
ЬРЯТСТВо ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКА 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ

ГОДИНА • XXXII • БРОЙ 1504 • 5 ЮЛИ 1991 • ЦЕНА 10 ДИН. Председателят на- _ _ Гаранциите, които даде 
Република Сърбия Слоб- Европейската общност за 
одан Милошевич разговоря обезпечаване на суспензия 
с делегацията на Съвета наЮГОСЛАВСКАТА КРИЗА ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРА на решенията за отделяне 
министрите на Европе- от страна на република 
йската общност, в която Словения и Хърватско 
бяха министрите на представляват значителна 
външните работи на крачка към постигане на 
Италия, Люксембург и мирна и демократична 
Холандия - Джани де развръзка на кризата и 
Микелис, Жак Пое и Ханс връщане на нейното 
ван дер Брук. решаване в легални рамки в

ЕВРОПА "ГАРАНЦИЯ” НА МИРА
• ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДВАНАДЕСЕТМИНА ТЪРСЯТ ДА СЕ
ПРЕМАХНЕ УПОТРЕБАТА НА СИЛА И ДА СЕ ВЪЗОБНОВИ 
ДИАЛОГА В ЮГОСЛАВИЯ. РАЗДВИЖЕНИ СА ВСИЧКИ 
МЕХАНИЗМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА 
СИГУРНОСТ И СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА МИРНО РЕШАВАНЕ 
НА КРИЗАТА. ЕВРОПА ПРЕДУПРЕЖДАВА, ЧЕ ЩЕ СПРЕ- 
ВСЯКА ИКОНОМИЧЕСКА ПОМОЩ ДОКОЛКОТО В 
ЮГОСЛАВИЯ ПРОБЛЕМИТЕ СЕ РЕШАВАТ ПОСРЕДСТВОМ 
СИЛА

да говори оръжието, на 28 юни в Люксембург се срешнаха 
лидерите на дванадесетмината, като потвърдиха че "Ев
ропа е енергично против разпадането на Югославия”. Ев
ропа се застъпва за Европа, бе посочено на заседанието, и 
предупредено, че трябва да се спрят военните акции пред 
нейна врата. Тогава бе решено в Югославия да пристигне 
една делегация на Западна Европа, която да пренесе 
нейните становща. По същото време в Брюксел се проведе 
заседание на НАТО пакта, на което също така бе подчер
тано, че "насилието в Югославия трябва да спре”.

че интерес на мира в 
Югославия.

Констатира 
Република Сърб*- 
своята част задължения,

но е, 
ия извърши

Констатирана е взаимна

ч® 1
Югославия не е в състояние сама да реши кризата си и 

всички проблеми, които тя поражда. Това поне потвърдиха 
досегашните "резултати” от договорите, които водиха 
помежду си представители на републиките, както и Югославия и води разговори с югославски високи 
действуването на съюзната администрация. Кулминация личности и с председателите на републиките. Министрите 
па разногласията настана когато Скупщината на Словения на външните работи на Италия (Джани де Микелис), 
и Събора на Хърватско приеха решения за отцепление от Люксембург (Жак Пое) и на Холандия )Хансен ван ден 
Югославия и когато на 26 юни Словения се опита на дело Брук) подчертаха, че доколкото югославската криза не се 
да реализира едностранчивото си решение. Колкото решава по мирен начин Европа ще спре 
вътрешните проблеми в страната повече кулминираха, икономическа помощ. Мировата тройка на Европейската 
толкова повече се чувствува безсилието на югославиския общност се завърна доволна от разговорите, на които бяха 
връх. За сметка на това безсилие (или нерешителсност), взети няколко, речи си за сегашните обстоятелства, 
югославската криза, светът, особено Западна Европа, съдбовни решения: да се прекъсне с огъня, да се сложи 
прояви по-голям интерес за , Югославия отколкото тя, за мораториум от три месеца на решенията на Словения и 
себе си; досегашните обстоятелства потвърдиха че Западна Хърватско за раздружване и да се избере председател на 
Европа'е по-голяма "гаранция” за мирно решаване на югос- Председателството на СФРЮ. 
лавската криза, отколкото това са югославските главни Република Сърбия изпълни поетите задължения от раз-
субекти. говорите с мировата тройка за решаване на актуалната

Западна Европа търси Югославия да реши проблемите криза а страната и нейните "Ре^авители “ „ ре н 
си по мирен начин. Ако националните спорове се решават седателството дадоха подкрепа на изб^Ра"=то на Стйепан 
посредством сила тогава съществува опасност Балканите Месич. Това бе потвърдено и в разговорите, които 
ла станат "барутен погреб”, а Европа континент на Слободан Милошевич води с делегацията на ИО, която 
национални разногласия. Въпрос е, ако националните повторно пристигна в Югославия, 
проблеми не се решават по мирен начин, да ли по стъпките За решаването на Югославската криза е необходимо да 
на Югославия не ще започнат да се решават и други се спазват документите на КЕБС, приети в Хелзинги и на 
национални проблеми в Европа: проблемът на турците в Парижката повеля. Това бе подчертано и в разговорите, 
България унгарците в Рът>ния, националният въпрос в КОИто в понеделник в Белград водиха Слободан 
Чешкословакия в Съветския съюз... В този случай днешна Милошевич и германският министър на външните работи 
Европа не може ни икономически да се развива като сега Ханс дИтрих Геншер, който в Югославия пребивава и като 
и както тя планира занапред. На друга страна подкрепата председателствуващ Министерския съвет на ИО. 
на САЩ е само вербална и по всичко личи е лъжлива. Тя Гаранциите, които предложи Европа (прекъсване на 
няма интерес нйто от силна Югославия, нито от силна и огьня МОраториума и избирането на председател наПред- 
икономическа единна Европа. Впрочем, тя и сега мък седаХелството на страната) засега са най-приемчиви за 
мъчи на икономически план със Западна Европа и всички в Югославия. Словения и Хърватско обаче не са

Имайки предвид своите лозиции и интереси от една, и д0Край готови да ги спазват. Те, особено Словения търсят 
оазвитие на обстоятелствата в Югославия, от друга страна ЮГОславският проблем оше повече ялсеуштер-
Западна Европа раздвижи повече инициативи за национализира. Даже в Югославия да пристигнат сили н
"спасяване” на Югославия. Покрай другото в Берлин на 19 обединените нации. Колко е неразумен "опасетн™™ 
ю и министрите на външните работи на страните-членки сарказъм потвърждава и Ф™та търсят 
на Конференцията за европейска сигурност и интернационализация на проблема, “ 
гД-пчпмичество ГКЕБС1 приеха Изявление за Югославия, с убиват югославската младост, войниците които имат за 
мето м застъпиха за единствена Югославия. Давайки Уулялч-л да защитават югославиския суверенитет и нейната 
подкрепа на териториалната цялост на Югославия те териториална цялост! 
подчертахац чеТтя проблемите трябва да решава по мирен 
начин, т.е. чрез диалог.

У
Мировата тройка на дванадесетмината” пристигна в ш Шк
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С.Милошевич с делегацията на Европейската общност
произтичащи от пред- готовност за развитие на 
ложението на ИО, а всестранното двустранно 
отнасящи се до решаването сътрудничество, с оглед на 
на актуалната криза в голямата насоченост на 

стопанството на Сърбия 
към стопанството на 
Германия.

страната.
Представителите на ЕО 

поеха задължените да 
гарантират, че ще обезпечи 
Хърватско и Словения да 
изпълнят своите задъл
жения за суспензия на ДЕ МИКЕЛИС 
приетите актове за осамо-

МИЛОШЕВИЧ - ДЖАНИ

Председателят 
стояване на тези репуб- Република Сърбия Слобо

дан Милошевич прие 
МИЛОШЕВИЧ - ГЕНШЕР министъра на външните 
Председателят на работи на Италия Джани де 

Република Сърбия прие Микалес, който пребивава в 
германския министър на нашата страна в състава на 
външните работи Ханс делегацията на Съвета на 
Дитрих Геншер, намиращ се министрите 
в Югославия в свойството Европейската общност, 
на председателствуващ на Разговорът се отнася до 
Министарския съвет на актуалните политически 
КЕБС. В откровен разговор е въпроси, 
изразено съгласие в

на
лики.

на

Констатирана е висока 
оценката, че документите степен общ интерес за раз
на КЕБС от Хелзинки и 
Париж представляват ос
нова за решаване на 
конфликтите.

навитиетона нашатаПо-нататъшната (не)интернационализация 
зависи всякак от нас-югославяните. сътрудничеството между 

Сърбия и Италия.криза
В.Б.опита да проведе на дело ед-

ностранчивотошч решение за отцепление и когато започна

КРАЧКА В 
ИНТЕРЕС 

НА МИРА В 
ЮГОСЛАВИЯ

ПРЕОДОЛЯНА Е КРИЗАТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

МЕСИЧ ВСЕ ПАК ЗАСЕДНА 

НА ДЪРЖАВНИЯ ВРЪХ
ЖКз°АВЖ^Ж^РЙЖ&ВОТО на СФРЮ наПредседателят 

Република Сърбия Слобо
дан Милошевич на 30 юни 
т.г. след обед даде по Радио- 
телевизия Белград следното 
изявление:

"Република Сърбия, 
както е известно, прие пред
ложенията на Европейската 
общност.

Те са насочени към смекчаване на актуалната криза в Югославия 
и осуетяване на кръвопролитието.

Онази част от задълженията, отнасящи се до Сърбия, ние ще 
изпълним. Но очакваме също така да се владеят, относно своите 
задължения същевременно да изпълнят Словения и Хърватско.

Убеден съм, че съвместното спазване на задълженията, поети от 
договора с представителите на Европейската общност - е начин да 
се спре опасността да се дойде до гражданска война и жертви, които 
неминуемо тя носи.

Затова съгласието с предложенията като цяло на Европейската 
общност представлява безспорно крачка в интерес Р 
Югославия".

министерската тройка на уХВЪрДената ротация в 
ЕИО (Джани де Микелис, държавния връх и в рамките
Ван дер Брук и Жак Пое) да ,,а комплексното спораз- 
направят ново посещение в умение с делегацията на 
Югославия в твърде кратък Европейската икономи- 
срок и да присъствуват на ЧСска общност, която гаран- СйЦМ* 
заседанието на Пред- Хира, че Хърватско и ретРЗ 
седателството на СФРЮ, на Словения ше спазват 
което Стйепан Месич, член задълженията си от този .. т—-е 
на Председателството от договор, относно в срок от 
Хърватско, и Бранко хри месеца ще суспендират 
Костич, член на Пред- решенията си за от-
седагелството от Черна цспление от Югославия. „я стйепан
гора, бяха избрани за пред- Трехо условие от договора с избирането на Стйепан 
селател и подпредседател на Е‘и0 е да бъдат прекъснати Месич за председател на
ГйГоГлГияРГПТд- ЖИчПл='еИнаиПрсд- 2Токово^ не се 
ояшия<едногодишен ман- "вото « СФРЮ Д-Р

след засс-

Югославските съюзни и 
републикански ръководства 
и политици проявиха аб
солютна неспособност и 
неготовност да намерят 
мирно решение за който и 
да е югославски проблем. 
Едно от многобройните 
доказателства за точността 
па това твърдение е и 
начинът, по който беше 
преодоляна кризата в Пред
седателството на СФРЮ. 
Трябваше да избухне 
кървава война в Словения и 
да се намесят предста
вители на Европейската 
икономическа общност и 
САЩ, та най- сетне да бъде 
избран председател и 
подпредседател на югос
лавското държавно ръко
водство. Дори се наложи

дат.
ТРИ УСЛОВИЯ НА ЕИО Тупурковски

Месич и Костич са съгласието си с
избрани в унисон с

(ИЛ 2-РЛ СТР.)



ГьТуаЛНО • АКТУАЛНО ПРЕЗ СЕДМИЦАТА • АКТУАЛНО
ДРАМАТИЧНИТЕ СЪБИТИЯ ЗА ЮГОСЛАВИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ

(ОТ1-НЛ СТР) КЪРВАВО РАЗДРУЖАВАНЕЕИО е ис-представители на 
торичсско събитие "и за 
нас, и за Епропа".

- Епропа употреби 
механизмите си, понеже не 
може да се съгласи със 
застрашаването на мира па 
нейна почпа. Под натиска 
на Епропа и при нае 
разумът етапа по-голям. 
Като се има 
нажсжсността на 
ката у нас и противопос
тавените опции, Епропа ще 
ни трябпа още - каза Мссич.

че днешното поколение ще 
напрани договор за някои 
общи функции на бъдещета 
асоциация.

Мссич беше попитан от 
журналистите може ли 
Председателството 
функционира без присъ
ствието на чуждестранни 
представители? Отгова
ряйки на въпроса, Стйспан 
Мссич изтъкна, че заседа
нието
ителството на СФРЮ, на 
което присъствуваха и

словенската Скупщина и 
Хърватския Сабор, както и 
останалите мерки от 
договора е представителите 
на Европейската
икономическа общност. 
ЗАПОЧВА ПОМИРЕН 
ПЕРИОД?

