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В ПОНЕДЕЛНИК СУТРИНТА Е СМЕНЕН ПРЕЗИДЕНТЪТ 
НА СССР МИХАИЛ ГОРБАЧОВ']ТЕМА НА СЕДМИЦАТА

ПРЕВРАТ В 

СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗВОИНА ЗА МИР В съветската столица в понедел
ник пред обед е 
извънредно положение, което се 
оправдава с опитите да се ор
ганизират митинги, шествия и 
демонстращш и да се създаде без
редие.
Държавният комитет по 
ното положение с указ на 
изпълняващия длъжността шеф на 
съветската държава Генадий Янаев.

За комендант на Москва е 
комендантът на 

Московския военен окръг генерал- 
полковник Николай Калинин.

въведено

В чудно и опасно време попаднахме. От символ на 
единството и стабилност Югославия за относително 
кратко време стана поприще на кървави 
между национални стълкновения, които едвам ли не 
са преминали в обща война, чийто край и изход не 
може да се предвиди. Още от самото начало на 
конфликното състояние се очертават двете 
определения: война за война и война за мир. Борят се 
войнствените и миролюбивите сили на югославската 
арена

л ,,-Д™ТА Е ВЬВВДЕНО извънредно ПОЛОЖЕНИЕ за ПЕРИОД ОТ 6 МЕСЕНА, 
тЕимп™ *"*СТ Е В РЪЦЕТЕ НА ОСЕМЧЛЕНЕН ДЪРЖАВЕН КОМИТЕТ ПО
лпгсплРшси°,1?г„Г,„0гЛ2ЖЕНИЕ’ К0ЙТ0 СЕ ОГЛАВЯВА ОТ ГЕНАДИЙ ЯНАЕВ, ДОСЕГАШЕН ПОДПРВДСВДАТЕЛ НА СССР

Решението е взел 
извънред-

назначен

Ратуването за война продължава вече по-дълго 
време. Тя по-силно отеква, кървава е и разрушителна 
Тя отнема жертви, оставя осакатени и онеспосОбени 
хора Войната за мир има миролюбив характер. Срещу 
въоръжените гвардейци и полицаи тя се служи с 
цветя, отправя им апели и активизира мирови 
движения навред из страната

По-голяма храброст днес е човек да бъде в редовете 
на миролюбивите сили. Защото войнствените 
ръководства жестоко им се заканват, понеже те 
посочват на болните им умове, на военните им и 
фашистки планове. Миролюбивите хора се заплашват, 
наричани са предатели на своя народ, агенти. А ан- 
тивоенната колона от ден на ден става по-голяма. 
Националните и партийните интереси отстъпват пред 
борбата срещу убиването, унищожаването на селища 
и семейства. Да бъдеш срещу войната днес значи да 
обезхрабряваш запалените с огъня на омразата хора.

Борците за мир все по-силно се чуват. Най- 
големият антивоенен митинг се състоя в края на 
миналия месец в Сараево. Над 100 хиляди души прис
тигнали в Сараево вдигнаха своя глас срещу войната. 
Сред тях най-вече бяха млади хора и деца. те със 
своите поръки искаха да убедят войнствено 
настроените, че имат право на мир и че това право 
никой не може да им отнеме.

Логично е, че против войната най-масово 
реагираха хората в Босна и Херцеговина. 
Убийствената война стигна до самия им праг, 
застрашавайки ги да ги бутне във вихъра на омразата, 
в съмнение между съседите, недоверие и осъждане на 
бащата, майката и роднините и това само защото по 
потекло са от друга нация.

Мировите движения все пак стават съставна част 
на нашия живот. Първото такова движение възникна 
в Белград, след това в Македония, Черна гора. Борците 
за мир вдигат глас против човешките страдания в 
Хърватско и Словения. Жените от Вършал стачкуваха 
с глад против мобилизацията на запасните войници и 
командири.

В информативните средства срамежливо се 
промъкват вести за организиране на антивоенни 
митинги. Обаче те много по-силно биват осъждани от 
запалянковците за войната, като искат да докажат че 
бунтът за мир е вреден! Това е и логично. Тези хора 
са участници във войната, в която гинат онези, които 
нямат връзка с политиката, с политиката на водачите 
и хората, за които загиналите са само цифри. Тези 
дифри войнствено настроените журналисти скриват с 
чел да не деморализират бъдещите борци, които 
грябва да бъдат жертвувани в борбата за разбиването 
на Югославия, която плаче, гине и осиромашЛва.

Ужасите на войната и омразата видяха 
участниците в кервана на мира в Осиек. Тамошните 
кители вече видяха и почувствуваха военните 
прадания, които те не желаят. Стотина войнствено 
настроени осиечани в получасовияЧдиалог с 
участниците в кервана псуваха и обиждаха миротвор- 
ште. Те са за война, а не за мир. Посрещането на кер
вана по хърватските места на път за Осиек, все пак 
Ч)вори, че народът желае живот без хаос и 
Гинат им най-милите, остават без домове, бягат от 
юдните си огнища.

в този
БРОЙ:

ОЗНАМЕНУВАН ДЕНЯТ НА 
ГРАНИЧАРЯ ■ 15 АВГУСТ

ТЪРЖЕСТВА
НАГЕНАДИЙ ЯНАЕВ

В понеделник сутринта в Москва 
е обнародван указ на подпредседателя 
на СССР Генадий Янаев, в който се 
изтъква, че президентът на Съветския 
съюз Михаил Горбачов поради 
здравословни причини не може да 
изпълнява «президентската си 
длъжност и затова въз основа на 
Конституцията на СССР Генадий 
Янаев поема длъжността президент 
на СССР от 19 август 1991 година

По този повод съветското 
ръководство е издало изявление, в 
което се подчертава, че промените зад 
държавното кормило са извършени с 
цел ”да се преодолее острата и 
всестранна криза, да се Прекратят 
политическите, междунационалните 
и гражданските конфронтации, 
хаосът и анархията, които 
застрашават животите и сигурността 
на гражданите на Съветския съюз, 
суверенитета, териториалната 
цялост, свободата и независимостта 
на нашето общество.”

"Ръководейки се от резултатите на 
всенародния референдум за опазване 
на Съветския съюз и жизнените ин
тереси на народа на нашето отечество 
и на всички съветски хора, заявяваме:

Първо: в унисон с чл. 127 на 
Конституцията на СССР и член 2 на 
Закона на СССР за "правния режим на 
извънредното положение” и 
съобразявайки се с изискванията на 
най-широките слоеве от населението 
за необходимостта да се вземат най- 
енергични мерки с цел да се прекрати 
стремглавявансто на обществото във 
всенационална катастрофа, да се 
осигури законност и ред, се въвежда 
извънредно положение на отделни 
територии на СССР за период от 6 
месеца, което започва в 4 часа мос
ковско време на 19 август 1991 година.

Второ: на цялата територия на 
СССР се възстановява безусловното 
предимство на Конституцията на 
СССР и Закона на СССР.

Трето: с цел да управлява със 
страната и ефикасно да проведе 
режим на извънредното положение 
се формира Държавен комитет по 
извънредното положение в СССР 
/ДКВС на СССР/ в следния състав: 
О.Д.Бакланов, първи подпредседател 
на Съвета за отбрана на СССР, 
В.А.Крючков, председател на КГБ на 
СССР, В.С.Павлов, министър- пред
седател на СССР, Б.К.Пуго, министър 
на вътрешните работи на СССР, 
В.А.Стародупцсв, председател на 
Селския съюз на СССР, АИ.Тизякоп, 
председател на Асоцията на държав
ните предприятия и промишлените 
обекти, строителните обекти,

МИХАИЛ ГОРБАЧОВ 
транспорта и връзките на СССР, 
Д.Т.Язов, министър на отбраната на 
СССР, и Г.И.Янаев, изпълняващ 
длъжността президент на СССР.

Четвърто: решенията на
Държавния комитет по извънредното 
положение трябва да се спазват и 
прилагат от всички органи на 
властта
функционери и граждани на цялата 
територия на СССР.

Изявлението са подписали 
Генадий Янаев, Валентин Павлов и 
Олег Бакланов.

Държавният комитет по извън- 
реднбто положение в обръщението 
си към съветския народ е изтъкнал, че 
”над страната ни е надвиснала 
смъртна опасност.” Политиката на 
реформи, която започна по ин
ициатива на Михаил Горбачов, 
според оценка на Държавния комитет, 
се е намерила в задънена улица. В 
страната ” се появиха екстремни 
сили, които поеха курса на 
ликвидация на Съветския съюз, раз
биване на държавата и пр 
властта на всяка цена. П 
резултатите на всенародния референ
дум за единството на отечеството." 
Кризата на властта "оказва 
катастрофално влияние върху 
икономиката и доколкото не се 
вземат спешни и енергични мерки за 
нейната стабилизация, в най-скоро 
време ще завладее глад и ново 
обедняване, от което е само една 
крачка до стихийното незадоволство 
с пагубни последствия.”

Държавният комитет по извънр
едното положение на СССР е заявил, 
че поема на себе си отговорността за 
съдбата на отечеството и ще вземе 
енергични мерки за ускореното 
извеждане на държавата и 
обществото от кризата.

"Ние се застъпваме за истински 
демократични процеси, за пос
ледователна политика на реформи, 
която има за цел обновление на 
отечеството ни, икономически и 
социален разцвет, които ще му 
създадат възможности да заеме 
достойно място в световната общност 
на нациите” - се казва в поръчението 
на ДКВС до съветския народ. "Ние сме 
мирна страна и непременно ще спаз
ваме поетите задължения. Всеки опит 
да се говори с нашата страна с 
помощта на езика на диктата енер
гично ще бъде осуетен.”

/ Информации за най-новите 
драматични събития в СССР и за 
рсагиранияга в света поместваме на 
страница 2/

ГРАНИЧНИТЕ
ЗАСТАВИ
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БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА ПРЕЗ 

ИЗТЕКЛИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД
И ПРИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ ОТ 

НАД 396 МИЛИОНА ДИНАРА - УПАДЪК
НА ГПП "ГРАДИНА" ОТ НОВА 

ГОДИНА ДОСЕГА

управлениетои

НАД 6500 
ВЪРНАТИ 

ЧУЖДЕНЦИ
стр. 4

СЕЛО ДУКАТ ВЧЕРА И ДНЕС

ПРОКАРВАТ 
ПЪТ В

БЕЗИЬТИЕТО
евземане на
одгазени са

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ 
РАША КОСТОВ - ВОДАЧ НА АВ

ТОБУС В БЕЛГРАД
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ДИМИТРОВГРАД

БЕЗ
метежи. ”ПРОКИСЛО

ЛЯТО”Усилията на ЮНА да се предотврати и спре 
кръвопролитието стана всекидневие на армейците в 
кризисните краища в Хърватско. Без разлика на 
пропагандната кампания, на която са изложени от 
страна на усташките главатари, младите войници и 
техните командири станаха мощен фактор на мира и 
защитата на населението от безумния погром. При 
това Армията спасява населението, но и сама дава 
свидни жертви.

И мировите групи на Председателството на СФРЮ 
всекидневно са на терена. Те посещават воюващите 
страни в западен Срем, източна Славония и Бараня, в 
Окучани, Пакрац и Градишка, в Книнска крайна и 
всякаде, къдего трябва да се действува за установяване 
на мира.

Кое от двете определения - войната за мир или 
войната за война ще надделее, остава да се види. 
Силите на разума, правдата и мира винаги са 
побеждавали, макар и с големи жертви. Те ще победят 
и днес.
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ 

БЕЛГРАД
ОТ 25 ДО 31 АВГУСТ 1991 ГОДИНА 
ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В 

БОСИЛЕГРАД И ЖИВОТНОВЪДИТЕ В 
ОБЩИНАТА СА ЧЕСТО В КОНФЛИКТ

ИНЖЕКЦИИТЕ 
УШАВАТНАР

ОТНОШЕНИЯТА
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Стоян Станков



I СВЕГЬТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА |ГНЕТЪТ ПРЕЗ СЕДМИЦАТА
ПОРЪЧЕНИЕ НА ГЕНАДИ ЯНАЕВ Д0ЖВгЕеТлЕствНа^а ГгЖВаИлТнЕия Й 
РЕТАР НА ООН

СЛЕД ПРЕВРАТА В СССР

ЗАСЕГНАТ Е СВЕТОВНИЯТ МИР КУРСЪТ НА 

РЕФОРМИТЕ НЕ 

СЕ ОТХВЪРЛЯгрупа противници на 
демокрацията”_________оценил, че е оценил, че голям брой ин- 

и призвал ициативи на Горбачов ”поЛидерът на Русия Борис Елцин
въоръженитеТсилиСнаТнепослушнРоест, а народа на посока на демокрацията и
генеоална стачка Светът негодува, а повечето сво6одата” не ше се 
изтъкнати световни водачи предупреждават, че е засег- забравят, катбдобавил, че 
нат и мира в света. бъдещото развитие на

отношенията. Събитята в 
СССР в Унгария се 
тълкуват като увеличена 
опасност от гражданска 
война. "Безсъмнение е, че 
съветското стопанство е в 
колапс, но това не е резул
тат на политиката на 
Горбачов,

ЗАГРИЖИЕ В 1ТАТО В поръчението до шефовете на държавите или 
правителствата в света и до генералния секретар на 
ООН Янаев покрай другото изтъква: ”ПО заповед 
на съветското ръководство ви осведомявам, че от 19 
август 1991 година, в съгласие с Конституцията и 
законите на СССР, в отделни области на СССР се 
въвежда извънредно положение с времетраене от 
шест месеца. В този период целокупната власт се 
пренеси на Държавния комитет за извънредно 
положение. Прилагането на тази мерка е временно н 
тя по никакъв начин не представява отхвърляне на 
курса на фундаменталните реформи във всички 
сфери на живота на държавата и управлението. Тези 
мерки са изнудени и са диктираии от страна на 
жизенни потреби за спасяване на икономиката от 
разпадане, а страната от глад, да не се даде 
възможност да се увеличава опасността от по- 
широк граждански конфликт с непредвидими 
лед Ини по народите на СССР 
на общност.” Най-важиата цел на извънредното 
положение да се обезпечат условия които гаран
тират на всеки гражданин лична и имуществена 
сигурност. Предвидено е да се ликвидират против- 
конституционни, неконтролирани и в същина 
злодейски военни формации, които разширяват 
морален и физически терор в повечето региони в 
СССР и които представляват катализатор на дезин
теграционните процеси.”

