
ьрятство С Указ на президента на 
СФРЮ Йосип Ьроз Тито от 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве
нец за особени заслуги в 
областта па информативна
та и графическа дейност и 
за принос в развитието на 
братството и единството 
между нашите народи и 
народности.
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ЕТИКА*СЪРБИЯ СЕСИЯ НА ПъРВИя МНОГОПАРТИЕН ПАРЛАМЕНТ НА РЕПУ- Д-Р БОРИСАВ ЙОВИЧ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПРЕДСЕДА
ТЕЛСТВОТО НА СФРЮ, ПОСЕТИ ВРАНЯ

Само народите 

могат да решат 

как ще жнвеят
д р» вич

ПРЕДСЕДА1Е
НАРО ЩИКА Не можем да допуснем на някои среди, да натрапват 

нови решения така, както им е от полза, понеже това, 
в обществения живот — подчерта Йович 

в разговора си със стопанско-политическия актив на Вра
ня Югославия може да съществува и само с някои клю 
човн функции, а всичко останало може да! се пренесе на 
републиканските органи ....

ще внесе хаос

им 
нашата

СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЧ ДАДЕ ТЪРЖЕСТВЕН ОБЕТ 
КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИя 
РИФИЦИРАНИ СА МАНДАТИТЕ НА 246 НАРОДНИ ПРЕ 
ДСТАБИТЕЛИ

ли честити, избирането 
п парламента на 
република и ги призова, да 
работят в сговор, 
имо от партийната им при 
надлежност, за добруване
то на Сърбйя и на 
ки нейни граждани,
«исимо от тяхната национа 
лна .религиозна, 
ческа, политическа и всич- 

принадлежности.
дискусия,

която па моменти беше бу 
_рна и остро 
ха верифицирани мандати- 

246 от общо 250 на- 
кои-

ВЕ- ва изхождаме от факта, че 
'югославските народи дебр 
оволно и демократично са 

общата си държа
ва и 1918, к в Лародооево-. 
бодителната борба, н на за'' У " 
седанието на \ВЯОЮ. • Ако 
те демократично са . реши- , 
ли да живеят заедно. същр . -У 
така новите поколешщл дум^ 
ат правото да прозерЩГйде'' 
жнвеят ли заедно, по-нйта- 
тъку докога и как, тце мен

.ъ.;;В началото на седмица
та председателят на Пред
седателството 
д-р ,Борпсав йович 
ви еднодневно 
във Враня, в рамките 
което
на „Симпо“. във Враня и 
Буяновац и цеховете 
Памуковия комбинат ,.Юм- 
ко“. След това Йович води

. -гВнезавис СФРЮ 
напра създали

на
На 11 януари в Белград 

се състоя учредителна се
сия на пързата многопар
тийна Народна скупщи
на на Република Сърбия. 
Въз основа на Конституци

опиля закон председателс 
твуваш па първата сесия 
беше най-старият иаро- 

БАТРИЧ 
| на вс. 

нчхеи народни представите

посещениевсич-
неза-

на
разгледа фабриките

ден представител ь 
• ПОВАНОВИЧ, който

-•
идеологи на

ки други 
След двучасова разговор със стопанско-по

литическия актив .-.а Вра
полемнчпа, бя яват ли правилата на логоня. ц който между другото

вора, или пък някои ще поподчерта:
те па
родни представители, 
то бяха избрани на състоя 
лите се в декември мина
лата година първи свобод
ни многопартийни избори 
в Сърбия.

За пръв председател па 
Народната скупщина на 
Сърбия беше избран д-р СЯ 
ОБОДАН УНКОВИЧ, паро 

представител от Сониа 
Уи-д ей

лпстнческата партия, 
к.ович беше 
200 народни 
ли.'

отгласуван 
прсдставите- 

ТРИМА бяха „против“, 
а 39 се въздържаха от гла
супапс.

МИЛОШЕЗ-ГЛОБОДАН 
ИЧ, който на декемвриие- 

беше избр- 
на Рспу

подписка ооетаСлободан Милошевяч Б. Йович в Памуковия комопнатизборикитс
а и за председател 
блика Сърбия с убедително 
мнозинство, даде тържсст- 

„Заклсвам се. че 
сили ще отда

иска да се отдели. На све 
та не съществува правова 

която по-демок-Д-р Слободан 

Унковнч
*_ йзмипахме един важен 

етан в преодоляване го
вътрешно-политическите пр държава,
облемн Завършени са нзбо ратично от нас поставя то 
рпте, след конто са смек- зи въпрос. Обаче не 
чоии* противоречията и тр ем да допуснем 
уш гостите, свързани с бор- ни държава да се разтуря 
бата за власт. Надявам се, своеволно и вън от утвьр- 

ствата па репуб дення със закона и Консти 
тунията ред. Значи, никому 
не се отрича правото 
стави този въпрос, но се 
налага да се знае начинът, 
по който това може да се 
осъществи, а това трябва 
да бъде конституционен 

, законен начин, начин, 
който защитава всички иц 
тереси. Също така това тря 
бва да бъде начин, който' 
дава възможност да се да 
де точна и пълна инфор
мация на народа, който ре 
шава да се отдели. В наши 

всичко

1938 г. в Ускоп-Роден с
йе, община Требинье. 
народност е сърбин, 
но и средно учили/де 
вършил в Дубровник. През 

дипломирал 
факул

тет в Белград, три години 
етапал магистър,

наПо
вей обет:Основ 

е за всички свои мож-
общатаопазването па сувсре 

териториалната
Република Сър-

да за 
иитста и1961 година е 

на Икономическия цялост па
бия, за осъществяването

граждански
че ръковод 
лпкитс, тъй като вече

нужда да се боряг за 
власт, отсега ще използу
ват новите си политически 
позиции за споразумяване 
за бъдещето па Югославия. 
КЛЮЧОВИЯТ ВЪПРОС 

Подчертавайки, че ме
се намери ре 

за бъдещето на сгра

на
11Я-по-късно е 

а през 1966, година и док
тор по икономическите па у 
ки. От 1962 година работи 
в Икономическия факултет 

е йзп/.л-

да почовешките п 
свободи и права,

магза спаз- 
па Коии защитатанапето зазакона,ституцията и 

опазването на мира и бла 
всички гра

в Белград, където 
ня вал редица отговорни 
длъжности. Бил с декан 
и?. Икономическия факул- 

иа Белград

на
е чин,пагодепетвпето 

ждапп
бия и ще върши длъжност 

отговор-

Република Сър-. възможно дама
шепне
мата, доколкого се допусне 
своеволно парциално амулм 

закони,

тст, проректор 
ския университет, а през 
последните четири години 

на този уииверси

съвестно ита си 
по“. на съюзнитерайе 

Йович изтъкна:
_ Като се имат предвид

дезиптеграцион

е ректор 
тст. нрсдставнте- 

парла
Пародиите

ли в републиканския
се събираха п 

зала па 15

те днешни условия 
ова не е осигурено и ние 

сме длъжни да го осигурим. 
ПРАВАТА НА НАРОДИТЕ 
II РЕПУБЛИКИТЕ 

При топа — даза по-на- 
татък д-Р Борисао Йович 
_ о твърдо важно да се 

(Нп 3-та стр.)

Научни и професионални- 
печелил на излес-
упйверситети 

САЩ, Великобритания и АР 
Уикояич е из 

работник

огромните
процеси в страната, 

ючов е въпрос ще
Югославия една дз.ржа 
или ще бъде разбита.

голямо

клпимепт отново 
е к у[ [ | [ II м и. ката 
януари и 

няколко
обсъдят и приемат 
ко твърде важни .закопопр

знания с 
ТИЙТС:

останев
лип продължение

дни трябва да 
иякол-

вауги страни, 
кестен научен 
п областта на 
та и организацията

Този въпрос има 
значение че само за пас в 
страната, по и на напише 
партньори в света. При то

па
икономика-

иа тури
повече оектм.зма. Автор с 

научни трудове.
па \



I ПО СВЕТА —^

ВОЕШ ИНТЕРВЕНЦИЯ Н-ЖЕРТВИ
II (II. II1Ш ■■■I 1 11 ,Г! ,ште агенции. Америкаиссл ДЕЙСТВУВАЛИ из- игс вс„

СЪГЛАСИЕ С дейкър критикувал интер
венцията и изтъкнал, че 
прилагането на сила е "Рс 
тивоположно с „основните 
принципи", които прилаган- 

Москва. Той също та- 
че след съби 

балгишките репуб
лики, отношението и сът
рудничеството па свръхси- 
’ште е което е сложен кр
ай па студената воина 
сложено под въпрос,
сть р-председател ят
днкобритапия Меиджър е 
осъдил постъпката и потър 

от съветското правитс-

ДРАМАТА В ЗАЛИВА ПРЕДИ ИЗТИЧАНЕ УЛТИМАТУМА 
НА СЪВЕТА ПО СИГУРНОСТ КЪМ ООН ЗА ОТ1Е1ЛЯИЕ 
НА ИРАКСКИТЕ СИЛИ ОТ КУВЕЙТ

секретарВсичко друго е позво 

лено, само война-не
ДАЛИ ВОЕННИТЕ ЛИДЕРИ

ПЪЛНОМОЩИЯТА СИ ИЛИ САМО ВВЪН 
КРЕМЛ?