Съюзния изпълнителен съвет части на Югос
лавската народна армия и Съюзния секретариат 
па вътрешни работи заемат гранично- 
нронусквателиите пунктове на словенската 
г раница. Кървави сблъсци между Териториалната 
отбрана и републиканската милиции на Словения 
с частите на ЮНА. Обява за прекъсване на воен
ните действия, която не зачитат частите на 
Териториалната отбрана на Словения. Сесия на 
Народната скупщина на Сърбия за актуалните 
събития в страната

Скупщините на Хърватско и Словения приеха 
с Югославия, 

на СФРЮ за
решения за раздружаианс 
провъзгласиха Конституцията 
певажеща на техните територии, оттеглиха 
своите дслагати от Съюзната скупщина и 
съюзните органи и рошиха да прилагат своите 
конституции и закони * Скупщината на Сърбия 
остро осъди ссцссията на двете западни 
републики и отправи енергичен иск до Съюзния 
изпълнителен съвет да предприеме решителни 
мерки за тяхното осуетяване. По решение па

ДЛ

СИНа първата 
пресконференция в Белград 
в качеството на консти
туционен председател на 
югославското Председате
лство
между другото заяви: 
"Макар че живеем в много 
тежко време, надявам се, че 
ще навлезнем в по-мирен 
период”.

- Заедно е ония, е които 
работя ще _ се старая 
политическите проблеми да 
разрешаваме е политически 
методи и да функционира 
правовата държава.

Новият председател на 
Председателството на
СФРЮ изтъкна, че сега, 
след войната в Словения, 
Съюзният изпълнителен 
съвет и много личности от 
военния връх трябва да 
отговорят на много въпроси 
и да се утвърди отговор
ността на 
употребата на оръжието, за 
жертвите и материалните 
щети. 'Трябва да се утвърди 
кой и какво участие е имал 
във войната докато не 
функционираше върхо
вното командуване. Затова 
много генерали, един от тях 
е и генерал Аджич, трябва 
да отговорят на много 
въпроси”.

сдвидIIр< 
обстаноп-

Прсдстав-на
Стйспан Мссич

Г * < ----- —..........
СТАНОВИЩА НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ 

ЗА ОБСТАНОВКАТА В СТРАНАТА

БЕЗУСЛОВНО 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

СТЪЛКНОВЕНИЯТА
ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ОСВОБОДЕНИ ВСИЧКИ 

ПЛЕНЕНИ ЛИЦА
На първото си заседание 

след избирането на пред
седател и подпредседател 
Председателството на 
СФРЮ обсъди обстановката 
в страната и прие следните 
становища:

- веднага и безусловно да 
бъдат прекратени всички 
стълкновения, да се спазва 
примирието, да се защитат 
животите на хората и да се 
възстанови мирът в цялата 
страна, да бъдат премахнати 
всички видове блокади и 
натиск, изнудвания и 
вражества;

- да се освободят всички 
числящи се към ЮНА и 
членовете на семействата 
им, числящи се към 
Съюзния секретариат за 
вътрешни работи, мит
ницата и други съюзни ор
гани, както и числящите се 
към органите на Словения, 
които са пленени;

- веднага да се създадат 
условия за деблокиране и 
връщане на материалните 
средства на ЮНА, Съюзния 
секретариат на вътрешните 
работи и други съюзни ор
гани, да се създаде възмо
жност за
снабдяване на единиците на 
ЮНА и Съюзния сек-

санитстен матсрал, горипо 
и други стоки, необходими 
за реализацията на тези 
заключения;

- въоръжените състави 
на Словения веднага да се 
оттеглят на началните си 
позиции, единиците па 
ЮЙА да се върнат в гар
низоните си, числящите сс 
към Съюзния секретариат 
на вътрешните работи да сс 
върнат в местата си и да се 
създаде възможност за 
тяхно оттегляне, като сс 
деблокират позициите им;

да се създаде 
възможност
безпрепятствена работа на 
съюзните органи, да се 
върши митнически контрол 
и други работи, които са в 
компетенция на Феде
рацията.

Председателството на 
СФРЮ непрекъснато ще 
следи реализацията на тези 
заключения и ще предлага 
допълнителни мерки. 
Всички.компетентни ор
гани са длъжни да ги спаз
ват,
сътрудничат в реализа
цията им, което ще бъде 

нормално конкретен принос в 
реализацията на договора с 
представителите

всички за

Пропираните единици на ЮНА пробиваха всички блокади на
аванс на тези две републики от 
Югославия.

С това югославската 
политическа криза навлезе в най- 
остър етап. Народната скупщина 
на Сърбия отреагира срещу 
решенията на скупщините на 
Хърватско и Словения с енер
гичен иск Съюзният изпъл
нителен съвет решително да се 
намеси и осуети сецеонизма на 

Хърватско Хърватско и Словения. Съю
зният изпълнителен съвет из
дава наредба на Югославската 
народна армия и Съюзния сек
ретариат на вътрешните работи 
да заемат гранично-пропус- 
квателните пунктове в Словения

към Австрия и Италия и да 
осуети изграждането на такива 
пунктове между Словения и 
Хърватско. Военна съпротива на 
частите на Югославската народ
на армия и числящите се към 
Съюзния секретариат на

пътя към граничните пунктове 
вътрешните работи оказват час
тите на таканаречената 
Териториална отбрана и 
републиканската милиция на 
Словения. Във военните 
стълкновения има десетки убити 
и стотици ранени, изчезнали и 
пленени.

След намесата на външни 
фактори, както и съгласието на 
републиканските правителства 
на Сърбия, Хърватско и 
СЛовения, югославската 
общественост очакваше да спрат 
военните действия, да се 
провъзгласи мораториум на 
решения на скупщините на 
Хърватско и Словения за 
отделяне от Югославия в срок 
от три месеца, като през този 
период се, както и частите на 
ЮНА да се завърнат по казар
мите.

Дългогодишната 
политическа криза на югос
лавското общество изострила се 
до крайни предели напоследък, 
тези дни достигна своя връх: 
настъпиха военни стълкновения 
между Югославската народна 
армия и Териториалната 
отбрана и републиканска 
милиция на Словения.

Всичко започва след като 
Събора 
провъзгласи отделяне от 
Югославия и провъзгласяване 
на самостоятелна държава 
Хърватско. Скупщината на 
Словения взима подобно 
решение. И двете скупщини 
оповестиха, че Конституцията 
на СФРЮ не важи на техните 
територии и че занапред ще се 
прилагат само разпоредбите на 
техните конституции. С такива 
решения на двете скупщини 
всъщност се пристъпи към 
дълго оповестяваното раздуж-

Отговаряйки на въпроса 
възможна ли е война между 
Сърбия и Хърватско, Месич 
заяви, че може да има ин- 

но не може да има
за

циденти, 
война. "Ако се случи такова 
нещо, тогава това ще бъде 
стълкновение на всички 
против всички”. В отговор 
на въпроса каква ще бъде 
целта на преговорите в 
предстоящите три месеца 
Стйепан Месич подчерта:

на

- Сега, когато две 
-републики в парламентите 
си взеха решение за 
раздружаване, трябва да се 
поведе разговор за общите 
функции на бъдещата 
асоциация... Доколкото 
републиките не успеят да 
направят нов договор, нишо
страшно няма да се случи. „
Ще живеем като добри РетаРиат на вътрешните Европейската иконом- 
съседи. Но все пак вярвам, Работи с продукти, вода, ическа общност.

взаимно да

В ежедневно заседание са 
скупщините на трите републики, 
съюзни органи и югославското 
правителство, което междув- 
ремено по иск на Европейската 
икономическа общност избраха 
Стипе Месич за председател и 
Бранко Костич за подпред
седател на Председателството на 
СФРЮ.

на

вярва. Във връзка с това е и опортюнизмът на
политиците със съмнителни качества. Алтер
нативните жизнени планове на някои 
офицери на ЮНА се потвърждават и от някои 
чудни трансфери. Непотизмът и лошата 
кадрова политика се виждат и от сегашните 
примери за предателство на старшини на 
ЮНА. Регрутната система, въз основа на 
коята в ЮНА се изпращат деца от 18 години 
не издържа проверката.

С една дума казано - в момента, когато 
рухна партийната държава, беше нужно да се 
трансформира и партийната армия. Тази 
трансформация се върши много бавно и труд
но. Вместо да стане армия на държавата, 
нашата армия действува под натиска на днев
ната политика.

Разбира се, ЮНА не можеше да бъде 
защитена със стъклен звънец в страна, в която 
рухва цялата система, моралът и стойностите 
и е наивност надеждата, че тя може да бъде 
напълно отпорна срещу влиянията на 
обществото. Но онова, което трябваше да се 
направи на професионалния план, 
направено. Не може да бъде оправдание 
това, че териториалната отбрана на Словения 
воюва според класическата схема на ОНО и 
ДСЗ, нито е от значение фактът, че ЮНА може 
би не е искала за най-мрачен агресор и срещу 
нея са приложени и фашистки методи на вою- 
ване. Защо ЮНА не отговори 
начин и кой не позволи това?

съюзното правителство след като 
решението на Съюзния

товете си в 
гласуваха 
изпълнителен съвет да се завземе границата. 
Демагогията на югославските политици дос
тигна кулминацията си, а също така и наив
ността на югославските офицери, които 
допуснаха на тези политици да ги опозорят 
пред дамашната и световната общественост. 
За това какво говорят родителите на убитите 
и ранени старшини и войници - по-добр 
да не говорим. И докога ще бъде така?

ВОЕННО ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР

КОИ Е ВИНОВЕН?
Събитията обаче (до 

заключването на броя) не вземат 
желаната насока. Частите на 
таканаречната Териториална 
отбрана и републиканската 
милиция на Словения атакуват 
частите на Югославската народ
на армия и разпалват 
братоуоийствена война

Въоръжени престрелки не 
стихват и на територията на 
Република Хърватско. Тук час
тите на Министерството,!)» 
вътрешните работи и 
въръжените паравоенни части и 
"хадезеовци” обстрелват 
населени места със сръбсЮ 
население, особено в околността 
на Вуковар, Осийек и друти 
места на територията?)^* 
Хърватско. В автономната 
покрайнина Крайна населението 
е нащрек и е готово да ока** 
съпротива на частите на Мини
стерството на вътрешнит* 
работи и въоръжените 
"хадезеовци” на Хърватско.

Народната скупщина и* 
Сърбия постоянно анализи!» 
обстановката в страната, 
същото правят и останали 
съюзни органи. Какъв шс 
изходът от сегашно 
положение шс кажат дните п[

На този въпрос, разбира се, не може да се 
отговори кратко и просто, но народът сега не 
иска и не може да приеме академични 
разискивания и комплицирани обяснения, 
независимо от това кой ги дава. Фактите са 
ясни и неумолими, по-точно - те са сурови. 
Единиците на ЮНА, които бяха изпратени да 
осигурят държавната граница на Югославия, 
не успяха напълно да извършат задачата си и 
освен това платиха тази своя разходка с 
човешки загуби и опетнен авторитет. 
Аналитиците още дълго ще се занимват със 
събитията в СЛовения, но някои неща още 
сега са ясни.

е е и

Защо бронирано-моторизираните колони 
на ЮНА тръгнаха на задача без пехотинците, 
които нормално придружават движещите се 
танкове и други бронирани коли? Защо 
колоните стоеха пред бариерите и се пазареха 
дали да минат? Дали югославскита танкове 
могат да се движат само по осфалтни пътища 
или командирите нямаха карти на терена, в 
които са отбелязани и други пътища? Как се 
случи единиците да останат без храна, вода и 
гориво само след два дни? Къде беше 
подкрепата на колоните на ЮНА, които се 
запътиха към границата? Как се случи 
въртолетите да не могат да помогнат на

.;>п

Този, който е планирал цялата операция за 
превземане и на гранично-пропусквателните 
пунктове в Словения не е бил на равнището 
на няколко основни въпроси: преценка как ще окържените единици, понеже срещу тях 
реагира териториалната отбрана на 
Словения, лоша структура на единиците на 
ЮНА, които бяха определени да извършат 
задачата преди всичко от аспект на състава на 
органите, както и напълно дефанзивно 
отношение към пропагандно-психологичните 
действия.

