гебелс и комисарът на Изпълнителната комисия партнъори.
СЛОВЕНИЯ И ХЪРВАТСКО
външните работи Жак Пое.
за Средиземноморието Абел Матутес. След под
Доколкото не дойде до
Както оповестяват чуждестран
писването на тези два документа Гебелс заявил, че оповестения аранжман на МВФ,
ни агенции шефове.е на
ОТЦЕПЛЕНИЕТО
дипломациите на Евроепйската
подписиването има ”не само икономическо но и което би могло да настане под
НЕ Е РЕЗУЛТАТ
общност
са се договорили да ”не
политическо значение.”
натиск на САЩ или други факприемат какъвто и да е контакт
НА ВЪТРЕШНИ
В протокола е записано, че покрай 807-те тори или пък на МВФ не дадсм
на високо равнище” с тези
ПРЕГОВОРИ
републики доктолкото сс
милиона ”еки” на Югославия се отпускат и 77-^ гаранции, които той търси,
милиона ”еки” безвъзвратно за бенефициране иаГ тогава ще се отложи целокупСтраните на европейските отцепят.
Според думите на Пое,
прееди няколко
ЛИХВИ върху кредити, които тя ще получи от пата финансова подкрепа. Това двам адесетмина
в Люксембург се догово- ,,дванадссетмиматаи с читат, че
Европейската инвестиционна банка за финан- би имало катастрофални пос- дни
рили да не призн аь.лт никакви такива едностранчиви акти не са
сиране на транспортна мрежа. За проекти в ледици в страната, особено сега "едностраненни” деклерацнн за добри понеже "г.р'оцссът на
в югособластта на съобщенията са предвидени кредити когато за започване на независимост на Словения и вътрешните преге .< ри ще
не с
тези две лавската федера! 1 о
от 580 милиона ”еки”, а останалите задруги проск- развойния цикъл ни е нужна Хърватско, идоколкото
изчерпан”
едностранчиво
републик
чуждестранна акумулация.
ТИ.
Някои западни кръгове изтъкват песимистични преценки както
казват, че Югославия може да западне в длъжнишка криза вече през
средата на тази година

МЕХАНИЗЪМ
ЗА СПОРОВЕ

АКТУАЛНО •
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ПРОВАЛ НА ОПИТА ДА СЕ СЪБЕРЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ
Дълго подготвяното
интерес
гол см
обществеността очаквано
продължение на заседанието на
Председателство на СФРЮ от 15
май тази година - не се състоя!
Инициативата за свикване на
Председателство бе поел
неговият член от Македония д-р
Васил Тупурковски. Но какво
стана? На 20 юни членовете на
Председателството от Хърва
тско и Словения Стипе Месич и
Янез Дърновшек пристигнали в
Белград и си заминали назад.
Узна се, че им "пречела" неадек
ватната формулация на дневния
ТУджман, Милошевич и Нзстбсговнч в Председателството на
ред, а изглежда повече от това сър бия
изходът йа разговорите между
Милошевич, Туджман и Изет- Председателството като условие усилия отново да се съберат
да присъствува на заседанието!
всички членове за да се намери
бегович, състояли се на 19 юни
След провала на заседанието изход за кризата в ръководенето
в Белград.
на Председателството ос в самото Председателство, но
После стана ясно, че Месич таналите членове провели кон- изход от всеобщата политическа
търси да му се гарантира из- султативно заседание, на което и икономическа криза в
бирането за председател на било решено да не се жалят страната.

САМО ЧАСТИЧНО СЪГЛАСНИ
ОТ СРЕЩАТА НА МИЛОШЕВИЧ, ТУЖДМАН И ИЗЕТБЕГОВИЧ
В сряда на 19 юни в Белград републиките не представлява
са водени разговори между пред- пречка, ако Югославия е
седателте на републиките държавна общност, относно
Сърбия, Хърватско и Босна и обща държава. Именно
Херцеговина - Милошевич, сувереността на републиките не
Туджман и Изетбегович. може да порицава държавната
Разгеждани са пътищата за общност, защото в този случай
изход от държавно - политичес- тя не би могла да функционира,
ката криза. В съобщението за В тоя смисъл този степен на
разговорите между другото се самостоятелност
на
казва:
републиките, който не подразбира
премахване
на
Югославия
Председателят на
Република Сърбия Слободан като държавна общност,
.
Милошевич запозна пред- представлява основа за успешно
седателите Туджман и Изет решаване на югославската криза:
Председателят на Република
бегович, че в консултациите с
председателите
на Хърватско д-р Франъо Туджман
представителските групи и изнесе становището, че
Комитета на Народната решаването на кризата е
скупщина на Сърбия е взето възмождно само въз основа на
положително становище по суверени държави, с оглед на
предложенията изнесени в решенията произтичещи от
Сараево. В консултациите е проведения референдум в
оценено, че сувереността на Република Хърватско. '

Председателят на Председателство на Босна и Херцеговииа Алия Изетбегович отново апелира да бъдат приети
принципните решения от
компромисната
формула
представена и изложена на
заседанието в Сараево. Той
специално посочи двете
предимства от предложената
платформа: вътрешен аспект
отбягване от междунационалните проблеми, които в противен
случай особено сериозно биха се
открили
в трите републики:
_
Босна и Херцеговина, Хърватско
и Сърбия и - външният аспект
открива се възможност за
сътрудничество с международна_та> а специално с Европейската_общност и, във връзка
с това> бързо решаване на тежкото икономическо положение,
което не може да се отлага.
На заседанието председателите канстатирали че по

С ПАРАШУТИСТИТЕ НА КОМАНДИРА БОГОЕВ

ОЦЕЛЯВАНЕ В
ПРИРОДАТА
ТЕЗИ ДНИ ПАРАШУТИСТИТЕ НА КОМАНДИРА
МИТКО БОГОЕВ НЕ СА В
ГРАДА И КРАЙ СВОЕТО
ЛЕТИЩЕ. ПРОГРАМАТА НА
ОБУЧЕНИЕТО ИМ НАЛОЖИ
ДА ОВЛАДЕЯТ ТЕМАТА
ОЦЕЛЯВАНЕ В ПРИРОДАТА,
КАКВО ЗНАЧИ ТОВА?
От преди няколко дни
парашутистите с командирите
са се спуснали в един планински
край, далече от селища и
пътища. Храната се свършила и
сега без храна трябва да оцелят,
да останат здрави, читави и
способни. Принудени са да
потърсят храна в природата и да
се приспособят на живот и
работа в майката природа. Какво
им предлага тя? Предлага им
диви животни: костенурки,
змии, гущтери, жаби, охлюви,
птици, яйца от костенурки и
птици, гъби, корени от тревни
растения, коприви, зеле, диви
лукове, киселец, разни треви и
,
листа за чай.
С командира Богоев и
помощника му за морално
2 страница

възпитание Живанович след
дълго изкачване по склоновете
на планината Озрен пристигаме
в местността "Н.глава”, където е
лагерът на поделенията. Посещението е ненадейно. Но очевидно е, че то ободри войниците
и командирите. Местността е
безлюдна, селищата са далече и
никакъв контакт с хората нямат.
Затова за някаво "справяне” по
набавка на храна от населението
не може да се говори.
По прострганната гора са
поставени п алатките на
взводовете. края
Край тях пу шат
взводовете,
много "комини”. Край тях
войни ците в своята всекидневна
рабо'та: оспособяване за
оцеляване в природата.
Командирът Митко Богоев
ни обяснява: "Тук единицата е
разпределена по "огнища”. На
двадесе тина войници - едно
огнище. Войниците са поделени
в по три нееднакви групи,
В първата, най-голяма група,
са задъллжени да обикалят
ОТрОГОопре деления терен
няколко кило метра наоколо и да

събират хранителни продукти животни, яйца, кореми, треви,
Втората, по- малка група,
класира съб~
зраните продукти,
разпределя ги за трите дневни

отношение на общите функции
съществуват близки, а по някой
въпроси и идентични гледища
по отношение па функцио
нирането на единия пазар,
защитата на човешките и гра
жданските права, а че разлики
съществуват по отношение на
характера на държавната об
щност, относно осъществ
яването на функциите по
отношение на характера на
държавната общност, относно
осъществяването на функциите

П°йптиРПпсТпсепатслите
проблеми
и функционирането
работи. Преде ат
ана едашш
пгшР)
което ще създадена
Сърбия, Хърватско и
^ условия за по- нататъшни разХерцеговина са е
■
говори с Международния
по по-ютатъшната разработка
на предложенията, изнесени на
заседанието в Сараево.
Председателите разглеждали
прсдссда.^т и
и актуалното ик
положение и са. лр (
>
това положение налага з д да
се дефинира платформата за
решаване на икономическите

“0^^0&ка?а^коно™
“Р°псйс|ита икономическа
оощностТримата председатели
смятат, че по-нататъшните разговри би трябвало да продължат
с участието на всички председатели „ с Председателството
гфр\п

НЯМА ДА СЕ ПОЗВОЛИ
ПРЕКРОЯВАНЕ НА ЮГОСЛАВИЯ
осъществи със един общ
- Каза Лнтс Марковия и доклада пред делегатите на Съюзни съвет договор. Защото, осткъсването
на Скупщината на Югославия
като едностранчив акт би
означавало насилствена промяна
Изчаквана с изключителен гражданите и народите на на сегашните отношения.
и„ТСрСС платформата на Югославия и техните републики
- До окончателния договор
Съюзния изпълнителен съвет за в такава общност и това в
уреждане на отношенията в съществуващите п) аници, биха за бъдещето устройство на
осъществявали
общите
интеротношенията
в югославската
югославската общност бс
0П0ВССтсна на 21 юни пред еси, които са предпоставка за общност няма да да се допуснат
дслсгатитс на Съюзния съвет на всеобщия напредък и вклю- опити за прекрояване на
скупщината на Югославия, чването ни в европейските ин- Югославия, нито ни нейни отделни части, както и нито
становищата и предложенията теграции.
за решаване на кризата в
В
платформата
не
се
говори
ГиГнГг^аншТ %~а
Югославия изнесе председа
===
телят на Съюзния изпълнителен =
съвет Анте Маркович.
- В интерес е на всички
граждани, народи и вародности
и републики Югославия да се
===
дефинира като общност на
суверени републики, като
изложение
своето
В
Ако пък с едностранчиви ак
държава организирана според Маркович специално се спря на
съвременните и демократични словенските и хърватските тове се стигне до промени на
границите, което е възможно
постижения в Европа и света за откъсване и във само със споразумение на
подчертапредседателят на намерния
връзка с това заяви, че това
правителството. Той поясни, че право може единствено да се всички републики и народи,
Съюзният изпълнтелен съвет ще
предприеме необходими мерки,
които ”ще обезпечат условия, че
проблемите да бъдат решавани
по демократичен път и чрез
договори и с това да се открият
пътищата на дълбоки преобра
зования - в интерес на всички
народи, народности и граждани
на СФРЮ”.
И този път председателят
Маркович подчерта потребата от
връщане към конвертируемостта
на динара, като единна югословска монета, за спешно
приемане на предложената
политика,
икономическа
спиране на драстичния упадък
на производството и на
Делегатите внимателно следяха изложението на югославския
обществения продукт.
премиер •
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оброка. А в третата група са
готвачите, конто от тези дарове
ма природата правят храна.
Всеки ден групите си променят
ролята, така, че всеки
парашутист трябва да научи да
събира плодовете, да ги класира
и готви за ядене.”
Всяко "огнище” само се
грижи за из прехраната на
своите чл енове, независимо от
останалите. Този ден "менюто”
не бе еднакъв за всички. А това
зависи от количеството и
кач ест вото наа продуктите, които
са с__
:ъб|рали п о гората и околните
ливад и. Но, па всяко "огнище"
гореха поне по два огъня в
специално от камъни и земя
направени печки. Значи готвеха
се по две яденета. Почти всички

днешните берачи ще бъдат готвачи. И все такадокато трае у^ениета

ПОЧЕРПИХА 11И С-.
ЧАИ И ОХЛЮВИ
Любезните домакини парашутистите не чакаха
много. Своите командири и
гости почерпиха с печени
охлюви и чай от бъз,
хайдушка трева, къпинов
лист и майчина душица. -Да
се подкрепите, другари,
казаха момчетата в сивите
беретки. След няколко часа
донесоха по една питка с
тесто и коприви, топли и
много вкусни. За опит.