Вилидери И»*Н 
са действували

ли посините* През миналата седмица 
съветски посипи 
извършили 
съветската 
ваиня. Според първите да 
нпн имало е и жертви. При 
иревзимаието па РТВ пени. 
ра във Вплпус — столица 
па Литпання, и,а пример еа 
загинали 13, а наранени N4 
души. Подчертава ее, 

в Литваипя

ИЗВВ11сили еа лиус
рамките пълномощията 

съгласно замо 
Ако се

паинтервенция в 
република Лит- , си или само 

ведта на 
касае за

дира
посочил,каМосква, 

второто тогава е 
сьветският държа 

решил да види 
на Вилпус

ти ята иВ момента когато вестникът сс намери в ръцете па 
може би ще бъде застарял — поне ■ когато сс

започне ясно, че 
НСИ вьрх е 
какви са силите 
чиито лидери десетима

(след като Лит бания 
:»а отцепване

читателите 
касае за войната р Залива. Войната е могла да 
хочНо в среднощ, когато изтече ултиматумът, който

за оттегляне от Кувейт. Надяваме се все
па г, е 

МинимеИрак бе даден 
пак, че войната няма да започне... „

Иракските сили окупираха суверенна Кувейт на I 
август миналата година. Няма никакви съмнения, че това 
представлява най-грубо нарушение на хората па ООН и 
на всички норми на* международните отношения и че тря
бва да се установи предишното положение, т. е. суверени
тета на Кувейт. Въпрос е само по дали са за
дължителни да я заплатят онези, конто са най-малко вц- 

нмат нещастие да живеят в 
войници, конто трябва 

да оставят костите си в пустинския пясък на десет хиля
ди километра от родината си. Не ли е все пак по-добре 
да се послушат онези, които мислят че трябва да продъл- 

строгата блокада срещу Ирак все до потушаването на 
режима, който окупира Кувейт. Нищо 
Саддам Хусенн.

Съединените Американски Щати се намериха роля 
на страна, която най-силно заговаря спазването на нор
мите на международното право и 
предишното състояние в Кувейт. С цел това да осигурят, 

Залива изпратиха стотици хиляди вонниции. САЩ са 
най-подобнн за тази роля когато се касае за военната им 

когато се касае и за моралната

Вече на сеца
е взе решение

от СССР) не можа да уве
ри да спазват

па
селението
все още против военната 
интервенция и търси от Го 
рбачов да даде заповед во Конституция 
меката да се оттегли заколи.

Президентът Горбачов в 
Съвета на федерацията при 
станал целият проблем да 
се решава па мирен начин 
и за тази цел с изпратена 
делегация във Вилпус За 
това сс поставя въпрос да

съветската 
и съюзните сил

лство „веднага да прекъсне 
посините операции" в 
прибалтишка 

Всред повечето други стра- 
това от правителството 
СССР и Горбачов са по

газиИ1 нервен*Съветската 
в Литваипя в света бе 

Европеи-
република.

цня 
остро
ската ---- ^
ст, на пример, потърси оо 
яснсние ог Москва за 
тънката си, предават

новнн — иракчаните, които 
една диктатура .и американските

осъдена, 
икономическа об/цио ни

на _
търсили Белгия, Франция 
и Германия.

нос-
запад

жи
не е вечно, па ни НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО В-ПОЛША

Под „дъждобрана“ на Валенса
тикуваше и оспорваше ;\.а- 

и стойността на 
В но во

ла същата

въстановявамсто па

Новото правителство в Полша ще провежда старата 
че и самият Валенса я жестоко крити

те в чеството
неговата програма, 
то правителство 
функция като в предишно
то — подпредседател и ми 
нистър за финанси, е и 
Лешек Балцерович (43), гла

програма, макар 
кувашестрана. Не 

да си припомним за Грена-
сила, но не
трябва много да се помни за 
да итти за американските войници как като заек гонеха

Панама. Къде то-
парламента! Тази необичае- 
на постъпка на един пред
седател на република не 
крият ни най-близките сьт 
рудници ма Валенса. Не е 
малко чг<ззрто на поляци
те, които страхуват за мла 
дите демократически инеги 
тупни в страната. Все по- 
-често си поставят въпрос: 
дали новият президент Ва 
ленса не сложи под своя 
„дъждобран“ цяла Полша.

От особено значение е 
че Валенса в новия каби
нет е назначил дори осем 
министъра или техни заме
стници от бившото прави
телство на Мазовйецки, ко
ято по време на предизбор 
мата кампания жестоко кри

Полша получи ново пра
вителство начело с Ян Бс- 
лицки, който има 39 годи
ни. Той е частен предирн 
емач. За председател на пра 
внтелството кандидат бе и 
60-годишният адвокат Ян 
Олшевски. Когато става ду 
ма за победата т.е. загуба
та не се касае за професи

президента на съседна им и суверена 
гава бе международното право?

вен автор на програмата за 
стопанската реформа.

Новият министър-предсе
дател в експозето пред пар 
ламента подчертал , че ре
формите продължават спо 
ред досегашната програма 
като при това изобщо не 

ал ..плана на Бал-

онална разлика или за раз 
лика в годините, а за (не) 
прослушността. Именно съв 
сем е сигурно, че Белицкн 
е „успял“ 

хъгласил с онова, което Ол 
Бален-

критикув 
церович“. Впрочем, това 
правителство няма да бъде111111 ш понеже се е
дълговечно. ще има време
нен карактер 
щите парламентарни избо
ри, които най-вероятно ще 
се проведат 
половина на

За всеки случай: Израелски самолети в готовност
шевски не приел: 
са лично да му състави сп 
исъка на правителството 
а министър - председателят 
само да го прочете пред

до -следва

Повечето, даже и близки американски съюзници на 
Запад предупреждават-, 
във война за да запази своя начин 
ването си на енергия. Именно, Америка има пет на сто 
от световното население и изразходва 25 на сто от све
товната енергия.

през първата 
годинатаче Америка е готова да влезне 

на живот и обезпеча-

ГОРБАЧОВ ЗА СЪБИТИЯ 
ТА В ЛИТВАНИЯ

НАШИТЕ СЪСЕДИ — БЪЛ 
ГАРИЯ И ГЪРЦИЯГ

ЮГОСЛАВСКО - ГРЪ 
ЦКИ ВОЕННИ РАЗГО 
ВОРИ

Макар че светът е единствен в осъждането на ирак- 
той далече по-малко е единствен когато се 

или не. Западните съюзни- 
не ще ни

ПАК ОТРИЧАТ 
МАКЕДОНЦИТЕ

ската агресия
касае дали трябва да се воюва 
ци са твърде скептични, Съветският съюз 
чуе за някакво военно ангажиране, някои арабски стра
ни са изпратили свои войници в състава на международ
ните сили, но наистина се съмнява, че техните воиници 
ще обстрелят иракските братя.

Сашо диалогда
Министър - председатели

те на България и 'Гърция, 
Попов и Мицотакис през 
миналата седмица в София 
подчертали, че 
ският въпрос не съществу
ва“
ство, според техните изявле 
ния, не съществува ни в 
България, ни в Гърция. На 
конференцията за печат в 
края на двудневното, посе
щение на Мицотакис в Со 
фия, българският 
тър-председател казал, че в 
разговорите „не ее е разис
квало за въпроси, които се 
отнасят до трети страни", 
но че е изразена загрижено 
ст поради „някои ^процеси в 
съседните страни" Г

В оповестеното съобщен
ие към края на чпосещенн- 
ето се изтъква, че двете ст 
рани имат подобни или съ
щи становищм за почти вси- 

1 чки обсъдени въпроси. Опо 
вестява се, че двете страни 

- ще развиват сътрудничест
во във всички области, вк
лючвайки и военното.

Общ интерес 
за между- 

армейско 
сътрудни

чество

* Съветският президент 
Горбачов заявил, че заран 
та па другия ден узнал за 
трагичните събития във Ви 
диус, като подчертал че ди 
алогът е единственият 
чии за решаване на конф
ликта, настанал в Литваипя

„македон-Саддам Хусеин не е само диктатор. По-лошо е-това* 
че той е вещ и лукав диктатор. Няма съмнение, че в слу
чай на война той ще нападне Израел и по този начин да 

войната, принуждавайки арапите^ да 
За другите рискове на война- 

— възможна е екологическа ка-

македонско малцин
даде друг смисъл на 
застанат на негова страна.

на

та също така е известно 
тастрофа, нарушения на пазарите и борсите, опасности от 
вълна на тероризъм.

На края да повторим още веднаж: с никакъв аргу
мент не може да се оправдае иракската интервенция Съ
що така няма цена, която не трябва да се заплати, Ирак 
да се изхвърли от Кувейт — освен цената, която се за
плаща с човешки животи.

Югославия и Гър
ция взаимно оценя
ват, че съществуват 
реални възможности 
и общ интерес за по- 
-иататъшно успешно 
развитие на двете ст
рани. Това в проведе
ните неотдавна разго 
вори в Солун конста
тираха началникът на 
Генерал щаба' на въо
ръжените 
СФРЮ

* Танковете и бронирани 
те коли са оттеглени от 
Вилпус, столицата на Лит- 
вания и се намират в ка 
зармите, заявил няколко 
дни след интервениранетс 
на войската пред присьст 
вуващите на съветскил Па 
рламеит министърът па от 
.браната Димитър 'Язов. Той 
добавил, че това е направе 
но по негова заповед. В ре 
чта си пред депутатите 
Язов категорично казал, че 
във Вилнус танковете не 
са. употребени срещу, на
рода.

минис-

какво световната об-Наистина, остава дилемата — 
щност може да направи в случаите на „малките хегемо
ни“, какъвто е Ирак. Да повторим — всичко, освен про
ливане на кръв. В днешните световни отношения, струва 
се, това не е нужно — понеже цената — да повторим ощ^ 
един път, понеже това няма да може да се повтори до- 

— най-голямата цена ще заплатят невинните. Ни- 
война не може да бъде

сили
генерал-полко 

вник Благоя Аджич и 
началникът на Нацио
налната отбрана на 
Гърция генерал Йоа- 
нис Вервакис.

на

статъчно
то в един момент една кървава 
въведение във време на мир и сътрудничество 
както ни се обещава, навлизаме, а още по-малко такава 
война може да бъде гаранция на този бъдещ мир.