не е
ни

стреляше словенската противовъздушна 
отбрана? Защо военно-въздушните сили не 
разбиха тази отбрана, понеже самолетите на 

въздухоплаване
противовъздушните сили във всеки момент 
бяха готови да Извършат тази задача? Кой
няколко пъти спре. РВ и ПВО? ЮНА ше търпи последствия от рпмплго

в ъ зло\ки*^^а^д чатта* Лда^б^ьд ат^гт р е взети Унижението е голямо. Неенергичност, които сега още не можем да разбер^
гпани*нопоопус к!ателните пуикто ве и нерешителност, опортюнизъм, кариеризъм, напълно. Армията загуби една битка,
съшевремнн^е огааничил начитт по койтп |лтеРнативни планове в живота, непотизъм, съзнателно се е жертвувала, новобраниците
шедействува ЮНА в т™и акц™огава та™ безотговорност, лоша кадрова политика, от Словения и Хърватско вече не постъпват „
плаи нГсмее ла бъде поиет ЛомиРегрутна система, която не съотвествува на нейните единици, парите за нея са все по-
тоябвало да каже на политиците^ Тоспола психологичната конституция на младия малм>, а въпросите и дилемите във връзка с
зГповялайте вие да?авзмет™по миоен начин «огославянин. Нужни ли са обяснения за нейното бъдеще са все повече,заповядайте вие да завзмете по мирен начин всяка от тези констатации? 
граничните пунктове с маслиново клонче в 
ръцете си”. В предните редици е трябвало да 
бъдат Живко Прсгъл и неговите министри от 
Словения, които подадоха оставка на пос-

Военното и
по съответен

в

Някой трябва да бъде поведен под отговор
ност за тези несполуки, да даде обяснения 
или може би всичко ще остане

Неенергичността и нерешителността на 
ЮНА се манифестира вече -една година чрез 
разни съобщения, предупреждения и ул
тиматуми, на които вече никой сериозно не

по старому. 
Мирослав Лазански, 

"Политика” нас.
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по ПОВОД 4 И 7 ЮЛИ
ЯВНА ТРИБУНА НА СК - ДВИЖЕНИЕ 
ЗА ЮГОСЛАВИЯ В ДИМИТРОВГРАД

НАШИТЕ СРЕДСТВА ЗА 
ИНФОРМАЦИЯ ___________

МАСОВА |

ВИНАГИ С 

ТАЗ ■ ДЕТО Е 

НА ВЛАСТ

ДА СЕ 
ЗАПАЗИ 

ЮГОСЛАВИЯ
■ хова беше преди 25 години, 

главното тържество на Деня на 
--танието в Сърбия 7 В живота на сьврсменото общество печатът, радиото 

и телевизията играят изключително голяма роля. Те са 
важно средство за въздействие както върху чувствата и 
настроенията, така и върху съзнанието на хората за 
определяне на тяхното отношение към политичес 
стопанските, 
констатация
информация на българската народност в Югославия. 
Разбира се и до журналистите, които работят в тези 
средства за информиране ("Братство”, "Другар 
"Мост”, Радио Ниш и ТВ-журнал), чнято рабо 
високо отговорна и много резултатна обществена 
дейност, която оказва голямо влияние (или поне трябва 
да оказва) върху числящите се към българската народ
ност в нашата страна, конто четат, с 
наблюдават споменатите вестници, списания, радио и 
ТВ-предавания. Сега, когато пазарната икономика нав
лезе дори и в сферата на информирането, за да изпълнят 
успешно своите важни функции, средствата за масово 
информиране на българската народност у нас, трябва да 
бъдат, повече откогато и да е - разнообразни, интересни, 
оригинални за читателите, слушателите и зрителите. 
Журналистът винаги трябва да изпълнява своите 
задължения, без оглед дали принадлежи към някоя от 
новооснованите партии, дали е нейн привърженик или 
противник. Защо да не се критикуват например и онези 
лица, с които журналистите инак имат добри лични 

обратно?
Неотдавна, обсъждайки работата на средствата за 

масова информация ма български език пра изтеклата 
година, Изпълнителният съвет към Общинската 
скупщина в Босилеград, между другото, константира, 
че "средствата за масова информация, въпреки че им се 
дава положителна оценка, занапред трябва още повече 
да следят всички събития в общините, да се премахнат 
всички лични разплати и в условията на многопартийна 
система да останат безпристрастни към действуващите 
партии и движения”. А, че това не е така ще посочим 
само няколко най-драстични примера:

Общинският одбор на Съюза на 
движение за

юли ез
комунистите 
Югославия организира на 24 юни в 
Димитровград явна трибуна на 
"Югославия - шанс или съдба”. 
Покрай членовете на тази партия от 
Димитровград и заинтересованите 
граждани, на трибуната участвуваха 
като гости и членовете на партията 
от Ниш, Пирот и Джаковица.

ките,
културните и други проблеми. Тази 
се отнася и до средствата за масова

тема

че”,
та е

Според думите на председателя 
на регионалния отбор на Съюза на 
комунистите 
Югославия Милован Гашич, 
партията в своите редове има над 300 
хиляди членове сред гражданите 
навред из страната. Това дава реални 
основи за по-нататъшно чевърсто 
становище на партията да не позволи 
да дойде до разпадане на Югославия. 
Съюза на комунистите-движение за 
Югославия за тази своя цел ще се 
бори с всички разполагаеми средства. 
Основна задача на партията е и ще 
бъде да се запази, изгради и 
възобнови СФРЮ.

лутат нотново се срешнаха 
■другари - партизани от Сърбия,
Македония, Косово и България:
Живоин Николич - "Бърка”, Васа
____вич, Драги Стаменкович от _________  ___
Сърбия; Михайло Апостолски, УЧЕНИЧЕСКИЯТ ХОР от Църна трава открива тържеството 

1ЗЛате Биляновски от Македония, Павлова грамада на 7 юли 1966 година

движение -за

на
Кадри Реуфи от Косово, а от 
България Славчо Трънски, ШМУ,
Денча Знеполеки, Трифун /|
Балкански. Срешнаха се коман- ШЛ1- 1п Ш ШгИз II 
дири 
бори 
фаши

и бойци, които заедно са се 
обли срещу 

зма.
щия враг - отношения или

След полагане на венци 
Паметника говориха първо 
ците и представителите на 
народната власт. Сетне настана 
общонародно веселие.

Взимайки участие
разискванията председателят на 
Общинския отбор на партията от 
Джаковица Яшар Исуф между ос
таналото

в

Бил съм участник в повече 
тържества на борческите праз
ници. Бях на Чемерник и на 7 
юли 1951 година, когато се праз
нуваше 10- годишнина 
въстанието в Сърбия. Обач

чеподчерта, За юбилейните годишнини, които през последните 
ини имаха и трите редакции на Издателство 
почти не се споменаваше или се казваше 

съвсем малко н накратко. На ТБ Отмина неотбелязана 
и акцията на пилотите и учениците. Същото може да 
се каже и за известното "Братско

оведе в Нови Пазар и е ед 
която все още е "запазена”, но и за нея 

нищо не се каза. Да споменем и това, че когато става 
новосъздадените партии, на някои се дава 

же и прекадено много място н време, а пък други 
почти не се споменават, дори когато журналистите и 
редакторите това непременно трябва да го сторят.

НЯКОЛКО ГОД1
"Братство”Димитровградска община може да 

служи за пример като югославски 
определена среда, чиито граждани 
винаги са се определяли за съдружие 
и съвместен живот с всички народи и 
народности живущи в Югославия.

В разискванията взеха участие и 
партийно неопределени граждани, 
говорейки за съществуващите и 
възможностите за излизане от 
кризата и затрудненото положение.

та на
е сега

през 1966 година 25 год-ишния 
юбилей на въстанието беше

Партийният секретар на община Църна трава чете 
ното писмо до Маршал Тито

поздравител- хоро”, което и тази 
инственатагодина се пр 

манифестацияествено отпраз- 
ка ми се струва.

много по-тъ 
нуван. Или 
Защото по предишните години 

Босилеград, а и от други

рж
так

ма заДУ
Дание от

места, пристигахме пеша или с 
коне, а през 1966 година 
съборяните идваха с рейсове, 
коли, а гостите от Бел 
Скопие и София с хеликоптери.

Не може да има успех в работата си и не може да 
спечели доверието и любовта на хората кореспондент, 
който не изучава и не следи сериозно проблемите на 
кореспондентския си район, не умее да се дружи с 
хората, да се сближава с тях, да ги изучава и опознава, 
който не живее с техните радости и грижи, не се вълнува 
пито от успехите, пито от трудностите им - без значение 
към коя партия принадлежат. Но това си е изглежда 
някакво неписано правило, което за съжаление все още 
важи, че само "послушният” журналист е добър жур- 

ист. Значи ли, че н това ще "загива” подобно на 
300 години? Дано не!... 

Тодор Петров

лград,

Да напомним, че наявеното 
посещение на явната трибуна на 
члена на главния одбор на партията 
Миряна Маркович изостана

От тържеството на Чемер
ник през 1966 година имам 
няколко снимки, които са ми 
скъпи спомени и желанието ми е 

запозная и 
"Братство”.

А.Т.
със същите да 
читателите на в-к нал

РИАмеката нмперня - поне още

БОСИЛЕГРАД^ В ОО НА ДЕМОК
РАТИЧНАТА ПАРТИЯ

ходими подготовки. Затова в програмата е 
запланувано формиране на така наречени 
експертни групи за стопанството, селско 
стопанство, извънстопански дейности, ин
фраструктура и за други по-значителни области, 
които ще бъдат ангажирани съответни специалис
ти - членове на ДС от общината и републиката, но 
и онези специалисти, които не са членове, а 
изразят желание да оказват помощ и дадат принос 
в развитието на общината.

Масовизирането на партията на територията 
на общината е също така една от по-значителните 
акции. Понастоящем в ДП в общината има около 
100 души. Общинският отбор е задължил около 30 
местни отбори, а с това и за омасовяването на ДП. 
Андонов казва че за по-действена работа сега имат 
и по-големи условия. Имено ИС на ОС на техния 
отбор в Цънтъра за култура в Босилеград даде 
помещение, което както той казва ще бъде от
ворено всеки ден от 10 до 13 и-от 20 до 21 часа. 
Заинтересованите могат да се информират и по 
телефона (017)77-236.

типична народна носия, пред паметника на 
влова грамада

Църнотравки, 
загиналите на Па*

вТекст и снимки:
Стоян Евтимов - Бранковски ГОТВЯТ 

ПРОГРАМА ЗА 
ПО-СЕРИОЗНО 
ДЕЙСТВУВАНЕ

сено, което докараха, и Ни 
дадоха храна.

Що се касае за 
постъпките към нас, мога да 
кажа, че те бяха напълно 
коректни. Не са ни тор
мозили. Единствено не ми 
хареса това, че ни фото
графираха с номер на 
гърдите, като че ли сме 
престъпници, и ни взеха 
отпечатък на пърстите.

ДИМИТРОВГРАД

' ВОЙНИЦИТЕ САШО И 

ДРАГАН СЕ ВЪРНАХА ОТ 

СЛОВЕНИЯ

В Общинския отбор на Демократическата 
партия в Босилеград полагат усилия и 
предприемат акции за засилено действуване. 
Преди известно време е избрана делова група, 
която да изготви програма за работа на тази 
партия в общината. Очаква се тези дни програмата 
да обсъди и приеме Общинският отбор, а след 
това, както заявява председателят на 00 на ДП - 
Босилеград Д-р Драган Андонов, същата ще бъде 
презентирана на населението в общината.

Андонов подчертава, че ДП в общината може 
да действува и да привлече вниманието на 
гражданите със сериозни акции. За целта са необ-

од;
ш
2!!
ЙП;.
Е ТЯ

В
За съдбата на останалите двадесетина войника от От рудника, който те 

п„„„.ТГТ.ДТг,обшина. които отбиват военната си наричаха лагер, най-напред

В.Б.това и нас. Дадоха ни
ян тт л „,,й ппяматичната си изповед граждански облекла от
•ю;На 2 “ли СУнГ?,”[Гп™Те войникът Сашо Алексов. - Червения Кръст и парите, сетне дойде <фай надълтите войник^ когато нашата хойто ни бяха взели. Оттам
^ХГтоиа^одорАлек- о* ^ХГдГсе^ХдГв
”С в’с4юда ™в*Димитровгр ада. на ~кия секретариат

.сЬ^гдаи
™тдас^ов^ияН° ВиГимо до "“аса следобед Тъй^ато съдб^на
възбудТтодолбшш^на |яхме бе^хляб и водачи
тавил телефонната слу- словенските териториални, мрадска обши,^сК0ито от- 
шалка след първия разговор с командира на заставата се биват »° “1ИЯ (в ЮНА са 
със сина си в моме нта ДОГОворихме да се предадем. № март и юни
когато го потърсихме във След ^ с рейсове „и .^"^шетентните органи 
фабриката. закараха в Мозирие, а оттам не ^ават никакви сведения,

- Объркахме се с жената затвора в Целъе. През ъпреки непрекъснатите 
тези дни - казва Тодор,, нощта ни закараха в Зидани нвстояния Иа родителите 
докато с колата бързаме у мост, а оттам пак с рейсове Що се отнася за

прозорците на които бяха митничарите, които бяха 
затъмнени, ни прехвърлих изг[ратсни в Словения ог 
в един напуснат РУДНИК в Димитропград, всички сс 
храсник. Тук. В напус- 11аха,живи и здрави, 
патите бараки, спахме на д -[-ашков

ОТГОВОР НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР ® Р'Д^бщИнск^™ор иаШС в 
НА СПС В ДИМИТРОВГРАД НА “^то между другото се посочва и след- ВЪПРОСА ”ЧИЯ Е СГРАДАТА НА който между дру*
БИВШИЯ ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ?” ното.за

обеданяванГнГсЪюз?наГкомуниСстите
в Сърбия и Социалистическия съюз на 
трудещите се в Социалистическата 
партия на Сърбия. В чл.43 на Устава на 
СПС е записано, че целокупното 
движимо и недвижимо имущество на 
Съюза на комунистите в Сърбия и на 
Социалистическия съюз на трудовия 
народ в Сърбия в момента на 
обединението става имущество иа 
Социалистическата партия на Сърбия.

Бившата Общинска конференция 
ССТН в Димитровград не разполагаше 
с недвижимо имущество. Сградата беше 
собственост на бившия Общински 

СК в Сърбия в

СОБСТВЕНОСТ 
НА СПС

4ММОбщинската скупщина в Димитро
вград, с която се търси от делегатите да 

отговор на въпроса чие е 
на бившия Съюз на

от 14 юни 1991

падат
имуществото 
комунистите в Димитровград и по- 

сградата на бившия на
чия еточно

Общински комитет на СК, в която сега 
сс поместват Общинският отбор на 
СПС в Димитровград и комуналното 
предприятие ”Комуиалац”, което плаща 
наем на СПС.

дома му.
- Бях граничар 

тавата ”Савински пар
тизани”, която се намира в 
Логарската долина - започва

на зас- комитет на 
Димитровград.”