вареха супа от косте нурки, а
яденетата при една бяха гювеч
от костен урки, при други месо
от жаби, някои готвеха печено
от змии и гущтер и и обезателно
всякъде ишаш<е питки или
кюфтета от коприви или
планинско зеле.
Командират Богоев с коман
дирите на основните поделения
извърши преглед на "огни
щата”: готвачите рапортуват
пред строя какво са подготвили
за обед. Някаде три, някаде и
четири яденета. Командирът
опитва от всяко ядене, преценява
ре;да и хигиената и им дава
беллежки - добър, много добър
някаде и отличен.
Интересува ни как са
свикнали парашутистите на тези
условия и новата храна,
Командирът на лагера Владо
Иовчевски с гордост ни
осведомява, че досега нямат
никакви проблеми. Нито един
войник не се е оплакал от новите
разбрали найсериозно и най-отговорно я
изпълняват. И веднага личи, че е
така.
Към пл адне е. Пушат се
"огнищата”, Готвят се продуктите събрани от вчера, Пекат се
кюфтетата и питките, Ьерачите
на шах
прод
се
връ
изс
големи
м°ирнба

поделението, по-точно "огнището”. Има какво да се яде утре.
Край всяко "огнище” има изкопана широка дупка, пълна с
костенурки. Живи костенурки.
Те са запас, ако се с лучи
утрешното събиране да бъде
неуспешно. По 20-30 костенурки
пълязт в тези "обори” както ги
наричат войниците. Някои от
тях ше ИМ1Т щастието да осда в
ще завършат
друг ищастието
‘1 ’ >ите
на некан1ените
тенджер
гости.
Към парашутистите се е
приключил и полковникът
пилот Величкович от Белградкачеството на инспектор тоЯ
Жглсда 7Л

?ре?иРТло^НнТ1г“Н"
гущери Ичгнппч^0 З.мии и
новосъбпаиит^ п аНСТ0 на
същинскРаНИТраП„Р0ОсДту,(ТИ *
радост
за

ГрРГта0тГн\Мр'ГрстГ^
от колективния дух който вл№
сРеД парашутистите на Богоев»
извенредните условия . «»»
безлюден планински края.
СТОЯН СТАНКОВ
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ДИМИТРОВГРАД ПРЕД НОВОТО САМООБЛАГ
АНЕ (1991-1996 ГОДИНА)
В МНОГОПАРТИЙНИЯ ЖИВОТ В БОСИЛЕГРАД

ВСЕСТРАННО ОСВЕДОМЯВАНЕ НА
ГРАЖДАНИТЕ

ПОМЕЩЕНИЯ ЗА
РАБОТА НЯМАТ ВСИЧКИ
ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАБОТАТА ИМА ОО НА СПС1

ИЗДАДЕНА Е БРОШУРА С ПОДРОБНИ ДАННИ КАТскп
Б НАПРАЗНО ОТ ИЗТИЧАЩОТО И КАКВО
СТРОИ С ПРЕДСТОЯЩОТО САМООБЛАГАНЕ
ЩЕ СЕ
Наред с големия плакат,
ппизоваващ димитровгралчани да дадат СВОЕТО ДА
на скорашния референдум,
Фондът за жилища, пътища
и комунална дейност,
отпечата брошура, в която
На осем странички всес
транно и подробно осве
домява гражданите за по
строеното от предишното
(1986-1991) петгодишно
самооблагане и какво ще се
строи през следващите пет
години от новото самооб
лагане (1991- 1996 година).
Няма нищо по-убедително от цифрите, защото тех
ните доводи са неумолима
и неопровергаеми. А ето г т.
през 1986 година са пое- ро’ ени 1251 метра канализация,
реконструирани са 452
метра водопроводна мрежа
и изградени 509 метра тро
тоари. Освен това няколко
улици са застлани с чакъл,
сложени са бордури и е
направена ч шмата край
болницата. През 1987 го
дина най-голяма част от
средствата са изразходвани
за изместване на регио
налния водопровод, всле
дствие потопяването му от
язовира в местността ”Сават”. Направени са 519
метра канализация, рекон
струиран е тротоара в глав
ната улица на дължина 3975
метра, направен е малкия
пазар край ж.п. бариера.
Вече през следващата (1988)
година подменен е водо
провода в главната улица от
конфекция "Свобода” до
ж.п. гара на дължина 370
метра, както и в улица
"Борис Кидрич” на дължина
236 метра. Започва модерн
изация на комуналното
предприятие: набавка на
специализиран камион за
извозване на боклука и над
стотина контейнери. За
почва плановото уреждане

на грооищата, а продължава
и
строителството на
канализация - положени са
5“55 16°2 метра канализатръби и подменени
1006 метра водопроводна
мрежа.
През
1989 година ни
„
сполетя епидемията на
ентероколит. Затуй се
ускорява строителството на
канализация - дори в 13
улици на дължина 2985
метра.
Извършава
се
реконструкцията
на
водопроводната мрежа на
дължина
425
метра,
направени са 1285 метра
улици, 2540 квадратни
метра тротоари и 567 метра
канализации за атмосферни

тирани Улици и 7110
квадратни метра тротоари
За само пет години!
При това заплащано е
уличното осветление,
поддъРжани ж.п. прелезите,
Участвувано е.в построяването на новата гимнаЗия " За петте години изразх°Двани са над 99 милиона
на^-нови динари! Наистина
внушителни резултати,
които можеха да се постиг
нат благодарение на

предишното ДА, което
казахме на референдума за
самооблагането.
Това постижение ни
кара и задължава да кажем
и на сегашния референдум
едно малко, но всъщност
огромно ДА!
В следващия брой:
КАКВО ЩЕ СЕ СТРОИ
ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ПЕТ
ГОДИНИ
Ст.Н.

води.

Най-и.тгензивна обаче е
1990 годе1К_. Положени са
невероятни 8783 метра
канализационни тръби,
реконструирани са 1044
метра водопроводна мрежа,
179 метра канализация за ат
мосферни води, дори 1920
метра улици и 86 квадратни
метра тротоари са асфал
тирани!
Със
същия
темп
продължава и през 1991
година
направени са
досега
584
метра
канализация и още 183
метра
улици.
А
строителният сезон с тъкмо
в разгара си.
•Нека напомним: от
делените 2 процента
средства от гражданите са
само част от изразходваните
средства, защото те са били
само УЧАСТИЕТО, за да се
получат допълнителни
средства от Републиката.
И нека ни бъде допус
нато да сумираме резул
татите: 15 141 метра канали
зация, 2927 метра рекон
струирана водопроводна
мрежа, 3641 метра асфал-

МНЕНИЯ

ВРЕМЕ ЛИ Е ЗА НОВО
"БРАТСТВО”?
Динамичните политически, икономически и културни
промени, които в последните няколко години обхванаха цяла Ев
ропа, нашата страна, па и б ългар<ската народност, са толкова
големи,
вече надминаха рам
р ки1те на сега шната програ)мна
ми, че ве
концепция н:а "Братство”. О чевидно е, че е вече теме т ази
концепция,да се промени, толкова колкото е нужно за да може на
ачин на обхване и ония обществени въпроси които днес
истински начин
са най-актуални.
"Братство” не смее да помества сухи, неизяснени или едностранчиво обяснени информации, с каквито днес просто сме

Без самооблагане нлма напредък
НА 1 ЮЛИ - СЕСИЯ НА ОБЩИНСКАТА СКУПЩИНА В
БАБУЩНИЦА

ОТ СЕИТБАТА ДО ЖЪТВАТА
За 1 юли 1991 годиназ в Бабущница е насрочена сесия на
Общинската ск;уп щина. Главни въпроси, които ще обсъдят
делегатите са к;ак е' изпълнен планът по пролетната сей тба и
подготовката за предстоящата жътва
Както е изтъкнато в информацията за сеитбата, последната
е станала с известно закъснение по ради дъждовете. Царевица е
застана на 80% от предвидените площи, с овес и ечемик са
засети 96%, а на фуражни растения на» 100% от предвидените
площи. Трябва да се отбележи, че и Iпокрай това че са били
обезпечени достатъчно семена и изкуствени торове, значителна
част от площите са засати с неатестир ани семена, а не са
хвърлени ни предвидените количества торове, поради високите
им цени.
Изтъква се също, че поради големите и продължителни
дъждове много от посевиите са пълни с плевели. Но и покрай
това се очакват средни д.о6еИВИ.
Делегатите на Общинската скупщина ще обсъдят и
инфор мация за провеждане на жътвата като усвоят плана по
приби райе на реколтата, вече представен на замеделските
кооперации, а ще се поразисква и върху направените
делегатски предложения и въпроси.
М.А.

ПО ПОВОД 20 ЮНИ ДЕНЯ НА ГРАЖДАНСКАТА ЗАЩИТА

ТЪРЖЕСТВЕНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА

В многопартийния живот в Босилеградска община
съществуват неправдини, когато се касае за помещения
на партиите. Освен Общинския отбор на СПС, -който още
от формирането ползува помещенията на бившия Съйз
на комунистите и Социалистическия съюз, останалите
партии в общината: СК-движение за Югославия, Демок
ратическата партия и Демократичния съюз на българите
в Югославия - засега нямат помещения в които да
работят. По-точно казано и имат, и - нямат. Имат иа
хартия, а действително са без помещения.
Неотдавна Изпълнителният съвет на Общинската
скупщина в Босилеград обсъди исковете на тези партии
за обезпечаване на помещения и взе положително
решение. Точно, назначи коя партия в кое помещение да
се помести. Според това решение организацията на СКдвижение за Югославия трябва да има една стая в
помещенията на бившия СК, които всичките (четири)
сега ползува ОО на СПС. Демократическата партия
трябва да се помести в Културния дом, т.е. в помещението
което сега ползува заводът за осигуряване на лица и
имущества ”Дунав”. За ДСБЮ засега решение не е взето,;
понеже както е изтъкнато на заседанието тази партия'
няма статус на общинско организаиране, а статус на мес
тен отбор, и иск за помещения трябва да достави на
местната общност в Босилеград. Доколкото получи
статус на организация с общинско значение помещение
ще получи също така в Културния дом, подчертано е на
заседанието на ИС.
Че едно е желанието, друго действителността
потвърждава и следното: не са регулирани отношенията
между СПС и СК-ДЮ за условията, при които да се пол
зуват помещенията, а Демократичната партия не може да
заеме "своето” помещение понеже "Дунав”, който в него,
както казват, се населил нелегално не иска да го напусне!
Членовете на ИС на ОС застанали на становище
помещението в Културния дом, което сега ползува ТВ
Журналът и Радио Ниш и Заводът за възпитание и
образование във Враня да се даде на Младежкия съвет в
Босилеград, който като младежка извънпартийна
организация е зарегистриран през май т.г. Според това
решение ТВ журналът и Радио Ниш трябва да минат в
друго помещение в Културния дом (помещение което
сега ползува организацията на инвалидите по труда), а
просветният съветник в Основното училище.
Как ще се рещават тези въпроси засега изобщо не е
известно. Всички партии, дори и СПС обаче имат един
общ проблем-нямат по- големи помещения,, в които да
провеждат събрания. За събрания те ползуват една зала в
Културния дом, която е собственост на Културния
център. Центърът за провеждане на едно събрание им
наплаща 500 до 1000 динара. За партиите, които нямат
средства, а почти всички нямат, това е голям проблем.
В.Б.
ДИМИТРОВГРАД