в които,

V -УН. Б.
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ЗА разформиране™ разпрФРю изДаде
ЛЕГАЛНИ ФОРМАЦИИ РАЗОРъЖАВАНЕ На НАРЕДБА 

ВСИЧКИ НЕ СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ

ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В 

СТРАНАТА ДА СЕ РЕШАВА ПО 

МИРЕН И ДЕМОКРАТИЧЕН НАЧИН
Наредба за 

разформиране 

и разоръжаване
на вснчкн
нелегални формации

СЛЕДВАЩИТЕ СЗАСЕДАНИ>КДУВ РЪК0В°ДСТВАТА НА 0ТДЕЛНИ РЕПУБЛИКИСЪЩИЯ СЪСТАВ НА 23 ЯНУАРИ
Председателството 

СФРЮ на
.1 от 10

На заседанието на Пред
седателството бе посочено, 
че актуалните стопански и 
политически затруднения 
могат сериозно да застра-

ла търсят по мирен и демокра 
тичен начин с итензивира- 
не на работата между ре
публиките и в рамките на 
органите на федерацията.

заседанието 
януари т. г. 

седателствуваше 
телят д-р Борис*#! Йович— 
разгледа пътищата за изна 
мираме на решения за поли 
тнческото бъдеще на 
пата.

В работата 
то участвуваха и 
председатели на

си
пред- 

предссда-

Договорено е, че всички' 
идеи и алтернативи, изнесе 
им ма заседанието от 10 яну 
ари в непосредствения пе- жбата 
риод да бъдат изучени във 
всички републики с цел да 
се изнамерят възможности 
за тяхното спазване и изна 
миране ма общи решения.
Затова, до следващото 
седание на Председателство 
то на СФРЮ. което ще се 
състои- на 23 януари т. г. ще 
се проведат съответни раз
говори в републиките и ме 
жду републиките. Опреде
лени срещи между ръково
дствата на отделни републи 
ки вече са договорени на 
заседанието от 10 януари 
на Председателството на 
СФРЮ, а ще се провеждат 
непрекъснато до разрешава 
т-тсто на политическата кри-

ДОГОВОРЕНИ РАЗГОВОРИ 
Танюг е осведомен от слу 

за информиране при 
Председателството 
СФРЮ,, а във г|гьзка спро 
веденото заседание на Пре
дседателството на СФРЮ на 
10 януари т. г. , че вече ;са 
договорени разговори меж
ду ръководствата на репуб
ликите Сърбия и Хърватско 
и между ръководствата на 
Босна и Херцеговина и Сло 
вения. Навестен е и разго
вор между ръководствата 
на Словения- и Съобия.

стра

на заседание- 
всичкиПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО 

НА СФРЮ. 
си от 9

н разделя на гражданите по 
национална и

на
на заседанието 

януари 1991 годи- 
— председателствувал е 

Д-р Борисав 
— е заключило сле-

председа- 
телствата на републиките и 
на автономните

политическа 
принадлежност и Определе
ние. С това, в рамките на| 
отделни политически пар
тии се създават нелегални! 
паравоенни въоръжени фор 
мации, които

покрайни
ни, председателят на Съюз
ния Изпълнителен съвет Аи- 
те Маркович, 
телят на Скупщината 
СФРЮ Суада Муминагич и 
председателят на Собрание- 
то на Македония Стоян Ан- 
дов.

на
председателят 
Йович за
дното:

„Председателството на Со 
федератив- 
Югославия

подпредседа
па

със своето 
съществуване и с планира
ни терористически активно 
сти представляват непосред 
ствена опасност за избухва
не на въоръжен бунт 
междунационални 
кти с най-широки размери, 
и най-страшни 
за сигурността на гражда
ните, суверенитета и инте 
гритета на страната.

С цел такива активности 
да се осуетят и да се даде 
възможност да текат мирни

циалистическа 
на република 
съгласно своите конституци 
онни задачи и пълномощия 
по член 313 
цията на СФРЮ,

на Конститу- 
разглеж- 

дайки състоянието в обла-
В атмосфера на открове

ност и толеранция бяха из 
несени различните идеи и 
погледи, относно алтернати
ви за решаване на полити
ческото положение в стра
ната както и изразена тото 
вносттта решенията да се

и
конфли- щат усилията за дългосро

чно решаване., на политиче
ската криза и че... затова е 
необходимо всички, което е 
в тяхна компетенция, да го 
направят, че проблем™™ да 
не се натрупват, но реша
ват с което ще се улесни 
възможността за

стта на 
ституционния ред на СФРЮ 
и явленията,

защитата на кон- последици
които

ред непосредствено застра
шават, констатира, в по 
вече части на държавната 
територия чрез флагрантно 
нарушаване на законите на 
СФРЮ, с непосредственото 
участие на някои организа 
ции от чуждите държави и 
със знанието на техните ор 
ганн на властта, тайно се

този

за.

изнамира- 
ие на решение за политиче 
гкото бъдеще 
Елементарно условие 
ва е зачитане на правовия 
ред в страната, както 
изява на максимална воля 
за изнамиране нй договор- 

решения за текущия сто 
пански живот.

Председателството 
СФРЮ е имало 
сериозните надежди и пре 
дупреждения от страна на 
Стопанската камара на Юго 
славия. на СУБНОР 
бщо на нашата

те демократически процеси 
в СФРЮ и провеждането 
на започнатите реформи. 
Председателството на Соцч 
алистическа федеративна пс 
публика югославпя- на 
седанието си от 9 яичапи 
1991 година, прие следната.

на страната, 
за то

и

внася въоръжение от някои 
съседни и други държави пи

на
предвид иНАРЕДБА

и изо- 
обществе- 

ност за доаматичността на 
обстановката, в която се на 
мира страната и отговорно
стта да се изнамерят реше
ния за изход от кризата.

(Танюг)

1. С слизането в сила на тази наредба на територи- 
Социалистическа федеративна република Югосла-; 
бъдат разформирани всички въоръжени формации, 

състава на единните въоръжени сили па 
вътрешните работи и чмято 

съгласно съюзните закоио-

ята на 
вия да
които не са в
СФРЮ или на органите на 
организация не е утвърдена

преДП2.саВъоръженисто и припасите на въоръжените фор- 
мации от точка 1 в тази иаредоа веднага да бьдат пре- 

най-близките части и учреждения на Югослав- 
от това дали са го при- 

или се намира при

От заседанието на Председателството на СФРЮ

Само народите могат да 

решат как ще живеят
дадени на
ската народна армия, 
брали отделни органи в репуоликигс
различнигрупи и^~атЛвоийнишко въоръжение, муни-

«мвггдата - - ж
ба трябва да се зъвършаг в Р съгласно тази па-
то приемане. Лицата, ™ да бъдат
редба ИЗЦЯЛО изп1‘1"'А\ СремГу лщата, които този дълг 
повикани на отговорност Р V мрсдмиса1ш със за-
не изпълнят ще сс прилял* 
кона.

независимо

СФРЮ- може с помощта на майо- 
ризацня в рамките на една 
република да се решава за 
съдбата на други народи. 
Това са деликатни въпро
си, във връзка с които тря 
бва да се споразумеем, 
неже в обратен случай 
же да избухнат 
междунационални 
вения.

дат в състава иа 
Ако пък някой иска да из
лез! № от общата ни държа
на и да създаде самостоя
телна държава, такова4 пра 
но имат само народите. Тъй 
като в някои паши репуб
лики живеят повече наро
ди, всеки от тях като цяло 
трябва да има възможност 
да каже пека ли да живее 
н общата ни държана или 
ще се отдели от пея. Не

(От 1-ва стр.)

прани разлика между пра
вата иа народите и прана- 

па, републиките. Народи 
те са се обединили в една 
държава, а републиките са 
създадени по-късно. Ма ре
публиките е дадено право
то, в името па народите н 
гражданите, които живеят 
в тях, да взимат решения, 
по само при условие дабъ-

та
по-
мо

тази наредба, съг-. 
ма СФРЮ,

сериозни
стълкнопа

чки граждани па цялата Р другихе компетентни ор
ис са в състояние да направи 
гани.

ТЕНДЕНЦИОЗНО ТЪЛКУ
ВАНЕФУЦКШШТЕ'ИА ОБЩАТА НИ ДЪРЖАВА

" Ако сс съгласим да живеем в една държава, лесно 
какви функции щс върши тя. Югосла- 

само с няколко ключови фун-
беи гласник иа сФгю
изпълняването иа тази нар Д ■ наредба шс осигурява 

7. Извършаваното на газ 1 лаР ската народна армия,учрежденията иа Югосла ^ „ародгшта ог-
които ще определи съюз! 
брана.

— Твърде тенденциозно е 
тълкуването, според което 
решението на Председател
ството на СФРЮ и задача
та на Армията да4 го извър
ши целят да се натрапи не 
чия диктатура или някакъв 
военен режим. Напротив, 
целта е да се осигури де
мократично разрешаване На 
кризата по мирен начин, 
без изнудване и въоръже
ни стълкновения.

щс се договорим
може да съществува и

които ще й дадат възможност ефикасно да фуикци- 
една държава, а всичко останало може да се 
републиканските органи. При това е необходи- 

имат еднакви нрава, значи да

п пия
кции,
опира като 
пренесе па

всички граждани да
„см една държава, да имаме една граница и една оз- 

бпаиа на страната, да имаме една валута и едни пазар, 
елиткин условия за стопанска дейност в цялата страна, 
™ ?■ шествупАт условия за свободно движение па капи- да С1,щсс у и това 0 достатъчно. Всичко остана
ло досега беше уредено със съюзната Конституция, 
отсега пс с нужно да бьдс

частите и мо

в средствата
8. Тази наредба да бъде публикув

за масово информиране. деня
9. Тази наредба влиза “ „ ' ИЧоска федеративна
Председателство 'ш ' д] годииа, Белград, пр

република Югославия, 9 янтари 
седател д-р Борисав Йони

на приемането.
по

така.

Страница 3

1991Братство * 18 януари



НОВН ДИВЕРСИИ СРЕЩУ „БРАТСТВВ"
обществено-икономическа 

обстановка, редак- 
излания т/а Из-

сложиа
и политическа 
мпмте па отделните 
" сг о „Братство" успешно 
.“ли поставените нрограм- 

палачи а редакторската молиш- 
с водена и осъществявана съгла 

спо програмните концепции.