3 СТРАНИЦА
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БОСИЛЕГРАД

МИЛУТИН БОГДАНОВИЧ 

В ДОЛНА ЛЮБАТАМ ЗАСЕДАНИЕ ||А
КОМИСИИТЕ ЗА ГРАНИЧНИ 
СЪБОРИ
ТАЗИ ГОДИНА 

БЕЗ СРЕЩА 
НА КРИВОДОЛ

II рамките на крайгра
ничното сътрудничество между 
СФРЮ и Република България 
комисиите за крайгранично 
сътрудничество и гранични 
събори от Димитровград СФРЮ 
и Годеч и Драгоман България 
проведоха заседание на 27 юни 
тази година в Драгоман - 
България.

"ИМ>"
?ъ"|ч>вияипА ЯЖ
ИНЖЕНЕРИНГ С МАРКЕТИНГ • НИШI

Долна Любата е един застъпи същият да влезне 
от четирите районни в плана и програмата на 

Босилеградска компетентните репуОли-1ШЕГ центрове в
община. Според послед- кански органи за идната 
ното преброяване има 612 година. Оше повече, че 
жители в 167 домаки- Босилеградска община е 
нства, от които 20 на сто една от най-изостаналите 
са с по двама, а 10 на сто с общини в република 
по един човек. Но и Сърбия по отношение на 
покрай това тук пътната мрежа, а тъкмо тя 
миграцията не е тъй е едно от условията за по- 
изпъкваща, както в ускорено икономическо и 
другите села в общината, стопанско развитие.
От предходното пребро- След това, Богданович 
яване до сега жителите му направи кратък обзор 
са намалени със 135 души. ВЪрХу настоящата кризис- 
Центърът на селото все на обстановка в нашата 
повече се модернизира.
Тук

ОЕ^НАБА В02Е М14КОУ16А 0 
18000 N13 Уи005иАУ1А 

ТЕЕ 018/40-138, 40-088, РАХ. 49-094 
ЯНО НАС1Ж 82500 801-18028 N18 80К

[ЖЦЗТТОЮ РЯНХЕЕСЕ 2А ТЯОО\ЛНЦ, НА2УШ I МАНКЕТМО $А РО.

ОТВОРЕНИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

С ВСИЧКИ Договорено е граничният 
събор при село Долни Криводол 
да се провежда всяка втора 
година и то от 1992 нататък. 
Значи, тази година при Долни 
Криводол НЯМА да има 
граничен събор. Що се отнасяло 
граничните събори 
Димитровград и Драгоман 
договорено е да .се провеждат 
последователно една година в 
Димитровград, една в Драгоман, 
като първия се проведе тази 
година в Драгоман на 22 сеп
тември.

страна, като при това 
подчерта, че постъпката 

северни 
републики за раздруж- 
иване е нито констит-

няколкоима
магазини, осмокласово 
училище, което тази 
година отбелязва редък
юбилей - 120 години от уци0ННя нито в съгласие 
откриването му, интер- ' международните кон- 
нат, който също отбелязва венции Република Сър- 
20 години от ^ия е за мирно разреш- 
изграждането, здравна аване на кри3исното 
станция, поща и местна 
канцелария. Въпреки това, 
селото не е без проблеми.
Между тях най-горещи са 
махленските пътища, 
регионалният път от 
Босилеград до Крива фея 

все

даетена
Общественото предприятие ”Неф” в Ниш 

поддържа и развива всестранно 
сътрудничество не само с редица обществени 
фирми в Републиката, но и е частни лица. 
Основният принцип: сътрудничи сс с всички 
на взаимно-изгодна основа, твърде успешно се 
прилага компенсационният принцип и дава 
загарантирани, положителни резултати.

Между по-забележителните фирми, с 
които в момейта развива ползотворно 
сътрудничество е и "НИШКАТА ПИВАРА”. за 
тази фирма ”Неф” е изработил инженеринг за 
комплектна подготовка на квас на стойност от 
два милиона динара. Именно за пивоварния 
цех.е инсталиран планетарен редуктор, 
издържащ високо налягане и неподлежащ на 
повреди, докато обикновените редуктори 
често се развалят.

Интересно е, че "Нишката пивара” тази 
инвестиция не е заплатила на класичсн начин, 
а чрез стоки на дължащите на нея 
потребители и частично в натура. Именно 
нейните дължници са дали стоки, а "Неф”
сетне ги е продал в собствената търговска

| мрежа. Така "Нишката пивара" получи нов 
съвременен цех, а "Неф” още едно полеза 
стопанска изява.

у Следователно, предприятиятия, 
заинтересовани за инвестиционни капиталов
ложения и за осъвременяване на своето произ
водство, срещу собствена продукция могат да 
реализират това, без да отделят средства с 
предзначение за инвестиции.

Подобна сделка с сключена и с мина "Бор", 
за която е обезпечено оборудване от страна на 
"Неф". За тях също така чрез "Неф" са 
вградени десетина редуктори.

"Неф” за нуждите на ИМТ - Княжспац с 
обезпечил изработката на алати на стойност 
2,5 милиона динара. За тях "Неф" осигурява 
изработката на алати за алуминиеви отливки - 
части, които сс вграждат в мотокултиваторитс 
на ИМТ - Княжсвац. Наскоро трябва да сс 
подпише нова сделка за изработка на алати на 
стойност от шест милиона динара.

в

положение, чрез съвм
естен диалог и договор.

М.Я. А.Т.

ИВАН ВАСИЛЕВ ОТ СЕЛО ЯРЕШНИК

ИСКА ДА ВЪРНЕ 
БАЩИНАТА ЗАМЯ

и ощеПодобна сделка за "Север” - Суботица с в 
ход. За техни нужди "Неф” обезпечава по- 
голямо количество необходимите им алати.

Тези няколко бегли примера показват, че 
"Неф” с отворен за сътрудничество с всички и 
че редица фирми и предприятия могат да 
решават проблемите си за реконструкция, 
модернизация, автоматизация и изобщо за ин
вестиции, ако при това имат своя продукция 
(дори залежала) и ако длъжниците им имат 
стоки, с които могат да заплатят своите 
дългове.

неелектрифицираните две 
махали: Буоевци и 
Гащевица. Всъщност те 
бяха доминиращи В списъка на Службата останалите, ре ших да подам 
въпроси на проведените в за имуществено-правови иск тази земя да ни бъде 

‘ 1 отношения
общинската скупщина в 

с Милтуин Богданович, Босилеград, на селскос- 
народен представител в ТОпанските производители,
република*Сърбия. В рат В™ Д°6аВИ; ' Ак°
говорите участвуваха и е и името на ВАСИЛ ИВА- 
Захари Сотиров, пред- ИЧОВ от село Ярешник. 
седател на Общинския Васил сега не е между 
отбор на СПС в живите. Почина преди 
Босилеград и Васил десетина години. Зад него 
Йованчов, секретар на 
Секретариата за управ
ление и общи работи при 
общинската скупщина в 
Босилеград. В разговорите 
председателят на Съвета 
на местната общност,
Доситей
подчерта, че в досегашния 
развоен път на селото

към върната.
На въпроса ни може ли 

обработва, защото ида я
сега той има достатъчно

не мога, нямаше да търся да 
ми я върнат. Мене и досега 
ме болеше, когато гледах 
как нивите буренясват, а 
ливадите остават неокосени 
и вече заприличаха на 
пасища. От това дето бе 
отвзета не само нашата, но 
и на останалите, общест
вото нямаше никаква полза.

Компенсационното разпращане между 
предприятия и фирми твърде успешно може 
да се реализира с "Неф”, чиито собствени 
магазини и търговска мрежа стопанисват 
твърде добре, а чиито делови приятели също 
могат да изкупят непродадената им 
продукция.

оставил няколко деца, 
които сега имат свой 
семейства. Един от двамата 
му сина е ИВАН ВАСИЛЕВ.
Тези дни се срещнахме в 
Босилеград и в разговора 
узнахме, че е тръгнал да 
подаде иск до компетен
тните общински органи за 
връщане на отвзетата земя _ 
на баща му. Ето какво ни Отглежда двадесетина овце, 
каза: и няколко крави. Казва, че

тт може да отглежда и повече,
- На нас земята е отвзета обаче синовете му, които с 

вез основа на землишния тази земя е извел на път, 
фонд. Отвзеха ни 50 декара вече станали семейни хора 
и това за наши условия и все по-малко имат време 
добра и качествена земя - да помагат при
“алк° н«ви’ а повече събирането на реколтата. А 
ливади. Сега, след като той останал сам с съпругата 
новата власт на република Цветанка и не ПрУаа в
Сърбия прие закон за състояние да съберат 
връщане на тази тогава повечето храна, 
отвзета земя, в съгласие с

Ст.Н. Вместо да се обработва, тя 
запустя.

Василев е добър селскос
топански производител.

Игнятов,

ттт компетентните органи от 
общината и широката 

най- общност малко са сеДИМИТРОВГРАД равнище
застрашените граждани, ангажирали. Всичко, 
ползващи
помощ. Имайки предвид, резултат преди всичко на 
компетентните на Общин-

на

ВСЕ ПО-ЗАСТРАШЕНО 

ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ
материална което е постигнато е

*• местното население. При 
ската скупщина и ТОВа отделно се спря
тази*област^Общ ниският -рху потребата Рза 

Дългогодишната 700, а днес над хиляда лица отбор се обърна към тях с ^д*Да«е и п°-еФ^асно 
скономическа и полити- тьрсятработ“ от ™итоШ иск евентуалните средства,
ческа криза със своите пое- са с полувисше и виеше които би останали (ако бъде до Кпива Фея Не и-изе
ледици през последно време образование. немален процентът на тяня™ и пъппл™ лт
все повече застрашава жиз- Ако към всичко топа облаганията за общест- 12„„Г® И ВЪПР0СИ отненото равнище на всичко това прй.гпг™а мйьют областта на здравното
житряит/ . Пииитпл добавим постоянното вените дейности), да бъдат птт ^жителите в Димитро- увеличение на пените ясно пренесени на Фонда за дел_°> 1111 и пътните 
вградска община. Бройни са у л броят на жители™ социална помощ. Това би съобщения, въпроси във 
оТтях^Ла3^?^^: намиращи се на границата била първата крачка в връзка със снабдяването и о! тях е и фактът, че сред- защита на жизненото пр.
ните лични доходи на на социалната беда се равнище на най-застра- Милутин Боглянпвич 
м="С™ПаНСТВ0Т°кПре3 Увеличава- Най-трудно е все шепите лица, чието число взимайки участие в наз’ миналата година са били пак на тези, които нямат постоянно се увеличава ЗИКИ "частие в Раз‘
едвам 2660 динара. Това е никакви принадлежности Сигурно е обаче че за говоРите- между другото 
дори с 36 на сто по-малко от освен социалната помощ, цялостно и постояно подчерта, че е щастлив, че 
средното ниво на личните която от своя страна е разрешаване на този проб- се намира в такава 
доходи в републиката, недостатъчна дори само за лем е необходимо да се трудолюбива среда и, че в 

хляб. А такива има около направят системни транс- разре-шаването
Това число се формации, обосноваващи се проблемите участвуват 

на ефектите от труда и всички. За някои от 
единствен проблемите той добави, че 

начин за осигуряване на изразява 
достоен за човека живот и

М.Я.

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ЦЪРНОЩИЦА • 
БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА

ДО ПЪТ С ДОБРОВОЛЕН 

ТРУД
Махленските пътища открай труд прочистиха пътя от Голема 

време са един от горещите река през Заношка и Придол до 
проблеми на село Църнощица. Каражджинова махала. Предсе- 
Още повече, че махалите са дателят на местната общност 
разпръснати и отдалечени една Васил Петров, ни уведоми че 
от друга, и че е типично -сега ще проведат доброволна 
планиенко село. Наистина в пое- акция и за прочистване на път| 
ледно време в съдействие с от Голема река към Петковска 
общинския фонд за пътна и махала. Безспорно добра и 
комунално-жилищна дейност полезна инициатива. Може би 
махалите Голема река, Петковци примерът на тях да послужи за 
Придол, Караждинова и Заношка УРОК на другите местни 
махала са свързани със общности, които смятат, че и 
съответни махленски пътища, това е задача на компетентните 
Обаче те с оглед на конфи- общински органи, 
гурацията на терена е нужно 
постоянно да се чистят и 
поддържат, общинската механ
изация навсякъде не може да 
стигне. Остава на хората сами да 
се организират и 
доброволен труд от време 
реме да ги прочистват.

наЗагрижава обаче, че тази 
тенденция продължава, 
значи реално личните 
доходи спадат още повече.
При това списъкът на на се запозна и Общин- 
незаетите, които търсят ският отбор на СПС, като 
работа се увеличава. Преди утвърди и собствени задачи осигуряване на материал- 
няколко години бяха около в защита на жизненото ните му потреби.

200.
увеличава.

С този проблем неотдав- Д°х°Да като
оптимизъм, 

обаче когато става дума за 
уреждането на регион
алния път, тази година 
средства няма, а ще сеА.Т.

СПЕЦ.

В "БОСИЛЕГРАД” ПРИСТИГАТ 
* НЕВСЕКИДНЕВНИ ГОСТИ

За разлика от преди няколко години, когато в Босилеград се 
които “ ■*—

ничарск 
гости, 
оби

ДИМИТРОВГРАД

НОВИ ПОМЕЩЕНИЯ НА 
"ДУНАВ” Инак, в местната общност в 

Църнощица в плана и 
програмата за работа през насто
ящата година е запланувано 
пробиване на път на дължина от 

- километра за махала 
Чурчинска - махала която и след 
толкова време напълно

Имайки в предвид това, в отсечена от останаллите махал»-
местната общност в село В местната общност веч 
Църнощица не чака ред на бул- предприемат съответна акт 
дозера. Неотдавна сами се. ор- ност за реализиране на та 
ганизираха и чрез доброволен акция.