ГРАНИЧНИТЕ
СЪБОРИ
ВСЕ ОЩЕ

под

ВЪПРОС
Макър
че времето „

По повод 20 юии Денят на гражданската защита в Димитровград ^^“годеч“ Др^гомЛ
бе проведено тържествено заседание на Щаба на гражданската от р България наближава, все
защига. На заседанието за значението на тази защита говори 0ще не се знае дали тези

——
проведени.
особено не младите. Липсва му острота, критичност, и свободен
о?Гем"оМ ко™Тпа^т?дър>Ге^ТурМне^истиНт0е ™ перат А
когато се помести малко по-добър текст веднага се надига такава
врява сред догматиците и полтроните от народността, които се
напъват из петни жили да подхлъзнат редакцията на Братство .
Редакцията трябва колкото се може повече да се доближи до
читателските интереси, за да може и в братство г^млпишсГи
оновГко “оВдосРе°“по
причннПс п^емълч^ше^^гТовв,
което” днес се премълчава. В условията когато хората просто са
преситени от разни, често нконтрадикторнн информации, с конто
е^евнИо°гиРатаку’ватмс-«едните тряб^ да се внимава какво се
предлага на читателите. Днес само за истинска информация може
да се намери читател.
Никой не отрича, че "Братство" действува при специфични

.. иседаниет0 комендантът па Щаба Велин Николов на най
добрите през изтеклата година връчи награди, сдоитее Удостоил
Общинският Щаб ПО гРа*Д^“С^а„™чи Са^Колев^ИПЛОМИ
гражДанската защита на СФРЮ получи Сашаколевдипломи
пОЛУЧИХЗ Верица Йорданова, СбфрОНИе ГсрОВ, Петрия Стефанова,
- *
СТОЯНОВ И Общинският „фонд за пътища. Похвали ОТ
Общинския щаб получиха Георги Йорданов, Лена Давидкова, Велко
Сотиров, Иван Кръстев, Жика Иванов и Бранко Маноилов. С: лични
защи^н„ кОМПЛетИ ИЛИ прибор за първа ПОМОЩ са награДе!!1И
предприятията "Циле”, ■Комуналац , Гради» и ГИД
..димитровград»
А.Т.

=»а»кветда«=5

ОФИЦИАЛНО
ПОТВЪРДЕНАТА ЕПИДЕМИЯ
НА
БРУЦЕЛОЗА
НА
ВЛАСИНА

известни и неведнаж потворени и доказани.
В съчета„иссн^итедемократя|Н^и^^пазарни^опрелеле^ния

опредол^нвш.^Тт^вечспз^няш^^читатли все оите пе^знаят ^аква^е

това
колконаим
е неизвестно
и неяс -у
п пата все
решаване
обществените
проблеми.
Хората
все още
още предпочитат
р
да си мълчат и стоят по-настрана от политиката.
ИВАН НИКОЛОВ

В

БОСИЛЕГРАДСКА
ОБЩИНА
НЯМА ЗАБОЛЕЛИ
Д-р
Васил
Захариев, преди няколко дни за нашия
сп ециалист епи деемиолог в вестник заяви, че в Босилеградска
бо силеградския Зд равен дом община няма заболели лица от

Именно, както ни ос
ведоми председателят на
Общинската скупщина в
Димитровград и председател
на съборянската комисия,
Васил Милев, дали срещите
ще бъдат проведени, кога и
къде окончателно ще се знае
на 27 юни след заседание на
двете комисии, което трябва
да се проведе в Драгоман република България.
Неофициално узнаваме, че
има предложенйя традиционата среща, която се
бруцелоза. От тази потайна и
заразителна болест, която във
Ирански околия получи размери
са
на епидемия доссу-а
зарегистрирани 27 души и почти
вичкн са от Сурдулишка община.
Всички са на лечение в здравни
ведомства, повечето от които на
Инфсктивння отдел във Враня.
Да припомним, тази болест
неотдавна се появи
на
животновъдната ферма на
”Власииа-продукт” на Власина.
От заразените животни на хората
се пренася чрез пряки контакти

провежда край село Долни
Криводол да бъде закрита,
понеже значително е намален
интереса за тази среща сред
населението и поради все поголемите загуби на гостилничарското предприятие по
време на същата.
Що се отнася до срещите,
които се организират в
Димитровград и Драгоман
също неофициелно се пред
лага да се организират една
година в Димитровград, една
в Драгоман. Тази година
срещата би била органи
зирана в Драгоман, както и
досега към края на сеп
тември. Но дали тези пред
ложения ще бъдат приети
или не остава да се види след
заседание на двете комисии,
което ще се проведе на 27
юни в Драгоман. Вероятно е,
че оправдания за закриване
на срещите сигурно ще бъдат
намерени, но все пак трябва
да се размисли и една хубава
традиция да не се прекъсне
така лесно. Напротив, защо
не се намерят нови форми и
съдржания същите да бъдат
обогатени и да привлекат
гражданите от крайграни
чните селища с цел добро
съседските отношения да се
задълбочават в полза на
двете съседни страни.
А.Т.
или чрез месо и млечни продук
ти. При хората се манифестира с
висока температура и потене и
страдат виталните органи. Тъй
като се касае за сериозна болест
около 300 овце на ферм ата и
десетина крави са изгорени.
Полагат се усилия епидемията да
се обуздае.
в Босилеград са мобилни и
Здравният дом и Ветеринарната
станция.
Директорът па
станцията Иван Стоев казва, че
засега няма еллучам на тази
болест всред добитъка.

ав.
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СЪВРЕМЕННИ, НАЙ-МОДЕРНИ ОБЕКТИ, С КОМНЮТЕРИО
)БСЛУЖЙАНК И ВЕЖЛИВ ПЕРСОНАЛ

решават да го "свропеизират”. С
вътрешна реконструкция, подменяне на пода е мрамор и
самодоволствис от постиг обложка на стените е ламперии,
преразпределение
и
натото. В "Балкан” - Димитро- еа
на
вградтази аксиома са разбрали в офункционализиранс
помещенията,
е
въвъжданс
па
същностното й значение, па
комшоторно обслужване на
Съвременният туризъм и
туристическо обслужване не
пито
застои,
търпят

времето! Колкои да е хубааешш
обект колкото на пръв поглед да
изглежда добре - той може да
станс още по-хубав, още поприветлив и по-привлекателен.
Минавщите през граничнопункт
пропусквателнйя
;’Тридинъе” наистина имаха
похвални думи за обекта на
"Балкан”, построен преди
години на този пункт. С
архитектурния си изглед, срав
нително високата култура на
обслужване и вътрешния амоиент, той бе приятен кът за
почивка на път към Европа,
Изхождайки
именно от
схващането че те са източната
зрата на Европа, в "Балкан”

туристите, не само че сс
улесняват транзитните туристи,
но сс създава европейска
абстановка, същински уют.
И ме само това: обектът
потъва в зеленина, уреждат сс
зелени площи и цветни алеи. А
за онези, които предпочитат да
бъдат на открито, направена е
обширна тераса е модерни
навеси, предпазващите от
палещите лъчи на слънцето.
в "Балкан” вее още не са
изчислили колко ще струва тази
реконструкция: за тях е
съществено да привлекат
възможно повече туристи. И са
се погрижили и обслужването да
издигнат на по- висока равнище

(е доспсциализация на кадрите),
да им предложат богат мешо и
разнообразна карта е напитки.
Благодарение на комшоторно
обслужване (заедно е митпирата), престоят се съкращава
за двойно по-късо време. Същата
компютризация се въвежда и в
обслужването на останалите
(моторизирани) пътници.
ПА
ПРЕДАДЕНО
"ГАЦИНОТО
УПОТРЕБА
КАФЕНЕ"
слсд няколкогодишна
адаПтация, преправка и
доизграждане, на 20 юни т.г.
0фициал,|0 на употреба бе
предадено "Гациното кафене”,
запазвайки частично лицевата
фасада към ул„цата, това
заведсиис получи ново "лице",'а
вътрешността му напълно е
преправена, така че градът
получи още един приятен кът за
развлечение. С около 250 места в
закритите помещения и е около
50 места под открито (тараса
към улицата и тараса в двора),
вече няма и помен от
нсуютно
някогашното
заведение.
Освен това на приземния и
първия стаж са построени
съврсмсни делови помещения, в
които също обработката иа
сведенията
ще
бъде
компюторизирана.
За обслужването иа този

обект на пета стенен
специализация за сметка на
са изпратени
четирима сервитьори и трима
готвачи на дошколуваис.
АБИЦИОЗНИ ПЛАНОВЕ
В"Балкан" не се задоиоляпат
само е тона. Предстои модерн
изиране на обект "номер едно н
града, както и поостроянапсто
пай- вероятно па бунгала и
адаптация на обекта край
Погаиовски манастир. Засега тук
желанието се изчерпва е
построяване па тараса и модерн
изиране па обекта, както и
уреждане на плаж за туриститеизлетници. В околността на
Погаиовски манастир "Балкан”
разполага е над слип хектар
площ, предимно борови гори.
Строителството на този
обект ще станс след приемане на
идеен план, чиязо основна цел е
съчетаване на обекта е природ
ната среда, относно ненару
шаване на естествения амбиент в
околността на Погаиовски
манастир.
Очевидно, в заключение
може да изтъкнем, че в "Балкан”
наистина желаят да станат
европейски образец па турис
тическо- гостилничарска
организация. И не само желаят
а вече по широк път вървят към
тази цел.

II ТРУДОВАТА 1'ЛИПИПЛ НА ШШКТКЖПЛТА
ИНДУСТРИЯ ОТ НИШ В БОСИЛЕГРАД

ДО ПЪРВИ ЮЛИ НА
ПОЧИВКА, А СЛЕД ТОВА?
„а
Псизиестност га
трудовата единица миро
водство па ШШ,- к°|л
загори на Електронна а
индустрия от ниш
Босилеград
,ю.

ни отказаха, което неминуемо доведе до застой щ
производствения процес, а
лруГа програма нямахме, „
^ 0|Ц(. нямаме. Затова и
по- нататъшната.съдба вд
цеха е под въпрос/ Иа к

МпчпоЛказаноВ50-те раЬотпика от Т м4й миналата
година са на принудителна
почивки, а машините а
застой За този период
Потниците приемат 80 на
Р;1
сто от средния личен доход
в предприятието в рамките
па което стопанисват (СъеДинителни части), обаче
със закъснение от три четири месеца. Преди песетипа дни получиха личните
си походи за януари т.г.
Зашо дойде до прскъсванс на производствения
поонсс в тази трудова елипипа за която само няколко

чки сега ни дадоха решения
за почивка да началото на
10ли, а след това изглежда,
кой от къде е - подчерта
Велинов.
1 Сотир Сотиров, пред.
седател на Изпълнителния
пвст на общинската скувшима „ Босилеград по
пъ1|р0са за по-нататъшната
ма тази трудова едини11а нй уведоми, че все още
се „редприема г съответни
мерки за изнамиране на
някоя производствена Про
грама. Досега в това отношение са контактирали е
няколко предприятия: е

Ст.Н.