лице, привърженик накое друто
ДСБЮ-След раздвижване па инициативата за формиране на Демокра

тическия съюз на българите в Югославия (ДСБЮ)» фактът, че между 
инициаторите се намериха и трима работника па Издателство „Братст
во'1 и че в-к „Братство“ писа,за пея, бе използвам за, разми спекули, 
нто имаха за цел да представят, чс уж Издателство Братство“ е 
вен инициатор за формирането на ДСБЮ, а в-к „Братство“ го „рекла
мира“. И макар че в-к „Братство“ в текста па главния .редактор, публи
куван в броя от 5 октомври н съобщение па редакцията в броя от 10 
октомври миналата година, изнесе ясни становища по отношение на 
еднонацненалните партии изобщо и ДСБЮ отделно и чс Издателство 
..Братство“ н в-к „Братство“ нямат нищо общо с ДСБЮ, спекулите нс 
прекъснаха.

М. Андонов също
коитрадикторпости,

за какво дси 
Към

саВ статията па
ствуват такива 
чс просто нс се знае 
ствитслио той сс застъпва.
ДСБю той сс отнася, като чс 
тя с някаква неприятелска 
лация, довежда я в контекст 
„Сапстефапски апетити , а й » Г 
менно твърди, чс „партията (Д^о1и^ 
ис предлага нищо ново, което 

съдържа в Програмата 
СПС к в Новата конституция 
Сърбия“. Или: критикува „челин

г |Л цитс“ па ДСБЮ, чс „нс •памс,| ■*
с честност и доблеспюст. И има не СХ0Д1Ю своите Планове да изне- 
може да разбере, че пе е единство- сат пред |шшия аудиторий“, по »ра 
пият комуто се вярва, по чс е едни шп. „ромо1,„м иа ДСБЮ но софиис- 
ствеинят, па който вече изобщо ис ката телевизия, а когато те (челни- 
се вярва. Просто човек да не знае ците\ за ДСБю пишат за „Бра»ст
лали да го критикува или да го 1Ш„ тргпиа и „братство“ сс обвиня- 
съжалява. ва, чс 1(цропагапдира“ ДСБЮ.

Тези „бисери“ иа Матея Андо
нов и нс учудват, понеже дотук сти 
гат' неговите интелектуални и жур
налистически сили, но учудва как 
си позволява такъв вестник, какъв- 

Във в-к „Политика“ в. рубрика- го е „Политика“ да ги публикуда.
та „Отзиви н реагпрапия“ тези, дни. ___________________________
се обади п Матея Андонов с текс-

ко-
гла ди ка

органи
със 2 Многопартийният пояитичас 

наложи сломиш и отго-

шпиопно Общоюгосяавска ориси- ДШ иоино опродсленоСт за единна
сТпбия и нейния всестранен нрое 
пспитет като и към .фиицнпа на 
обекти(Пю, истинно, непрнетранегве 
МО пълно и навременно информира- 
е' редакцията па вестника успя мри 
мнимо и с достойнство да мрсдста 

,и съвкупните процеси в многомар 
тийппя живот и активността и деи 
ствупапето иа отделни партии да 
нредстави в съзвучие е тяхното дсис 
тпително положение и 
отделни среди. Такава своя позиция 
и определение редакцията на весиш 
ка последователно е провеждала и 

с инициативата за с., 
здаване на тл. Демократичен съюз 
на българите в Югославия, па за
туй спекулите, че зад гази инициа
тива се намира редакцията ма в-к 
Братство", че тя тази партия осо

бено рекламира, че й се до двор яла 
и под., което особено намери израз 

Борис Костадинов, пго 
ликувам в „Политика" от И. - 0. 1990 
година в рубриката „Отзиви и реа- 
гирания“ под заглавие „Чин глас- 
ноговорител е редакцията на „Ьиат 
ство“, съвсем са неоснователни, ген 

злонамерни ц лични, пр 
еследващи целта вестник „Братст
во“ и Издателство „Братство“ да се 

и да им се нанесе

иа
йе
наче ис сс на

ч
ПАК БОРИС КОСТАДИНОВ

Главният „обвинител“ срещу 
„Братство“ Борис Костадинов не са 
мо, че не прекъсна да се занима
ва с тази подла акция, но дори я 
засилва. Сега обаче мени тактика
та си. Вместо публично да изнася 
обвиненията си срещу „Братство“, 
какъвто бе памфлета му, публику-' 
ван във в-к „Политика“ от П окто
мври миналата година, и по тоя иа 
чин да рискува неговите клевети и

у инсинуации да се опровергаят с ко- та „Злоупотреба без отговорност“,
нкретни аргументи, сега това го пр Почти на същия начин, както и Бо
ави тайно с доноси („на увце“), ме рис Костадинов („безпринципна ка
тод, който винаги е бил главното алнция“) изнася главозамайващи пе ц р0рис Костадинов, и
му оръжие. Тези дни именно юй истини, инсинуации и коитрадпкто- Андонов, считат, че това, което те
изпрдтнл писмо—донос на чРепубли- рности. Той например мише, че гла напишат и което публикува „По-

„Братство* дитика“ е единствената истина, по- 
болшинство

„Политика“ не четат в к

. И МАТЕЯ АНДОНОВ
влияние в

във връзкатаИСТИНАТА Е САМО ЕДНА

Матея

канския секретариат по ннформа- вн"ят редактор на
шш и до някои други органи в >»—Д°рн след един месец изнесе на меже огромно 
Сърбия, в което с груби лъжи, кле видело, че Кирил Георпюв „забра- ли па в-к
вети и инсинуации. иска да създаде вил“ да подпише статия въз вест- „Братство“ и не знаят действителното 
впечатление, че уж Издателство ..Бо ника във връзка с инициативата за положение в Издателство „Братст- 
атство“ и в-к „Братство“ водят ан- създаване иа партията...“, а истина во“. Особено, когато се има предвид, 
тисръбска политика и имат пробъл е, че това стана след 15 дни. Пише, че на „Политика“ се вярва (дали 
гарска ориентация. че в-к .„Братство“ и по-нататък пуб винаги?!) и че „Политика“ не иска

Допускайки, че в работата на лйкува мнения за раздвижената ше да публикува отговор, кой- 
Издателство „Братство“ и на изда- инициатива (зи формираме на ДС- то редакцията на „Братство“ даде 
нията му са възможни и определе БЮ) като дава предимство на ав- на статията на Костадинов, вероя г- 
ни по-малки или по-големи грешки, торите, които я подкрепят,- а не са но няма да даде и на статията на 
редакцията на в-к „Братство“ е ка- публикувани „много“ текстове, 1$ои- Андонов.

то остро я осъждат. Истина обаче

п-к
читате в текста иа

денциозни.

прометиратком 
вреда".

Не за пръв път на Издателство 
„Братство“, особено на в-к „Братст
во“, атакуват определени 
нти, калкуланти и спекуланти,

„Братство" 
осъшестБя-

. тегорична, че такива и подобни ин
синуации са чиста лъжа и злонаме е, че от общо осем публикувани ста

е: тии по въпроса „ДСБЮ — Да или
За щастие, онова, което се пуб

ликува в определен вестник, оста
не“ четири ~ се застъпваха ЗА и съ- ва като постоянно свидетелство 
що толкова ПРОТИВ тази партия,

една

рно обвинение и че целта им 
към „Братство“ да се предизвика 
недоверие и подозрение, особено
при онези, които нямат възможно и че не е публикувана само м

Братство“ и оста статия (текстът на Матея Андонов), късно оня, които иска да разоере 
Издателство която е ПРОТИВ и две статии и ед истината, това може да го стори, 

на карикатура, които са ЗА ДСБЮ- четейки този вестник. Вестник „Бр 
Твърди, че един от авторите, кой- атство“, четат и членовете на Изда 

С диверсиите на Костадинов ср то е ЗА ДСБю — Димитър Иванов телския съвет на вестника, който 
ещу „Братство“ вече свикнахме и от Долно Тлъмино •— не сьщсству- покрай читателите са и най-компе- 
те не”ни изненадват. За учудване е ва. Може би, но статията която тентните да преценяват редакторс- 
обаче как този политически „Дон „Братство“ публикува бе подписана^ ката политика на редакцията 
Кихот“ не може да се осъзнае, че с пълно име и презиме на автора и Това те тъкмо и сториха на 7 ное.м 
от облаците трябва да се спусне на мястото от къде е. А известно е, че вой миналата година, 
земята и един път завинаги да раз нито една редакция, пък и редак- свое отделно заседание и съвместно 
бере че позиции и кариери не мо- цията на „Братство“ не изследва да с останалите издателски съвети при 
гат.вече да се правят с лъжи, кле- ли авторът на една статия действи Издателство „Братство“ взеха и сле 
вети и двуличие, с додворязане на телно съществува или не. Впрочем дните становища: 
една или друга в момента влиятел Матея с нищо не доказва, че авто 
на личност, но само със знание и рът действително не 
почтен труд, принципни становища, относно че статията е написало ня-

ПОЛИТИчЛза на
редакторската политика на редакци 
ята на този вестник и рано или които истината, която

изнасяше, пречеше да 
ват някои свои лични интереси п 
нездрави амбиции. Известно е и 
докъде те стигнаха. Техните ..звез
ди“ бързо потъмняваха и се угасва 
ха, а „Братство“ и по-нататък съще .

ст да четат в-к 
налите издания на 
„Братство“.

ствува. Няма никакви причини така 
да не бъде и сега, понеже истина
та е само една, а „Братство“ от нея 
никак не се страхува, защото ран
но или късно тя винаги побеждава.

му.

когато на

Редакцията на в-к 
„Братство“

„1. В изключително тежки ма
териално-финансови условия и всъществува,

ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ДСБЮ БОСИЛЕГРАД

Формиран инициативен 

комитет на СК - Движе
ние за Югославия

ДСБЮ ще сътрудничи с Демократическата 

партия на Сърбия
На заседанието в Белг

рад се разисква за бъдещи 
те активности иа Съюза, 
културно просветната дей 
мост, печатането иа бюле
тин и участието в полити
ческия живот на страната 
в условията на многопар
тийната система.