На събитията в СССР 
Франция дава европейско 
и световно значение. 
Франция веднага потърси 
да се проведе извънредно 
заседание на министрите 
на външните работина 
западно- европйските 
дванадесетмина, с което 
ясно показа с какво 
загрижие тя прие вестта

Веднага след преврата Комитета по държавна 
в Съветския съюз започна сигурност /КГБ/ и 
да действува Държавният съюзните министерства 
комитет на извънредно за вътрешни работи и 
положение и мерките за отбрана. Той именно 
извънредната обстановка, заповядал съотвените 
Най-напред бе въведена министерства в Русия да 
цензура на печата, а някои изпъляват функциите на 
средства за масова хези съюзни тела. 
информация /опозицион
но насочени/ са закрити. В _ 
началото изобщо не бе из
вестна съдбата на Михаил 
Горбачов, за когото 
Държавния комитет 
оповести, че си подал ос- ,
тавка поради здравослов- у, I 
но състояние Танкове и ЕЖвдя 
бронирани коли са били 
около

нано

9 пос-
и целокупната светов-

държавните 
средства за масово инфор
миране. В повечето места 
в СССР е въведен 
полицейски час, особено в 
онези които се считат за 
кризисни. В тези места са ЩЦ 
активирани войската и ! 
полицията. Военни части ЛЦ

.. ...

В БЪЛГАРИЯ СЕ 

СТРАХУВА ОТ 

ПОДОБЕН 

СЦЕНАРИЙ

ПОЗИЦИИ Взаели
столицата на СССР. Бед
ната обаче на улиците 
започна да излиза и

Дали сепаратизмът в шестте републики повлия за преврата в 
Москва

народът, а на места 
войниците се солидараха 
с демонстрантите. До 
преди три дни не бе из- 

съдбата

Москва: На чия страна е войската

от Москва. Повечето 
средства за масово инфор- 
миране във Франция 
подчертават, че се 
меняват отношенията не 
само в Съветския съюз, но 
и в Европа и света. 
Изтъкнатият коментатор 
на ”Монд” Бернар Гуета, 
инак дългогодишен 
коресподент от Москва 
казва, че КГБ е ор
ганизатор на преврата, че 
новата власт няма 
средства да опстане и че с 
това на страната се закан
ва още по- голям хаос. 
Според него е логично 
изход и средства да се 
търсят в диктатура, която 
в този момент трудно 
може да успее с оглед, че 
гражданите на СССР вече 
почувствуваха ”вкус и 
миризма” на демокрац
ията.

Онези функционери 
които 
"нареждането на
противвконституционния 
комитет за извънредно 
положение” ше бъдат 
сменени и подведени под 
углавна отговорност, 
казва се в указа.

парализиращото 
действуване на консер- 
вативците” 
заместник председателят 
на унгарския парламент 
Матваш Сурош.

Заминаването 
Горбачов с особено 
внимание се следи в 
Германия. Канцлерът 
Хелмут Кол прекъсна 
почивката си в Австрия, а

навестна
Горбачов.

изпълняват
заяви

РУСКИ КОНТРАУДАР
След събитията в СССР в България се чувствува 

страхуване от "евентуално повтаряне на подобен 
сценарий" и в тази страна. Българският президент 
Жельо Желев заяви, че превратът в СССР ще има 
крупни отрицателни последици, които ще открият 
път на безкрайна и тежка гражданска война, според 
която събитията в Югославия ще бъдат обикновена 
детска забава. За шефа на българската държава в 
Съветския съюз е извършен клас имен военен преврат 
и установена военна диктатура. Той счита, че в 
СССР ще започне война между нациите, 
републиките, етническите групи, разните 
политически сили. Всичко това може да има тежки 
политически последици, които не ще бъдат 
ограничени само на Съветския съюз, ще се отразят 
и на Източна Европа, европейския континент па и 
целия свят.

"Ако сега не успеем да се противопоставим на 
възможните опити за реванш на сталинистите и 
уплитането на консервативните сили, нов шанс 
вероятно няма да имаме", заяви Петко Симееов 
един от най- изтъкнатите лидери в българската 
опозиция. _______________________

Лидерът на Русия 
Борис Елцин оценил, че в 
СССР е извършен десен и 
антиконституционен и 
реакционарен преврат, 
понеже е свален по 
законен начин избран 
президент на страната. 
Водачът на най- голямата 
съветска република приз- 
ва въоръжените сили на 
СССР на непослушност 
като апелира да покажат 
"висока отговорност и не 
вземат 
реакционния преврат.” 
Той също така призва 
народа на генерална 
стачка. "Считахме и 
считаме, 
насилствените методи са 
неприемливи и те ще ни 
дискредитират в света и 
върнат в студената война 
и ще изолират СССР”, 
каза той. Елцин, който 
каза че Държавният 
комитет е нелегален, 
призва народа да потърси 
страната да се върне в 
нормално конституцион
но развитие. Също така е 
необходимо, заяви той, да 
се даде възможност на 
Горбачов да се обърне към 
народа, а търсиме също 
така веднага да се свика 
извънредно заседание на 
Конгреса на депутатите 
на СССР:

Борис Елцин с указ 
наредил министарствата в 
руската република да 
превземат контрол върху 
съюзните министерства. 
С този указ, с когото 
Елцин 
направил "малък държ
авен удар”, под контрол се 
слагат и органите на

на

СВЕГЬТ Е ЗАГРИЖЕН

Вестта за "заминав
ането на Горбачов поради 
здравословно състояние” 
светът прие с изненада и 
загрижие.

Заминаването на Миха- 
ил Горбачов от поста 
президент на Съветския 
съюз е изключително 
загрижаващо събитие, 
което може да има твърде 
сериозни последици за 
отношенията изток-запад 
и за световния мир, 
оценява се в Лондон.

Държавният министър 
на външните работи на 
Великобритания Линда 
Чокър 
заминаването на Горбачов 
може да бъде въведение в 
хаос в Съветски съюз. 
Според нейното мнение 
повечето хора в СССР не 
желае да се върне на старо 
време и може би ще се 
противопостави срещу 
връщането на историята 
назад.

министърът на външните 
работи Ханс Дитрих 

отказаГеншер 
планираното пътешес
твие в източната част на 
страната. В Германия е 
формиран кризисен щаб, 
който има за задача да 
следи развитието на 
обстановката в Съветския 
съюз. С изключително 
внимание се следи 
обстановката в СССР и в 
Полша. Италан-ският 

Джулио 
Андреоти заяви че е "из
ненадан, загрижен и 
огорчен”. - Известно ни е, 
каза той, пред какви 
проблеми бе изправен 
Горбачов. Не виждам как 
новият президент, поне 
сега, на които липсват и 
престиж и международни 
връзки, ще успее да 
превъзмогне пробл
емите.”

участ в

че
премиер

Генералният секретар 
на НАТО пакта Манфред 
Вернер по повод оставката 
на Горбачов заявил, че
"най-новите събития в 
СССР представляват 
причина за голямо 
загриже. Съюзниците 
твърде внимателно 
следят ситуацията и 
обменят информации и 
преценки, казал той.

Инак в Зпадна Европа 
преценява. че 

събитията в СССР могат 
да имат значение и 
влияние и 
обстановката 
Югославия. По- точно, все 
повече се подчертава, че 
може да се 
политиката на Западна Ев
ропа към Югославия, т.е. 
че може да се случи тя да 
признае Словения и 
Хърватско за самост
оятелни държави.

оцени, че

ЕЛЦИН ТЪРСИ 

СРЕЩА С 

ГОРБАЧОВ
След като осъди преврата и призва народ* 

армията на стачка и непослушност, а за Държави^ 
комитет каза че е нелегално тяло, председателят ** 
Руската република Борис Елцин, изпрати ПИСЛ**Г« 
Янаев като потърсил да се създаде възможност 
присъствие на него /Янаев/ да разговаря с Торба1* 
Той също така потърсил Горбачов да бъде НР**'^ < 
от лекари, които да установят дали той наистина 
болен.

Промените в СССР за 
Чешкословакия представ
ляват държавен преврат и 
сериозен вътрешн
ополитически обрат - 
оценява президе-нтът 
Вацлав 
възванието до нацията. 
Повечето политически 
лидери в Чешкословакия 
осъждат "оставката” на 
Горбачов, а новото съве
тско ръководство квали
фицират като” самозвана

сеКитайската агенция 
Хсинхуа предаде офици
алното съобщение на 
съветската агенция ТАСС. 
Председателят 
полското

върху
на в

правителството 
"оставката” на Горбачов 
оценил като загрижаваща. 
Той по-широко не е 
коментирал събитията в 
СССР като изъкнал че, 
"няма достатъчно инфор
мации.” Австрийският 
канцлер Франц Враницки

Хавел във
мени

Все повече се чуят изявления че Ми* ^ 
Горбачов е в домашен арест. Други изтъкват, 4 
едно летище заминал в "неизвестна посока".

всъщност
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»АКТУАЛНО ПРЕЗ
' СЕДМИЦАТА

ОЗНАМЕНУВАН 1$ АВГУСТ - ДЕНЯТ НА ГРАНИЧАРЯ

ТЪРЖЕСТВА НА ГРАНИЧНИТЕ 

ЗАСТАВИ
По повод 15 •« 

Денят на 
аничнот

|густ - 
граничаря, в 

о поделение в 
град, покрай 
ц>ственото писмо 

присъдено от
3 силе
благ 
кост
страна на Нишкия армейски 
корпус на граничната зас- 

”Симо Погачаревич”. 
й-добра гранична 

застава в този армейски кор
пус, 8 войника и 1 командир 
получиха специални 
грамоти а 7 войника и 1 
командир награден оптуски.

одар 
о беюгосЯ1^ю1ОВКАТА в кризните райони на Петнадесети август - Денят 

на граничаря, тази година в 
Босилеградска община, за раз
лика от преди, бе чествуван в из
менена форма, не в казармата, а 
на граничните застави. Весело и 
тържествено бе на всички 
гранични застави, а най-весело 
на граничната застава "Симо 
Погачаревич”, - застава която по 
повод 47-годишнината от фор
мирането на граничните части 
бе провъзгласена за най-добра 
гранична застава в Нишкия кор
пус. Тук в присъствието на гости 
се проведе централното 
тържество. Между другите на 
тържеството присъствуваха и 
делегация на Нишкия армейски 
корпус начело с Илия Пилич, 
комендантът на граничните 
единици Радивое Лазич, както и 
представители на Общинската 
скупщина начело с председателя 
на Изпълнителния съвет на ОС 
Сотир Сотиров.

за най-добра в Нишкия корпус успешно изпълянава тази 
връчи, благодарствено писмо. За свещена задача. И днес когато 
значанието на граничните кризисната обстанова в нашата 
единици говори командирът на страна е достигнала кул- 
граничното поделение в минационна точка, граничните 
Босилеград, Живорад Йевтич. В единици изпълнявайки ежеднев- 
кратката поздравителна реч, той но доверените им задачи на прак- 
между другото изтъкна; - Дълъг тика потвърждават това. Затова и 

ние с тази гранична застава на 
югославско-оълга

тава 
като наНАРУШЕНО

ПРИМИРИЕ
и работа. Всеки знае своите 
задължения, а задълженията се 
изпълняват с голяма съзнател
ност и точност Колективът е 
като едно семейство, а 
командирът Юлина Семан, 
русин по народност, който е тук 
вече 10 месеца добави: - Зас
лугата за това е на всички нас, 
които сме тук сега, включвайки 
и тези войници преди. Всичко 
осъществяваме със съвместен" 

труд, себеотрицания и голям 
морал. Ако трябва от добрите да 
посочим най-добрите, това са: 
Газменди Демирович от Улцин, 
Младен Леко от Херцегнови, 
Арифи Джеладин от Куманово,

и трънлив е пътлт на граничните Инак, граничната застава ЙрмаГКхтетанми^
единици. Но и покрай това те "Симо Погачаревич” с право кахто и Зоран Сибинац и Душко 
съвместно с местното население тази гопиня е гпрчрпипя Гж и 11 У*"»““1* и душкоот кгзайтяничнитр грпя гя (липи И година е спечелила Митич, които сега си заминаха
ГшГбГат пъпвия ен^о^н ™итета най-добРа гРанична «©* но преди няколко месеца бяха и ще оъдат първия ешалон в тава в Нишкия арменски корпус, наши поугаои. 
отбрана на границата и винаги и Тук всичко е в ред, дисциплина ^ И

Надеждата, че най-сетне 
ше се възстанови мир в 
кризните райони на 
Югославия, по-специално в 
Хърватско; Славония, 
Западен Срем, Бараня, 
Бания и Крайна, след 
приетото решение от Пред
седателството на СФРЮ за 
незабавно и безусловно 
прекратяване на военните 
действия в тези райони, не 
се сбъдна. Крехкото 
примирие тези дни е 
нарушено, 
съгласието^ на двете 
воюващи страни да 
прекъснат престрелките. 
Военни стълкновения има в 
много места в Хърватско: 
Окучани, Пакрац, Дарувар, 
Славонска Пожега и други. 
Нещо повече: получава се 
впечатление, че дните на 
кръхкото примирие са из
ползвани за прегрупировка 
и доовъоръжаване на 
силите /хърватските 
"муповци”, сбор на 
националната гарда”, 
хадезеовци/, за да предиз
викат още по-кървави 
стълкновения н по тоя 
начин изнуди интер
национализация на югос
лавската криза.