кооперация. Съвсем по- инакви
ТРАНСФОРМАЦИЯТА НА "СТОЧАР"
несъстоятелно. Второто им пък
резултатите в Изатовци и
решение да се проведе референ- са
Брайковци (гласували заедно).
дум се показа като оправдателно.
Там от 37 души - 12 са били за
Да посочим конкретните едИнна, а 25 души са били
СЪЗДАВА СЕ ЕДИННА "Кооперант", и частните резултати. В "Кооперант" от пр()Тив. В Моинци пък от 14
1ЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ С коопериращи селскостопански общо 545 гласоподаватели са души . всичките са били против.
ГРАДИЦИОННОТО СИ ИМЕ производители казаха ДА за гласували 525 души. За единна в Смиловци от 49 души - 45 са
’СТОЧАР”
И единна кооперация.
кооперация са били 317, против били против, а в Куса врана от
САМОСТОЯТЕЛНА
Известно объркаване имаше, - 195 и невалидни гласове е 26 души само 9 са били за единна
ГЬРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ понеже работническият съвет иа имало 13. В "Нишава” от общо КОоперация, докато 17 са били
ТЪРГОКООП” НЕ САМО ОР- "Кооперант" (на първото си 220 гласоподаватели - 180 са против
'АНИЗАЦИОНО,
НО
И заседание) не прие референдума, гласували, а от тях 148 за една
Основната поичина. че в тези
1РЕУСГРОИСТВО В РАБОТАТА „0 на второто се определи за земеделска кооперация, докато
са^билипоотиве
Състоялият се на 15 юни, него. Кой
и защо от
само 32 души са били против. “ното задл” а из*
ази година, референдум в Кооперант
беше против
Интересно ще бъде да купената селскостопанска
•■ложната
земеделска, референдума, относно срещу посочим как са гласували и продукция. Изяснилите се
фганизация "Сточар” е три ос- създаването
на
единна някои села. В Сенокос например против една кооперация са
ювни
организации
- земеделска кооперация, може би от 30 ДуШИ . всичките са разчитали че ако има две ще
Търгокооп”, "Нишава” и сега и не е най-същественият гласували ,А
Височки има конкуренция, а тогава и
Кооперант” - даде ясен отговор въпрос. Най-същественото е, че дд0 0
22116 са за епимна. заплашеното би било по- редов|а дилемата: дали в бъдеще на мнозинството (при "Кооперант
“ °„п1, „16 са 33 еди||ма’
л
,
ериторията на Димитро- 60,30 на сто, а при "Нишава” четирима против и две листчета но. Дали.
Да
кажем
и следното: преди
градска община ще стопанисва дори 82 на сто) се определи за “
в Желюй1а °т М
дна или две земеделски една земеделска кооперация и е г.?1)!!!." вс"]!!!!!те Са били За' глас2'ванет0 еимало агитации,
ооперации, покрай вече това потвърди, че първото ращ0™ поло*е||ис е и в разбира се на ухо , чиито
съществуващата една
- решение на работническият Скървеница - от 27 души - доводи главно са мълви, а между
Видлич”. Именно, мнози- съвет на "Коперант” да не се всичките желаят в бъдеще да
агитиращите е имало и заети в
ЮТВОТО заети и в "Нишава” и в провежда референдум, е било сътрудничат само е единна
Кооперант , които са имали
— — свои лични причини.
Както и да е: референдумът
В СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗГРАДНЯ” В БОСИЛЕГРАД
успя напълно: в бъдеще
"Нишава” и "Кооперант” са
единна земеделска кооперация,
която ще стопанисава под
традиционното си име "Сточар”.
В общественото предиСпоред тази програма тук основание, обаче сега няма
Занапред остава С резулиятие
"Изградня”
в годишно би се произвеждало средства, а и сами незнаят кога татите на референдума ДВ бъпат

РЕФЕРЕНДУМЪТ УСПЯ

ПОЛОЖЕНИЕТО СЕ ВЛОШАВА

а°моЛч\ГРпрДмм1?мат™Л о? метрТ^париранадкъл и"над 25 “рограмТастам^ нашата по“ за"ознати Двата работнически
есец на месец положението е хиляди различни видове бетон- нататъшна съдба е съвсем неиз- СЪВСТа (на "Нишава” И на
зе по трудно. Отчетената загуба ни тухли. Инсталацията, вестна - добави ВЕЛИНОВ.
"Кооперант”), след ТОВа ще се
о заключителния баланс за из- включвайки и необходимите
да кажем и ТОН1 ЧР „ ппигтъпи към ппппржпянр на
еклата делова година од 770 машини според настоящите предпри ятието сега
’
пристъпи КЪМ Провеждане на
има около предвидените законни постъпки
иляди динара, сега според цени, възлиза на около 10 юо работника, а рзаб ота имат в
римесечните
финансови милиона динара,
които Крагуевац На теоитооията па след референдума.
Основното обаче е да се
ГоИ$илТиединРарГот доГга "редприя™ет° >««=■■
Босилеградска община няма
гоана поештиятието макъо^че
' пРоекгьт на програмата, работа а тъкмо тук работата е
схване едно: не е достатъчно
ма швестниРининиатави заРиз- въз основа на наши Данни, изгот- най-доходна Това потвърждават
само
организационното
изам^т настояшйа к?иза вн преприятието "Симах" от следните данни: Предприятието
преустройство, за да се задоволи
едоимъка на средства осуетим ^“=рен“
” еДИН Раб0™ИК' “° раб°™ във
вътрешността
месечно
заплаща
законната
форма, а В бъдеше
еализирането им. Към това ако
ИХМе На
ше бъпе нрпб
обавим и факта, че поради очакваме н?говатаФ Д " °еГа пътни.около 2000 динара, квар- далеч повече
‘ “Д,, Щ®РЪДе Не0°'
бщото безпаричие, все по-труд- ОЧ4КВ<1ме неговата дума. Неот- тира и храна около 4000 динара
о се обезпечава работа, а в давна по този въпрос, бяхме с и личен доход около 3000 х°ДИмо преустройството на
пр
едседателя на Изпълнителния динара. Тези средства, с работата, за да не се изневери
осилеград и въобгще няма,
към
Общинската изключение на личния доход, доверието на селскостопанските
оложени ето вместо да се съ вет
одобрява се влошава.
стаТ^^ТъТТон^а™^ би°били0изап/гатите тогава не би "Р^водителите и ца заетите в
-На къде ще му е кр аят и сам разговоряхме, обаче конкретно били равни на минимален личен Двете Организации, КОИТО са
езная. Ние наистина, и в тези нищо не получихме. Казват, че доход около зооо динара, а гласували за единна земеделска
рудни за стопанисване условия, програмата има икономическо много по-големи.
КООПераЦИЯ
редпр иемаме съответни мерки
М.Я.
а изл изане от кр изисното
• Ст.Н.
оложение, обачее тяхната
еализация не зависи с амо от
ганизацин не спазват своите
ИЗ
ТО
"БОСИЛЕГРАД”
В
БОСИЛЕГРАД
ас. Ние нямаме собествени
решения, т.е. не искат от
заплатите да изчисляват
редства, а средства няма и
епубликанският фонд за
кредитите и да ги заплащат, а
а сърчаване развитието на
някои хора нарочно не връщат
кономически неразвитите
кредитите. В това отношение и в
оаища - подчерта ди ректорът
предприятието не е реагирало иа
време.
а
това
строително
редприятие,
КИРИЛ
Общественото предприятие за "забравили” иа дълга си, неотдавДлъжнивите
ппяпкп»
оборот, производство и услужна на работници от предприятието еден
че т*
са "РеДУпрЕПИНОВ.
Ииак, става дума за програма Де{*иост "Босилеград"
в търсеха длъжниците по
в цр^игйего
1 отваряне на инсталация за Босилеград
почрай предприятята и организациите че ще почакат още известно време
шарация иа четири вида чакъл миналогодишните, загуби от
™■--Доколкото не
правене на толкова вида бетон- около 2 900 000 Динара и ос- 2^??“ *
е трябвало да дълговете ще предприемат н
и тухли. Програмата обхваща и таиалитс трудности, пред които е
върнат отдавна^
законни мерки, т.е. ще ги дядат на
Защо хората не върщат съд. Работници в "Босилегоал”
ро извеждане на кварцов пясък, изправено все още не може да
ой то се намира в чакъла по събсрс сР<Дствата от гражданите, кредитите, които потеглили? В негодуват на това поведение на
:ушичка река и другите места в които отнето потеглили кредити. "Босилеград” казват, че едно клиентите си. Още повече ако се
бщината и за който има голямо Касае “ м окол® 100 000 Динара число от дължниците им не има предвид, че от нова година
нтересоюние, не само в нашата «?’^ "“луяя.ят з.плятя, другя насам приемат мяикмални ли-шн
гранд, но и в чужбина.
“В“*Т
получааат минимални лични доходи.
*
като
длъжниците
били доходи, един предприятия и орВ.Б.
страница

"ЗАБРАВИЛИ” ДА
ВЪРНАТ ДЪЛГОВЕТЕ

В бившия цех за ПВЦ-кондензатори:
В производственото хале преди; сега тух няма работници
месеца-преди машините да
спрат, се казваше че е рентабилна, а кондензаторите
търсена стока и каква е понататъшната й съдба? Отговор на въпроса потърси
хме от ръководителя на
единицата Дане Велинов Настъпилите общественополитически и икономи
чески промени пряко се
отразиха и върху стопан
ските промени не само в
нашата страна, но въобще в
света. С оглед на това,
всички наши купувачи на
кондензаторите отведнаж

текстилната индустрия
"Зеле Велкович” от Леско
вал, "Електрон” от Белгра
е фабриката за про»-водство на килими от С: ■:
Пазова, "Пети септембар"
Сурдулица, едно предп)ятие от Съветския съюз, ■
братята Карич и други. О.
всичко това само обещания,
а конкретно нищо, маши
ните стоят, работниците не
работят. До кога никой оп
ределено не може да каже.
Все пак Сотиров казва, че е
оптимист, че някоя про
грама вее пак ще се намери.
М.Я.

БОСИЛЕГРАД: ИЗ ДЕЙНОСТТА НА КОМУНАЛНОУСЛУЖНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ "УСЛУГА”

ПЪТИЩА, ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ
В комунално-услужното
предприятие "Услуга” в
Босилеград подчертават, че
в условията на пазарната
икономика и извънредно
кризисното положение
всяка работа е добре дошла.
Друг избор ние нямаме, ако
искаме да устоим ще
работиме всичко каквото
намерим. Достатъчно е ако
тази работа дава доход подчерта директорът на
предприятието
Иван
Тончев. Всъщност на този
девиз се обосновават
заплануваните задачи и ак
тивности за работата ИМ
през настоящата година. С
тези
определения
предприятието
досега
успешно стопанисва без
загуба, но не и с някои подебели акумулационни
средства.
Понастоящем
пробиваме
Л и п а - Б о с и'л е град Махала
на
дължина 3 до 4 километра, а
! лррди това Работихме мах
ленски пътища в село
и пътя
п°ъРтя до
п е““'
^вършихме
и
гробищата
в
I километра? "а льлжина от 2
- Освен това отначалото
на годината макар, че
времето доста ни
попречи,
довършихме ®одопроводната
мрежа
в
село

която
Райчиловци
миналата
започнахме
година на дължина от около
1200 метра и водоводна
мрежа в Босилеград, квар
тал "Магурка” на дължина
от 42 метра, както и
водопроводна мрежа в квар1"ал "Орище” на дължина от
около 80 метра. Или, общо
от началото на настоящата
година построихме и
предадохме на употреба над
1300 метра нова водопровод
на мрежа - добави Тончев.
на
Директорът
предприятието ни уведоми,
че покрай вече посочените
активности от началото на
година,
настоящата
комунално-услужното
предприятие "Услуга”
довърши уреждането на
улица "Първомайска”, а сега
върши уреждане на улица
”29 ноември”, както и
Уреждане на канализацион
на мрежа за атмосферната
вода. В плана е запланувано
на
и
изграждане
канализация за фекалии на
улица "Първомайска” и
"Параловски път”. Средства
за всичко това се обезпачават от местното
самооблагаиие, общинския
фонд и лично участвуване
на гражданите.