Временното ръководство 
на ДСБю след регистрация 
та е преизбрано. До след
ващите редовни избори ос 
тава в състава както до се 
га: председател Кирил ГЕО 
РГИЕВ, а подпредседатели: 
д-р Марин МЛАДЕНОВ и 
Прокопи ПОПОВ

На заседанието се 
решение и за организация 
на първата среща на наше 
нци живущи в Белград, ко
ято ще се състои на 14 фе 
вруарй т.г. на Зарезоя, пра 
зник на лозарите. За мяс
тото, програмата и условия 
та за участниците от Дими 
тровград, Босилеград и дру 
ги места ще бъде издаде
но допълнително съобще- 

печата. Очаква се

На разширеното заседа
ние на Главния отбор на 
Демократическия съюз на 
българите в Югославия, съ 
стояло се на 12 януари т.г. 
в Белград, .освен разисква 
не по важни орг|.низацио 
ни въпроси, се взе решение 
за сътрудничество с Демок 
ратическата партия на Сър 
бия. Тези дни в Белград ще 
се подпише протокол за то 
ва сътрудничество.

Първа съвместна акция 
на двете партии ще ' бъде 
представянето им в Димит
ровград на 1 февруари т.г. 
и в Звонци на 2 февруа
ри т.г.

взе

През миналата седмица, в присъствие на пред
стави тели на Главния отбор, в Босилеград бе фор 
миран инициативен отбор на Съюза на комунисти* 
те — Движение за Югославия. Отборъ 
ват петима души, начело с Глигория Спасов.

Спасов

т съчиня-

подчертава, че интересованието за за- 
члеияване в тази партия е доста голямо, особено 
от страна на някогашни членове на бившия СК; 
Изтъква, че критериите (са твърде остри 
бавя, че ще бъде достатъчно

ние чрез 
тази първа среща на наше 
нци в Белград да бъде ор
ганизирана 
програма с колорит' от ндг 
шите краища.

като до- 
ако в общината има

само 100 члена на СК-ДЮ, 
същински опледелени за програмата.

при условие те да сасъс съответна

Б. Николов Б. Б
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ОТ ДЕЙНОСТТА НА
БОСНЛЕГР АДСКА оТБщ^°аРИАЛНата ОТБРАНА В

Призив към бивши ученици 

ватели иа димитровградската гимназияАКТИВНОСТТА СПОРЕД 

УТВЪРДЕНИТЕ ЗАДАЧИ
и прелода-

По повод ознамснуване 100-годиш- 
нината на гимназията в Димитровград, 
комитетът за ознамеиуване е взел реше
ние да се изготви книга, която подобно 
на летопис ще представи 
сега път. За осъществяване 
дача сформирана е -редакция, която тря
бва да

За да се осъществи 
нцепция, тг»ча че книгата да отразява по- 
всестранио и по-достоверно условията 
на работа и резултатите, които гимнази 
ята е постигала — редакцията се обръ-, 
ща към всички бивши преподаватели, ръ 
ководители и ученици, излезли от дими
тровградска (царибродска) гимназия ДА 
ИЗПРАТЯТ СВОИ СПОМЕНИ ИЛИ СНИ 
МКИ за учителските си или. ученически 
години, с което ще допринесат книгата 
да бъде по-съдържателна и по-интересна • 
(Снимките ще бъдат върнати на притежа 
телите, ако те търсят това). Тези матери 
али трябва да бъдат изпратени най-къс
но до 20 февруари тази година на адрес 
на гимназията в Димитровград. Ръкописи 
те могат да бъдат написани на българ
ски, сърбохърватски, македонски на пи
шеща машина или четливо на ръка, с 
пълен адрес на автора и със сведения 
кога е бил преподавател или. ученик, 
през кои години в гимназията в Димит 
ровград.

по-пълно тази ко

Общинският щаб 
ториална по терн 

оторана в Боси
леград, на проведеното нео 
тдавна заседание, на което 
присъствуваха и представи
тели на териториалната 
брана за Лесковашка зо
на, Любомир Йович и Си- 
ниша Столикович, констати 
ра. че териториалната от
брана, като съставна 
ст от всенародната 
на и обществената 
щита успешно

изминатия до- х 
па тази за-повече да се усъвършенст

ва и развива. Отделно в 
областта на моралното из 
дигане на числящите 
към ТО, боеготовостта, 
мандуването и

подготви споменатата книга. Спо
ред основния проект (концепция) на ре
дакцията, книгата трябва да съдържа:

а) Историята на гимназията — да пре 
дстави нейния развоен път от началото 
до днешни дни, представяйки . спецнфич 
постите иа определени периоди.

б) Имената на преподавателите, кои
то са работили в гимназията, както и име 
пата на учениците, които излезли от ги
мназията като зрелостници.

в) Спомени на преподаватели н уче
ници за прекараните години в гимназия
та — особено по-интересни събития и слу 
чки, които трябва да бъдат записани.

в) Художествени и научни творби на 
преподаватели и ученици, които са изле 
зли от тази гимназия, а по-късно се афи 
рмирали като литературни творци, худо
жници, научни работници, публицисти 
и пр.

ко-от- ръководенето.

— Моралното 
подчерта комендантът 
ТО^за Лесковашка
Любомир йович, _
от съществените 
за успешно изпълняване 
всички задачи, 
намират пред териториа
лната отбрана. Затова 
сз настоящия период 
щето в обучението 
да бъде посветено

издигане—
иача- зоиа, 

е едноотбра-
самоза- уеловияосъществя

ва своите задачи и актив
ности. През изтеклия 
годишен период, чрез раз
лични видове военни обуче 
ния, са минали всички 
слящи се към ТО в общи
ната. Отзивът, 
ната и изпълняването

на
които сеедпо-

пр-
тежи 

трябва 
тъкмо

по този въпрос. Разбира се, 
да не се занемаря ват и ос
таналите въпроси 
енното обучение, 
ичко
в областта ма командуваис

411
От Редакцията на Комитета по 

ознамеиуване 100-годишшша- 
та на димитровградската гимна
зия

дисципли
на сь

ответните военни задачи и във во-
активности, преди пс 

усъвършенствуването
както подчер

таха командирите на тсоп- ИЗ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ ОТБОР НА СНС СУРДУЛИЦА

Към конкретна реализация 

на програмните цели
* До 25 януари местните организации на СНС тря

бва да оценят поведението на членовете на СПС в избо
рите и да приемат планове за тази година 
администрация“ е намалена със 70 на сто.

вшата обща служба на СК 
и ССТН, сега работят само 
четирима, включително и 
председателят на 00 на 
СПС, който засега получа
ва заплата в трудовата си 
организация („Мачкатица“. 
За останалите 9 бивши слу
жащи в общата служба са 
намерени съответни реше 
ния, така че нито един от 
тях не е останал без 
„хляб“.

Партийната

Бррят на членовете па Сс 
цналистическата партия иа 
Сърбия в Сурдулишка об
щина, според евиденцията 
в Общинския отбор ма 
СПС, продължава да се уве 
личава. В 25 местни орга
низации иа тази партия дс 
сега са евидентирани 2208 
членове, с около 300 члепс 
ве повече в сравнение с пе 
рнода преди изборите.

На разширено заседание 
което е проведено неотдав 
на. Общинският отбор е 
оценил, че изборният резу 
лтат е потвърждение зл гс 
лямата привързаност па па 
селението 
община 
цели па СПС, която пс смее 
да бъде измеверспа в пери 
ода след изборите. Затова 
ОО па СПС е задължил мс 

опгапизацмп

министрацня“., 
броя на служащите в обща 
та служба на бившата Об
щинска
ССТН и бившия

относно на

конференция на
Общинс

ки комитет на СК. Тази адто и ръководенето.
За всестранно и ангажи

рано изпълняване на всич 
ки задачи и активности 13 
души числящи се към 
ТО са издигнати в по-горен 
чин, а иа командирите от 

Стоян Захариев и Ра

ториалните единици, 
на високо равнище. Отно
шението към материални-

министрация е -намалена до 
ри със 70 на сто, следова

телно, ог 13 служащи в би К. Г.също е твьр- 
Всичко

те средства 
де задоволително, 
това е гаранция, че терито 

отбрана в общн- 
успешно да 

съгласно

РЕАГИРАНИЯриалната 
ната е готова 
извърши всички 
Конституцията 
жения, не само в 
временни, но и във военни 

. Но и покрай то-

запаса
де Георгиев, както и на^ко
менданта на Щаба по ТО в 
Босилеград,

на ТО за Лесковашка
повод 49-та годишни

Наравно“ с Таневсвои задъ.т 
мирно- комепдантът

15зо
на по
на от създаването 
ЮНА, присъди благодарст
вени писма.

в Сурдулишка 
към програмните

Обаждам се по случай текста „Две заплати за пред
седателя?“, който неотдавно бе публикуван във вашия и 
наш вестник, отнасящ се до Васил Такев, който едно вре
ме бе същевременно и председател на Общинската ску
пщина н ръководител па Цеха' за конфекция в Босиле
град. В текста се подчертава, че следствени органи изу
чават дали е той (н как) докато бил същевременно 
председател на ОС и ръководител на цеха получавал двой
на заплата. По-точно казано, защо в ОС където функция
та изпълнявал волоптерски не с получил иволонтерски до
бавъчни, д заплата както да е бил па постоянна работа..

Без оглед, че това е недопустимо — особено ако се 
има предвид, че през последните няколко години в Боси
леград огромно число работници едвам свързва крайща-

IIII ЩО
машинациите, приватизирането на чуждо и за морала иа 
Васил Такев. Учудва ме само къде е тази власт, къде са 
м какво правят хората, конто трябва да осуетяват 
малверзации!

Към това добавям следното: следейки примера на 
Такев как сс присвоява обществено имущество, аз наро-.