Хърватското ръковод-

рската граница 
поръчвам, че докато съществува 
Югославия, ще пазим нейния 
суверенитет, нейните граници, и 
ще се засдаваме за мирно 
разрешаване на настоящата 
кризисна обстановка ~

е известна, отдавна
/паленето на Райстага в 
I ермания/ имаща за цел да 
даде повод за всеобща 
разплата със сърбското 
население в Хърватско. Ис
тината е една: в Хърватско 
повампиреният фашизъм 
никак не може да се съгласи 
с мирно и демократично 
уреждание на спорните 
въпроси.

След това от името на 
населението в Босилеградска 
община войниците-граничари 
поздрави, председателят на 
Изпълнителния съвет на ОС в 
Босилеград, Сотир Сотиров, 
като им пожела още по- успешно 
изпълняване на доверените им 
задачи и епитета най-добра 
гранична застава да запазят по- 
дълго време.

Междувременно Сърб- 
ската Автономна област в 
Славония, Бараня и Западен 
Срем в Далъ формира 
правителство. Официално 
седалище на тази област ще 
бъде Вуковар, но засега то 
заседава в Далъ, приемайки 
редица уредби за формално- 
правото учредяване властта.

Инак

въпреки

Ю. СЕМАНТук пре войниците- 
граничари и присъствувашите 
гости, след като Илия Пилич 
поздрави граничарите от тази 
гранична застава, а на командира
пп„ЮЛИНа Сема" ПОпровъзгласяването

от кризните 
райони ежедневно расте 
броят на бежанците сърби 
/старци, жени, деЦа/ в 
Сърбия, предимно във 
Войводина, така че техният 
брой надхвърля над 55 
хиляди души. Бежанци- 
хървати се настаняват по 
Адриатическото приморие - 
в хотели и туристически 
обекти.

повод 
на заставата М.Я.

ТУК. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА 

МИНЕ НЕЗАБЕЛЯЗАНО
Командирът Боро с гор

дост изтъква сплотеността 
на малкото семейство 
югославяни. След привес- 
тие и припомняне за слав
ните дни на граничните 
войски, съобщава имената 
ща получилите значки 
"Примерен войник” и 
Миодраг Манойлович, 

ви "словенци” не могат да Неджад Маличевич, Ясмин 
Повод за срещата с помътят блясъка на този Смаич. Със седемдневен 

граничарите-войници от празник, нито пък могат да награден отпуск 
застава "Свобода” е техният подронят традиционното възнаградени Лука Рато, 
47-ми Ден на граничаря, приятелство, превърнало се Фейсал Сюлемановски и 
Хората тук/представители в неразрушимо съжит- Стеван Йерков, а книга като 
на предприятието-кум- елство.

така нечовешки се отнесоха конфекция "Свобода”, 
към местни жители, бащи и 

войниците- граничари в майки на граничарите и 
Словения. А последният други/ с чувство на възторг 
словенец на тази застава, и особено приятелство 
заминал си според вече из- честитят на граничарите 
вестното решение неотдав- празника им. Всички изпит
на, с кипнали сълзи на очи ват радостни чувства и с 
се прощавал от довч- гордост посочват, че никак- 
ерашните си другари.

Граничната застава 
"Свобода” с приветливия си 
изглед се е сляла тъй

Кръвопролитията всеки
дневно отнасят нови 
жертви и донасят огромни 
материални разорения.

и се отнасят

естествено с природния ам- 
биент, че у дошлия тук 
предизвиква чувство на ис
тинско въодушевление. Раз
бира се, за дошлия с добри 
намерения. За недобро- 
намерените тя е същинско 
страшилище: защото, както 
каза командирът на зас
тавата Боро, 'тук никой не 
може да мине незабелязано. 
Че е така свидетелствува 
немалкият брой заловени 
похит!|ели на границата, 
които напоследък интезив- 

опитват да се 
"прехвърлят” през този сек
тор на път към Запада. 
Никойобаче от тях не е 
успял. Бдителността 
граничарите е изострена до 
краен предел, а тук са и 
местните жители, чието

са

награда получава Саша Рис- 
товски.

Сетне са прочетени 
приветствените телеграми 
от военното командуване в 
Пирот и Ниш.

И сякаш с това се 
изчерпва "официалната 
част” на тържеството. 
Защото след това на общия 
обед и гости, и граничари 
развръзват спомени за близ
ки и далечни случки. Вер- 
зерчанка на средна възраст 
разказва как тук скоро я 
ухапала змия, граничарите 
й оказали първа помощ, а

но се

УНИЩОЖЕНИТЕ КАМИОНИ НА СИЛИТЕ НА 
ХЪРВАТСКО НА САВСКИЯ МОСТ „БРАТСТВО- 
ЕДИНСТВО”

.ш.

сътрудничество с гран
ичарите да пазят границата 
е на наистина завидно 
равнище.

Населението 
Димитровградска община с 
десетилетия поддържа 
такива връзки и сътруд
ничество с граничарите, 
които се равняват на почти 
семейни обноски. Затова 
тяхното огорчение е още 
по- голямо от постъпките на 
антиюгославски наст
роените словенци, които

ство не отстъпва от своята Според някои изчисления 
на досега югославскотостратегия: намеса 

външни сили, за да се общество е ощетено с 
осъществи Независимо повече от 20 милиарда 
Хърватско и на терит- долара. Вместо икономи- 
ориите, на които живее ческа стабилизация, 
изключително сърбско Югославия търпи загуби от 
население и на смесените туризма, в стопанство, в 
по национален състав трайните материални 
територии. Тази стратегия блага, транспорта. Колко 
хърватските представители обаче ще струва безумието 
/предимно Месич/пренеся и на националистко-сепара- 
в Председателството, тистични правителства на 
опитвайки се чрез различни Словения и Хърватско труд- 
машинации, лъжи, клевети но е в момента да се каже. 
Да блокира работата на Ясно е, че целокупното 
Председателството и на югославско стопанство е 
Комисията по примирието, разорено, че не действуват 

В тази своя медийна пазарните закони, нито ггьк 
се осъществява заплану-

от

сетне я препратили в Пирот 
на лекуване. "Нашите деца 
се пръснаха из вътре
шността, селото е на 
доизживяване, а ето те са 
тук нашите синове за добро 
и зло” - заключи тя.

Верзарчани с особено 
чувство на признателност 
разказват и за помоща на 
войниците-граничари в 
изграждането на пътя до 
центъра на селото. "Ако не 
бяха те - едва ли щяхме да 
се справим с тази нелека 
задача. И не само да се 
справим, но едва ли щяхме 
и да започнам 
този път!” - сочат те.

ТЪРЖЕСТВЕНО, 
НО СКРОМНОвойна хърватското

ръководство с особено ваното производство, 
настървение се "нахвърлят”

. срещу Югославската народ- юбивите сили в Югославия 
на армия,
просръбска, клеветят, сипят възстанови траен мир. 
лъжи, па дори и обстрелват Нараства вълната на хората, 
изтеглящите се части от търсещи мирно уреждане 
Словения. ЮНА 
Достойнство отвърща на и при най-лошия вариант 
всяка провокация, прове- отцепване на Словения и 
ждайки в дело решението Хърватско от Югославия, 
на Председателството на Дали това е възможно при 
СФРЮ да установява буфер- сегашния сляп национален 
ни зони между воюващите фанатизъм на хърватското и 

словенското ръководство 
Тези дни в Загреб бе ше покаже времето, което 

идва след нас. Засега е из
вестно: кръвопролитията 
продължат едновременно с 
усилията те да бъдат прек-

Усилията на мирол- да строим
За разлика от годините зад нас, този историята на граничните единици, на 

15 август - Денят на граничаря единици най-добрите граничари са връчени От време на време раз
на ЮНА на граничната застава "Иван награди. С книга е награден командирът говора заглушва народна 
Караиванов” на югославско-българската на заставата Влатко Ангеловски, а музика, която презцялото 
граница край граничния пункт значката "Примерен войник” получи време ехти ат магнетофона. 
"Градина”, бе ознаменуван съвсем граничарят Драган Симеунович. Със „
скромно. Но, все пак тържествено. Както седем дни отпуск е награден войникът- дошли имат свои задъ- 
и винаги, но сега в по-малък брой, граничар Саша Маджоски, а с пет Рияд дЖения сбогуват се и 
дойдоха представители на строителното Яшари. С книги са наградени понасят в себе си скъп 
предприятие "Градина” от Дими- граничарите Желъко Воинович, и спомен за няколкочасово 
тровград, покровители на заставата, Драган Илич. Гостите предадоха общуване и другаруване, 
представители на местната общност на подходящи подаръци с желание което остава трайно в 
село Градинъе, на гостилничарско- връзките между войниците-граничари и спомена и зациментирва 
туристическото предприятие "Балкан”, населението и занапред да останат искреното им приятелство, 
както и представители на службите такива каквито са сега, без оглед на Приятелотво^ гцюд ^ 
намираци се на граничния пункт събитията в западните части на лжаващо ц 
"Градина”. (Тлед късо напоминяне за стРаната-

уж с час по-скоро да секато

с на югославската криза, дори

страни.

взривена сградата на 
Еврейската община, като 
Дри това хърватското 
ръководство побърза да об-_,т,ни 
*иии сърбите за това. Т азиР 
фашистка провокация обаче

ще продължава и занапред.
От. Николов

А.Т.. Ст.Н.
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В областта иа селското 
стопанство в този период 
приключи изграждането иа
овчарско-козарската ферма
и изкупване и създваие иа 
плоши за производство иа 
сено за овцете. В ход с 
изграждането и оборуд.
ваието на ветеринарната 
амбулантория в Долно 
Тлъмино и програмата иа 
"Полепродукт” от Враня за 
изграждане иа станции за 
съвместно отглеждане иа 
телци и преработване на 
мляко. Довършено е оборуд. 
ваието на цеха за произ
водство на чорапи и 
изграждането на конфе
кцията. В областта на ин
фраструктурата 
ни капиталовложения са 
влагани в областта на 
електри-фикацията иа 
повечето села, махали, 
както и други програми. 
Прокарани 
разширени и почистени над 
125 километра местни и над 
7 км регионални пътища.В 
областта 
съобщенията е увели-чеиа 
мощността на телефонната 
централа в Босилеград от 
400 на 1000 телефонни 
номера, а в областта на 
изследванията на минни 
резерви в общината са из
разходвани над 52 милиона 
динара, от които една част 
за реализ-ация на рудните 
залежи в местността 
"Вучково лежище” на олово 
и цинк.

БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА В ПЕРИОДА ОТ 1986 ДО 
1990 ГОДИНАлица, а най-чссто поради това, че 

нямат визи на оъоедната 
държава, че нямат срсдотва за 
издръжка, нямат трудова виза на 
някоя от западните страни или 
по накоя друга причина.

Заедно с останалите органи 
и служби на границата са намир- 
ни лица, скрити в кабините на 
товарните камиони, бежанците 
на автомобили, в кухните на 
влака, под седалките на 
пътническите вагони, дори 
между колелетата на влака. 
Характерно за последните е, че 
не са имали документи за 
пътуване. Такива лица, според 
уточнена процедура, веднага се 
връщат обратно за България. 
Става дума най- често за лица от 
афроазиатскитс страни, които по 
принцип не са въоръжени и са 
миролюбиви.

В България са върнати и 
воички онези лица, които 
нелегално са минали границата 
и са заловени на територията на 
Югославия ако при тях е намер- 
но доказателство, че са дошли от 
България, макар и билет от 
трамвай. Около 4000 лица, най- 
чссто от източно- европейските 
страни, са върнати на "Градини” 
от митническите органи ако не 
са имали да заплатят двеста 
долара или пък са носели и 
повече разни стоки за търговия.

НА “ГРАДИНИ” ОТ НОВА 
ГОДИНА ДО СЕГА И ПРИ

КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ 

ОТ 396 036 000 ДИНАРА - 
УПАДЪК

НАД 6500 
ВЪРНАТИ 

ЧУЖДЕНЦИ
Че кризните времена сред 

хората предизвикват ненормал
ни постъпки с цел да се обезпечи 
по-добър живот, свидете- 
лствуват и данните от 
граничния пункт "Градина" край 
Димитровград за върнатите на 

пункт чужденци от Нова 
година до днес. Както ни ос
ведоми
милицията за контрол на 
минаваците държавната граница 
Борис Иванов, по различни 
причини са върнати над 2600

Що се отнася до редовните 
минавания на границата, за раз
лика от преди месец и повече, 
когато изхода бе засилен, сега е 
навалица от турски граждани на 
входната страна Все пак не така, 
както беше миналата или 
предишните години.