МЛ
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ГИМНАЗИЯ
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УЧЕНИЦИ НА
ГИМНАЗИЯТА
ОТ
ЦАРИБРОДСКО

к
V;
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ПО СПОМЕНИ НА ЦВЕТАН ДИМОВ
Кои бяха ученици в шестокласната
гимназия в Цариброд от Славиня, Висок и
останалите села на Царибродска околия?
По времето, когато аз се записах в
гимназията, споделя Цветан Димов, записаха
се и много ученици от Славия, Висок и
цялата околия. Традицията, създадена вече в
нашия край, да се учи гимназия продължи и
след присъединението на Цариборд и
околията към Сърбия, относно Кралство
Югославия. Гимназията съществуваше вече
35 години.
В а клас през 1926 година бяха Гърга
Найденов, Никола Стефанов, Венета Делчева,
всички от Славиня. Когато се прехвърлих в
”А” отделение там се запознах с Александър
Михалков от Желюша, Благое Стоянович,
от Цариброд, Петар Станкович, Асен
Пайташев от Цариброд, отличен ученик.
Както, казах, замина за България. Анка Жив-

Г

кович> сестра на Крум Живкович, Любинка
Герасимович, Мария Васич, попадия, Лидия
Петрович, беше дъщеря на един бербсрин'
Василка и Цвета, не мога да си спомния
фамилните им имена. Къщата им беше зад
черквата. Цветанка Костич зная от трети
клас, след това Жана, която живееше край
млина...
Вече казахте, че критерия в гимназията
бил строг?
Да, критерият беше строг. Най-добре
говори това, че в първи клас бяхме 52
ученика, във втори 36 ученика, а в трети само
25 ученика.
Учениците се изключваха за малки
провинения, а оценките по предметите бяха
строги.
Ще ни посочите ли още някои по из
вестни ученици од нашия край?
В ”б” клас с мене бяха Мирко Джунев от

п

,4

>.<

Отличен ученик в гимназията и
първенец във Военната академия:
Марин Болсвски
Славиния, Григорие Малчич, Мита
Найденов, Никола Стефанов, Миодраг
Джурич от Пирот и неговият брат от Пирот
е учил гимназия в Цариброд. В IV клас бяха
Тодор Алексов от Криводол, отличен
ученик, Костадин Йотич от Г.Криводбл,
също отличен ученик, след това спомням си
за Методие Йованович, брат на Киро Апос
толов, много добър ученик, Веселин от
Г.Криводол, зная, че VI клас завърши в
Зайчар и Дика Първанов от Г.Криводол
завърши гимназия в Зайчар.
Вече ви разкавах за Марин Пайташев,
твърде способен ученик и Тодор Спасов Литкалото от Цариброд, който се представи
с хубави разкази за Цариброд. Сега живее в
София и неговата сестра Зага Костич, живее
в Пирот.
В VI клас мога да посоча ученика Петар
Станчич. Стана известен музиколог и също
отлични ученици Гроздан и Марин
Болсвски, Виолета Петрович, сестра на Перо
!ДОаеца и подчертавам, че Тодор Тошич беше
отличен ученик, след това завърши Военната
академия в Белград и стана полковник. Сега
вероятно би бил генерал, но в кариерата
прекъсна го Резолюцията на ИБ. Зная, че бе
арестуван и известно време прекара на Голи
оток. Сега живее в Белград и е издал няколко
стихосбирки.
Богдан Николов

Цветан Димов като класен наставник в Царибродската гимназия след
освобождението
_____ ______________
нататъшно школуване НА КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА В ГИМНАЗИЯТА слаби ученици които при добави
Григоров.
обикновени условия е
”ИВАН КАРАИВАНОВ” В БОСИЛЕГРАД
траябвало да повтарят,
Сумирайки общите
обаче с оглед, че специал резултати през тази учебна
ностите им са пред зак година колективът на това
риване, както подчерта средно училище подчерта,
Григоров, са имали по-благ че известни проблеми с
От 307 ученика от първи до четвърти клас, 67 са с критерии при оценяването. години съпътствуват тук
за няколко обучението. Цреди всичко
отличен успех, 67 с много добър, 91 с добър и 8 със Отделно
задоволителен, или 233 ученици са с положителен успех, ученика от машината става дума за недоимък на
57 са на поправителен изпит 1 неоценен и 16 повтарят специалност във втори клас съвремени и обзаведени
паралелка, която на края на кабинети, отделно сега за
класа.
учебната 1990/91 година е формиращата се гимназия.
Заплануваните възпитателно-образователни активнос отчела най-слаб успех. Тук Липсват
и отделни учеб
ти успешно реализирани. Поправителните изпити ще се от 48 ученика едвам 50 на ници за първи клас на
проведат след 20 август.
Кюстендил. До занчителна сто навреме завършиха гимназията, и препода
В гимназията "Иван степен са подобрени и учебната година, а ос вателите ползуват стари
Караиванов” в Босилеград, съгласувани критериите таналите 50 на сто са на учебници. Училището в
учебните занятия приклю при отделните преподава поправителни- изпити.
това отношение е предпри
чиха. През миналата сед тели, както и условията за
Ч Естествено е, че най- емало, а и занапред ще
мица Педаго-гическият работа. Училището работи остри
сме предприемат съответни
критерии
съвет сумира резултатите и в една смена, с което бяха прилагали към учениците мерки, преди всичко да се
изпъл-нението на възпи създадени по-добри условия
приспособяват и употре
тателно-образователните за провеждана на допълни от първи клас на гим бяват онези нагледни
Това и занапред ще средства, които училището
активности. Обща конста телното и добавъчно обу- назията.
го
правиме.
Защото
това
са
тация, според думите на чение и работата и ученици, които трябва да вече има, а едновременно
Директора на това ве различните видове на сек подготвяме
по ще се обезпечават и нови.
за
домство, ГО НЕ ГРИГОРОВ, ции и кръжоци.
М.Я.
е че осъщес-твеното през те
Инак, от 307 ученика от
чение на учебната 1990/91 първи до четвърти клас с
НА
КРАЯ
НА
УЧЕБНАТА
ГОДИНА
В
ОСНОВНОТО
година е на желаното рав пех класа завършиха 233
нище. Успехът по отноше ученика или 75,9 на сто. От
ние на предходните години това е отличен успех са 67
сравнително е по-добър, ученика, толкова са и с
също. много добър успех, 91
Дисциплината
Възпитателно-образовател
ученика са с добър, а 8 със
ната програма, както и задоволителен успех. С по
запланувания фонд часове, една или две слаби бележи
Завърши още една учебна такава. С учебниците няма да се
съгласно закона за средно има 57 ученика и те след 20 година в основното училище разделят 36 ученици с по една
образование и възпитание август
държат ”Моша Пияде” в Димитровград. слаба бележка както и 28, които
ще
са реализирани. Реализи поправителени изпит 1 Учиническите книжки са раз
рани са и другите видове ученик поради болест е делени и за над 91 на сто от
извънучилищни активнос неоценен, а 16 ученика с
безгрижни сигурно ще бъдат 440
ти. Успешно е реализирана повече слаби бележки неговите ученици започна дълго
и договорената програма по повтарят класа. Характерно очакваната ваканция. От 1095сътрудничество с ЕСПУ е, че повтарящите ученици ученици ' на училището
е„
"Неофит Рилски” от град са само от първи клас /от безгрижна ваканция ще прекарат задоволителен усп^х
трябвало
да
помислят
какво
Кюстендил /РБ/, което се трите
998.
"Безгрижна”
вероятно
ще
на
паралелки
провежда в рамките на гимназията/. В останалите бъде и ваканцията за 31, които чака !Д>ез следващата Учебна
крайграничното сътрудни класове, където се обучават повтарят. За тях, както личи, и година, тъй като са най-близо до
чество между Босиле- ученици от повечето цялата учебна година е била поправителните изпити.
градска община и Общин специалности макар, че има
ден съвет на град
ския

ОТ 307 УЧЕНИКА
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И БОГ ДАВА, АМА В
КОШАРА НЕ
ВКАРВА
(ПО ПОВОД "ОПАКОТО НА ВЪПРОСА: МАЙЧР
ЕЗИК - ЩО Е ТО???”
В-К "БРАТСТВО”, НИШ, 14 ЮНИ 1991 ГОД.)
Никога до сега толкова пъти не съм чел собствен текст, и
си призная, всяко следващо четене ме уверява, че не съм каз
нищо нередно в коментара ”На чужд гроб без сълзи се плаче”, кое
да не съответствува на действителността, сиреч на истината. Пие ■
по съвсем конкретен повод, коментарът се позовава вър
конституционните права на нашата народност, които не отрича
колежката Зденка Тодорова-Свиленкова а даже ги потвържда
цитирайки член 32 в Конституцията на Сърбия.
Свиленкова твърди, че ”има нещо нелогично в третмана
майчиния езии, което отстъпва (бих казал направо е в разрез)
принципа за равноправието на една народност в ползуването :
майчиния език в обучението. Съгласен съм, но нека ми бъде пс
волено да отбележа, че тая нелогичност не е наложена (
Конституцията, законите или от държавни органи, а именно от н
самите. При това не съм сигурен, че само ”в ръцете на чинс
ническо-бюрократичния апарат” бе камшика, който се стоварваг
върху изкуството, културата и образованието на езика на наша
йародност. В името на истината трябва да се признае, че може *
по-силно от него "грижовните майки и татковци” с пълни уста
опълчиха против ”неравноправието на дечицата им” по отношен
на сръбчетата, (за практиката на другите народности в Сърбия .
искаха да чуят), с които целеха да бъдат напълно равноправни,
що за равноправие е, когато моето дете, само защото е българче 1
народност, трябва да изучава един предмет повече, да пише пове
домашни работи, писмени упражения и да си блъска главичката
български (майчински) език?
В името на свещената истина не бива да се прекалява и с ”та!
темите”, защото историята не започва с нас, и с’новите демс
ратически процеси в страната” все пак не е сложено началото ! ^
света, както твърди колежката Тодорова-Свиленкова. А истина е,
на страниците на седмичника ”Нин” бе поместена статия е
уважавания колега Асен Лазаров и то точно по времето кога'
преди повече от едно десетилетие се водеха най-ожесточени'
разпри за въвеждане на Димитровградския модел на двуезичк
образование. Доколкото си спомням Лазаров посочи още тогаг
всички негативни последици от тоя подход към майчиния език, ь
само от вътрешно- политическа гледна точка, но и с
международен аспект. И нека да се каже откровено, че никой с
републиканските институции, както просветни така и държавне
политически, дори не упрекна автора на една такава стати:
Следователно, още тогава, тоя впрос не бе табу тема.
Държавата като такава обезпечава условия за школуване и н
начални учители на български език и дори катедра къ.
Филологическия факултет на Белградския университет, всичко
цел народността ни пълноценно да се радва на нацйонално раи
ноправие съгласно Конституцията. На лице са, значи, всички прел
поставки за практическа реализация на конституционите разпорел
би. А това че ние самите не желаем да обременяваме дечицата ск
много ми напомня на народна мъдрост ”И бог дава, ама в кошар
не вкарва”.
Що се пък касае за катедрата по български език къ!
Филологическия факултет в Белград, мисля че е нескромно да с
сравнява с "групите подобни на онези за немски, френски
английски... Като филолог по професия имам почти пълн.*
представа за доприноса на българските поети и писатели,
езиковеди и други, към съкровищницата на световната литератург
и наука, но истинолюбието ме кара да си призная, че все ощгбългарския език не е световен, каквито са английския ил1
френския, нито пък език на техниката, какъвто е немския. Ако беш
така както твърди колежката Тодорова- Свиленкова, къч
Белградския университет би трябвало да има и групи за афганис
тански, виетнамски или финландски език например. Следователно
не виждам никаква друга причина за съществуването на "група-й
за български език” освен факта че той е език на една съседна на.
Югославия държава, и че в нея съществува българска народност.
Ванче Богоев
УЧИЛИЩЕ В ДИМИТРОВГРАД

УСПЕХЪТ МНОГО ДОБЪР

братство

• » юни ми

Средната бележка в учиЛището е по-добра от миналата,
родина и през последните
много добър Преди
добър успех тази година са
показали учениците от 1У1,
които имат средна бележка 4,38,
а най-слаби са тези от У112, със
средна бележка 2,55.