от обществена площ. Именно, В. Та*

условия 
ва, както бе подчертано на 

териториална 
свои

на

заседанието, 
та отбрана с всички 

трябва М. я.ошекомпоненти,
па IIКУЛТУРНИ и ОБЩЕСТВЕ стпитс

СПС до 25 януари да нам 
равят анализ па поведение 
то па чановете си гю време 

предизборната 
I п 151 и изборите и да ирис 
мат планове за дейността 

през тази година, която 
трябва да бъде

коикрстмито 11роблем11

ГРУПАПЕТИЦИЯ ИА 
НИ РАБОТНИЦИ

камна-Религнозните-дър-
жавни празници

на

си ис може да ме изненада когато се касае занасочена та —
към 
па средата. IV а п

Местните 
са длъжни да обсъдят и въ 
проса във връзка с плаша 
пето мд членския внос. За 
сега

организации
Словения и Хърватско 
лигиозните празнини в С-Р 
бия все. още нямат статус 

държавни празнини,
па гражданите в Сър 

възможност
така

Група културни и обшес 
твени работници 
до Скупщината па Сърбия 
петиция, в която предлага 
коледните и великдеисщ 
празници да се провъзгла 
ят за държавни, а деп#< 

Свети Сава за училищен 
празник.

Петицията са подписали 
академиците Никола М 
лошевич, Младей Сър оип 
вич, Любомир Симович 
Вата Михайлович, профе 
ор Коста Чавошки, Алексаи 
/гар Петрович и протоеш 
гелз/г па Храма Свети I 
хангел Гаврил Хиларет.

за разлика

41 ю присвоих част
кев па местността „Магурка“ присвои част от обществена 

Това зная, понеже моята площ е до неговата. Офн-
•:*ч!много малък с броят 

изпълна площ.
циалппте' органи мълчеха без оглед чс знаеха че е при
своил обществена площ. Тъп като нищо не предприемаха 
той да върне завзетото аз преди осем месеца нарочно за- 

15-ШЦ1 метра квадратни обществена площ. Исках 
да видя дали ще има реакции, дали са еднакви аршини
те за всички. Знаеха, че съм направил нарушение,

осведомих официални лица в общинското управление 
пе реагираха. Вероятно са разбрали, чс ако потър

сят отговорност от мене ще трябва да потърсят чуждото 
да върне и Такев;

Аз всс още чакам органите, чиято превъзходна цел 
защитават общественото имущество и законите, да

членовете, които
основно партии 

това е 
за теж

какоето
бия се отнема 
тт да ги ознаменуват 
както това сс прави пъп 

цивилизираии сгра 
както това правеха

ТЯХ.

:ПЯват това 
но задължение и 
една от причините 
кото материално 
на Общинския 
СПС Разбира сс, ръководс 
твото ма общинската орга 
„изация па СПС няма ил.о- 

членският внос ще 
финалсо- 
Обшиис

градихположение 
отбор иапа всички 

поколенията преди
ли

чно 
— носе предлага

„а .ражданите, които са от
католишко, мюсюлманско и

вероизповедепис, в
1 сс даде възмож 

отиват иа рао<’ 
техните пр

Също така
зии, че 
разреши
ви проблеми па

отбор, затова сс търс- 
решения. Едно 

и радикалното па 
партийната „ад

всички
друго 
Сърбия да 
пост да не ^

Те “ИТщть>книЪС™''™паКСаТ

е да
ме повикат на отговорност.кия 

ят и други 
от тях е 
малс^шс па

Александър Валяпнчарски 
Босилеградда

от Страница 5считат, че
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ямпуппавленивПППИЗВ0ДСТВ0■стопанствв
бабушнишкото стопанство

'"ЙСЦА" ЕТАНА „ЛАСИЦА"СТОПАНСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СУРДУЛИШКА ОБЩИ 
НА В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

говорна задача с завърже- 
на успешно и срочно и от 
Йона година 
сто стопанисва под 
име
се е пристъпило към съ> 
даиаие па съответните служ 
би които в бъдеще би тря 
бвало да еъпътствуват 
поено да обслужват 
предприятие. Поучени 
досегашната практика 
опита па ООСТ без голяма
адмиппетрапия, да се рабо 
*1'И успешно, н 
предприятие 
панлиио набират такаиаре- 
чепия „административен пе

Натанец за „Народна рапнносП
най-успешните

в ЬаЕдна от 
трудови 
Оувшишка

°с дагт» фиш» «а
Гбельо от Сепниис (р 

Словения), м-)|ис 
Нова гонила стопа-

самостоятслпо
под ново па> 

(па бьлгар 
Още

организации
община, която 

цех
иредирияти-

ново
„Ласица". И моментакато

па
меко 
публика 
па“ от 
писва
предприятие

„Ласица“ 
невестулка).

може да ее каже, 
че след премахването

организации
като със-

сс допусне, понеже „И а род
радппост“ има цехове и 

» Дечаии, Тутии
от-

4 Може ли една лична трагедия (отсечена ръка) да 
отсече „клона на бъдещето“ на цеха на „Симпо“ и Вело 
поле? * Неизвестни перспективи п остър проГ/вем с 
хнологнческня излишък“ в „Галеника“ * Плановете 
тази година чакат решенията на Народната скупщина на 
Сърбия и развръзката на „югославския възел“

па като товапунктове
„те- Буяповац, Прешово п ДРУ 

за пТ изостанали краища. Об
щината обаче пе е в състо 
яппе да окаже необходима-, 
та помощ п затова всички 
надежди са в републиката 

ава сц цеха п по-точно във Фонда за пзо- 
Разбнра се, ако станалите краища.

от
инапие

ски:
в

началото па сегашнотопаосновните 
сдружения труд,
'хапки па.сложните органи 
зацпм па сдружения труд,

тньрле пред-решение „Снмпо“ да изхвъ
рли от съст 
Бело поле!? 
това решение остане в си
ла, бъдещето на цеха 
неговите 140 работника ще 
бъде много черно. Ръковод 
ството на общината се опи 
таа да „умилостиви“ врапя- 
нцн. На 10 януари във Вра 
ня е водило разговор с ге
нералния директор на „Си 
мпо“ Драган Томнч, но...

— Це успяхме да постиг
нем никакъв конкретен до 
говор
1инч, председател на 
щинския синдикален съвет 
в Сурдулнца. — Тези дий 
ще организираме още един 
разговор с ръководството 
на „Снмпо“ с надежда, че 
ще бъде отменено решение
то на Работническия съвет.

И в Сурдулншка община, 
както и в цялата републи
ка, пък и в страната, сто
панското положение в на
чало1^ на тази година се 
оценява с едно кратко и 
жестоко изречение: „Пред 
стои още една година 
борба за „голия живот“. Ос
трото безпаричие (неликви 
дността) и останалите сло
жни условия на пазара все 
повече задушват 
ската дейност в тази общи
на и ежедневно увеличават 
броя на колективите, които 
с трепет очакват утрешния 

. ден.

11 ИЗЛИШНИ РАБОТНИЦИ 
В „ГАЛЕНИКА"

Макар че преди няколко 
години сс говореше, че фа
бриката за минерална пъл
на „25 май“ , която работи 
в рамките на „Галеника" от 
Земун, има хубави перене- 
киши, острите зъби на кри 
зата коренно промениха по 
ложепието й и застрашиха 
бъдещето н. Този колектив 
с принуден да върши пре
устройство, което наложи 
да се намали броят на ра
ботниците. Стотина работни 
ка, които фигурираха като

ИЗЛШЪК'1
плате

на

стопан-

казва Часлав Пе- 
Об-

ДВОЙНА ЗЛОУПОТРЕБА С 
ЕДНА ТРАГЕДИЯ

„технологически 
едно време бяха на 
на почивка, а сетне за ед
но число от тяха бяха на
мерени някакви решения 
Обаче съдбата на около 40 
работника продължава да е 
съвсем неизвестна.

рсопал“. Именно засега се 
приемат работници, без ко 
ито не може редовното пр 
оизводство. и пласмента.

Инак „Ласица“ не е скъс 
ала деловите си отноше
ния с „Лисиа“ от Севни- 
це. Напротив и занапред 
се сътрудничи дейно, но 
чез подписване на спо
годби за сътрудничество в 
производството и пласмен
та на готовите изделия.

Новото предприятие .Ла-

Към края на миналата и 
в началото на тази година 
в три стопански - колекти
ва в Сурдулишка община 
настанаха допълнителни ус 
ложнения, които направиха 
стопанската обстановка от 
сложна по-сложна.

в този колектив сериозно 
се захванаха да сс преустрс 
ят според изискванията на 
времето.

Сегашният момент про 
сто наложи цехът па „Ли
сна“ в Бабушница да се 
преустрои като обществе 
но предприятие, според За 
копа за предприятията. Из 
пълняващ всички законЬ- 
предписания за обществе
но предприятие, в професи 
оналната служба на този 
колектив последният месец 
на миналата година изми
на под знака на подготов
ка за ново организационно 
устройство.

Тази доста обемна и от

ФАЛИТЪТ НА „НАРОДНА 
РАДИНОСТ“ Е НЕИЗБЕ
ЖЕН?

При такова стопанско по 
ложение едва ли и може да 
се планира някакво разви
тие в тази година. Видосав 
Димитриевич,
„министър“ по стопанство 
казва, че „все пак нещо ще 
се намери“. В Републикан
ския фонд за изостаналите 
краища в Сърбия се нами
ра един проект за цех в 
Йелашница (трябва да го 
построи ОП „Слободан Йо- 
виЧ“ от Белград), кой го е 
получил високи оценки, но 
не е реализиран поради не 
достиг на финансови сред- ДИМИТРОВГРАД

От всички стопански коле 
ктиви в Сурдулишка общи-В цеха на „Симпо“ в Бе

ло поле е станала трагедия: 
машина е отсекла ръка на 
един работник. Това е било 
повод на 140 работника в 
цеха да видгнат голям шум 
и да -възстанат срещу „не
поносимата“ организация на 
производствения процес и 
други нередности, за които, 
по тяхно мнение, е винов
но, ръководството на „Си
мпо“ във Враня. За какво 
всъщност става дума? След 
известен застой в произвол 
ството в сурдулишкия цех 
„Симпо“ е сключил някои 
сделки в чужбина, в които 
е включен и . този цех, 
кратките срокове са нало
жили да се интензивира 
производственият процес, та 
ка че работниците са били 
принудени да работят по 

_ две смени, а една смяна да 
имат за почивка. Този же
сток темп, както са изтък
нали работниците в разго
вор с общинското ръковод
ство след трагедията, а гла 
вната причина за трагедия
та на нещастния работник 
и може да донесе нови тра 
гедии.