Акционерното дружесюо за застраховка -Дунав” от Бел та л 
главна кантора Пирот, експозитура в Двмигровград, ог мвваТив 
петък (28 юни) се намира в нови помещения.

Именно, част от деловите помете,.на . жилищно-деловата 
сграда на улица -Маршал Тнто” 6 „а площ ог 75 м2 с,™ 
начени за работа па акционерното држество за застраховка в

еткж ■

и пиене, см* в гостил
ите соекти започнаха да идват други, но също така чудим 
Дохаждат, получават услуги, но тъй като нямат 
ени джиро-сметки и, како казват нямат пари, на краъ си 

заминават без да заплатят услугите. Някои правят цех йдо 3
чРез 4-5нав-

Засега е на "удар” хотела на Общественото предприятие 
"Босилеград”. Предприятието е принудено от 4-5 души да потърси 
да си заплатят сметките чрез съд.

А.Т.В.Б.

М.Я.СТРАНИЦА 4
БРАТСТВО • 5 ЮЛИ I”1
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ГИМНАЗИЯ^ УЧЕБНАТА ГОДиНА В ДИМИТРОВГРАДСКАТАБ0СШ1ЕГРДДСКОТсГОСН1?ВНОАучилище го д и н а в
СРЕДНА БЕЛЕЖКА - 

МНОГО ДОБЪР
жааздГсЖйш,„Т"лгом»*"УСПЕХЪТ И 

ПОВЕДЕНИЕТО НА 

ЗАДОВОЛИТЕЛНО 

РАВНИЩЕ

СТО ПЪРВОЛАЧЕТА
Краят на учебната година в димитровградското средно училище, 

което тази година чествува 100-годишнина на съществране, дочака 
с добри резултати. Средната бележка на учениците ъ 3,7, което в 
юбилейната годишнина представлява 
страна и на ученици, и на преподаватели.

Данните красноречиво говорят за това. От общо 282 ученика - 84 
са отличници (30 на сто), 97 много добри (34,5), добри 46 (16), 
задоволителен успех -12 (4 на сто), или общо с положителен успех 
са 239 ученика, относно 85 на сто. Както вече казахме средната 
бележка е 3,7 относно много добра.

Най-добър успех през годината постигна 112 клас 
природоматематическа насока със средна бележка 4,26, следван от 
ИИ - средна бележка 4,00, на трето място са 12 и 113 - със съща 
средна бележка; 3,97 и т.н.

Според евиденцията на службата, към 
Общинската скупщина в Босилеград, в Босилеградска 
община през идната учебна 1991/92 учебна година в 
първи клас на основното училище ”Гсорги 
Димитров”, ще бъдат записани 100 ученика - 8 ученика 
по малко отколкото тази учебна година. Тези данни 
ни даде педагога при училището ТОШЕ АЛЕК
САНДРОВ, който съвместно със здравни специалис
ти от Здравния дом в Босилеград, съгласно закона за 
основно образование и възпитание извършиха сис
тематичен преглед и проверка на психо-физическата 
способност на всички подлежащи на основно 
образование деца.

наистина ценен подарък от

със
на преподавателите и на по- 
отговорното отношение на 
родителите. От общо 665 
ученика от първи до осми 
клас, 218 са с отличен успех, 
177 с много добър, 159 с 
добър
задоволителен успех, или

иключение
учениците от VIII клас, 
които редовните занятия 

^.приключиха по-рано, вече 
• се проведоха и поправител

ните изпити, за останалите 
те приключиха на 21 юни.
През миналата седмица се 
проведоха и учителски ,
съвети, на които предмет на 593 ученика направо 
разискивания бяха и завършават 
успехът4 и поведението на година, 69 ученика са на

С за

Резултатите, както ни уведоми Александров, от 
извършения систематичски преглед и проверката на
психофизичсската им способност са крайно добри. 
Само едно дете е утвърдено поради значителни говор
ни смущения не е в състояние да следи редовния 
възпитателно-образователен процес и то ще бъде 
записано в специално училище. При три ученика са 
намерни малки говорни смущения които ще бъдат на 
кратко обучение при специалист - логопед за премах
ване на тези говорни недостатци. Обикновено става 
дума за тежко изговаряне на буквите: ”Р’ или ”Л”.

Инак, характерно е, че броят на първолачетата е 
в упадък. От стоте подлежащи за първи клас, най- 
много иринадлежат на бившото осмокласно училище 
Босилеград - 72. От това само в Райчиловци - 20, а 
останалите 28 ще бъдат записани: 7 в под
ведомствените учйлища на бистърското основно 
училище, толкова на бившото горнолисинското ос
новно училище, 6 в Горна Любата и 8 в под
ведомствените училища на долнолюбатското основ-

39и със

Най-слаб пък успех показаха вторите класове: 115 - 2,49,114 - 2,59 
и пр. Броят на отсъствията е сравнително голям - общо 14 218 (от 
тях 12 547 са оправдателни и 1671 неоправдателни), или средно на 
ученик се падат по 50 отсъствия.

В края на учебната година на всички отличници са връчени като 
награда книги, а за най-добър ученик в средното училище е 
провъзгласена Елизабета Георгиева от I клас. На нея Образователни 
съвет даде специална награда. Между най-добрите са още: Ирена 
Милиева, Весна Илиева и Драган Милтенов.

Инак всички програмни задачи са завършени навреме и според 
плана: добавъчно, допълнително и подговително обучение, както и 
практическото обучение на правната насока (в обществените 
дейности) и машинна специалност в трудовите организации.

И този път се изявиха някои слабости: училището не 
бе в състояние да обезпечи предписаните съответни запис- 
вателни листове за всички специалности, понеже не са 
били печатани.

учебната
и поведението на 

учениците в края на учеб- поправителен изпит Ь по 
ната година, както и една или две слаби 
реализирането на
заплануваните възпита
телно-образователни актив- първи клас и един от втори.

Въпреки това, За тях директорът каза. че

една или две 
бележки, а само трима 
повтарят класа - двама от

ности.
общият успех и поведенито това са деца с нарушено 

психо-физическо състояние 
~ не могат да следят 

обучението за нормално 
развитите деца-ученици. И 
този път, както и винаги 
досега, успехът в началните 
класове е по-добър от този в 
горните класове, което е и 
съвсем нормално. Тук

на учениците цялото 
училище през тази учебна и 
година не сме в състояние л 
да дадем, защото до писане 
на тази информация нито 
едно от подведомствените 
основни училища не бе дос
тавило отчет, затова и този 
път, както и предходните
години, съобщаваме успеха обучението провежда един 

поведението на учител и има възможност 
от по-систематично да следи 

овладяването на учебния 
материал, а на тези, които 
заостават да им оказва по- 
голяма помощ. От 290

но училище.
Ст.Н. мА

ЗАПИСВАНЕТО В ПЪРВИ КЛАС НА ГИМНАЗИЯТА В 
ДИМИТРОВГРАДИ

учениците ПОЛОЖИХА 40 ДУШИ ПИСМА

НАРУШЕНО ХУБАВОТО 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

• НА ПЪРВИЯ ПРИЕМЕН СРОК КА* 'ЦИДАСГВУВАХА 47 КАН
ДИДАТИ

На приемния изпит през юни за записване в първи клас на 
гимназията в Димитровград се явиха 47 кандидати. Те държаха из
пити по сърбохърватски език и матрматика. С успех издържаха 40 
души - само седем души останаха на поправителен, и то по 
математика. Вторият изпитен (приемен) срок е през август.

Според плана за записване в първи клас на гимназията има още 
35 места свободни места. Все пак дори да не се приемат три 
паралелки, както е запланувано, достатъчно ще оъдат и две, с оглед 
специфичността на димитровградското средно училище, като 
училище на народността, понеже иззето от критериите и 
задължението обезателно да запише три паралелки.

Инак в гимназията считат, че през втория записвателен срок ще 
се явят още ученици, тъй като осми клас на основното училище в 
Димитровград са завършили 140 ученика, които бъзспорно в първия 
срок са потърсили записване в други специални училища, където са 
и държали приемния изпит. Тъй като записването им ще стане през 
август, димитровградската гимназия разчита, че ще има достатъчен 
брой ученици._____________Ст.Н.

ОТ ПЪРВИЯ КВАЛИФИКАЦИОНЕН ИЗПИТ В 
БОСИЛЕГРАДСКАТА ГИМНАЗИЯ

В миналия петък в рам
ките на крайграничното 
сътрудничество между ос
новното училище "Георги 
Димитров" от Босилеград и 

"Кирил и

ученика от първи до 
четвърти клас с отличен 
успех са 122 ученика, с 
много добър 106, с добър 48, 
със задоволителен 11, или с 
положителен успех са 297 
ученика, а трима, както 
вече казахме, повтарят 
класа.

Уважаема госпожа Милева,
Пишем Ви група стари царибродчани, които със 

стечението на обстоятелствата не пребивавахме в 
родния си град повече от 20 години. Дойдохме сега по 
време на чествуването на 100-годишната на 
гимназията, като нейни някогашни ученици и прос
ветни работници. С голямо вълнение разгледахме 
родния град, града на наша хубава и незаборавима 
младост. Присъствувахме на всички манифестации, 
които бяха устроени по повод великия юбилей. 
Гледахме и "Народни посланик”, присъствувахме на 
културно- художествената вечер в Културния дом, 
който някога ние строихме, а Вие сега го докарвате и 
украсявате.

Бяхме изненадени и въодушевени от всичко което 
видяхме и чухме; от всичко което видяхме и чухме на 
представленията, въодушевени сме задето един така 
малък град има толкова много сили и таланти всичко 
топа да изпълни и отиваме горди, дсто сме се родили 
в него.

Обаче желаем съвсем доброжелателно да Ви 
обърнем внимание и на някои нелепи явления, които 
станаха особено по време на представлението и 
художествената вечер, нарушавайки хубавото 
ление и които са типични за селски представления. 
Именно, изненада ни присъствието на голям брой 
малки деца, които свободно се разхождаха 
залата, час бяха в прегръдките на родителите си - и 
постоянно нещо искаха, гълчаха и така пречеха и на 
изпълнителите, и на публиката, която с взела билети 
на спокойствие и с внимание да следи представ- 
ланието.

Известно е, че на всички подобни представления >.е 
се пускат деца по-малки от 5 години, а ло-възрастанитз 
плащат билети и са с родителите си. Надяпаме се, че 
можете занапред да се постараете и при Вас да бъде

ОЕСПУ 
Методий" от град Кюстен
дил, Основното училище в 
Босилеград бе домакин и 
организатор на еднодневна 
екскурзия за 40 работника 
от посоченото кюстен
дилско училище. Гостите 
от Кюстендил покрай 
Босилеград, посетиха 
Владичин хан, Сурдулица и 
Власинкото езеро.

На заседанието на 
Учителския съвет, дирек
торът на училището 
подчерта, че в течение на 
тази учебна година, 
въпреки ограничените и 
скромни 
средства, е направена 
крачка напред в осъвре- 
мъняването на училището

материални

босилеградското основно 
училище. Директорът на ос
новното училище "Георги 
Димитров”,
Стоименов, казва, че под
ведомствените основни 
училища в това отношение 
се отнасят крайно безот
говорно. Поради това често 
закъсняват отделни отчети, 
които училището трябва да 
даде на общински и 
републикански органи. 
Обаче това им е практика, 
която трудно се премахва.

На заседанието на 
Учителския съвет на 
училището в Босилеград, бе 
констатирано, че успехът и 
поведението нд учениците е 
на задоволително равнище, 
което е отражение на 
усилията и вложения труд

със съвременни нагледни 
Обезпечени са 10средства, 

телевизора и 7 видео-рикор- 
дера, 5 графоскопа над 80 
видео-ленти, помагала по 

образование, 
култура,

Владимир

И ОТЛИЧНИЦИТЕ НЕ 
УСПЯХА

музикално 
физическа 
математика и английски 
език. Успешно е реали- 

и възпитателно-

впечат-

птория квалификационен изпит, 
който ще се проведе на 23 и 24 

ои в други средни

и тичаха поВ првия записвателен срок, 
за записване 
гимназията в 
ученика колкото се определиха 
школ 
това .
но ведомство, квалифика
ционния изпит 
издържаха само 14 
съгласно обнародва! 
за записване в този вид сред., 
училище и критериите по запис
ване ще бъдат записани в първи 
клас. Останалите ще се опитат 
във втория записвателен срок и

зирана 
образователната програма, 
изпълнен е заплануваният 
фонд часове и са реализ- 
рани всички извънуч
илищни активности. С 
други думи учебната 
1990/91 година в основното 
училище "Георги Дими
тров” в Босилеград е 
преминала в плодотворна и 
съдържателна работа.

в първи клас на 
Босилеград, от 90 уст, а ияк 

училища
След изтъкване на ре 

татите от ква

авг

дължат в 
!азовател-

РОЕ
обр

ането да п 
питателио-

I у в« 
въз

муд
ните 
охъ- 
а по

лификацион 
изпите, където по сърб 
рватски са положили 38, 
математика само 15 ученика, в 
Босилеград настанаха различни 
коментари. Едни твърдят, че тес
товете са доста тежки, а други, 
че учениците са на из 
въобще неподготвени. Ак< 
има предвид дадения преди 
няколко дена коментар на ком
петентните републикански ор
гани, които са готвели тестовете, 
че са подбрани въпроси за сред- 

ученици, дето се казва добри 
тройкари, 
циците 55
може да се направи из

успешно 
ученика. Те
!ИЯ КОНК урс

ДНО

пит С уважение, 
Група царибродчанио се

М.Я.