В училището има 16 с ”3укова диплома”, един с диплома
"Спартак” и 6 с диплома "Стеван
Мокраняц”. Най-голям брой от
учениците - 1071 имат пример но
поведение, осем много добро,
десет са добри, на един ученик
поведението е задоволително,
докато на трима незадоволява.
Отсъствията са намалени, но все
пак средно на ученик се падат по
22 отсъствия.
През изтеклата учебна го
дина учениците са събрали 7990
кг старо стъкло и 6720 кг стара
хартия и засадили 5000 борови
фиданки. Осъществените
средства обалче са минимални.
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ПРОИЗВЕЖДА СЕ НОРМАЛНО, НО ТРУДНО СЕ НАПЛАША
Характерно за сегашния момент на
"ГИД" в Димитровград е, че се произвежда
ма;дор татъчно. Осна т»ле оборот и работа има
новен проблем си остава о баче н аплащането,
на
бн
понеже платежоспоссобността
предприятията, дължащи на ГИД и изобщо
на цялото стопанство в страната, не се
подобрява Дори се получава впечатле ние, че
положението в тази нас ока все повече се
изостря. Доста се закъснява в откривването на
акредитиви за внос на суро вини и
възпроизводствени материали, понеже и
банките се намират в трудно положенше,
въпреки че ГИД чрез износ е обезпечил. Все
_
по-често банките са в "блокади”, въпреки че
ГИД е коминтент и при "Югобанка", и при
"Беобанка”. При една такава двойна блокада
/и на едната, и на другата банка/ реално е да
се очаква и застой в производството.
Засега обаче производството пр отича
напълно норма1ЛИО и редовию и за
едстоящите
два месеца ГИДе договорил
пр
ко шлектно производството, Износът е
КОМ
доб-гьр и тук плана се изплнява стопроцено. дори има изгледи да бъде преизпълнен,
тово,
тъй като веч е са до го в орени някои производства за А)нглия и Ш|веция - в Англия ще
се изнасят гумотехниически стоки, а в Швеция
- обувки,
>ув> относно бо туши. От друга страна,
раз ши рява се асортиментът на сто ките на
съветския пазар, па оттук "ГИД” очаква да
преизпълни плана на износа на стоки.
УСВОЯВАНЕ НА НОВО ПРОИЗ
ВОДСТВО
За да отговорят на изискванията на
пазара, в ГИД интензивно се работи върху
усв ояването на нови производства. Засега е
усв оена програмата за производства на сита
за мин ната промишленост и вече има
наложени искове за редовно производство
програма за валяци за графическата
промишленост, чието произвол ство е акцептирано и от есента може да се очаква редов
но производство.
Може да се каже, че "ГИД” междув
ременно е решил въпросса за управителна
сграда, тъй като от армията със стоки е
закупил сградата. Както изтъкват в "ГИД"
то ва е допълнителен усп ех в условията на
об ща неплатежоспосо бност.
ЧРЕЗ МОДЕРНИЗАЦИЯ ДО ПОКАЧЕСТВЕНА РАБОТА
В предприятието се изпълнява отделна
програма, целеща повишаване качеството на
работата и подготвянето му за обща халогизация /смисълът е да те поеме
коопериращия на базата на качествена про
дукция, сроково изпълнение на задълже
нията и сигурност висока технологическа
организираност/, която както се очаква, че
ще настъпи след заживяване на единния
европейски пазар.
Във възка с това ” ГИД” предпр иема
мерки за модернизация на определена част
. но контрола на
на производството, ос обе
качеството и сама та лаборатория. С
досегашниите активност и прераздпределение на рабо тите, както и чрез естествения
отлив, успе шно е намален реж!ийния персонал с о коло тридесетин а рабо!тници, за
сметка на което се идва до подоб рение на
качеството в работата на всички слуужби.
ГРИЖИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И ПЕРСПЕКТИВА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Рез Ул тате на стопанската дейно ст на
"ГИД” условията на изострена до крайни
предели финансова криза са добри. Р езервът
на материали за производство е сведен до
минимум, а производството се базира на
стриктно покритие на договореното . Затуй
може да се каже, че залежали стоки
с
почти

- ОБЩАТА НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА СЪЗДАВА
ТРУДНОСТИ НА "ГИД”, КОЙТО ИМА ВЪЗМОЖНОСТИ И СИЛИ ДА
ИНТЕНЗИВИРА ПРОИЗВОДСТВОТО

НАЙ-АКТИВНИ
КРЪВОДАРИТЕЛИ
В гумарската индустрия ”ГИД” в Димитровград болшииство от нещата са "най". Най-много заети, най-много спортмс.«...л най-много кръводарители! Само на последната акция по
кръводаряване, проведена през декемрви миналата година, 230
заети от гумарата са дали тази ценна течност, а в предприятието
са регистрирани 730 кръводарители. Те щателно са регистрирани
и но свяко време може да се види кой кръводарител коя кръвна
група има, така че в случай на необходимост, изненади не могат
да се случат. При всяка масовиа акция по кръводаряване се
явяват по десетина нови кръводарители. Това само потвърждава
иа дело готовността иа заетите масово да се включат в най-хуманката акция, която ежегодно два пъти се провежда на територията
иа общината.
Какъв е отзивът на димитровградските "гумарци”
достатъчно е да се посочи, че процеитуално те <са първи не само
в общината, но и в Република Сърби я по броя иа
кърводарителйте. За това също красноречиво говори и фактът, и
че на последното тържествено заседание кръводарителите ог
"ГИД” получиха 74 признания, между които и два златни
емблема за 35 пъти дадена кръв.
За успеха на акциите по кръводаряване между Завода за
трансфузия ог Ниш и "ГИД”, което трае години наред. Всичко
това е границия, че който и да е зает или негов близък, намерил
се в положение да му трябва кръв, няма нужда да търси
кръводарители, защото тази драгоценна течност винаги е
обезпечена

С една дума, когато
нос тта в остраната и на оанките ои се
по обрила малко, "ГИД" не би имал никакви
.о°6
елми в ст опанската дейност, а и
пр
личните доходи оиха
биха могли тогава да се
увеличат до известна степен. Ина к в
сегашните условия налице е борба за
оцеляване /самосъхранение/. Вс яко
покачване на личните доходи в момента ще
блокира производството,
понеже
обращението на парите е е твърде слабо.
"ГИД” практически провежда всички ак
тивности не само да оцелее, но да се открие
и перспектива пред преДпр иятието. В този
смисъл наско ро ще се нал ожи въпроса за
ре шаване на титуляр на предприятието,
"ГИД” вече има своя идея по този въпрос,
коя то ще се презентира пред работниците,
но безспоро е, че без реша ването на
собственическите отношения /без оглед на
предприемащите се мерки/ няма съществено
да се подобри дисциплината и отговорността в рработата А без тези две съставки в
стопан<ск ата дейност на било кое
предприяттие не може да се раз чита на
прогрес. О ще повече, че в "ГИД” са трудсустроени към 1300 работници.
А това пък от своя страна ще има за последица да се яви определен излишък
непродуктивна работна сила, която ще
трябва по съответен начин да се реши, за да
се заздрави икономиката на преприятието.
С компюторизацията на сервизните
служби далеч по-бързо ще се идва до
определени информации. Всъщност тази
компюторизация е открита, така че още сега
е налице упростяването на работите и
повишена оперативната работа на по-високо
равнище.
ПРОИЗВОДСТВО
САМО ЗА
ПОТРЕБИТЕЛИ
В "ГИД” засега няма производство за
широкия паза но само за кооперанти, относно потр еб ители. Така например

тво на кецове тече
-------- ние на
олагодаре!
ри,. б;
чт. който обхва ща и е
разширения асор тимент,
приспособен към всички сезони на годината.
С въвеждането на опинци този асортимент
на обувки е докомплектуван, а нап оследък
все повече нараства и интереса за ботуши и
сигурно, е че този интерес и занар<ед ще се
разширява. Налице е заинтересован остта на
извее тни фирми, а за разлика от ср оди и
фирми, които се срещат с проблеми в произ
водството на тези стоки, "ГИД” успешно
разрешава явяващите се проблеми.
Не по-малко расте и интерес към гуменотехнически стоки /изделия/ при различни
кооперанти. Това се явява като последица, че
именно коопериращите с "ГИД” са успели
да договорят допълнителни износни сделки.

Налице е и производството на гум ени
нишки да се върне на нормално равнище,
понеже след въвеждането на рестриктивна
политика за внос на позамантерия, редица
потребители се упътват на домашния пазар
на нишките, а тъй като позаментерията е в
компенсационния цикъл, миналия месец е
добре разрешено и се откриват възможности
за стабилизация на производството на
нишки.
За да реши въпроса за платежоспособността н а потребителите "ГИД" въведе
допълнителна мя рк а. Именно за всички
ле: лимит за неплатени
купувачи е определен
- търсения, а над този лимит те не могат да
се задължават при "ГИД”. С тази мярка се
очаква да се подобри наплащ ен ето.
Определени контрарезултати може о ба1че да
дад;е в производството.
Засега е известно, че кооп ерантите в
гумено-техническите стоки имат най-редовно плащане. Същото положение е и с износ
ните сделки. Най-лошо обаче е наплащането
на обувки на домашния пазар, което се
протяга от 90 до 180 дни след доставката на
това изделие.

РАБОТНИЧЕСКО-СПОРТНИ ИГРИ: СПОРТЕН РИБОЛОВ

”ГИД” БЕЗ
КОНКУРЕНЦИЯ
Димитровград, 19 юни 1991.Г.
На тази дата се състоя последната дисциплина в таз
годишните общински работническо-спортни игри Дис”"крайсППъТртопРопи™иВ” “ "Р°ВеДе На Я30ВИра
Участвуваха четири комплектувани и два некомплекдобърИ отбора'По о6лачио, но приятно време уловът беше'
Първо място спечели отборът ’ТИД I” с 3060 точки
второто масто зае отборъта на "ГИД П” с 1618 точки докато
К™““ “ класира отборГ-Електродис ™^™™
точки
’
четвърто място отбора на "ГИД ПГ с 540
совПс°°154ПЛ^пччм‘ДОбрИ резултати постигна Влатхо АлекЙованович отВБалкан”асВ1Ш°точки° “ КЛЗСИРа ДраГан
найТРГоТб%ияР?°съсТеРзател -°
Г,0Лучи’“ дипломи. а
вто рокласирания - рибарска торба.6 Р°КИ прът’ докато
Стандартни през пялата година
ДС.
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Все потърсени на пазара
Следва да се отбележи, че собствен ите
търговски магазини добре работят и "ГИД”
възнамерява и занапред да разширява
собствената търговинска мрежа, относно
магазините за продажба на дребно. Засега
/пръв етап в развитието на търговската
мрежа/ се разработва програма за окриване
на магазини на територията на Република
Сърбия.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СЪДБАТА ЗАВИСИ
ОТ СЕБЕ СИ
От направения преглед на сегашната
обстановка в "ГИД”, направен от генералния
директор Слава Тодоров, неминуемо се
натрапва заключението: работата,
оцеляването и развитието на "ГИД”, като
предпиятие, зависи предимно от
обстоятелството колко работниците и
служащите в "ГИД" са готови да
преодоляват трудностите, каква е тяхната
отговорност в изпълвяването на поставените
задачи, дали с качеството на продукцията си
/което трябва постоянно да поддържат и издигат/ и занап ред ще будят интерес сред
кооперанти и потребители у нас, но и в