общински

сица“ и занапред ще пуои 
звежда финно дамско бе- 
льо, с което завоюва добри 
делови резултати и автори
тет сред потребителите у 
нас и в чужбина.

Ст. Н.

ства.

Неплатежоспособността 
„дави“ и Г И Д

Освен това, изтъква Дп- 
митриевич, общинският ра 
звоен план за 1991 година 
трябва да почака решения
та ма Народната скупщина 
на Сърбия, която заседава 
тези дни, защото от тях за 
висят условията за сюпан- 
ска дейност. Много неща 
зависят и от развръзката 
па югославската криза. 
Сурдулишка община има 
граждани, които разпола
гат с голям капитал (рабо
тили са в чужбина), но не
сигурната обстановка и не
известните условия никак 
не ги насърчават да офор
мят собствени предприя
тия. Засега им е много по- 
-сигурно да живеят ог пих 
вите и ефектите на девал
вацията на цинлра.

а

И ГИД-Димитровград, ка
кто и мнозина други пред 
ириятня, в новата година 
се натъква на редица 
руднения. Поради 
острата 
пост у нас, предприятието 
мъка мъчи как да поддър-

производствения 
тъм и да задоволява

— Разплащането не даде 
очакваните резултати и 
доколкото в 1991 година не 
що по-сериозно не се про
мени в областта 
иисването, ще се срещаме 
с още по-големи трудности 

Трябва да 
гова, че ГИД в 1991 година

зат
все по па стопа-

иеплатежоспособ-В
„Фабрика подпопулярната 

хиляда покриви“ — най-тру 
дно се справя с острата не 

Причините за

се изтъкне ижа рн-
пуж

дите на домашния пазар и 
чуждестранните си клиен
ти. Немалко 
митровградските 
срещат при 
то на вносни

е запланирал производство 
на сума от 25 милиона до 
лара, от която сума 7 340 
000 долара трябва да. 
осъществят - на 
ните пазари. Това>. прирав
нено към 1990

ликвидност. 
това са многобройни, а ед
на от тях е и новото от- трудности ди 

гумарци 
обезпечаване-

ношение на югославския 
„запад“ към пазарните сто 
ки от Сърбия. Този колек
тив има много по-големи 
борчове (особено при К)ИК 
-банка) от средствата , кои
то не е събрал от продаж
бата на своите стоки и до
колкото не получи значите 
лна финансова помощ, фа
литът ще бъде неизбежен. 
Една дълга блокада на джи 
ро-сметката е премахната, 
но не за дъдго, а новата 
блокада може да донесе са

се
Вранянци пък са оцени

ли, че „порултаджиите“ от 
този цех са използували 
трагичната случка да изну
дят кадрови промени в це
ха, за да осъществят кари- 
еристичните си амбиции и 
да върнат лентяйството. Ръ
ководството на „Симпо“ ос 
вен това е оценило, че су- 
рдулишкият цех не 
да следи деловата 
ка на сложното

чуждестран
суровини, а 

и с доставките на домаш
ни производители 
ви гладко.

година, пре 
увеличението отдставлява 

13%.
Когато го попитахме 

во е положението с 
щането на личните доходи 
Тодоров, между 
тъкна:

не вър
ни уве 

ГИД 
съотно- 

което

Както
доми директора на 
СЛАВА ТОДОРОВ, 
щението на онова, 
им дължат разни повери- 
тели, и това което

как-
изпла-Джока Стоянови 1, пире 

хлор на управлението 
обществени приходи също 
подчертава, че данъчната 
политика за :ази

за
другото из

, . . те дъл
жат е 3:1 в тяхна полза. Досега успявахмеюдипа

още не е иззеста (ие се 
знае кои стопански дейно
сти и отрасли ще се стиму 

мо — катанец! В общинс- лират и с какви мерки), по
неже и тя най-много зави
си от решенията на репуб- - 
ликаиския парламент.

може 
полити- 

предпри- 
ятие и често създава гол0 
ми трудности в реализаци
ята на сделките с партньо
ри от чужбина. Затова Ра
ботническият съвет е взел

ре
довно да изплащаме лични 
те доходи, без да увелича
ваме степента ма задълже- 
пост. .

Ако-

Но каква полза от това, 
когато дълговете трудно 
могат да се наплатят. По
питахме Тодоров, 
чи ли се този въпрос 
веждането на взаимното па 
зплащане? 1

кия Секретариат за стопан 
ство и финансии изтъкват, 
че това не би трябвало да

продължи общата 
. неплатежоспособност, 

имаме сериозни 
с набавката

не. смег- 
с въ- ще

трудности 
на суровини.

М. А.
КГ.
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ДЕЛЕГАТСКИ ВЪПРОСИ
ПРИЕТ ДОКЛАДА

ЗА ЗАЩИТА НА ВОДИТЕ В СЪРБИЯОчакват се 

компетентни 

отговори

ЛЮБЕРАДЖА

Закон срещу
замръситепите \на здРава хРана

* 3 1 Тези дни посетихме земе „Любераджа" има към 20
ден единен пЯ защита от наводнения в Сърбия е предвн-, «елека кооперация „Любе сдружени^ селскостопански 
и план за зятит, ”а отбРана за цялата република, както раджа“ в Любераджа и в производители, дневно съби 

щита на водата от замръсяване кратък разговор' с нейния ра- към 500 литра мляко, ко
Алсксандар Ви- ето доставя на Нишка мле

Производство

На първата поредна се 
сия на Общинската 
пщина в Димитровград 
ще бъдат дадени отгово
ри на редица делегатски 
въпроси и запитвания 
Както ни уведоми Вера 
Миланова, секретарка на 
ОС , съответни комисии

ску-

„ ^ъс Закона за водите, ко 
ито тези дни трябва да бъ
де съгласуван с новата Кон
ституция, е предвидено да бъ 
дат създадени 
области , 
ствена хидрографска цяло
ст в Република Сърбия. В 
по-нататъшните 
за опазване качеството 
водите, се подчертава 
клада н заключенията 
Скупщината на Сърбия, ще 
трябва повече, отколкото до 
сега, да се поведе 
за пространственото размес 
тваие на промишлените и 
другите обекти, замръсява- 
щи бреговете и водните те 
чения.

директор 
данович узнахме, че. тази 
малка кооперация наброява 
32 работници и бележи ху
бави резултати, благодаре
ние преди всичко на добро
то отношение на работии-

За илюстрация, 
чим три водни поречия: Са 
ва I, Дунав I и Морава. В 
тях са геристрирани 726 тру 
дови организации, замръс- 
яващи реките. Инак в Сто 
папската камара на Сър
бия е проведена среща с 
представители на 
проект“ и „Янко 
Белград и МИН от Ниш 
по повод усвояването на
родна технология за изгра 
ждаие на уреди за пречис
тване на отпадъчните води.

Оцененс е, че металопре- 
работвателната промишле
ност в републиката е под
готвена за ' осъществяване 
на подобни похвати.

ще посо- кара.
Земеделска 

„Любераджа“ 
мо девет села,, намиращи се 
предимно в планински пре
дели, където населението е 
печалбарско.

Отделно внимание, според 
думите на Виданович, коо
ператорите посвещават вър 
ху подобрението на породи 
те на добтъка внасяйки ка 
чествени стелни юници ог 
Германия и др.

Кооператорите от района 
на Любераджа са огорчени 
от мероприята на Съюзния 
изпълнителен съвет във връ 
зка с изкупвателните цени 
на пшеницата за реколта 
1991 година, както и с по
литиката в недалечно мина

кооперация 
покрива са-

седем водни 
съчиняващи есте

и тела при скупщината 
подготвят отговори на за 
дадените

ците от производството и 
работниците в режията.

В рамките на коопераци
ята работи мелница, в коя 
то жителите от този край 
мелят жито, а направена е 
по съвремеи начин, като 
прави качествено брашно. 
Освен всекидневните си за 
дължения кооперация „Лю 
бераджа“ се занимава и с 
изкупуване на горски пло
дове, добитък и мляко, а 
наскоро ще започне да про 
извежда и здрава храна.

стремежи „Енерго- 
Лисяк“ от

от делегатите 
въгтроси. Ето и някои от ма

В дотях:
* Жителите 

гош, Бребевница 
да се изгради пътя 
Манастирска 
през Бребевница до Мъз 
гош, като по такъв на 
чин се улеснят съобще
нията до тези местни об 
щностц.

И във

нана Мъз- 
искат

от сметкаводеница

Д. К.Висок
проблем са пътищата. В 
район Каменица постав
ят въпроса за изгражда
не на пътя от 
Криводол до Изатовци, 
както и по-късно, продъ 
лжението му до с. Каме 
ница.

голям
ло със създаването на мал 
ки кооперации. Сътрудниче 
ството с другите коопера
ции в общината е на зави 
дно равнище, макар че тук- 
там има и нелоялна конку 
ренция; а- все още върлу
ват и разни матрапази. За
служава да се отбележи и 
това, че тази кооперация 

неплодо- ще приеме на работа няко
лко работници, а също ще 
раздвижи и акция за откри 
ване на малки цехове, под- 

най-лесно помага комунално-битовите
акции и пр. С 
„Любераджа“ се старае ко 
лкото се може повече да 
помогне, на селскостопански 
те произволите да осъщес- 

се твят повече и по-качестве
но производство.

В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБЩИНА

ГОЛЕМИ ПЛОЩИ НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТДолни

Да не кажем направо, че 
тези площи саь направо ка 
зано, пустещи имоти. Имен

В Момента не колко от тези площи се по 
лзват и как. Вярно е, също 
дители отстъпиха имота си 
площи са главно 
родни ниви и слаби лива
ди или некачествени гори, 
от които собствениците им 
са гледали как 
да се отърват, за да не пла 
щат данък върху тях и пр.