от които някои все още се
зиачител-

този нови развойни програми,
реализират. За целта са изразходват 396 036 000 ДШМР*; 
Въпреки това общината, вместо развитие по отношение на 
другите общини и краища, отчита упадък.

командирът на

са или
А.Т. капиталовложения и раз

витие на дребното 
стопанство, липса на 
съдействие между общест
вения и частен сектор в 
областта на селското 
стопанство и пр.

Това между другото се 
подчертава в информацията 
на Републиканския фонд за 
развитие на икономически 
неразвитите общини, която 
неотдавна бе обсъдена от 
Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина в 
Босилеград. В инфор
мацията още се подчертава, 
че в периода от 1986 до 1990 
година на територията на 
Босилеградска община 
Републиканският фонд е 
финансирал 21 нови 
развойни програми, от 
които някои все още се 
реализират. За целта са из
разходвани 396 036 000 
динара. По-голяма част от 
тези средства са изразход
вани в областта на селското 
стопанство, довършване, 
модернизация и изграждане 
на нови производствени 
цехове, в областта на 
геоложките изследвания, 
инфраструктурата и други 
области.

При приемането иа раз- 
посн план за периода от 
1986 до 1990 година, бяха 
запланувани 
разпойни програми. Тогава 
сс разчиташе, 
Босилеградска община ще 
хване крак с другите по-раз- 
нити общини и краища. 
Надеждите обаче не се 
осъществиха, 
градска община и занапред 
остава да бъде от най-изос- 
таиалите 
република Сърбия. Даже 
разликата е още по-из- 
разителна. Причините за 
това са повече. Между тях 
всякак най-изпъкващи са 
липсват 
производствени програми, 
които да дадат подтик в раз
витието, неблагоприятни 
процеси в стопанство, 
крайно низка степен на
полузване на построените 
производствени цехове, 
недостатъчен профе
сионален кадър, промени в 
областта на пазарната 
икономика, недостатъчно 
развитие в областта ин
фраструктурата, низка 
материална основа на 
местните стопански 
предприятия, отсъствие на

ПТТ-иа
повече

КОГАТО СТАРИТЕ НЕ 
ВОДЯТ СМЕТКА ЗА 
ХИГИЕНАТА

че

ДЕЦАТА
ПРЕВЗЕМАТ

ИНИЦИА
ТИВА

Босиле-

общиии в

Разисквайки 
информацията, членовете 
иа Изпълнителния съвет на 
Общинската скупщина в 
Босилеград между другото 
взеха решения да се ак
тивизират всички раз
полагаеми сили, както в 
общината, така и в репуб
ликата отпочналите прог
рами да се довършат и 
отпочнат с производство, а 
при това занапред да се 
търсят и нови. Всъщност 
това е и единствената 
възможност и Босиле
градска община да поеме 
по-ускорен път в раз
витието си.

МЛ.

по
До общинската санитарна 

инспекция в Димитровград тези 
дни пристигна необикновена 
петиции. Необикновена не по 
съдържание колкото по факта, че 
е подписана от 24 деца. В 
петицията се казва-

"Ние децата от блоковете ка 
улица Маршал Тнто N 8, 10, 12 и 
14 обръщаме се до вас с молба да 
дойдете и да ввднте на какво 
прилича нашия двор. Това е 
нашето пространство за игра, 
къдсто провеждаме свободното см 
време, 
коитей
двора, винаги пълни с боклук, а 
около.тях куп отпадъци. Около 
блоковете също е боклук, който 
някои, считайки че живеят в 
средния век илн в джунгла,

перспективи

играем си и расТем. Но 
мерите са иа средата иа

изхвърлят през позорцмте. От 
околните магазини постоя но нм 
"бомбардират" с празни кутии, 
развалени продукти, така че

ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ОТ НАСТОЯЩАТА ГОДИНА В БОСИЛЕГРАД

ЧИНОВНИЦИТЕ 5888,
РАБОТНИЦИТЕ 3680 ДИНАРА

■чко личи на градската 
делоняя. Тук има всички видове 

и, мравки, бълхи, мишки, 
кн и какви ли още ие

мух 
кот
животинки, конто сериозно са имала заетите в Центъра за 

култура.
Безспорно е, че и квалифи

кационната структура, която в 
обществените ведомства е по- 
добра, има влияние за това обаче 
безспорен е и фактът, че 
различните видове обществени 
даждия имат влияние и обрем
еняват предприятията от 
стопанската дейност.

Тук средният личен доход 
възлиза на 7170 динара, след това 
в Центъра за социална работа - 
6533 динара. След тях са заетите 
в основното училище "Георги 
Димитров” със среден личен 
доход от 5618 динара по-малък 
личен доход имат заетите в 
детската градинка "Детска 
радост” а най-малък - 4363 
динара през първото полугодие

Въпреки че по-дълго време 
се говори за разтоварване на 
стопанство, все още значителна 
част од дохода му, чрез различни 
видове даждия, се отлива. Като 
резултат на това материалното 
положение на организациите и

Ето, когато старите не водят 
сметка за чистотата, когато със 
своето нехайство застрашават 

среда и на своте деца, 
тогава децата превземат ин
ициатива. Дани техните родители 
и съседи ще се поправят след това 
остава да видим.

ви говорим за миризмата, която 
се усеща по целия двор. Самите 
жилвщнн сгради също така 
нередовно се чистят, така че на 
всяка крачка е мръсотия, а 
входовете на сградите често 
служат и като клозети на 
хулиганите. Ние не знаем къде е

мястото на контейнерите и кой е 
задължен да се грижи за чис
тотата и просвещаване на хората, 
които "като чели вчера са слез- 

н от гората”, но затова най- 
безно ви молим някой да 

поведе сметка за всичко това.”

нал
лю

А.Т.
ведомствата от нестопанската 
дейност значително е по-добро 
от положението на предпри
ятията, занимащи се е пряко 
производство. Това потвърж
дават и шестмесечните финан
сови баланси, според които нито 
едно от петте ведомства в нес
топанската дейност не отчитат 
загуба - т.е. имат положителни 
финансови резултати. Затова пък 
почти всички предприятия от 
стопанската дейност в 
Босилеградска община отчитат 
загуба, или пък стопанисват на 
ръба на рентабилността И не 
само това И личните доходи в 
стопанските предприятия все 
още са по-ниски от тези в нес
топанската дейност. В 
Босилеградска община според

шестмесечните финансови 
баланси, средният личен доход в 
обществените ведомства е с над 
2200 динара по-голям от средния 
личен доход в стопанските 
предприятия. Наистина тази раз
лика по отношение на предход
ните години има тенденция на 
спадане, но с оглед на факта, че 
средният личен доход в 
стапанските предприятия 
възлиза едвам на 3680 динара а в 
нестопанството е 5888.

Най-големи лични доходи 
през изтеклите шест месеца от 
настоящата година са 
осъществили заетите в 
гимназията "Иван Караиванов”.

БАЛКАНСКИ
АМБИЦИИ И МАНТАЛИТЕТИ

„Тяхната смелост” да кажат 
„остро да критикуват 
и, наистина са качества, които в усл 
печатът не е свободен повишават не

и някоя друга ис- 
бюрократизма” и 

овията 
еговата

/От кого започва историята на "Братство” - 
"Братство”, 16 август 1991 годУ

Когато ми приписаха "балканските амбиции 
"историята на "Братство” да започне от мен, ав- 

ите на

тина , 
подоби 
когато
стойност, но да се каже, че това е било съществено 
качество на "Братство”, "за което свидетелствуват 
бройни съдебни процеси срещу журналистите”, 
най-меко казано е нескромно.

Аргумените пък за тиража на вестника и броя 
на външните сътрудници, които уж 
потвърждавали качеството на вестника тогава, а 
които "Братство” днес нямало, просто не са точни. 
В тридесет и двегодишната си история "Братство” 
най-голям тираж достигна през 1989/1990 година, 
когато той беше 3300 екземпляра от един брой. 
Миналата година "Братство” имаше средно около 
8 сътрудника в един брой, а през 1965 го 
например броят на външните сътрудници 
по-малко от трима.

А що 
никога не

статията "От кого започна историята на 
”? сами проявиха такива амбиции, което

тор
"Боратство
ясно личи от заглавието на статията и от 
констатация в иея, че "Братство” отдавна достиг
нало зрелост и имало качества, които сега няма, 
очевидно смятайки, че това станало по време 
когато те били членове на редакцията на вестника. 
Проявиха и така присъщия манталитет, особено 
при някои хора в напреднала възраст, да 
идеализират миналото, т.е. "своето време” и 
обезценяват настоящето.

Тревогата на авторите на статията обаче е 
съвсем излишна и неоснователна. дина

беше ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВААз давам генерална преценка на обществената 
действителност в която не съществуваше свобода 
на печата, значи обективните ус 
позволяваха да се изкажат тво 
възможности, "да се каже някоя друга истина, 
освен онази, която прокламираха партийните 
комитети." Разбира се, че такава генерална 
преценка се отнася не само на "Братство” а на 
печата изобщо, обаче това не значи, че „Братство” 
или който и да било друг вестник трябва да се 
откажат от своето историческо минало.

Но аз също така казах, че "Братство” достигна 
определена зрялост и че тя се отнася на 
което не зависеше много от външните, о'
ните условия, но от субективните способности на 
онези, които най-непосредствено работеха върху 
вестника - редакторите, журналистите, външните 
сътрудници и читателите.

се касае за жанровото разнообразие то 
е било "яката страна” на "Братство”.

Новата концепция на вестника не е нещо, което 
аз желая с цел историята на "Братство” да започне 
от мене Нея я налага новото време и тя непремен
но трябва да бъде опреде 
"Братство”. В юбилярния б 
само някои основни принципи върху които ще се 
обосновава редакторската политика на вестника и 

тези принципи да прилагаме. Но 
ите на статията е ясно, 

може да стане "за нощ”. Определени пр 
вестника, все пак, съвсем са налице, а ак 
виждат или не искат да ги видят, това е техен 
проблем.

И ТОВА Е УЛИЦА
За похвала е решението ка Скупщината в Димитровград п* 

главната улица през лятото да бъде забранено движението на ав
томобили н камиони от 20-24 часа. Обаче улица "Нишава”, 
къдсто движението е насочено, на няколко места едва лв може 
да поеме цялото движение, тъй като по улицата има доста 
паркирани трактори, коли, разтоварени дърва...Пък и на 
места е стеснена от частни къщи. Наистина една вече е бутната 
половина, но край (или началото) на улицата от долната рампа 
едва лн може да се нарече улица, както се вижда на снимката 
едва има място за една кола тъй като тук улицата е широка само 
2 метра и 40 цм. Наистина, преди три «тена и повече години бея* 

но...тогава ги нямаше толкова автомобилите, а * 
кти никнали легално нлн нелегално за сметк*

ловия не 
рческите

елена от основателя на 
рой ние прокламирахме

настояваме 
нас, а и на авт и на 

че това не 
омени във 
о те не ги

тор 
е ”зонова,

бектив-
по-ши 
■яко:
широчината на улицата.

ирока, 
и обе!

В.Димитров
А.Т.
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СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ
СЕЛО ДУКАТ ВЧЕРА И ДНЕС

направихме, подчертава той. 
Станоев изтъква, че с булдозера 
няколко дни ще почистват и 
прокарват пътища в Г.махала, а 
сетне, в края на този или 
началото на идващия месец, ще 
започнат почистването и прокар
ването на пътя към махалите 
Црепиновци и Дудинци. Тези 
дни строителен инжинер от ОС 

Босилеград ще замине в

РАША КОСТОВ- 
ВОДАЧ НА АВТОБУС В 

БЕЛГРАД
ПРОКАРВАТ ПЪТИЩА В 

БЕЗПЪТИЕТО в Дукат
и ще уточни къде ще мине 
трасето, понеже сегашното на 
повечето места не е никакво 
решение.

С.Дукат е едно от най-големите села в Босилеградска община и антория, от която хората не са 
затова неговите проблеми, поне когато се касае за комунално- много доволни, понеже лекар от 
битовите, не са малки. Едно време хората бяха започнали да не Босилеград идва нередовно, 
вярват на властта и държавата, които дьдаха обещания но не ги Прокараната телефо-нна линия 
реализираха. И между населението в селото няма винаги доста обелекчи положението на 
единодействие и солидарност в акциите. Това потвърждава и дукатчани. През последното 
сегашното почистване и прокарване на пътища. време обаче често е в дефект.

Боян Петров, учител в селото 
казва, че трудностите настават 
понеже Пощата в Босилеград не 
иска да приеме линията а дефек
тите премахва с голямо 
закъснение. Налага се, казва той,

Хората от Црепинова и 
ина махалаСрещата ни стана съвсем 

случайно: в Белград на една ав
тобусна спирка, дочух думите: 
-Професоре, професоре!”. 
Обърнах се наоколо. Погледнах 
наляво - надесно, не съзрях 
никой познат. От стъклото на ав
тобуса, зад волана, средновечен 
човек с пръст сочеше към мен. 
доближих

- Да не би Вие да сте 
Слободан Василев? - 
"непознатят”.