чужбина.
В "ГИД” не идеализират нещата: необ
ходимо е преустройство и в работата, и в
организацията на труда /и службите/, в и
схващането, че новите времена изискват

ново отношение. С досегашните схващания
/поне сред едно число работници/ трудн0
може да се върви към европейско равните
на производство и пласмент.
Към видоизменяване на сегашното
положение безспорно ще наложи и из
менението в собственическите отношения. А
това значи: работа ще има за всеки, който от
дава изцяло себе си на работата, който
зачита съвременните изисквания и повелите
на времето.
Притурката подготвиха:
Стефан Николов
Алекса Ташков

братство
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
ОТ 30 ЮНН — ДО б юли

НЕДЕЛЯ, 30 ЮНИ 1991
ГТЬРВА ПРОГРАМА
8.00 Будилник
7.55 Тв справочник
9,25 Новини
9.30 Повече от игра, повече от духа
12.00 Емисия за селскостопанските
производители
13.00 Пламенното дърво Тик, сериен
филм
13.55 Новини
14.00 Около полунощ - реклами
16.00 Момчето от Варшава, докумен
тална програма, реклами
17.00 Цикъл филми на Ж.Тати: Време
на игра, игрален филм
18,45 Костенурката нинджа
19.10 Анимационнен филм
19.15 Лека нощ, деца
19,20 Реклами
19.30 Дневник
20.00 Раненият, домашна серия
21.10 Реклами
21.15 Четири дами, комерческа
програма
22.15 Дневник
22Д5 Спортен преглед
23,05 Новини на английски език
Д10 Около полунощ, реклами
01.10 Новини
01.15 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
8.55 ТВ справочник
9.00 Жак Кусто: Повторни открития
9.55 Новини
10.00 Всички сме отбрана
13.00 Сезам - реклами
19,30 Дневник
20.00
Велики
пътешествия,
чуждестранна док.програма
21,00 Новини
21.15 Отваряне на Авала фест
22.15 От нашия кореспондент
23.15 Спортни репортажи

ПОНЕДЕЛНИК, 1 ЮЛИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 Музикални спотове
6.30 Сутринна програма - реклами
8.30 ТВ избрано: Отваряне на Авала
фест
9.30 Имам нещо важно да ти кажа,
програма за деца
9.45 Деца, пейте с нас, програма за деца
10.00 Любов и смърт, американски
филм
11,25 Анимационнен филм
12.00 Новини
12,05 Лятна програма,
13.30 Около полунощ - реклами
15.30 Новини
15.45 Твин Пикс, сериен филм
16,40 ТВ справочник
16.45 Новини на албански език
16.55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Нещо повече, образователна
програма
17.50 Анимационнен филм
18.00 Имам нещо важно да ти кажа,
Реприза
18.15 Деца, пейте с нас, реприз
18.30 Емисия из културата
19.00 Студио 5: Борса
19,10 Анимационнен филм
19.15 Лака нощ деца
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 Малък живот, драма
21.15 Реклами
21.20 Външна политика
21.50 Фолк майстори, музикална
емисия
22.45 Дневник

23,05 Новинни на английски език - рек
лами
23.10 Нощна програма - реклами
01.10 Новини
01,15 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 ТВ справочник
15.30 Лято на Ада, пряко предаване
17.30 Регионите днес
18.00 Белградската ТВ програма
19.30 Дневник
19,55 ТВ справочник
20.00 "Индирект” - спортна емисия
20.30 Рускини и мушоринци, репортаж
21.00 Тема на деня
21.10 Сивият дом, игрален сериал
22.10 Трима роби на социализма,
документална програма

ВТОРНИК, 2 ЮЛИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6,20 Музикални слотове
6,30 Сутринна програма
8.25 ТВ избрано: Лято на Ада
10.25 Да търгнем низ Йелисейските
поля; френски филм
12,00 Новини
12,05 Лятна програма
13.30 Нощна програма
15.30 Новини
15,45 Отнети, сериален филм
16,40 ТВ справочник
16 45 Новини на албански език
16.55 Реклами
17.00 Дневник 1
17.20 Образователна програма
17.50 Анимационнен филм
18.00 Победители; програма за деца
18.30 Научна програма
19.00 Копча, журнал на КОП
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19.30 Дневник 2
19.55 Реклами
20.00 Лото
20,05 Смъртта в Сакристия, сериален
филм
20.55 Реклами •
21.00 Порота
22.30 Дневник 3
22.50 Новини на английски език .
22.55 Нощна програма
00,55 Новини
01.00 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
17,25 ТВ справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска ТВ програма
19.30 Дневник
19,55 ТВ справочник
20.00 Онова, което остава, забавна
музикална програма
21.00 Тема на деня
21,10 От цикъла филми на Й.Мснцъл:
"Злодсйствието в нощния клуб”

Неделното предаване на Радио
Ниш за българската народност в
Югославия е посветено
гп.рвият срок за кандидатствува
в средните училища в нашите
общини. На тая тема пред мик
рофоните на нащите сътрудници
ще се изкажат преподаватели,
бъдещи средро дители,
но школоци...Г1редавенето започва
в 1 3 часа и 30 минути.

к

СРЯДА, 3 ЮЛИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6,20 Музикални спотове
6,30 Сутринна програма

8.30 Тв избрано
10.00 Любовта е хазарт, английски
игрален филм
11.30 Анимационен филм
12.00 Новини
12,05 Лятна програма
15.30 Новини
15.45 Отнети, сериален филм
16,40 ТВ справочник
16.45 Новини на албански език
16.55 Реклами
17.00 Дневник 1
17.20 Анимационен филм
17.30 Домашно кино: Дъщерята на
миньора, американски филм
19.00 Анимационен филм
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19,27 ТВ справочник
19.30 Дневник 2
19.55 РеклаМи
20.00 Игрален филм
21,35 Музика по света
22,10 Дневник 3
22.30 Нощна програма
00,35 Новини
00,40 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 ТВ справочник
15.30 Лято на Ада, пряко предаване
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска ТВ програма
19.30 Дневник
19,55 ТБ справочник
.20,00 Фестивал на духова музика:
Мокраняц - литургия
22.00 Тема на деня
22,10 Научна програма

ЧЕТВЪРТЪК, 4 ЮЛИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
6.20 Музикални слотове
6.30 Сутринна програма - реклами
8.30 ТВ избрано: Лято на Ада
10.50 Дот и кенгур, австралийски филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13.30 Новини
15,45 Отвлечени, сериален филм
16.40 ТВ справочник
16.55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Слот хит
17.50 Анимационен филм
18.00 Оцеляване, програма за деца
18.30 Неделя в четвъртък
19.00 Телетуринг
19,10 Анимационен филм
19.15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 Кръг, политически магазин
21.00 Реклами
21.05 Мрамор и звукове
22.15 Дневник 3
22.40 Нощна програма, реклами
00,40 Новини
00,45 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
17,25 ТВ справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска ТВ програма, реклами
19.30 Дневник
19,55 ТВ справочник
20.00 Фестивал на джеза, откриване
22.30 Тема на деня
22,40 Ла септ, документална програма

ПЕТЪК, 5 ЮЛИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
• 6,20 ТВ спотове
6,30 Сутринна програма, реклами

8.30 ТВ избрано; джаз фестивал
9.30 Ебу драма - програма за деца
10.00 Филм преди филма, германски
филм
11.10 Анимационен филм
12.00 Новини
12,05 Лятна програма
13.30 Нощна програма, реклами
15.30 Новини
15,45 Отвлечени, сериален филм
16,25 ЖУРНАЛ НА БЪЛГАРСКИ
ЕЗИК
16,40 ТВ справочник
16.55 Реклами
17.00 Дневник
17.20 Образователна програма
17.50 Ебу драма, предаване за деца
18.20 Три ”Н”
18.50 Екологически дневник
19.10 Анимационен филм
19,15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19.30 Дневник
19.55 Реклами
20.00 Закон в Лос Анджелсс, сер.филм
21.00 Културен магазин
22.00 Рианисти, музикална програма
22.30 ТВ дневник
22.55 Нощна програма
00,55 Новини
01.00 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
15,25 ТВ справочник
15.30 Лято на Ада
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска ТВ програма
19.30 Дневник
19,55 ТВ справочник
20.00 Дунав фест - Подунавие
20,50 Тема на деня
21.00 Цикъл филми на Ерик Ромер
”Кперино коляно”, френски
22,10 Един автор-един филм
22,40 Джаз, снимка

СЪБОТА, 6 ЮЛИ 1991
ПЪРВА ПРОГРАМА
7.20 Музикални слотове
7.30 Сутринна програма, реклами
9,55 Обявяване на ограмата
10.00 Образователен триптих
12.00 С музика по света
12,35 Анимационен филм
13.00 Да питаме заедно
14.30 Детско следпладне
'7,25 Реклами
<730 Дневник
1- 35 Седем ТВ дни
И- * Вместо топ листа
19,Л Анимационен филм
19.15 Лека нощ, деца
19.20 Реклами
19.30 Дневник
20.10 Реклами
20.15 Смехотека, хумористическа
серия
20,45 Реклами
20.50 Игрален филм
22.30 Дневник
22.50 Спортна събота
23.10 Новини на английски език
23.15 Нощна програма, реклами
01.15 Новини
01.20 Ютел
ВТОРА ПРОГРАМА
12,55 Обявяване на програма
13.00 Лято па Ада
15.00 Нощна програма, реклами
17.00 Спортна програма
19,30 Дневник
20.00 Малък концерт
20,15 Музиклна вечер: Фондация за
солидарност с Книн
22,15 Новини
22,20 Предаване за културата
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“побвдГ-Тапърво
място

1'ЛЗМИСЬЛ

"СПОРТ” И "ПОЛИТИКА”

"СВОБОДА1"-"ПИРОТ" 79:56 /44:30/
11а 23 юни в Димитровград се отнгра иървенствен мач между
Тимбола” и "Пирот”, в който днмнтровградчанн се наложиха с 79:56
44 Ш Прад около 300 зрители "Свобода" и тезн път мним. както знае
а умее и при обективното съдене на М.Голубовнч и Н.Милосавлевич
я'Ниш лесно Срази озбора на "Пирот.”
Този дерби-мач беше на високо равнище,
В п ърввото полувреме се водеше оспорвана борба, но домашният
зтбор успя да създаде преднима и на почивка се отиде при резултат
44:30 за днмнтровградчанн.
Второто полувреме изооилствуваше е интересни акции и Добра
По едно време "Сяоводя” имаше а по 25 точки предани». Пай,обър ■ отбор» а» "Свобода" беше Сотиров е 15 кош», а най-добър кошхтер в тоон път беше Зоран Геров е 33 коша /9 тройки/ следван от
Зелнн Матов е 20 коша и тн.
С тази победа "Свобода” зае първа позиция на табелката, която
оглежда така
966:971 /+95/ 21
3
9
12
'Свобода"
918:734 /+184/ 20
9
2
11
'Гоце-Базар”
856:809 /+47/
18
4
10
7
Младост-Весна”
649:542 /+107/ 17
7
3
10
'Куршумлия"
17
901:921 /-20/
7
12
5
Напредък” 11
6
4
757:678 /+79/ 16
10
Тирот
6
736:769 /-6/
15 /-1/
5
11
Пролетер” .
731:770 /-39/
13
9
2
11
Лилан Топлица
715:637 /+78/ 12 /-1/
4
5
9
:тудент
491:1068 /-571/ 11
0
11
11
•УДУЧНОСТ
ДС.