ПВ теб има нещо, и съвесем обикновенно, 
и трудно доловимо.
И чиста и богата душа като на свидния ни Църноок

дивината.
В теб има и история и бъдеще, 
бай-Стояне Евтимов!
Не си ни професор, ни доктор, но знаеш 
мярката за живота и за човещината.
И по-голям си от твоите началници 
силни и знайни.
И по-човек от много други на постове важни 
и с титли звучни.
Такива живота ти са загорчавали, 

карай ги в манната!
Те никога не ще разберат, 
че са трябвали от теб да учат...

постите сиКога ще получат принадлеж 
за април, май и юни засега изобщо не е из
вестно. И във Фонда и в Центъра казват, че 
това зависи от това кога и колко средства ще 
отпуснат републиканският Фонд и кога 
задълженията си ще изпълни Общинската 
скупщина, която и досега на Фонда дължи 
към 70 хиляди динара.

В Центъра за социална работа казват, че 
по-големи трудности

ниИЗ ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛНА РАБОТА В 
БОСИЛЕГРАД

а между осмоклас- 
са с отличен успех, 

вод, че 
ниците разполагат със съвсем IоЗАКЪСНЯВАТ

СОЦИАЛНИТЕ
ПРИНАДЛЕ

ЖНОСТИ

уче
оскъдни знания. Безспорно е, че 
за поразителните резултати, с 
мирна съвест не трябва да бъдат 
и преподавателите от основното 
училище. Впрочем това е техно 
огледало на четиригодишната 
им работа. Сигурно е, че те ще 
се опитат да намерят оправ
дание, че учениците не се интер
есуват. Ясно е, че и това е 
налице. Обаче може да се зададе 
и въпрос колко те с авторитета 

си опит 
работа и 
>тл

6
О
к

ще има
печаванею на ^дства, както в 
бликата, така на общинско раг 

стопанството не е в състояе
едства. Също така

чаването на собез
репу
ПО!

авнище
|ие да)па

отлеля необходимите средства, евди 
подчертават, че наскоро в областта на 
социалната защита ще дойде до рестрикции, 
?е ^ намаляване числото на онези които 
получават социална помощ. Сега в 
общината постоянна парична п°мощ 
получават около 120 души и според 
мнението на заетите в Центъра въпрос е 
дали - когато се преизучат и контролират 
документите и фактическите обстоятелства 

клиентите им - половината от тях и 
занапред ще получават помощ.

!еже стоСоциално застрашените лица в 
Босилеградска община през последно време 
с голямо закъснение получават 
принадлежностите си. Преди една седмица 
те ги получиха за март (официално за април, 
но за един месец преди това не им ое

и педагогическия 
насърчават у1 
откъде тога 
бележки, 
заключението:

оченика за
ични 

следва 
ата година

ва тези о 
Затозаплатено). Главната причина за г°лямото 

закъснение в изплащането е липсата на 
рпелетва Именно, общинският Фонд за 
социална защита не може да“б?иП^аиски° и 
ХИиМнсТ,и ЖГиц°и1 а* следователно и 
Центъра за социална работа не може да сс 
"отчете” към социално застрашените.

ва
бнуче

1СЧС 1 ноим премина повечето със закана 
на различни стачки за по-големи 
заплати, а 
дяване на уч

о-малко за овла
жня материал. 

М.Я.

по
еб! сна

В.Б.
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8 ГОСТИЛНИЧАРСКО ТУРИСТИЧЕСКО ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СЪРБИЯ” С ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ 

18 300 -Пирот 
ул. Маршал Ти го 52 
Джиро-сметка 62800-601-107

11РВЗ НАСТОЯЩИЯ СЕЗОН В ЗПОНСКЛ БАМЯ

ЛЕКУВАНЕ И С 

АКУПУНКТУРА
"Сърбия” 26-479 
"Стара планина” 27-829 
"Национал" 32-492 
"Кела мачка" 22-739 
Код за Пирот - 010 
Телекс - 16846У1) И ПИРОТ

СПЕЦИАЛИСТ ПО АКУПУНКТУРА
Телефони; Директор 32-493 
Централа 32-522 
Хотел "Пирот” 33-455 
Бюфет "Кей" 22-663 
Бюфет "Падеж" 21-737 
"Кале" 26-485

за което сс грижат нашите 
медицински кадри. Инак Звоиска 
баня е най-евтината баня в 
Сърбия. За стая с две легла 
пансионът е 350 
легло - 380 динара.

Звонска баня
което няма никой друг: чист 
въздух два открити басейна, 

еди за медицинска терапия и 
мплектии медицински услуги. 

От юли пристигна и специалист 
по акупупктура.

- Макар че сезонът при нас 
започна още от 1 април - най- 
много гости очакваме през юли 
и август. Имаме още малко места 
- каза Любиша Митрович и 
затова желаещите трябва да 
побързат, докато още има 
свободни места. През лятото 
организираме и заба! 
програми, а на гостите пред
лагаме и интересни пътувапия 
по живописната долина на Ерма, 

щят Суковски, 
Погановски,

Екскурзии по живописната планински ветрове, носещи 
на р.Ерма, където сс голямо количество отрицателни 
Суковски манастир, йони. Климатът то 

Планннички, прочу- 
кн манастир,
"Мущяр"

долина 
намн 
Св.111 
тим Погановс

плите извори 
'Т 6,55 махови 

,и, сдържаща калций, 
ий и др.вещества 

агоприятно действува на 
човекия организъм. С успех

рат
мкола с радиоактивност о 

единиц 
гнез

и за стая с едно
в ма 
и бл

манастирът 
Т.Одоровнцн, Ветрена дупка при 
Власи и Асеново кале...

има нещо,

УР
ко:

ще
ви и

където могат да в» 
Плапипншки,
Одоровскн манастир, сетне - 
Асеново кале 
паметници.

интересни 
смоао кале

з и др.
На Ас

имат възможност да видят един 
от последните 40 екземпляра 
сивия орел у нас, който вече с 
изчезване.
ЗА ВСЕКИ ПО НЕЩО...

Хотел Мир - подсиг уряване на места на рецелцията
на
на

В ГТП ’’Сърбия”-Пирот, в 
чийто състав е и хотел "Мир” са 
се постарали посетителите на 
Звонска баня да останат довол
ни. Освен медицинския третман, 
обезпечени са и открити 
басейни, сетне игрища за така 
наре’ 
люби
могат да ловуват до насита по 
Влашка планина,
Ветрен, или да 
Блатъшница 
планински потоци.

Тукашните терени са 
нско предизвикателство за 
телите на планинарството. 

банята се перчи Асеново 
ска височина от 
лашка планина 
е разположена 
и др.

Изглед на хотел ”Мнр” с околността
Обезпечени рейсови линии от 

Бабушннца Зв.бамн; Пирот 
- Бабушннца - 3в.баня; Белград - 
Б.паланка - 3в.баня; Скопие - Лес- 

- Бабуннца н 3в.баня, а след

лекува: нервни болести (неврал
гии, неврастении, психосо- 

ишено
Ниш - рт<

>иб
чените малки спо; 
телите на лова и р

ове, а 
оловаматични затруднения, пов 

налягане, менаджерски болести, 
ериферното 

всички рев- 
з пос- 
кува и

смущения в п< 
кръвообращение,

ковац
изграждането на пътя от 
Тр.Одоровци до Зв.баия - ще 
бъдат пуснати нови линии.

Ако искате да се чувствувате 
приятно в лятната жега - 
мислете много, а-хващг 
първия рейс за Звонска баня! 
Това не е никаква реклама на 
банята, а действителност. В 
живописната природа, скътана в 

ожието на Влашка планина, 
ня вече е приела първите си 

гости, а от ден на ден пристигат 
нови заявки.

Макар, че е известно, но да 
споменем пак. Банята се нам 
на 670 м надморска височ 
Температурата през януари е - 
2,2 градуса, през юли 19,4 
градуса. Духат приятни

Гребен и 
ат край Ерма, 
по-малките

чучматични възпаления, 
ледно време - с успех 
зрителни възпаления.

пре
ле)

КАКВО ОЩЕ ПРЕДЛАГА 
ЗВОНСКА БАНЯ?

не му 
1айте същи 

люби 
Срещу 
кале с надмор 
1032 метра, В

За по-подробни сведения 
какво предлага Звонска баня се 
отнесохме до ръководителя на 
хотел "МИР” (Б-категория с 140 
легла и 90 легла в частна 
собственост) Александър РАН- 
ГЕЛОВ и завеждащия маркетин
га Любиша МИТРОВИЧ.

ай Влас 
—рена ду

Величестве 
също действ 
затова гост 
посетят банята се 
ново. Освен лечебн 
- Звонска баня предлага и 
приятна почивка.

крг
Вет

си
пкаподн

Зв.ба
нат

ува ободр 
ите, коит

та природа 
ително. И 
о веднаж

- Ние се трудим хората тук 
чувствуват приятно - 
на Рангелов. Правим

връщат от- 
ите свойства4ира

ина. да се 
изтък
всичко възможно да им помог
нем да си възстановят здравето, Погановски манастир - любимо място за излети на гоститеМатея АНДОНОВ

НОВОТО САМООБЛАГАНЕ В ДИМИТРОВГРАД

ОБЕМИСТ ПЛАН НА 
СТРОИТЕЛСТВО

ДИМИТРОВГРАД

СПС ЗА НОВО 
САМООБЛАГАНЕ В Здравния дом в Босилеград

ПАРТИЦИПАЦИЯ И ЗА 
ТЕЗИ ЗАД ГИШЕТО

Самооблагането на населението в Димитровград с 2 на сто, както 
вече е известно, са само част от средствата, които трябва да се из
разходват за комунално-битовото строителство през следващите пет 
години. С тези средства (две на сто върху личните доходи), ако се 
продължи със същия темп, както в края на 1990 година, биха се 
обезпечили 19 милиона динара. Средства, които не са малки в 
сегашния момент, но все още недостатъчни за разрешаване на 
всички наболели комунални проблеми. Затуй се разчита и на помощ 
от общността, но за да се получи тази помощ трябва гражданите 
сами да обезпечат средства за участие.

Според програмата на предимства от тези средства трябва да се 
дспострои канализация още в 13 улици. А за целта (според 
сегашните цени) биха били необходими над 7,3 милиона динара.

Твърде важен проблем за разрешаване е подменяне на старата 
градска водопроводна мрежа в 20 улици! А всички знаем какви са 
благодатите, когато имаш питейна вода и изобщо вода за употреба 
в собствения дом. Нашата водопроводна мрежа е строена още 
началото на века, па затуй за нейното подменяне в този етап са неоо- 
ходими над приблизително 8,2 милиона динара.

Още един остър комунален проблем измъчва града. Именно 
достатъчно е да завали малко и улиците на града се превръщат в 
истински потоци, пречейки на хора и коли да се движат. А да не 
говорим за тинята, която оставя* ниските места, която по слънчево 
време се превърща в облаци прах и засипва нашите домове Ето защо 
и канализацията за атмосферни води не търпи отлагане. За 
строителството на такава канализация в 13 улици (колкото е 
запланувано в предстоящите пет години) са необходими към 11,6 
милиона динара.

А когато всичко това се направи трябва да се асфалтират още 20 
улици, за което са необходими нови над 23,3 милиона динара.

И не само това- следва да се урежда Спортния център, относно 
център за отдих и почивка, да потече вода по градските вади и 
редица други комунално-битови обекти. Необходими са над 54,7 
милиона динара. Сума, която може да се обезпечи чрез местното 
самооблагане само частично, докато по-голямата част се очаква като 
помощ на общността

Общинският отбор НЯ Социалистическата партия на Сърбия ■ 
Димитровград, разисквайки върху отчета за изразходваните средства 
от местното самооблагане през изтеклия петгодишен период същия 
прие, като при това подчерта необходимостта от ново самооблагане 
като единствен начин за продължаване темпът на досегашното раз
витие на нашия град. Това определение на Общинския одбор на СПС 
изхожда от нужността за напредък на тази среда, тъй като с новото 
самооблагане се мисли за бъдещето на подрастващото поколение,

право на по-хубава и здрава околна среда. А тя не може само да 
се експлоатира, тя трябва да се подържа, да се пази от всички болести, 
чийто главен източник все пак е човекът. Затова, както е изтъкнато 
на заседанието на Общинския отбор на СПС, предстоящгто ”ДА” за 
ново самооблагане ще се отплати чрез по-хубав, по-уреден и здрав 
Димитровград с известно бъдеще на неговите гражданите.

Г”

Неотдавнашният сл 
Босилеград, ни трогна 
забележка, която 
предупредителен характер, както за тези конто се 
служат с тези нечестни работя, 
им служби, отговорните лица, г 
работници, които работят 
съзнателен и упорит труд изкарват за себе и своите 
деца прехраната си.