- Да, аз съм! - отговорих
- Аз съм Ваш някогашен 

ученик на гимназията в 
Цариборд - Раша Кост 
Радейна, спомняте ли си 
добави: - През 1959/60 и 1960/61 
учебни години бях в първи и 
втори клас на гимназията, а Вие 
ми преподавахте "Конститу
цията на СФРЮ!

Вгледах се по-добре в тоя 
любезен, приветлив и винаги 
готов да помогне, водач на 
градски автобус, както ни сетне 
потвърди 
Костов. В 
край се разпознаваше и по 
диалектните думи, с които 
изпъстри късия разговор. След 
като се "препознахме" раз
менихме няколко любезности и 
се договорихме да се срещнем.

До втората среща се пораз
питах между неговите колеги и 
ръководители в предприятието 
/Градския автобусен транспорт 
на Белград/ и междувременно 
чух най-хубави думи за него: 
отзивчив, коректан, прилежен, 
обичан и ценен от всички.

Все пак най-впечатляваща ос
тана първата среща, с оня непос
редствен изблик "Професоре, 
професоре!”. Попитах го откога

Дуд
съб|
среДства-20 на сто от целокуп
ната сума. Останалите ще 
обезпечи Общинският фонд за 

ща и от общинското 
самооблагане. Председателят на 
местната общност Боян 
Младенов и предприятието от 
Босиле

зап
:об

очнаха да 
ходимитеират и не

пътиЗа разлика от 
десетил 
Дукат имаше две училища с 
трима учители и към сто 
ученици, големи площи с жито, 
многобройни стада овце, сега 

уго време, 
а има две

БЯГАХА ОТ ЛОШ 
ЖИВОТ

преди две-три 
огато в селоетия, к

град са сключили и 
договор, според когото цената за 
един час работа на булдозера е 
2100 динара. Домакинствата сега 
събират по 700 динара. - На 
"моя” участък има 37 домак-ин- 
ства и събрах около 5 хиляди 

Това е все още малко, но 
недоверчиви. Преди 

четири години събирахме пари 
за прокарване на пътя, но не 
прокарахме го докрай, а 
Общинската скупщина ни ос
тана длъжна средства на 
стойност за 18- часова работа с 
булдозер. Сега хората казват: ще 
дадем пари, но когато видим 
булдозера. Убеден съм че ще 

и че ще завършим 
. Още повече ако 

редвид, че сега вече не 
сами, че помощ ни оказват и 
общината, изтъква Денча 
рданов, който събира 

средствата за домакинствата от 
Дудинци. Парите от дома
кинствата 
събира Ив 
няма голям успех 
подчертават, че средствата няма 
да бъдат под въпрос.

До преди десетина години пощата да приеме линията, с нея 

?Гр„Т3„%ИнНцТнеЛдИу^™аИ„и
завършаваха училища, ставаха о6ще<.твен Тези от’ Го"на 
специалисти по различни облас- махала с известни ст0|симсе 

снабдяват и в ма 
който работи

тук пристигна др 
Наистина, и сег 
училища и трима учители, но 
едвам с двадесетина ученици. И 
съвсем по-малко жители. В

питаше ме
ДР
би

динара, 
хората саразпръснатите няколко махали 

сега в 190 домакинства живеят 
около 630 души. Преди десет 

ини имаше 800 жители. Н 
това селото е едно от най- 

оголюдните в Босилеградска 
щина-след Босилеград, 

Райчиловци и ГЛюбата Заедно с 
намаляване числото на 
жителите "изчезнаха” и нивите 
под житни растения. Макар че 
според една легенда селото нас
танало от хора, които 
край 1 
овчари

ти и напускаха родния кът. 
Бягаха от лошия живот. И тези 
които оставаха започнаха да не 
вярват на властта и държавата, 

ито даваха а не изпълняваха 
ещанията. Все пак нещата 

започнаха да се меняват...
Една от най-светлите точки в 

живота на селото е електри
фицирането на домовете. Сега 
почти всички домакинства имат 
ток.С изключение само на 
няколко, от които две в махала 
Ушиновци. Александър Евтимов 
от тази махала и синът му 
Славчо, агроном в Ниш са 
сърдити и не вярв 
което се случило на тях може да 

ва дълго. - Преди една 
кът пристигна до 
Любен Пейчов, от 

три
развлечена, но 

няма кой да я постави на 
стълбовете. Щяхме и това да 

все пак за тази 
професионално 

и се надяваме, че 
щинското управ-

газина на 
съставаов Заграня, 

на кооперацията от Радовница, 
Търговищко. Това обаче не 

ачи, че са Д01 
снабдяването. Че

еболии са принудени да 
ти ват в други места

от с. 
Сетне

год
без

о и
зн волни от 

сто и за
ко:
Обмн

Об ДР
ОТ1

Докато животът в ос
таналите обла 
меняваше, 
пътищата оставаха. Някои 
махали, как 
тевица са
както и преди векове.

СТ1
об

и някак се 
лемите сЖалкото е, че това са предимно 

млади хора С една дума - хора 
без възпитание. А да не говоря 31 
пияните пътници.

- И?

дадат и повече 
запалнуваното 
се има п

пр
в този

пристигнали да бъдат 
I /най-напред през лятото/ 

сега тук хората отглеждат малко 
добитък.

аят с Вер- 
а, почти

ха пътниците за Раша ъвто е случг 
без пътищ смепрочем, че е от нашия от

Йо
- Някои считат, че могат да 

кажат на водача всичко, без и с 
повод. Сипят обиди...

ат че това "СЕГА НЕ СМЕ 
САМИ» в Црепинова махала 

ов, но досега 
Всички обаче

трае толко 
година то 

седа ни
Първите жители, които тук 

се заселили преди векове, се 
научили че в този край могат да 
избегнат и преследването на 
властта и започнали да се

ван Иван- Как поднасяте това?
- Разбира се, това 

всекидневни явления. 1 
овено проявявам търпимост. 
Опитвам се възпитателно да 
действувам, да отговарям 
вежливо. Да кажа: имам нерви...

Преди едно десетилетие 
твърдите скали започнаха да 
рухват пред сТшните булдозери 

Две реки до центъра 
. Но без

съ
чи1 не са 

Обикн- къща до нас има 
Жицата еят

стъл
- Едно число хои пътят от 

на селото бе 
оглед че е 
значение той е

>ра не се
съгласява трасето да мине през 
техни имоти, казва Стоян 
Станиславов, от Црепиновци, 
инак работник в Босилеград. 
Това обаче са низки удари и 
нечестна работа в сравнение със 
значението на пътя. Убеден съм, 

махала /пътят е свързан с пътя че ако изпуснем сегашния шанс 
през с. Църна река - Радовница) ще се 
но снего да се свържат и танем 
пътищата към Коничка река и има доста хора, 
към Дудина махала. други места. '

настаняват на постоянно 
местоживеене. В тези високи и 
безпътни синори-най-низката 
точка надморска височина при 

нтъра на селото 
180 метра - някак 

по-сигурни. Но, без 
без ток и без други 

улеснения живееха доста доста 
дълго. Все до преди седем-осем 
години!

пр
от

окаран
регионално 

толкова лошо
направим, 
работа тря 
лице. Чака 
някои от 
ление ще се сети, че в Дукат, има 
хора които при ток са все още с 
газена лампа казват Евтимови.

но
бва

- Узнаваме, че болшинството 
пътници ви обичат. Някои дори 
се отнасят с особено чувство на 
уважение.

- За мен това е комплимент и 
голямо признание за урав
новесеното ми поведени и 
държание.

- Толкова години работа! 
Имахте ли злоплука?

една

състояние, че е годен само за 
товарни ко; 
обаче той бе 
не само за жителите на Горна

ме
обчерквата в це 

възлиза дори 1 
си били

ли. Колко- толкова
от голямо значение

пътища,
върнем назад, т.е., ще ос- 
без път. От тези махали 

, които работят в 
Считам

- През миналата година трябва да помощуват в акцията 
започна прокарването на пътя и да дадат средства Аз лично ще 
към Коничка река на дължина от участвувам с две хиляди динара, 

заявява той.

В селото има и други 
постиже 
години

ния. Преди пет-шест 
бе построена амбул-е в Белград.

- След войниклъка през 1963 
година, относно от 1964 година 
живея в Белград - отговори. 
Първо като ерген, а след 
ожених за съпругата си Ленка от 
с. Мъзгош. Родиха ни 
синове - Зоран и 
началото живеехме в частни 
квартири като 
година, когато получих квар
тира от предприятието. В това 
предприятие започнах да работя, 
а вероятно в него ще остана до 
пенсията! - заяви Раша.

че и те

Нямам нито
катастрофа, която да съм аз 
предизвикал. Па се пак 
някой ден на едно кръсто

това се
3 км. Тъй като теренът бе твърде 
скалист изграждането 
продължи и през този месец.
Прокараването приключи преди Но ще 
няколко дни и считаме че тази да бт 
победа е от историческо Николов казва, че 
значение за 35-те домакинства в да се установи автобусна линия 
тази махала, казва Вене Ников, от Босилеград до селото, поне 
председател на Скупщината на два-три пъти през седмицата, 
местната общност и учител в Още повече ако се има 
селото. че от Босилеград

селото има 20 к

преди 
>вище,

предимство върху 
уса ми връхлетя пиян 

с "фичо”. Такава е

и двама 
ран. В

се
Го С прокарването на тези 

а положението значител- 
се мени. Това обаче няма 

но. Вене 
необходимо

пътищкъдето имам 
автоб 
водач
констатцията на милицията по 
съобщенията. Разбира се, вината

наематели до 1980 ъде достатъч

не е моя.
Разгов 

делничн 
си уговор 
срещнем в родния край.

Д-р Слободан Василев

ът потече за 
дяла 
да се

предвид, 
до центъра на 

км, а до едни 
махали и над 30. Местната 
общност е потърсила от Мини- 

град, стерството за финанси в Сърбия 
че са да й отпусне милион динара 

-хубав път изграждане на пътища Голямо 
«ахала са число пръснати домакинства са 

Не °Ще в без пъти е.

ор
аб(и работи. А при раз 

>рихме обезателно >Какво мислите за 
пътниците? - попитахме.

- Различно се държат. Главно 
са коректни. Но има и нахални, 
невъзпитани, дори и дръзки.

Винко Станов, ръководител 
на групата на предприятието за 
експлоатиране на неметали и за 
строителство от Босиле 
която прокара пътя казва, 
могли да построят по 
ако хората в тази м 
събрали 
заплатиха докрай и това което

повече средства
В.Б.

СЕГА ОЧИТЕ НА ДУКАТЧАНИ СА КЪМ БУЛДОЗЕРА
ПО СЛЕДИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЛОГИКА

ЗАКРИВАТ СЕ НЯКОИ 
СЕЛСКИ МАГАЗИНИ

ДИМИТРОВГРАД
на оформяване. Все пак тук се из
дигат няколко хубави обще- 

Общинското 
културата и 
търговски 

магазина и жилищни сгради.
Особено нелепа картина са 

неуредните зелени площи в 
центъра му. Всъщност и не може 

се говори за зелени площи, а 
за буранясали места

своя дюкян. Но без основание 
казваме своя, защото или наис
тина бяха частни, или пък наис
тина ги имаха за свои. Сега това 
са предимно "обществени 
магазини” а това не е тяхна 
работа..Поне 

И по-нататък: 
дървета Тези дни 
взе, че оплеви около тях. И 
изведнъж: изгледът се променя, 

млади,

МОЖЕ ЛИ ДА БЪДЕ 
П0-ПРИВЕТЛИВ ГРАДЪТ?

СТВ
съб

ени здания: 
ше, Дом на 

няколко
ра|

Икономическата логика не знае за мъките и неволите на старите 
н осамотели хора в полу-опусгелите села в Димитровградска община. 
Следейки същата, а искрено казано, опирайки й се наистина достаттЕШшшш*
разрил* то. проблем. Посочело е обаче, че мкрк|тоц|1»мцхши* 
накоесело по реда на нещата, предстаилниа напрало отписване” на 
този район или село от ъгъла на земеделската кооперации Ггочар 
настанала след съединяване на -Нишава” н -Кооперант . 
магазините по селата са еднистъеяото място, където 
да се снабдят с основни продукти, а същевременно са служ““ “XX“ 
изкупвателни станции. С една дума те са основната чяш“ 
селяните и земеделската кооперация. И може би
проблема е, както бе предложено на Именителния съвет, 
-Гъргокооп" да отстъпи магазините на -Сточар”. Но имайки 
до крайност замърсените отношения в бившия Сточяр”, 
състав бе и "Търгокооп”, скоро решение в тази насока едаал 
се очаква Цеха, разбира се ще платят гражданите на селата, конто ос 
тават без магазин.

ощ

така те считат.
Още в самото начало да 

дадем отговор: МОЖЕ! И не 
само, че може, но и трябва.

, Защото има редица предпостав
ите го отличават от други 
чи градчета в страната 

Преди всичко касае се за 
"източната порта” на нашата 
страна А първото впечатление 
се получава именно оттук. Няма 
съмнение: гранично-пропус- 
квателният пункт "Градини’ е 
не само един от най- интезив- 
ните, но напоследък и един от 
най-уредените. Заслугата е и на 
нашите митничари и погра 
чна милиция. Но голям дял от 
тази заслуга се пада и на 
"Балкан", който тази година

туристическия обект на Градини 
поддържа изключително чист, 
обкръжи го със зеленина и пост
рои площадки. Вътрешността 
му облицо 
мрамор. В 
обслужв 
първият
Само на няколко километр 
границата на двата брега на 
Нишава е разположено 
градчето. Ако чужденецът реши 
да влезе в него първото, с което 
ще се срещне са неприветливите 

озяващи гаражи. Има и 
решение да се пр< 

нат, но нечии интереси упо 
пренебрегват тяхното премах
ване. Центърът все още е в етап

крайпътните
"Комуналац”

да
ва и пода застла с 
ъведе компют 

ане. Следовате. 
досег е впечатляващ.