БОСИЛЕГРАД: МЕЖДУНАРОДНА ФУТБОЛНА СРЕЩА

РАВНОСТОЙНА ИГРА
"МЛАДОСТ” БОСИЛЕГРАД :
Н 19 този месец в Босилеград
рамките на крайграничното
межд У
.трудничество
зсилегра,дека община
бщинския народен съвет на
ад Кюстендил, в областта на
орта и физическата култура,
лите си по футбол и шахмат
мериха спортното друж ество
1ладост” от Босилегра д и
ортното
дружес тво
елбъжд” от град Ююстендил.
/тболната среща завърши без
бедител, а в шахмата гостите
този път бяха по-добри - изюваха победа от 3:2. И едната
другата среща преминаха в
■иятелска атмосфера, което
й-красноречиво потвърди и
енъорът на гостуващия отбор,
йто се състезава във втора
■офесионална дивизия на
лгария, Георги Петров: - В
кива срещ и победата не е
евъзходна цел - далеч- пожна е другата страна на
ортменското надпреварване лижаването и развитието на
'угарските
отношения
ждумладежите-спортисти.
Инак, във футб олната среща
преки, че бе приятелска,, не
останаха вълнуващи мо ментй,
бри и силни пр обои,
гьн редни голови положения и
5ав и интервенции и на единия
друг вратар. Още от първия
дийски сигнал футболистите
1а единия и другия отбор оршзираха добри атаки, но и
бре бяха организирали
цитата пред своето наказателполе. Първо голово
ложение имаха домакините,
1че Р.Захарией^е улучи целта,
ед това една до бре насочена
дка с крайни сили задържа
лгаря на домашния отбор,
.ед това настана период на

"ВЕЛБЪЖД” КЮСТЕНДИЛ 1:1
рав ноправна игра. Топката сс
__ртеше
въ г
около центъра па
игрището.
Резултата отк ри Бачовски в
20 минута, след като бе добре
проигран по дяс ното крило от
Иван Иванов. Сл ед товва играта
значително се съживи . Атаките
започнаха да се редят по- често и
пре единия и друг вратар Обаче
до края на първото позлувреме
нито единия ни-то друг ия отбор
не успяха да вкарат топката в
мрежата на съпрника.
През второто по лувреме
играта до значител по се измени,
Сега домашният оотбор бе поагресивен, а гостите от България
повече бяха се съсредоточили в
защита на своя гол. В това и
успяваха все до десетина минути
пред края на срещата, когато
Л.Динов вкара топката зад гърба
на Колев и изравни резултата
Отборите играха в следните
състави: домашния отбор:
Д.Димитров, С.Стефанов
(М.Цветков), М.Глигоров,
С.Якимов,
Б.Воинович,
Й.Глигоров, С.Стоичков,
В.Тасев, (Д.Крумов), Р.Захариев,
И.Рангелов
и
Л.Динов.
Гостуващият отбор: Р.Колев,
НЛозанов, К-Павлов, И.Велииов,
ВАнгелов, К.Деянов, С.Мату ски,
А.Бачовски, И.Иванов, В.СтоРйков
и Х.Калеов.
М.Я.
И шахматовата среща бе ин
тересна и вълнуваща- Двата от
бора силите си отмериха на пет
дъски. Ето и резултата: В.НаковБ.Стаменов 0,5:05, А.ТодоровЙ.Кузев 0,5:0,5, В.Христов А-Анев 0:1, ДАлдоиов - Г.Андреев
0:1 н В.Захариев - 3.Лисна 1:0

дай

«== ЕйЬ=я=който очевидно смяташе, че
обичта-пи към футбола и спорта
не може да доведе до друго,
освен до пълно проваляно на
бъдещето. В неговите предположения топката очертаваше
в онези дни водоразделиата
черта между несигурността па
спортната
кариера
и
благоплучението на икономиста,
политика,
журналиста,
инжинера, учителя... Уии,
животът го опроверга. Онези,
прекъснаха
КОИТО
НС

Онези, които сс вслушаха в
злокобното предсказваме, ходела
в спортните зали и стадионите,
люпеха семки под подгиздалия
чадър, гассха нервно фасове в
локвите и наблюдаваха отдалеч
как другарите им от махалата
,,!;п|ШН0»..

***

Ние всички вече станахме
възрастни, но спортът остана.
Останахме и ние, разделяни от
страничната линия на игрището
..........
и обединявани от обичта ни към
РЕГИОНАЛНА ФУТБОЛНА спорта Остана и желанието ни
ДИВИЗИЯ - НИШ
да научим нещо повече за онова,
което сме пропуснали да научим
ГОСТИТЕ НЕ
за света на спорта и политиката,
ДОЙДОХА
докато сме се взирали
Димитровград 23 юни 1991 ОДИНСТВСНО ПОД НОСЗ СИ.
годния
Да, сега вече стоим край изСрещата в последния кръг на рованиТС ИГрИЩа, край Ерма,
Регионална футболна дивизия Блаташница, Драговищица,
между "Асен Балкански” й
"Долевац” от едноименния град, Нишва... стоим и наблюдаваме,
която трябваше да се проведе на ИЛИ ПЪК ЧСТСМ СПОрТНИТС ИНфОр23 юни в Димитровград не се маЦИИ И НаЙ-МНОГО СС ИНТСрпроведе понеже гостите от ССуваме за краЙНИТС резултати.
Долевац не дойдоха.
ЦО, да ЦС ЗабраВИМ • "ВОДИМС И

Най-вероятно ш*

регистрирана е 3:0 в полза на
днмитроврадчани, макар че тази
победа не им значи почти нищо.
"Асен Балкански” минава в нонисш ранг на състезаване.
ДС

политика’’... Ужким се
занимаваме със спорт и
политика, а всъщност - нито ед
ното пито другото! Просто
казано - "убиваме времето!”...
Т.Петров

ИН МЕМОРИАМ

МИРНА
"ГОРСКИЯТ”
На 17 юни ненадейно, на 64 години,
помина Мирча Стоянов "Горският” , пенсионер от с. Райчиловци.
Потеклото на Мирча "Горският”,
както го наричаше населението е от
ДЛюбата, махала Кози дол. От младини
отива на печалба да прехрани бедното си
семейство. Трудолюб нв и упорит младеж,
през 1954 бива приет на работа в Горската
служба в Босилеград н остана Горски до
пенсионерането си.
Мирча "Горският” не беше обикновен горски пазач. Той над всичко
обичаше горите и заедно със своите замляци организраше трудови
акции по залесяване по целия долнолюбатски район. Хората го обичаха
и уважаваха, защото той беше дисциплиниран и последователен горски
пазач. Ако трябваше да маркира дървета за своите земляци от Любата
до Барйе и Плоча той не гледаше дали е работен ден или е хубаво
времето или пък е дъжд или вие-лица. По това ще го помнят хората.
В движението на гераните Мирчо беше неуморим радетел. За вечни
времена остават над 200-те хектара залесени голини с иглолистни
дървета от Бссна кобила и Валози до Близен и Църноок.
Мирча ”Горският” почина но горите • неговият жив паметник на
повръхнииа от два квадратни километра остават да растат и живеят.
Слава му!
Ст. Евтимов

ГОЛЯБАШИИ
ПО наше село немож да се начудат човеци каКо тъка
лъсно пропадна тая комунистическа власт и това по що
нема никой ни да дуне на нея. Разбуца се све како
трулядив плот на паран-парче како да нее нищо ни било.
Да станат са Тито и онай, Крънделъо ли му беше името,
па да погледат како 1)и сек заплювуе, па би още еднъж
умреле от мука. Ели би кърв до коле на потекла
Сл ушам са ов ия с брадетините казуят каква била тая
власт, а ко муиистите па какви биле курваре ороспии, и
они па иезнам какви и що. Море, мислим си, че видиме
и ваща у бавния, но ете додека баламошете народо да ви
гласуе. После че обърне те чивтето.
Сека власт си е теквая, това никой да ме не лъже.
Овия що са зинале за нея и що се улизуят със нея - тия
са по-опасни. Те тия разтурия дръжвата А комунистите,
ка отся властта, све Г)и теквия натурая там - шушумиГщ
се иаплита там каде
и придзридупки. Ем не разбира,
не му е место.
егреко
го дигнал и го
Гъорсте от Млекомиици от
турия за суди я. Жената му от радост се бе ше напикава
на една свадба, па танец води и моча у сорото от 1)ев, како
кобила у вра Па после ка се начени - ела та се дръж!
Ама после душата му на газо изпадна - осем годни болен
лежа Беше отсудил лисинскио поп на права ду|ша, та
коджа полежа у затворо. Думашея проклел га би л поп,
та го стигнало.
Бо ре Гърбав ото за българското време беше
барабанджия у общината па после у овая го турия сухдия
за прекъшай. А Владе циганино от Радичевци па бе ше
повереник на Удба и чуе ли негде некой да продума
нешо, вата телевоно и ока удбаджиите.
Тодор Масларо, немаше за що куче да го ване, а го
беяа туриле чиновник по откуп о. Бил некъгаа у общината
па дрънкал телевоно и Тодо р се явил: 'Тука Тодор
Зарев, чиновник по откупо.” А от оная страна некой ко
га збере: "Море какъв чин овник въшлъо въшлясал, та си
не седиш дома да си изринеш кошарата, но се
> снебиваш
како глуво куче! Какъв чиновник! Що разб ираш ти од
чиновлък? Помочко! Веднъга да. си идеш дома и там
вечемка да не си ступил, чу ли? А ко ти доодим главечЪи
че излетиш от джамо!"
И Тодор напун ил панталоните, па ка стисне опаш та
дома. Отишъл си. А оно некой дечиша от Бистър го
плашиле по телевоно. И он току му секъл акъло - не се
сетил дека некой го подиграва
Круме Кьосавецо, бог да га прости, беше председник
на общината Имаше едно къораво клюсенце и сека
заран на него клипа-клипа-у общината Очи му одгледая
да меша у политиката а немаше навоще у опинците да
заложи, но тъка му се цръвене краците у свинските опинци.
Те теквия бея у тая власт - све вукаре и галетаре. НИ
един домаЬин човек. Па како може кой не умее да си води
сметка от домакинството, да води сметка от държавата?!
Стоимен Шляпарата

БОСИЛЕГРАДСКИ
ОСИЛИ

Босилеградчани истински се страхуват от
зловещото пророчество на една сляпа
стогодишна бабичка: ”Ще дойде ден, когато
през "Стара граница" камионите няма да карат
брашно". Значи това и слепите го виждат, само
босилеградските ръководители не.

*
Босилеградчани станаха прочути
животновъди. Почнаха да отглеждат някакви
животинки дори и в гащите си.

*
М.ПЕТРОВ-----------^

-док&гл це тдтвXV пенсиите н-л-

ВРЕМЕ СЕГАШНО
- ъселък с./чеГ'
710-/2,03Ре ОТ РЛ7—

/ -ТЕ РЯБОТЯП^
Я Рв ИМ дя&лгр

В Босилеград има няколко "политически
фабрики”, а нито една вече не произвежда
политици. В условията на пазарната
икономика трудно може да им се намери плас
мент за тях.

*
Ето
по
какво
се
разпознават
босилеградчани: обличат се в Турция,
пазаруват в България, хвалят се на
сърбохърватски, псуват на шопски, а жените
им сами се гримират и мъкнат шарените торби
от село до града.

*
В^босилеградската овцеферма казват, че
никой не. се обажда на конкурсите за овчари.
Предлагаме им в конкурса вместо "овчар” да
напишат "началник на овча група".
Ив. Николов

С Указ «а президента на СФРЮ
Носил Броз Тито от’ 14 фебруари 1975
година издателство ”Братстъо” е удос
тоено с Орден братство и единство със
сребърен венец за особени заслуги в
областта на информативната и
графическа дейност и за пр И110С В развитето на брастството и еди
е н ствюто
между нашите народи и народности.

дирекотр
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ

"Просвета”!
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