пучай в Здравния дом в 
и бе пряка повод за тази 

нека засега нма само

така н за отделнитекоетоима
с тях и конто със

За какво става дума? На 19 юни тази година в 
Здравния дом в Босилеград бах свидетел на 
крайно не честна работа. Както и винаги, пред 
гишето където се издават здравните картони за 
лекарски прегледи, имаше редица от шест-седам 
Дупш. Впечателнне ни направиха двете работнички 
- медицински сестри, зад гишето, конто даваха кар
тоните и бяха задължени да иаплащат 
партиципацня: за обикновен преглед - 16 динара, за 
лекар специалист 25, а за лабораторийнм и други

видове услуги по 34 динара. Обикновено; поне докто 
озме тук те не върщаха кусур. На квитанциите 
вписваха по 16 динара, а не тези конто им даваха по 
20 останалите 4 динара не им връщаха. Сигурно е, 
че тази практика е останала и след мене. Казват, че 

~ьо^товор1’ * д*лм тов* :* действително ^

разговора пред ордмнацията на Д-р Васил 
Захариев, узнахме че сестрите (имената на конто не 
споменаваме) останали длъжни на Мнка Радева от 
Босилеград, която взела картона на болната й 
свекърва, след това на Вндослав Савев от Радичевци,
” ” ст ЦЧ«°ТОО». Дш-е Р«-

_„„^"1С™на 4 Динара не са "дебели” пари, обаче 
според народната "капка капе вир се вири”... Днеска 
«»50 душ* по 4 динара, са 200 динара - за наши
обстоятелства една добра

е това дсто казват нашите, от бога грехота, 
а от народа срамота?

А.Т.

ЩЕ СЕ ПОДОБРИ ЛИ ТВ-КАРТИН ата п БЛБУШИИШКА ОБЩИНА? КАРТИНАТА ВВ

ПРЕД МОДЕРНИЗИРАНЕ НА 
ПРЕДАВАТЕЛИТЕ НА БЕРДУЙ 

И ЛОПАТИЦА

този на Лопати ца край село ЗвонЬщ^да^Т” добдаЖ^^ 
Поради това че не могат да следят добре телевизионната 
(преди всичк 
някои села в
неплащане на ТВ-абонамента.

Това беше н причината неотдавна 
екип от специалисти от Телевизия

Ва.
програм 

жителите на 
Белград зарад

о поради смущения на картината) 
общината с години се съдят с ТВ- '

1 * Бабушннца да пребивава 
изучи проблема. Ръководителят па екщиезм^Ц^ 
ще вземе мерки за премахване на ТВ-смущетип4 обачеотг™.Участв^укггаъа*фнтпиирансто

надница.
„„ “ "зтьква, ще е необходимо всеки ТВ-абонат ла внесе
по 250 динара. Сумата наистина не е голяма и затова 
бираемо отказването на някои граждани да се прнобщат 1?ъм

Не ли

акцията. м.я.Казаното дотук напълно обяснява защо е необходимо местното 
самооблагане. м.л.Ст.Н.
СТРАНИЦА 6
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г ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
Н'\ ОТ 7 ДО 13 ЮЛИ 1991 ГОДИНА

22,55 Нощна програма 
00,55 Новини 
01,00 Ютел

17<30 "Кавбой” - ам.филм
19.00 Аним.филм 
19,15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
20.00 Игрален филм 
21,35 Сериозна музика
22.30 Дневник
22,50 Новини на англ.език 
22,55 Нощна програма 
00,55 Новини
01.00 Ютел

НЕДЕЛЯ, 7 ЮЛИ 1991и. 12,05 Лятна програма
13.30 Нощна програма (реприза)
15.30 Новини
15.45 "Виетнам” - филм.серия 
16,25 Журнал на български език
16.45 Новини на алб.език
17.00 Дневник
17.20 Образ.програма
17.50 Програма за деца
18.20 Три ”Н”
18.50 Екологичен дневник 
19,10 Аним.филм
19,15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
20.00 "Законът в Лос Анжелос” - филм.серия
21.00 Културен магазин
22.00 Музикална програма
22.30 Дневник
22.50 Новини на англ.език 
22,55 Нощна програма 
00,55 Новини
01.00 Ютел

ГГЬРВА ПРОГРАМА ВТОРА ПРОГРАМА
7.55 Тв справочник 
8*00 Забавна програма 
9 25 Новини
9 30 "Трансформерси” - аним.серия
9 55 "Музикален тобоган” - програма за деца
10 55 НИШ: централно тържество по случай 

’ 50-годишнината от въстанението на
народите в Сърбия

12.00 "Знание-имане”
13.00 Филмова серия
13.55 Новини
14.00 Нощна програма (реприза)
16.00 Художествена вечер
17.00 "Крамер против Крамер” - игрален филм 

' 18,45 "Костенурките нинджа”
19.15 Лека нощ, деца 
19,30 Дневник
20.00 "Раненият” - домашна серия
21.15 "Четири дами” - комерчесКа програма
22.05 Дневник
22,25 Спортен прглед
22.55 Новини на англ. език
23.00 Нощна програма
01.00 Новини
01.05 Ютел

15,25 Тв справочник
15.30 "Лято на Ада”
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.30 Дневник
20.00 "Индирект”
20.30 Репортаж
21.00 Тема на деня 
21,10 "Сивият дом”
22,05 Документална програма

I
IВТОРА ПРОГРАМА

17,25 Тв справочник
15.30 "Лято на Ада”
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.30 Дневник
20.00 Гала-премиери
22.00 Тема на деня 
22,10 Научна програма

ВТОРНИК, 9 ЮЛИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 Сутринна програма
8.30 Тв избрано
10.30 Аним.филм
10.45 "Хамелеон” - игрален филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13.30 Нощна програма (реприза)
15.30 Новини
15.45 Филмова серия
16.45 Новини на албански език
17.00 Дневник
17,20 Образователна програма
17.50 Аним.филм
18.00 Програма за деца
18.30 Научна програма
19.00 "Копче”
19,15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
20.00 ЛОТО
20.05 "Смърт в сакристия” - филм. серия
21.00 Контакт-магазин
22.30 Дневник
22.50 Новини на англ език 
22,55 Нощна програма 
00,55 Новини
01.00 Ютел

ЧЕТВЪРТЪК, 17 ЮЛИ 1991 ВТОРА ПРОГРАМА
ПЪРВА ПРОГРАМА I15,25 Тв справочник

15.30 "Лято на Ада”
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.30 Дневник
20.00 Сериозна музика 
20,50 Тема на деня
21.00 Игрален филм
22.30 Един автор - един филм
23.00 Концерти

6.30 Сутринна програма
8.30 Тв избрано
10.30 Аним.филм
10,40 "Луй Пастер" - игрален филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13.30 Нощна програма (реприза)
15.30 Новини
15.45 "Виетнам" - филм.серия
16.45 Новини на алб.език
17.00 Дненвик 
17,20 "Спот-хит"
17,50 Аним.филм
18.00 "Съществуване” - програма за деца
18.30 Неделя в четвъртък
19.00 Студио 5: Телетуринг 
19,10 Аним.филм
19.15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
20.00 Политически магазин
21.05 Забавна програма
22.15 Дневник
22,35 Новини на англ.език 
22,40 Нощна програма 
00,40 Новини 
00,45 Ютел

ВТОРА ПРОГРАМА
8.55 Тв справочник
9.00 Жак Кусто: Повторни открития
9.55 Новини
10.00 Емисия за армейците
13.00 Спортен следобед
20.30 СОПОТ: Филмови тържества
21.30 Новинй
21.45 Фолклорен концерт
22.45 "Бошко от Бучйе” -

СЪБОТА, 13 ЮЛИ 1991
докум.емися ПЪРВА ПРОГРАМА

7.30 Сутринна програма
10.00 Образователн триптих
12.00 Музикална програма
13.00 "Да питаме заедно”
14.30 Детски следобед
17.30 Дневник 
17,45 Седам тв дни
18.30 Документална програма
19.10 Аним.филм
19.15 Лека нощ, деца
19.30 Дн
20.15 "Смехотека”
20.50 Игрален филм
22.30 Дневник
22.50 Спортна събота
23.10 Новини на англ.език
23.15 Нощна програма
01.15 Новини 
01,20 Ютел

ПОНЕДЕЛНИК, 8 ЮДИ 1991I ГГЬРВА ПРОГРАМА
ВТОРА ПРОГРАМА6.30 Сутринна програма

8.30 Тв избрано
9.30 Програма за деца
9.45 Деца, пейте с нас
10.00 Игрален филм
11.30 Анимационен филм
12.00 Новини
12.05 Лятна програма
13.30 Нощна програма (реприза)
15.30 Новини
15.45 Филмова серия
16.45 Фимова серия
16,45 Новини на албански език
17.00 Дневник
17,20 "Нещо повече” - образ.емисия
17.50 Аним.филм
18.00 Програма за деца (реприза)
18.30 Емисия за културата
19.00 Студио 5: Борса 
19,10 Аним-филм 
19,15 Лека нощ, деца
19.30 Дневник
20.00 "Донатор” - драма
21.05 Външна политика
21,35 Забавно-музикална програма
22.30 Дневник
22.50 Новини на английски език

17,25 Тв справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.30 Дневник
20.00 "Топ-спорт”
20,50 Тема на деня
21.00 Цикъл от филми на Й.Менцъл
22.30 Забавно-музикална програма

евникВТОРА ПРОГРАМА

17,25 Тв справочник
17.30 Регионите днес
18.00 Белградска тв програма
19.30 Дневник
20.00 Филмоскоп
22.00 Тема на деня 
22,10 "Ла Сет"

СРЯДА, 10 ЮЛИ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМА ВТОРА ПРОГР.АМА
6.30 Сутринна програма
8.30 Тв избрано
10.00 Игрален филм 
11,25 Аним.филм
12.00 Новини
12,05 Лятна програма
13.20 Нощна програма (реприза)
15.30 Новини
15.45 "Виетнам” - филм.серия
16.45 Новини на алб.език
17.00 Дневник
17.20 Аним.филм

12,55 Тв справочник
13.00 "Лято на Ада”
15.00 Нощна програма (реприза)
17.00 Спортна програма 
19,30 Дневник
20.00 Малък концерт
20.15 Музикална вечер
22.15 новини
22,20 Емисия за културата

ПЕТЪК, 12 ЮЛИ 1991 
ПЪРВА ПРОГРАМА

6.30 Сутринна програма
8.30 Тв избрано
9.30 Програма за деца
10.00 "Любимец на публиката" - игрален филм 
11,20 Аним.филм
12.00 Новини

Смиловци повече не кацват 
барски птици, нито през зимата,

популацията на рибката фок- 
синус, която е обитавала и в 
Крупачкото блато (също нито през лято Грандиозните 
унищожена), Белопаланашкото смърчови стъбла в Арбинъе 
и Долнокрупачкото врело, а и в (Кърваве баре) вече не 

м съществуват, също са
Драгоманското мочурище унищожени преди да бъдат 
(пространство, което в лед- проучени... 
пиковата епоха представлявало % ^ нисрая кажете ни няколко 
едно езеро). Край Нишава и 
Ерма булдозерите унищожиха, 
копаейки чакъл, някои видове 
безгръбначни по потекло от 
древно геологическо минало. В дустриалната екология има две 
Заганишкото врело, което също задачи. От една страна да посочи 
е каптирано, е унищожено схемите за оптймизиране и 
бъзгръбначното Сферомидес, създаване на .циклично, 
което се намирало само на още безотходно производство, за да 
едно място над Калотина и не става замърсяване на жиз- 
никъде повече в света. С нената среда. От друга страна, 
изсичането горите на Ветрен тя посочва пътищата за 
към края на миналия век изчез- въвеждане на екологически 
нали рисовете, за които оставил закономерности в самото произ- 
бележка К.Иречек. След войната водство, осебено биотехн- 
Йеловишкото врело беше пълно ологията, която в най-скоро 
с пъстърва, а сега там няма нито вРемс шо стане водеща 
една рибка. За оризищата, които индустрия в света Правилата за 
били описани от средновековни развитието на микробните 
пътеписци в околността на популации, поддържане възра- 
Цариброд (особено Къндина стната им структура и подобно, 
бара) днес никой от населението което вече е известно в масичсс- 
нищо не знае А тоя специален ката екология, само “

в производството на съвременни 
продукти, материали, храни, 
химикалии и пр.

„ „„„„ ,, РАЗГОВОРА ОСЪЩЕСТВИ
ността на Димитровград и ДЕНК0 рангелов___________

‘ РАЗГОВОР С ПРОФЕСОР Д-Р СПАС СОТИРОВ

екологическият ПРОБЛЕМ - 
СТУДЕН ДУШ ЗА ЧОВЕЧЕСТВОТО

гп^гптиоов царибродчанин, доктор по социален (преобразуване на
- ппД4Пч^?|1теСнау^про(^Р на Технологическия факултет Земята ПОД ВЛИЯНИе на Човека).

Но това не е краят на
коването му. ^ор т^ножество^^ ..другарче", еволюцията. Човечеството
вестник братство и осооен (която пртрля две цеотклонимо
ЯгМ=.88вЯ“ „ бъдещия, четвърти етап от раз-

Мнозина наши читатели малко знаят за една друга Дейност витието на Земята, дори И на 
-роф^сор Сотиров, на която той подарява космическото окръжение. Ще

само от професионалните си аш^симентн^ндта му упорита гОСПОДСТВува информацията,
си време. Товаеасологията ИЛ той подарява голяма разсъдъка, разума, съзнанието.
2??ти0^ само^ рскресионалните си ангажименти но и от V човш>т ще Ш носител
свободно“ » времЖа веколо^нли^зщ^внста^ ^ ^ „подготвител на
упорита дейност върху омзванет „ можем да видим новото - трудно и рано е сега да
днес прелистваме комплектите на ДРУ е „оито той посочва .. кяже 
и зрочетем неговите многобройни статии^«00^^ и посочва се каже.