а от

ко»
об»

Но имаки, които вИ веднага изниква въпросът: 
кой трябва да ги уреди и 
поддържа? "Комуналац"! Най- 
лекият, но не и най-верният от
говор. Защото площите и пред 
съда, и пред Службата по 
обществено счетоводство, и 
частично, пред Културния дом 
не се поддържат. А не са необ-

орно 
лно -

под полупияно състояние обръщат 
дори контейнерите.

Тук е определената за будки 
площ. И сякаш надпревар 
не кой по-хубава будк» 
направи, а обратно. Ил 
точно: кой каква е им*

ване: 
а ще 
и по- 
тук е 
наис-могло и може да се внесе 

тина много красота.
Фасадите на лявата страна 

/ако се вземе посоката граница - 
ж.п. гара/ се подменят с нови. 
Старите дюкяни получа 
лица. И предимно с доста вкус. 
Но има и кич!

ходими кой знае какви средства 
Дори и изобщо не биха били 
необходими средства, ако речем, 
служащите в тях счетат, че това 
са техни "дворове” и 
цветя. Засега за тях това са 
"обществени” площи, за които 
трябва да се грижи някой друг.

ршията"! Картина за себе 
си. Метачите на "Комуналац” 
ежедневно почистват, 
виждат се люспи от семки и 
други боклуци. Колко по- 
хубаво щеше да бъде ако 
гражданите /предимно младите, 
които се разхождат тук/ из
ползваха съществуващите канти. 
А да не говорим за продавачите, 
ако почистеха площите пред 
своите дюкяни. Едно време 
имаше и таково нещо, дори се 
надпреварваха кой по-изрядно 
ще поддържа чистотата пред

и загр 
общин емах-

рито
скони-

по засадятА-Т. ват нови

А чаршията е душата на 
един град!

Впечатлението е лично. Но 
колкото и да е лично, след 
споделени размисли и оценки, 
"обществено”. Личностите са 
обществени същества, па затуй 
може да кажем, че е "обществено 

ие".
Без да съмняваме, че всички 

искаме градчето ни да бъде

йЖТНЙйКЯЛо
ТОВА САМИТЕ? 
правим!

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПРОЕКТ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА ГРАДИНЬЕ
"Ча

Но

защита »ш извора "Ивковс воденице" същия няма много ефекти, пък

не може да се намерят в Нишава.
Проектът работи "Инвеот проект" от Ниш, а средства на 

стойност от 120 хиляди динара обезпечава "Комуналац .
А.Т.

го пъти с право повторено, че Димитровград е 
юбии градове, които 90 на сто са разрешили 
ни с канализацията. Да напомним пак, че по 
ишава само Димитровград е почти завършил 

ганция по системата на биолагуни за 
Очаква се системата през септември да бъде

Известно е и мно 
един от малкото под 
проблемите, свърза 
течение на река Н» 
пречиствателната ст 
канализационите води. 
пусната в експлоатация.

Въпреки всичко Димитровград продължава с разширя; 
канализационата мрежа. Тъй като граничният пункт е 
замърсител, тези дни комуналното предприятие Комуналац даде

миси

се
[Е

И колко гопане на 
голям

Ст.Н.
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БЕЗ "ПРОКИ- 

СЛО ЛЕТО”
гимназияЦАРИБРОДСКАТА

ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В 

ГИМНАЗИЯТА
към

- идеи, е нови лица. може би 
въпроса.
че неос-

сможеха да решах 
ление "Прокисло лето” да хажем, 
коего години наред с успех НОвателно е и очакването 
се изпъляваше към края наедн0 лице /в случая завеж- 
август, тази година иай-дащият самодейността- 
вероятно няма да се състои, слободан Алексич/ всичко 
Завеждащият театралната сам да поеме и единствено 
самодейност при Култур- той да бъде отговорен, че 
пия център в Димитровград едио представление няма да 
сподели, че за това се състои. Неговото
представление "няма интер-представяне с монолога
ес”. И побърза да дообясни: “Слушай, тук...”/ за ггьрв път 
интерес няма сред изпълни- изпълнено в едно частно 
телните, относно хуморис- заведение - "кафич / показа

богатите му 
тите, които подготвят тазитеатрални възможности, 
програмг. Инак интерес-рези възможности с години 
сред публиката има наред се изявяваха и в

Наистина ли е настъпил програмата-представление 
период на презасита сред "Прокисло лето . не е л
хумористите, иди пък не отговорът, че тъкмо той се е 
виждат "ползата” е въпрос, позаситил, защото вси 
чийто отговор трябва да се очакват той да се нагьрои 

изцяло с подготовката на 
"Прокисло лето".

Решението виждаме в 
, създаване на колектив /пос

тановчици, изпълнители, 
автори/, които с успех биха 
могли да подготвят и да 
изпълнят една такава

ното си образование някои от 
тях завършиха Художествена 
академия като Миряна Денков, 
Бранко Николов, Новина Геров, 
Димитър Димитров и др.

От тези художници, 
завършили Царибродска смесена 
гимназия Слободан Сотиров, 
Методи Петров, Никола Антов 
имат и международни приз
нания, двама са удостоени със 
Златна палитра на УЛУС 
(Сотиров, Антов), Сотиров, 
Зорица Николова и Никола 
Антов взеха участие в 
октомврийския салон в Белград, 
най-високо художествено 
постижение в Сърбия А почти 
всички останали имат зад себе си 
десетки изложби и много кар
тини в нашите галерии и в 
чужбина. Затова в юбилея на 
гимназията в Цариборд, сто 
години от нейното откриване, 
обучението по изобразително из
куство трябва отделно да 
изтъкнем. Тази деятелност в 
Цариброд и околността засл- 
ужва специално проучване, а към 
гимназията трябва да се ор
ганизира художествена галерия, 
която ще пази картини на своите 
ученици.

ИЛИЕВ, МЛАДЕН ЙОТОВ, 
ЗОРИЦА НИКОЛОВА-КОСГИЧ, 
ИВАН КОЛЕВ, БОГДАН 
НИКОЛОВ, ГЕОРГИ ГОЦЕВ, 
НИКОЛА ДЕНКОВ, СПАС 
СТАВРЕВ, ГРОЗДАН ВЕЛЕВ, 
НОВИЦА МЛАДЕНОВ и др.

Тези художници започнали 
своето школуване в Царибр- 
одската гимназия, сега са актив- 

творчеството си. Ор
ганизират самостоятелни 
изложби в страната, а някои от 
тях са изтъкнати педагози. 
Никола Денков работи в 
Димитровград, Младен Йотов в 
Кладово, Зорица Николова в 
Ниш, Георги Гоцев в Уб, методи 
Костов в Алсксандровац. Като 
преподаватели в Школата за 
приложни изкуства бяха 
Слободан Сотиров (1954-66), 
Душан Донков (1962,1978), а 
ученици в тази школа от 
Димитровград бяха Новица 
Младенов, Младен Йотов, 
Зорица Костич, Веселин Денков, 
Бранко Бишчан, Любомир 
Гюров, Бранко Николов, Велча 
Велчев, Миряна Денкова, 
Небойша Милчев, Милован 
Ташков, Миомира Алексова, 
Бранислав Нейков, Даниела 
Гакова, Радмила Миткова, 
Йелица Донкова.

След завършване на сред-

преподавател по математика, 
краснопис, а неговите акварели 
от неговите ученици се помнят 
и днес. При Соколов се учил 
ИВАН ПЕТРОВ, който бе 
преподавател по изобразително 
изкуство след освобождението 
на Димитровград от фашизма от 
училището израстна като 

неговият бра

наВ историята
Царибродската
(димитровградската) смесена 
гимназия ярки прояви доживя 
изобразителното изкуство. От 
формирането на гимназията до 
наши дни в гимназията успешно 
преподаваха изобразително из
куства много видни педагози, 
много ученици, учили се в 
царибродската гимназия, 
станаха видни художници, а 
много души от тях, като 
педагози, са работили и сега 
работят в много основни и сред
ни училища на страната.

Като първенец в това така 
важно начинание е българският 
художник ГЕОРГИ МАШЕВ, 
който през 1915 година остави 
видни следи. Той е бил не само 
добър педагог, но той от 
училището "излезна” със своите 
картини в града. Организира 
първа художествена изложба. 
Всестранно образован, учил се в 
страната и в чужбина, Машев е 
имал възможност на своите 
ученици да вдъхне любов към 
изобразителното изкуство.

Между двете войни в 
гимназията по изобразително из
куство бе преподавател 
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ. Той 
също всестранно образован. 
Освен рисуване в гимназията, бе

художник и 
МЕТОДИ ПЕТРОВ. ни в

наистинаМежду двете войни в 
гимназията по изобразително из
куство бе преподавател и 
ЛЮБЕН БЕЛМУСГАКОВ, виден 
български художник и из
куствовед. При него се учи 
СЛОБОДАН СОТИРОВ, който 
след това завършва Художе
ствената академия в София, 
отдел изящни изкуства в класата 
на проф. Илия Петров. Сотиров 
е преподавател по изобразително 
изкуство и българска литература 
след 1949. След това е 
преподавател в Школата за 
приложни изкуства в Ниш 
(1952), преподавател в 
Учителската школа в белград 
(1962).

потърси по-късно.
"Прокисло лето” свобод

но може да се каже, 
нетърпение се очакваше от 
димитровградчани всяка 
година. Тази сатирична 
програма 
многобройна публика.

привлича

В Царибродската смесена 
гимназия се учеха още 
художниците НИКОЛА АНТОВ, 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ, МИЛОРАД 
ГЕРОВ, ДУШАН ДОНКОВ, 
ВЕСЕЛИН ДЕНКОВ, ДИМИТЪР

Богдан НИКОЛОВ

''Хайка”, която изпращате трябва да бъде написана на 
един от следните езици: английски, немски, руски, 
френски, италиански, испански и сърбохърватски.

ЗА ” ХАЛКА-РИСУНКА”
Художниците трябва да доставят рисунки за изложба 

малък формат 20x20 см. Броят на рисунките не е 
ограничен. С рисунките трябва да се достави пълното 
име и презиме на автора с адрес.

"Хайка”-стихове и рисунки да се изпращат на адрес: 
Списание за ”хаика-поезия”
”ПАУН”
31210 ПОЖЕГА 
Братя Лекович 9 
Югославия
За ”хаика-поезия” щ^ бъдат присъдени десет 

признания, а най- успешният поет на конкурса ще получи 
"Пауново перо”, което осигурява печатане на стихосбирка 
”хайка” поезия. Всички успешни участници на конкурса 
ще бъдат застъпени в преглед на световното поетично 
творчество, който след това ще се състои.

С отделнен диплом за участие ще бъдат 
провъзгласени и десет най- успешни рисунки на изложба, 
която ще бъде устроена в Югославия. Рисунките не се 
връщат и остават собственост на списание ”Паун”.

Отделни признания и награди ще бъдат връчени 
на поети и художници от Югославия, които 
участвуват на този конкурс.

СВЕТОВЕН 

КОНКУРС ЗА
Това лято без култупни ппояви

тъкмо поради битуване на програма. Но за да се
нелостъните в гоала съзДаДе такъв колектив недостъците в града, трябва и стимул> който

години наред също изос
тава, относно липсва.

” ХАЙКА” И неуредиците, пропуските.
Изпъстрено с музика и 
песни, "Прокисло лето” 
наистина оформи своя 
физиономия като представ- адчани това лято ще ос- 
ление на "широките народ- танат по-бедни с едно 

представление, -
любителите на сатирата, 
хумора и изобщо на този 
вид програми, ще останат

”ХАИКА-РИСУНКА” И така: димитровгр-
СПИСАНИЕТО ЗА ”Х АИКА-ПОЕЗИЯ” В 
ЮГОСЛАВИЯ "ПАУН” ОБНАРОДВА СВЕТОВЕН 
КОНКУРС ЗА "ХАИКА-ПОЕЗИЯ” И ”ХАИКА- 
РИСУНКА”.

Пропозициите на конкурса са;
ЗА ” ХАЙКА”
Поетите трябва да доставят стихотворенията най- 

късно до 15 август 1992 година. ”Хайка” трябва да бъде 
вдъхновен от картина на природата и сходно на това в 
своето сьдржание да има дума, подсказваща годишния 
период.

Всеки поет трябва да изпрати най-малко десет, 
стихотворения”, непублкувани никъде досега, написани 
на пишуща машина и подписани в пълно име и презиме 
с адрес на автора.

ни маси”. а
Ако вземем предвид, че 

тази година в Димитро
вград владея "сушаво” кул
турно лято/ без прояви от напълно разочаровани, 
какъвто и да било вид/, 
малко е чудно обяснението, да се организира кръгла

театралната
че ”няма интерес”. Наис- самодейност в Димитро- 
тина хумористите може би ®П>ад и нейното развитие, 
са се позаситили, поизчер- Нека дори поводът бъде и 

несъстоялото се "Прокисло 
лето”.