ни отговори на някои въпроси във връзка у изменени и все овече се
защитата на околната среда. „ппменяг ДО преди 200 ГОДИНИ

• Напоследък човечеството се запази природната ерд Р“1“ к даища са били 95% 
сериозно се е ангажирало в такава бесени, ассга едвам 25%, а така
разешаване проблемите на апелите за вРТ>Щанв "Д „ ^ „ цяла Европа; надпочвените
екологическия кризи* нереални и та Земя води са замърсени, състават на
Какъв ще бъде, според Нашата планега въздуха също е изменен. От
Вас.изхода от тази борба? ^ХП^Ггодами етапа геологическата история на
- Все още не съществува * /6иоген (преди 3еМята пък знаем, че когато се

правилна оритировка по “ Р.та на живота), биоген измени средата настава и смяна 
отношение опазването на жиз- ? на Биосферата) и на видовия състав на живия
нената среда. Настояванията да (властвуване на в ч- и >

свят. Досега не е имало 
изключения...
в Не е ли прекадено песимис

тична Вашата прогноза?
- Новото бъдеще на Земята 

не ще се осъществи през нощ 
Това е грандиозен и 
дълговековен процес. Затова 
покрай грижите за опазване на 
днешната жизнена среда, 
усилията на хората предимно 
трябва да се насочат към по- 
успешно и по-продуктивно 
изграждане новия лик на Земята 
Ламентирането за миналото 
никъде не ни води... Затова 
делението на хората на партии, 
нации, държави е глупост - 
човечеството само сплотено, 
съединено може да изпълни 
космическата си мисия... 
в А дотогава?

*

думи зв индустриалнатв 
екология?подготовя
- Накратко казано ин-

на п

- Дотогава едно от 
тежненията би трябвало да бъде 
забавяне на промените... Много 
ценни суровини, 
растения и животни, природни 
забележителности неуко и 
ненужно са унищожени... Нека 
посочим примери, за които 
всички знаем: с каптирането на 
Пъртопопипското 
бъзвъзвратно е унищожена

видове

червен ориз бил (според руския 
историк Дсржавин) изнасян на 
пазарите в Цариград. В окол-врело
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о&инооттп 1» култура, успя изкустнемо да създаде Съюз 
гпииалции' за* физически култури, а чието ™едма.
себе си сл.брп спои хора за сътрудници, а сред тя*пР ™о

8йа2^2С(д^агоди1Ш^едк^Д6ешеИизпълни^мконнитс1усло,вилЛВъ^ос

Гоа^ДпиЛИирИс™иа»ти^Т» ГбГс™1о“Таанай-нряхИпо»одза

^ча%ТгоГс=Гс« 
пиано м разлика от споя предшественик, ие изпълнява! 
условията* Нотоеш не беше нужно, тъй като за топа място не бе 
обявен конкурс.

КАДИЯТА 1Т1 СЪДИ, КАДИЯТА ТЕ ОБВИНЯВА...
Междувременно беше създадено тяло 3» Финансир; 

потребите във физическата култура, което пече не сс казваш 
- но ФОНД, но машинациите продължиха. С изключе' 
няколко имена, едни и същи хора бяха членове на Фонда за 
Физическа култура и на Председателството на СОФК-а, относно 
?дн^и същи х7рРа и одобряваха и харчеха парите. В тези тела се 

ираха политици, търговци, тофъори, ловджии, обаче нямаше 
о един педагог по физическа култура.
Председателят на Фонда Зоран Тричков - е 40"®к, който 
1СВРСМННО беше задължен и да води финансовите книги в 

СОФК-а Когато през септември миналата година граждани на 
Димитровград бяха изпратили петиция за състояниетов ор
ганизациите по физическа култура, секретарят на Фонда Бранислав 
Лукич поиска да сс извърши преглед на финансовата работа, ьеше 
констатирано, че за няколко месеца липсва евиденция за изразход
ване на средствата. Допълнително бяха събрани няколко сметки от 
частни и обществени заведения и книгата някак си бе устроена.

Един от подвизите на секретаря Делчо Гигов е организирането 
на турнир по футбол на малки врата, когато се прослави с поста
вянето на така наречения "спортен тезгях", т.е., с породажбата на 
алкохолни и безалкохолни напитки край игрището за футбол на 
малка врата.

Следейки тази "кафсненска логика на спортните потреби" в 
края на август миналата година гостилничарското предприятие 
"Балкан” без какъвто и да е писмен документ се пренесе в 

трибуната на стадиона, които бяха превърнати в 
Секретарят Гигов не искаше да попречи това 

т обектите.-Съществува още една интер- 
гра на случая, някак по това време бившият секретар 

Виданович отвори частно заведение под название "Стари подрум . 
Последното се прослави с това, че в него се устройват гощавки, 
които стават редовно след известни "спортни състезания'.

]писмо с повод[ на ор- 
Около

ФИНАНСОВО- 
КРЪЧМАРСКА 

ГИМНАСТИКА НА НЯКОИ 
СПОРТНИ РАБОТНИЦИ В 

ДИМИТРОВГРАД

ртен 
които 
са за 
о на

гниц1И, К 
гперегрес

:ствот
и и

СЪЩЕСТВУВАТ СЪМНЕНИЯ ЗА ЗЛОУПОТРЕБИ?
ОСВЕН на граничния пункт "Градини", който и ден дн< 

символа на Димитровград, това гранично градче някога бе 
вестно по самодейността в културата, по спортните резултати, 
които далече надминаваха големината на селището, относно броя 
на населението му. И докато културната самодейност горе-доле се 
поддържа в общото безпаричие - за физическата култура в бук
вален смисъл е валидна поговорката: "Някога съществуваше, днес 
само се споменава”...

ОТ СОИ - ДО КРИЗАТА

ПО-АРНО ПОЛИТИКУ 
ОДИМАТЖУ

Е деца, досасаде ви се Манча явллше, а еве дойде 
дън да ви и я, баба Манчииица, напишем две, три 

Манча ми йе, деца, много зле. Гледам га

ше
ше

ешен е 
ше из-

анс на 
е СОИ 
ние на

думе.
йучера седал да тисуйе нещо, а жълт, жълт ко 
жълтенидата по ниветс.

нам
- До "Братство” ли писуйеш Манчо? -
- Ма кво те "Братство” нашло! Политику 

писуйем - одзуби се он.
- Е, кво на "Политику” писуйеш? Малко ли ти 

’ беше "Братство”, са и по Белград че прачаш?
- Исйс до весник, "Политику”, бабо, него съм 

политику да се занимавам. Те съга

ето на самоуправителните общности на интересите и 
ад се създаде такава физическа култура, начело на 
млад и амбициозен педагог по физическа култура 

ександър Петров. Той поде множество акции в тази област, 
аче по волята на местните силни на деня, които и тук 

ата като пиончета на шахматна дъска. Петров по 
е това място и да 

питание в ос- 
негово място 

с идването
мално-правно погледнато,

питам га.------По в рем
в Димитровгр 
която застана 

—Але 
"Об

преместваха хор 
- силата на обсто:

потърси ухлебие като преподавател по фг 
новното училище "Моша Пияде" в Димитровград 
беше доведен г-н Еленко Виданович-Шабан, а 

:започва нашата приказка, 
някаква логика дето за сек 
идва начело преподават

нит

ятелствата се наложи да напусне 
физическо| въз 

.На решил със
писуйем захтев да сс распише реверендум и да се 
Драговита, Гулсновци и Тудовица отцепе од Югос- 
лавию и припойе на Америку.

му и 
маше

о I 
Ф и и

общност 
е всичко

>ор
етакретар на тази самоуправитслна 

ел по физическа култура, обач
Мене ми се собата обърну. Прекърсти се.
- Кво сс кърстиш - рече ми он - да ни нема лоше 

будс? Погледни бре, додека докара тая държава. За 
две Ьила млеко немож пиво у кавену да испийеш, 
за джак Ъубре ману прасе да стидза...

- Манчо, тебе не ти йе добре. Да 
од Цариброд из комшийете?

- Сакън - рипну се он - па да изрове Шара из 
кошаруту док му платимо! Знайеш ли ти да йедну

НОВИНИ ОТ АТЛЕТИКАТА

ДУШИЦА ДЕЯНОВА НА 

ДЕСЕТО МЯСТО помещенията под 
склад на питиета, 
неправилно използва! 
есна и

окнем доктура
■е н 
I. ННа финалето на Купата пето място, а в Тренг - в 

на Югославия, което стана същата дисциплина - трето 
на 15, и 16 юни т.г. в 
Любляна Душица Деянова 

"Железничар”

място.
аперацийу на слепо црево със две телища не мож 
да платиш? Кво йе време дошло че потезамо камете 
и сами че се аперисуйемо...

- Ама погледни се къв си ужълтел! - кажем му.
- Това не йе од лошо него од мислове. Мислим 

се ко исторически да докажем да се Драговита, 
Гуленовци и Тудовица отко йе света и века били 
американски...

- Ама Манчо, мани се оди туя политику. Има си 
човеци койи мисле за нас!

- Мисле, мисле. Од силни мислове све им 
мешине расту кико на скотне жабе. Мисле они, 
бабо, ко крошнюту да си исплету, а на нас више и 
Горният не мисли. Ако се, бабо, дънъска човек сам 
не пригледа, никой га нече погледа”.

- Добре, Манчо - поче със добро - ако се сви 
почнемо занимавамо с политку, кой че копа, коси? 
Од кво че живейемо?

- Кико од кво че живейемо? - Па од политику! 
Е ония доле на Косово ни орали, ни копали 
четиресе године, све од политику живеяли. Видиш 
ли, дека куде се загусти и народат се уджаколи, све 
се найде некой та прача помош. Дошло време - 
върляй матику, вачай се за политику!

Тека ви, деца, ваш Манча. Дай боже да надобре 
излезне с нега. Ама ко сака. Све йе у божйе руЬе. 
Да сте ми ви живи и здрави!

На първенството на 
Сърбия на 22 и 23 юни в 

Димитровград се класира на Белград на Стадиона на 
десето място. Това е досега ЮНА участвуваха и две 
най-гоемият успех на димитровградчанки - Душ- 
Деянова досега. Особено ако ица Деянова и Пеги Гюрова, 
се има в предвид, че тя се като постигнаха хубав 
състезава в конкуренция их успех. Деянова спечели 
за сениорки, макар че е още четири медала - златен по 
юниорка. бягане на 400 метра с

Заслужава да се от- препятствия, сребърен 
бележи и това, че Душица медал на 200 м и троен скок 
Деянова участвува на два и бронзов медал на 400 
митинга в съседна Италия, метра. Пеги Гюрова 
като в Болцано на 400 метра спечели бронзов медал в 
с препятствия се класира на скок на височина.

група граждани до 
щипа и Изпълнителния съвет, но освен празни 

тати. Ие
Всичко това беше изнесено в петицията нав Общинската скуп 

обещания, че нещо ще се предприеме, няма никакви резул 
е извършен ни финансов контрол от'страна на СДК, пито 
направен преглед над професионалната работа. Очевидно 
нечия "приспана съвест” е невъзможно да се събу, 
статия е само скромен опит в това отношение.

от
то пък е 

е, че 
уди, а настоящата

Небойша ЙОТОВ 
Златко ЗАХАРОВ

На 5 юли тази година се 
павършават

ЧЕТИРИДЕСЕТ ДНИ 
от смъртта на милия ни 

и нспрежалим съпруг, баща 
и дядо

Д-С.

СПОРТНА СТРЛБА

РУЖИЦА АЛЕКСОВА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО ТОДОР г. 

ДИМИТРОВПЪРВЕНСТВО В БЕЛГИЯ
европейското Поради затрудненото 

първенство с въздушен пие- финансово положение в 
толет и с малокалибарен СОФК-а средства за Белгия 
пистолет, която ще се обезпечи смесеното 
проведе от 8 до 18 август в предприятие ЮДИТ- 
Белгия ще участвува и ТРЕИД. СОФК-а 
Ружица Алексова от обезпечи 12 000 динара за 
Димитровград- в две дис- заминаване на подготовка в 
циплини. Но за да замине на Зеница, която ще се проведе 

спортно от 1 до 7 август настоящата 
година.

На
ч.;

В този ден ще дадем помен на гробищата Лешче край 
Белград Баба Манчиницаще

Опечалени: съпруга Милица, син Борис, 
сестра Марика и множество роднини, 

близки и познатитова важно 
състезание на Алексова й 
трябват 33 000 динара. Д.С.

ПЛОЧАНИН 
ИДЕ У ПЕЧАЛБУ

петров-------р:----------------------------

РАЗДРУЖУВАНЕ
Отопия се снеговете 
Ископитимо овцете. 
Говедата едва оду 
и гладна пию воду.

Но не могу од срамотию 
и од моетога комшию.
Че се смее и дума 
да разбере и плочката шума

Притего си парцалете, 
стръкаля се низ Върле реке. 
Едва стиго у Владички ан 
и на клупу заспа кико заклан.

Жената ми опра парцелете 
и ги намуа у торбете.
С голему жал гу цуну 

и се оправи на печалбу.

Возат стиже и свирну, 
а я се
Улете у вагонат за Ниш 
и на кондуктератога 
суну едну ябуку бакшиш.

Идем по пут, па се одрзнем, 
дооди ми да се върнем, 
да треснем торбуту од землюту 
и да се върнем при женуту.

от стра ждимну.

Драган С Мито в 
печал бар от с. Плоча

С Указ «а президента на СФРЮ 
Носил Броз Тито от* 14 фебруари 1975 
година издателство "Братство” е удос
тоено с Орден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта на информ 
графическа дейност и за принос в раз- 
витето на брастсгвото н единството 
между нашите народи и народности.

ЕрштВо
ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ, В ЮГОСЛАВИЯ

н