Не е ли време най-сетне

------- маса за

”хаика-
пали идеите и силите си, но 
един "дъмпинг”, от нови Сг.Н

ДИМИТРОВГРАД

ЗАКРИВА СЕ 
УЧИЛИЩЕТОПРЕД НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА В ОСНОВНОТО 

УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИНА
Директорът на учили- сега няма да обременява 

щето Владимир Михайлов в училището. Може би тук 
разговора ни уведоми, че ще се яви проблем, с оглед 
през настъпващата учебна на цената на учебниците и 
година ще има няколко другите учебни помагала, 
новини, чиято цел е една част от родителите 
обучението да се издигне чняма да бъдат в състояние 
на по-високо равнище, учениците си да обезпечат с 
Преди всичко става дума за книги. Михайлов казва, че 
изменения в провеждането училищният фонд предназ- 
на обучението в първи и начен за тази цел с съвсем 
втори, пети и шести клас, в "тънък” и изходът трябва да 
които класове от началото се търси в обезпечаването 
на тази учебна година ще се На стари учебници, чрез 
провежда по нова учебна така наречена замяна - 
програма. От значение е и акция, която ще бъде ор- 
това, че училището раз- ганизирана през първите 

От лятната ваканация на което е договорено всеки полага със съответен десетина дни на учебната 
учениците остават още просветен работник до професионален кадър, 
седам-осем дни. В основното началото на новата учебна Всички предмети ще бъдат 
училище "Георги Дими- 1991/92 година да изготви професионално застъпени, 
тров” в Босилеградска разпределение на учебния Изключение е само 
община, както ни уведоми материал, за да се започне музикално възпитание за 
директорът на училището още в началото на годината което е публикуван 
Владимир Михайлов, за с до- качествено и конкурс за двама препод- 
новата учебна година, която съдържателно обучение, авателя. Охрабряващ факт 
ще започне на 2 септември, Още повече, че по пред началото на новата 
се вършат последните отношение на вече изтек- учебна година е и това, че 
подготовки. Учйлищните лата учебна година, има книжарницита в Босиле- 
помещения се докарват в доста забележки върху град, в съдействие с 
ред - белосват и почистват, раоотата на това възп- училището, навреме 
Учителите вече са на работ- итателно-образователно обезпечи книги и други 
ните си места. Вече се ведомство, както от страна учебни помагала, така че 
проведе и първо заседание на родителите, така и от този проблем кой.то с 
на учителската колегия, на страна на другите субекти. години преди, бе актуален,

Инак, 
ацията на населението

поради
мигр
в общината, през насто
ящата учебна година ще 
има 50 ученици по-малко от 
изтеклата. Те ще бъдат раз
поредени в 72 паралелки, 42 
в долните класове /от първи 
до четвърти/ и 30 в горните 
/от пети до осми клас/, 
колкто и през изтеклата 
учебна година. Под въпрос е 
по-нататъшното четирик- 
ласно училище в Долна 
Ръжана, където остават 3 
ученика, от които един 
може би ще замине в Ниш, 
а с два ученика училището 
нито по един критерий не 
може да работи. За сметка 
на това, има възможност 
повторно да бъде открито 
училището в Дукатски 
Явор. Четирима учители, 
трима в долните класове и 
един в горните ще заминат 
в пенсия, а техните места 
ще бъдат попълнени без 
приемане на нови работ
ници. По този начин 
донякъде ще бъде смекчен, 
проблема за така наречения 
"технологически излишък”.

въвВ ПЪРВИ и 

ВТОРИ, ПЕТИ И 

ШЕСТИ КЛАС ПО 

НОВА ПРОГРАМА

височки
ОДОРОВЦИ
След многото закрит* 

училища на територията на 
Димитровградска община, 
наред дойде м четмрикласиото 
училище във Височки Одоро*- 
ци. Нямайки 
предложението

друг избор, с
на основното :

училище ”Моша Пняде",» 
чийто състав е и посоченото 
училище, делегатите и» 
Изпълнителния съвет се 
съгласиха да предложат яв 
Скупщината да одобря зак
риване на училището. В н<ге 
през настоящата учебна 
година ще има само трям* 
ученика в четирите класа. 
Имайки предвид, че пътят от 
Височки Одоровцм Д° 
Смилован е направен - асфал
тиран че и учениците от пет* 
до осми клас пътвуват Д® 
Смнловця, то и тримата ът 
"долните” класове п*е пътуват 
ма училище в Смилове»- 
Очаква се и Скупшичят* ь» 
приеме съответно решет* ** 
първата си поредна сесия 

А.Т.

година.
- Тази акция, в която 

учениците ще дават учеб
ници от предишния, а за 
сметка на това да получат 
книги за сегашния клас, е 
твърде благоприятна, 
особено за нашите условия, 
където повечето от роди
телите са слабо материално 
състояние. Обаче до из
вестна степен поради наша 
неактивност, а поради 

, недоимък на навик, акцията 
не може да заживее - 
подчерта Михайлов. М.Я.
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ПРОГРАМА НА ТЕЛЕВИЗИЯ БЕЛГРАД
Г>' ПОНВДВЛНИК, 26 АВГУСТ 1991 I 23д0' О«оло ' '
и 1    --------- 01,10 - Новини

0,Г,15 - Ютел

ОТ 25 АВГУСТ ДО 31 АВГУСТ
полунощ, реклами

17.00 - Дневник 1
17.30 - Домашно кино
19.00 - Анимационен филм
19.15 - Лека нащ, деца 
19,20 - Реклами
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами 
20,35 - Игрален филм 
22,05 - Реклами
22.10 - Сериозна музика 
22,40 - Дневник 3
23.10 - Новини на ангийски език,
23.15 - Около полунощ, реклами, семейни 

връзки и др.
00,35 - Новини 
00,40 - Ютел

ПЪРВА ПРОГРАМА ПЕТЪК, 30 АВГУСТ 1991
ВТОРА ПРОГРАМА6.30 - Сутринна програма, реклами

8,25 - Токио: Световно първенство по атлетика
14.00 - Лятна програма
15.30 - Новини 
15,45 - Римлян

анимационен 
16,40 - ТВ справочник 
16,55 - Реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Зайчарският граничар, образователно 

предаване
18.00 - Искам нещо важно да ти 

предаване за деца
18.15 - Пейте с нас, програма за деца
18.30 - Предаване по културата
19.00 - Анимационен филм
19.15 - лека нащ деца,
19,20 - Реклами
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами
20.35 - Вземи и ще ти се даде, драм. програма
21.30 - Реклами
21.35 - Външна политика
22.05 - Забавно-музикална програма
22.35 - Дневник 3
23.05 - Новини на английски език - реклами

ПЪРВА ПРОГРАМА
14.55 - ТВ справочник 

99 ' °коло полунощ - реклами
' Хроника на Нишкия фестивал

17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ
19.30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Токио: Световно 

летика
22.00 - Новини 
22,05 - Сивият дом, сериал
23.55 - Лам араби, документална програма

6.30 - Сутринна програма, реклами
8.30 - ТВ избрано
9.25 - Токио: Световно първенство по атлетика
13.30 - Анимационни филмове
14.00 - Около полунощ, реклами
15.30 - Новини
15,45 - Години на кошмар, сер. филм
16.25 - Журнал на български език 
16,40 - ТВ справочник
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Образователна програма
17,50 - Малчуганите и времето, програма за 

деца
18.20 - Пазители на традицията 
19,10 - Анимационен филм 
19,15 - Лека нощ, деца
19.20 - Реклами
19,27 - Законът в Лес Анджелес, сер. филм
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами
21.25 - Знание на дободетелите, културен 

магазин
22.55 - Дневник 3
23.30 - Новини на английски език, реклами
23.30 - Около полунощ, реклами и др.
01.30 - Новини 
01,30 - Ютел

ка, сер. филм сетне 
филм програма

първенство по ат-

кажа,

ВТОРНИК, 27 АВГУСТ 1991 ВТОРА ПРОГРАМА
16.55 - ТВ справочник
17.00 - Хроника на Нишкия фестивал
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Контакт с Америка: Лос Анджелес 
21,10 - Новини
21,15 - Миниатюри /пантомима/
22,05 - Светът на природата
22.55 - Белградско лято: Хорът "Глинка"

ПЪРВА ПРОГРАМА
6.30 - Сутринна програма, реклами
8.30 - Музикална програма
8.55 - Токио: Световно първенство по атлетика 
14,45 - Анимационни филми
15,05 - Новини
15,20 - Римлянка, сериален филм
16.40 - ТВ справочник
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Чужденци в Черна гора, образователно 

предаване
18.00 - Програма за деца
18.30 - Научна програма
19.00 - Копча, магазин КОП 
19,15 - Лека нощ, деца 
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами
20.35 - ЛОТО
20.40 - Как се каляваше бунтовникът, сер. 

филм
21,25 - Реклами
21.30 - контакт магазин
23.00 - Дневник 3
23.30 - Новини на английски език, реклами
23.35 - Около полунощ, реклами
01.35 - Новини
01.40 - Ютел

НЕДЕЛЯ, 25 АВГУСТ 1991

ЧЕТВЪРТЪК, 29 АВГУСТ 1991ПЪРВА ПРОГРАМА ВТОРА ПРОГРАМА
7.55 - ТВ справочник
8.00 - Поетски ведрини
8.30 - Истамбул: концерт на младите солисти

по класическа музика, втора част
9.30 - Новини
9.35 - Евокси, анимационна серия
10.10 - Музикална програма
11.00 - Вълшебният цвят на животните - 

научно-популярен филм
12.00 - Знание-имане
13.00 - Остров с имане, сер. филм
13.55 - Новини
14.00 - Около полунощ - реклами
16.00 - Художествена програма - красотата на 

руската църква - реклами
17.00 - Африкански лъв, игрален филм
18,45 - Нинджа костенурките, анимационен 

сериал
19,15 - Лека нощ, деца и реклами
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами
20.35 - Пенчевашко кабаре - реклами 
21,40 - четири дами, комерческа програма
23.00 - Дневник 3
23.10 - Спортен преглед
00,00 - Паркер Кейн, американски филм 
02,05 - Ютел

ПЪРВА ПРОГРАМА 16.55 - ТВ справочник
17.00 - Хроника на Нишкия фестивал
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Венец на градовете, предаване 
21,15 - Новини
21.20 - Токио: Световно първенство по ат

летика
23.20 - Филм

6.30 - Сутринна програма, реклами
8.30 - Музикална програма
8.55 - Токио: Световно първенство по атлетика
14.45 - Музикална или документална програма
15.30 - Новини
15.45 - Години на кошмар, сер. филм, сетне 

анимационен филм
16.40 - ТВ справочник
16.55 - Реклами
17.00 - Дневник 1
17.30 - Сибир, пътепис
18.00 - Майски игри, програма за деца
18.30 - Неделя в четвъртък
19.00 - Студио 5: Телетуринг
19.10 - Анимационен филм
19.15 - лека нощ, деца 
19,20 - Реклами
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами
20.35 - ЗИП, политически магазин
21.35 - Реклами
21.40 - Зов на приятелите, реклами
22.40 - Новини
23.10 - Новини на английски език
23.15 - Около полунощ, реклами, Таният агент 

прасе
00,45 - Новини 
00,50 -Ютел

СЪБОТА, 31 АВГУСТ 1991

ПЪРВА ПРОГРАМАВТОРА ПРОГРАМА
7.30 - Сутринна програма, реклами 
9,55 - ТВ справочник
10.00 - Образователен триптих
12.00 - Новини
12.10 - Музикална програма
13.00 - Да питаме заедно
13.45 - Музикална програма
14.30 - Новини
14.40 - Детско следпладне 
17,25 - Реклами

. 17,30 - Дневник 1
17.45 - Седем ТВ дни
18.30 - Швенк
19.10 - Анимационен филм
19.15 - Лека нощ, деца
19.20 - Реклами 
19,27 - ТВ справочник
19.30 - Дневник 2
20.30 - Реклами
20,35 - Дилинджер, американски филм
22.40 - Дневник 3
23.10 - Новини на английски език, реклами
23.15 - Около полунощ, реклами
01.15 - Новини
01.20 - Ютел

14.55 - ТВ справочник
15.00 - Около полунощ, реклами
17.00 - Хроника на Нишкия фестивал
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник
19.55 - ТВ справочник
20.00 - Токио: Световно първенство по ат

летика
22.00 - Новини
22,05 - Думи и музика, френски филмВТОРА ПРОГРАМА

СРЯДА, 28 АВГУСТ 19917.45 - ТВ справочник
7,50 - Новини
7.55 - Токио: световно първенство по атлетика
13.45 - Анимационен филм
13.55 - Надбягване с формула 1 за голямата 

награда "Белгия”
16.30 - Ниш: филмови тържества - откриване
17.00 - Поетически ведрини: Б.Радичевич- 

"Лазар Воденичарът”
17.30 - Драгачевски събор
18.45 - Европейско първенство по плуване
20.00 - Токио: Световно първенство по ат

летика
22.00 - Белградско лято, заключителен кон

церт
23,15 - Новини
23.30 - Златните търби, музикално предаване

ВТОРА ПРОГРАМАПЪРВА ПРОГРАМА
15,25 - ТВ справочник
15.30 - Около полунощ
17.00 - Хроника на Нишкия фестивал
17.30 - Регионите днес
18.00 - Белградска ТВ програма
19.30 - Дневник 
19,55 - ТВ справочник
20.00 - Токио: Световно първенство по ат

летика
22.00 - Новини
22,05 - Документална програма или нощна 

програма по култура

6.30 - Сутринна програма, реклами
8.30 - ТВ избор
10.00 - Новини
10,05 - Любимата на дивия запад, Игрален 

филм, сетне анимационен филм
12.00 - Новини
12,10 - Лятна програма
13.30 - Около полунощ, реклами
15.30 - Новини
15,45 - Годините на кошмар, сер. филм, сетне 

анимационен филм 
16,40 - ТВ справочник 
16,55 - Реклами _______

ВТОРА ПРОГРАМА
8,55 - Токио: Световна първенство по атлетика

ВЕТЕРИНАРНАТА СТАНЦИЯ В БОСИЛЕГРАД И ЖИВОТНОВЪДИТЕ В ОБЩИНАТА СА ЧЕСТО В КОНФЛИКТ ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
ИНЖЕКЦИИТЕ НАРУШАВАТ 

ОТНОШЕНИЯТА
Внимателният читател вероятно е забелязал, че от известно

време насам вестник "Братство" промени фнзнономята си. Вмес
то по- раншния ся формат /ксто в. "Политика”/ поради 
технически изисквания 

г по-голям формат - формата на
печатницата се наложи да мине към

в. "Народил новине”. По такъв 
начин се наложи м да се намали броят на страниците на вестника
от 12 - на 8.

Поради компюторння набор и по-дребния шрифт - и на 8 
страници се помества същия материал.

УМОЛЯВАМЕ читателите, конто не са издължили абонамен
та си да направят това в най-скоро време, защото ще прекъснем 
да мм пращаме вестника Сумите внасяйте на следната текуща 
сметка: 62500-603-9529, СДК-Ниш.

финансовия успех 
и на нейните раб< 
среден личен 
първото полугодие на тази 
голина възлизаше 9119 динара и 
бе най-висок в стопанството /и 
стопанството в общината 

злизаше 3680 динара /и 
ществсните дейности в 

общината.

на станцията 
отници, чиито 
доход през

бъдат глобени и да зака 
итъка на инжектг ' 

Според словото на заг 
повечето от тях са глобени.

При съдията подсъдимите
----------отив

рът
е не винаги са в 

зби

рат
1НС.

От началото на годината досега Ветеринарната станция 
възбудила около 360 съдебни дела при съдията за нарушения срещу 
онези животновъди, които не закарали добитък на инжектиране на 
онова място, което определила станцията. Най-честото оправдание 
на "нарушителите” на закона е: "не сме против инжектирането на 
добитъка, но не винаги сме в състояние да го закарам там където 
търсят работниците на станцията. Търсиме те да инжектират 
добитъка там където ще бъде улеснение и за нас, а не само за тях...

Отговорът на въпр< 
може да бъде положител

предвид, че значително 
юмашни животни не се

оъд
доб ира

заксоиа

Редакциятанай-често казват, че не са прс 
инжектирането, но че спо 

понеже т въ
обнастава

състояние да закарат добитъка 
на онова място което определят 

ята.

оса не 
:ен акокойто межд 

станция 
но число 
ината нас- 

главно поради "своевол
ното” определяне на мястото 
където ще стане инжектирането 
и трае вече дълго време все още 
не престава. Това недоразумение 

други нежелани пос- 
въпроси, какъвто е и 

ословното 
тъка е на 

внище когато 
о домакинства

Конфликтът, 
Ветеринарната 
Босилеград и ед 
животновъди от общ 
тава

У а онова място което опред 
аботниците на станци

че тези специалис- 
пределят онова място, което 
ях съответстува, не водейки

Имайки предвид, че недора
зуменията траят дълго време, а 
решение на спора не се вижда, 
не

По
се има ТЪЖЕН ПОМЕН 

На 28 август 1991 година 
се навършават десет тъжни 
години от смъртта на нашия 
мил съпруг, баща и брат

дчертават,
ТИ ОПредеЛЯТ онова млою, 
на тях съответстува, не водейки 

и това сметка дали животно- 
шие да закарат 
. При това не 

рядко поставят и въпроса: защо 
тези специалисти, ако толкова се 
застъпват за превентивна защита 
ма добитъка и живо 
дохаждат при нас и в 
ги инжектират? Ис 
част от тях изтъкват, че не са в 
състояние да заплащат таксите, 
които определя станцията, а 
които според тях са високи.

Голямо число селскостопа- 
производители считат, че 

яза ще има ако ветеринарните 
ботници започнат да идват 

животновъдите. Считат, че 
а изобщо не щс намали

число д 
инжектират. Ако тази практика 
продължи съществува реална 
опасност не само да се увеличи 
числото на "непослушните 
селяни, но и опасност за 
здравословното състояние на 
добитъка и домашните животни. 
Разбира се, с това и за хората.

Числото на селскостоп-

малко число селскостопански
производители през последно 
време от органите на 
Общинската скупщина и от 
самата скупщина търсят да ги 

т, т.е. да приемат 
ешение с което да задължат 
етеринарната станция инжек

тирането да върши не винаги 
там 
раб
онези места където ня 
леки коли, т.е. в I 
Въпросът е толкова бо 
може да се очаква делегатите на 
ОС да го сложат на днсисн ред 
вече на следващата поредна 
сесия, която с насрочена за 6 сеп
тември т.г.

пр 
въдите 
там до

в състоя 
тъка си.

са
би

СТРАТКО
ПЕТРОВ,

поражда и 
ледици и 
основният: дали зд 
състояние на до 
желаното ра 
значително числ 
не закарват добитък на инжек
тиране? Въпросът може да бъде 
и по-инакъв: колко е здрав 
добитъка когато Ветеринарната 
станция ие успява цялостно да 

а, т.е. да действува 
срещу болестите и 
злълнява цялостно 

задачите от Закона за здравос
ловното състояние на добитъка?

защитя

Я? ите, нс 
орите да 

типа, една

)ТН
обоанските домакинства, които нс 

закарват добитъка на инжек
тиране и сега не е малък. В 
общината на пример има 2700 
селскостопански дома 
от началото на годината досега 
над 360 от тях не 
и закарали доби 
тиране. Срещу тях Ветеринар
ната станция е възбудила дела 
при общинския съ 
нарушения като потърсила да

тя определи, но 
е й да идват и ма 

път за

където
отницит от Димитровград

Годините минават, но болката по тебе, остава вечно в 
нашите сърца.

Твоите най-мили: съпруга Винка, дъщери Марина и Ела и 
сестра Талка.

ша
об<. орите. 
лезнен, чекинства, а

са се отзовали 
тък на инжек-•- го инжектг 

вантивн 
ато ие и

нскиир
юпре

ког
по
Радия за при 
то в В.Б.
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ЗАБАВАСАТИРА •ХУМОР •

карикатурен екран
САТИРИЧНА

ПЕСЕН ИМА ЛЕК ЗА
/посветена на един кариерист/ еж..

дни пре мене бая Мклетия одиДойде овия 
Тудовицу и му се ожали:

- Бае Манчо не валя!
- Защо бре бае Милетио?
- Осамемо, остаремо с бабуту...а никой ни не 

Горе по балканите смо услетали и умаяли,
ни йе Бог засекъл раменца та дрея да ни 

Нема кой да ни помогне малине да

- Алал му вера на момчето, 
кариера се пробива 

и плещите си все повива...
Алал му вера на детето!
И партиите то сменява 
сега е в друга, зарад поста 
и работа си гледа доста 
/не се изпуска лесно поста/...
Алал му вера на момчето!
И свойто потекло презира 
в провинцията се пробива, 
пред високопоставените се съвива 
и риби с динамит убива 
та в Белград утре да отива 
/то, друго май че и не бива/... 
Алал му вера на момчето!
Ще стане може би известен, 
затуй че бе хамелеон, 
нему не трябваше ”бон-тон”, 
отказа се от своя род,
/та си сполучи още ”бод”/,

със

види. 
садс шо 
не пада.
оберемо, да окосимо, да ожнемо...

Послуша га, послуша,
- Куде су ти синови, снае, унуци?
- Мани това не питуй! Зиме белбим се

^ГиТ"пГа^ш~™°бЖие^Йче си
пГсле;С,^Гд-ДУжиГЖиРмаГинтеТесуе
ме кико ти успея да прикликаш твоите та 
почеше да дооде и да помагаю.

- Има лек за све 
требе да га найде човек!

- Па како га найде, писан и златан?
. Еве кико. ДълЦе године и я мучейе муЬе 

кико ти. Снае отпърджую, синове навили шийе 
гайдарджийе. Никой нищо нече да

па га пита;

БОБАН ДИМИТРОВ • СЪКРАЩАВАНЕ НА ЯДРЕНОТО 
ОРЪЖИЕ

бае Милетиоооо! Има само

по н>и кико
помогне. Дооде док йе зима и док има оди 
прасенцето. Щом излезне работа - нигде никога 
нема. Елем я некико им найдо чалъмат. Първо 
разрба кога оди синовете кикво интересуе. Ако 
ги интересую рибе - я му явим; има, има. Колко 
очеш, само дойди!

Друг се замлачуйе с тражен>е на паре. Н>ему 
му явим; съну вал сам там там, при това и това 
миросано дърво дека има закопан казан с паре. 
И он долети с колата

ТреЬи се интересуе оди ловджилък. И за н»ега 
скрои примамку: яви му кико умеем да вачам и 
лисице и диве свигье и — све що га интересуе. 
Само да дойде и да не брине.

- Кико укроти снайете, ещо у н»и йе ключат?
- Абе с н»и е най-лъсно! Първо им 

"подквасиш” работу при н>ените та се 
расърде и нагалате 1)и, а я после 1)и прикликам с 
добро. Обещам, па и дадем по некою милиярду 
да ”поправе” текуЬите рачуне...Та - за това лето 
тека га напран и могу да ти кажем да смо довол
ни с бабуту, а за на годину - че видимо. Че 
тражимо нов лек...

Разбирам напълно мукуту на баю Милетию. 
Нейе он йедини кой муЪе мучи лете кико че 
сработи. Деца изведомо из гнездо, ватише по 
света и мнозина се уклакашише...Они мисле 
дека нема да остарею. Кико они гледаю нас - 
н>ините йош по-лоше ни че 1)и гледаю. Добре 
дека нема да им гледам сеират...

въпреки всички присмехулства 
и всичките му щури блудства! 
Така е речено, нали?!
Оставаме каквото сме били!ш Зденка Тодорова-Сви лен кова!

БЕЗ ДУМИ •ПЕРИЦА ИЛИЕВ

автомонтьорът от сервиза. Вече два месеца ме
разиграва

Мачът завърши при 0:3. Сао аз вървях с вдигната 
глава и тихичко скандирах: ”Хайде, наште!”

ХУМОРЕСКА они

ФУТБОЛНИ СТРАСТИ
Когато противниковият нападател вкара гол от 

засада и съдията го зачете, ние станахме на крака, 
освирквайки го. Не издържах и ударих шамар на 

тъмнокафяв шлифер. Оказа се мой 
колега, който често ме клевети пред директора.

После наш защитник отбеляза автогол. Публиката 
отново скочи възмутена. В навалицата ритнах някого. 
Шапката му политна напред и по плешливата му глава 
познах доцента по биология от института Наскоро бе 
скъсал дъщеря ми на семестрален изпит.

Гостите оформиха резултата след изпълнение на 
дузпа Стадионът гръмна от разочаровани възгласи. 
Точно в този момент забих едно кроше на седещия до 

краката ми и аз забелязах, че е

БОСИЛЕГРАДСКИ ОСИЛИ
някакъв тип с

Каква е разликата между босилеградските работници и 
босилеградските чиновници? Ето каква: работниците 
пътуват на магарешки самар, а чиновниците на ”лада 
самара”...

Месечната пенсия на някои бивши босилеградски удбовци 
е равна на една година пенсия на някои босилегр адски 
селяни. Първите и по-нататък ще се хранят с кебапи и 
пържоли, а вторите с по пара и качамак.

Манча

мен. Той се свлече Иван Николов

1ШтйШ№Ю • НАШЕНСКИ ИСГОРИЙКИНА МОРЕ СВИРДжия
Един драговитчанин, по име Гошо, докато бил 

млад свирил на акордеон. По това време се заженил 
сина на един стопанин и тръгнал да търси акор- 
деонист за годежа.

Дирил тук - дирил там, но не могъл да намери 
свирджия. Най-после някой го изпратил при Бая Геф 
ги. Отишел в къщата му, но намерил само жената на 
Гошо, докато той бил на лов.

Понеже нямал възможност да чуе как Гошо свири, 
взел да разпитва жена му дали нейният мъж ще умее 
да свири на годеж и дали е свирил досега някъде?

Жената, също драговитчанка, твърде убедително 
казала, че нейният Гошо е свирал на сватби, а не само 
на годежи. За доказателство тя казала; "Досега ГоШ° 
където е свирил, никой след него не е пресвирвал!”

Записал:
Милисав Николов 

с. Лукавица
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С Указ ил президент* на СФРЮ 
Йоснл Броз Тито от* 14 фебруари 
година издателство "Братство” е удос
тоено с Орден братство и единство със 
сребърен венец за особени заслуги в 
областта иа информативната и 
графическа дейност и за принос в раз- 
вит ето на брастството и единството 
между нашите народи и народности.
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ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКАТА 
НАРОДНОСТ В ЮГОСЛАВИЯ