Но би било време да се 
постъпи според изисквани
ята на Закопа за използва 
не на земята, отнасящ 
до „привеждането“ на зем
ята към съответни култури.

М. А.

разпола
гаме с точни данни за стру 
ктурата на 
остранства, обаче несъмне
но е, че сред тях има и не 
малко площи изпод четвър
та класа.

Известно е, че с миграция 
та на населението от село-

* От всички райони 
ежедневно в скупщината 
пристигат искове да 
окаже помощ и съдейст
вие на „Сточар“, за 
може да изплати ча про 
изводителите за злеко-

произоедения
* ^Очаква се също та 

ка и" отговор на въпро
са: ще се предприеме ли 
нещо да се подобрят ус 
лугите на вет еринарната 
станция в 199] година.

М. А.

пустеещите пр
но, както ни уведоми инж. 
агроном Йордан Маринков, 
в общината в обществения 
сектор има 1210 хектара, от 
които се обработват 911 
хектара, или 75,28 на сто. 
В частния

се

да

една дума
стопански изтеклитето в града през 

3 десетилетия, много имоти 
останаха така да се каже 

Мнозина

пък сектор — 
от общо 8980 хектара — ор 

обработватганизирано се 
5480 хектара, или 78,59°/о.

Излиза, че между 
25%, или 1800 хектара в Ди 

община —

безстопа! ютвен и.
22— произво-селскостопански 

дители отстъзиха имота си 
ма общината, а тя на „Сто 
чар“, по

митровградска 
не се обработват. Драган Чиричголям въпрос е

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ В ДОЛНА ЛЮБАТАИЗ ДЕЙНОСТТА НА

МИНАЛОГОДИШНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ 

НАСЪРЧЕНИЯ ЗА НАСТОЯЩАТА
пътища, 

под-
махлснскигодни

За целта вече, както 
черта Игиятов с раздвиже- 

инициатива. За пътя към 
махала Клаге, а оттам 
към съседното село 
йс па дължина от около л 

общност е обе

с годен за движение път 
свързахме махала Вързани 
с Кози дол, а от тук и с 

на селото, на дьл- 
жина от около 6,5 км от 
това около 4 км пътят е 
изцяло на ново. По ™зи на 
чин свързахме около 60 до
макинства. На ново проби 

щ път към махала Бу- 
Бела вода на дъл-

ГхТла°ТКр0иКвТдолКоМтШКиро 
„а дължи.ш от^г

Богдано

общност в До
— Босилегра-Местната 

лна Любата 
дека община, миналата го 
дина приключи твърде успс 

Заплануваните задачи 
подчертават.

а ге ка

на
11центъра

Глож-
шно. 
и активности км местната 

зпечили собствени средства.
В мост

че са реализирани, 
кто ни уведоми предсспа- 

обшност
и делегат в Съвета на месг 
ните общности към)(^ТЕЙ 

малки,
14

пьтн-

И не само това.
общ! юст основавайки 

м и па л огодиш 11 ите
са изготвили и 

амбициозен гшап за 
настоящата го 

свърз-

тслят на местната дня. Кога обаче ще завър
шим тази акция не зависи 
от пас, а от други факто
ри, преди всичко от пред
приятието на ПТТ.

В местната общност 
гордост изтъкват, че насто
ящата
120-годишнииа от- открива
не па първоначално учили- 

и 20-годишннна от из
граждането на общежитие
то при училището. Всестра 
ино
общински субекти, а населе 
нието масово участвува в ко 
ято и да е селска акция. В 
селото има 4 магазина, по
ща, местна канцелария. Вся 
ка къща има добра питсп* 

съвременни мебе-

За махала Гащешща всичко 
жицата развлече 

за Шппковица дупките 
са изкопани, обаче стълбо
ве няма, а за Бубевцн 
Бела вода дупките също са 
изкопани, но 
са изкарани.

хме 
бевци и нага 

се на по с готово,
на,стижения,ската скупщина 

ИГНЯТОВ, нито са
пито беззначителии пад 
километра махленски 
ща.

твърде 
работа през 
дина, където освен 
вацс и ма останалите маха 
ли с пътища отделна актив 
пост ще бъде насочена и
към доелектрификация па 
селото. Именно въпреки, че 
по-гол ям а част от селото е
електрифицирана още пре-
ди мяколко години, махали 
те Бубевцн, Бела вода, ши 
пковица и Гащевина 
оше шГмат ток. Игиятов ка 
,па че местната общност 
пше навреме е изпълнила 
всички задължения във вр ь 

електрификацията, а
махали още пя- 
вииовен е из* 

па работата.

IIКИ -ДОЛ
километра, а пътя 
вци^амо'прочистихме

М За™ целта”33 изИраИзхоД«ахме

селото, 50 на сто
фонд за пътища и 
от средствата от

самооблагане —
Игиятов. 

гткрай това, 
гЯос т подчерта*

.рез настоящата 
махленски пътиша.

бъдат на пРслсмахадпго
"ОВСЧС' Гашевииа

с
стълбовете неи па година чествуват

— Въпреки, че селото ни 
е разположено от двете ст
рани на регионалното шосе
Босилеград — Враня Т,РС* 
Весна кобила, и въпреки че 
центъра на селото ежегод
но меня своя лик' и все по
вече получава лика на гРа 
Дека среда, махленските
ни пътища бяха занемарен 
ни, а махалите отсечени от 

бяха

— В програмата за рабо
та, запланували сме — до
бави Игиятов — да постро 

н 5 моста па селската 
Едни в махала Кли

шеоколо 
ито 
пие в
щинският
30 на сто
местното
подчерта

Об им
сътрудничат с всичкирека.

сура, друг на пътя към ма 
хала Букова падина, два в 

на селото и единвсе
центъра 
за махала Криви дол. В те 

настоящата годи-в мсс
чеине па

ще раздвижим акция н 
за въвеждане па телефони. 
Понастоящем има над 100 
Души заинтересовани, гото- 

заплатят всички даж

Но и
патиата 

ват, че
ГОДНИ

Центъра. Затова те и 
приоритетна задача през из 
теклата година, не само па 
местната общност, но и на 
останалите субекти з село
то. В това и успяхме. **РС* 
изтеклата година на пример

на вода, 
ли и други покъщнини.зка с 

защо
мат .
пълнителния!

тези
ток М. Яще ви даОще 

Шипкошша,
ос тапа г псе още
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*'к&лтура$? щя&в&шю з мъ&д/еттшо
СЕДЕМ ОБЩИНИ ОТ НИШКИ РЕГИОННЛ КУЛТУРНИ ТЕМИ ОТ ДИМИТРОВГРАД

ЗА СМЕСЕНИ ГИМНАЗИИДНМИТРОВГРАДЧАНН В 

СЛИВНИЦА
данат па учениците са на 
сравнително високо равии- 

че има квалифициран 
кадър и 

материалпо-техниче.с 
обзаведеност. Следова- 

налице са всички

* Законът зп средните училища (гимназии) не е 
съобразен с условията н възможностите в малки е 

среди

След повече от десет го
дини пауза димитровградс
ките самодейци, ошопо се 
представиха пред публика
та в град Сливница — 
НРБ. Именно, след гостува

винца и Димитровград, запо 
чналп преди повече от два
десет години.

Що се отнася до остана
лите събития в културния 
живот на Димитровград, да 
напомним че димитровград
ската публрка към края па 
този месец ще има възмож

ще,
преподавателски 
добрасъобразявал с услоим- 

възможлоститс па ма 
Защото слсл 

образование и

Начало на учебната годи
на п такапароченитс „мал 
км среди“, как вито са бпбу 
ншмшката, 
ската, или седем в Нишки 
регион, н няколко десетки 
и република Сърбия, посре
щнаха е много 
стн. Според законопрелимса 
инати, за да се открие ги
мназия (след безуспешното 
средно насочено училище), 
трябва да има пай-малко90 
ученика п първи клас! Про 
сто е учудващо как закопо 
предлагателят 
такава цифра. II защо име 
ипо 90 а не 60 ученика?

се е 
ята и ка

тел по
условия за качествено обу 
чепис /е възпитание.

лките среди, 
насоченото 
школуване па различни ир 
о(|)илп ередиисти, които ме 
жду другото нс можаха да 
намерят работа в

отново се въведе гим 
учили*

нето на кукления театър от 
Сливница, към края на ми 

година,
на самодейния теап.р „Хри 

Ботев“ при Цетъра за

димтропград-
налата члеиоветс

13 хода и а първото полу
годие седемте споменати 
общини, са изтъкнали иск 
за изменение на закопа за 
гимназиите, относно за не', 
голото допълнение, като се 
внесе, че л тези среди мо
гат да се откриват СМЕСЕ 
НИ гимназии, относно нара 
лелки на гимназията и па
ралелки на някое средно 
техническо училище, относ
но профилирани паралелки. 
Тогава и въпросът за сред
ните училища ще бъде снет 
от дневен ред.

Засега съдбата на този 
иск не е известна, защото 

републиканско

пост на своята сцена 
види известното 
леиие - монодрама —- Д11ок • 

артиста 
Ти

ла
представете

култура в Димитровград на 
10 януари тази година се 
представиха пред публика
та в този град на съседна 
България с комедията 
Стенлн Костов 
нов“. Това бе десето пред
ставление на Димитровград 
ските самодейци което те

стопа ист-пеизвссно-
вото,
мазня, като средно 
ще е пай-добра перспекти
ва. Ограничаващ фактор за 
откриване па гимназия 
въпросният 
които обезателно трябва да 
се приемат в пърли клас.

в изпълнение 
Мнханло Радойчич от 
тоград. След първата 
сия 'па това представление, 
което предизвика голям ни 
тсрес сред публиката, оча
ква се това да се повтори 
тъй като става дума за съв
сем нова постановка и зла

на

иер
на

„Голема- брой ученици,

е дошъл да
подготвиха през изтеклата 
година.
отново се възстановяват ку 
лтурните връзки между Сли

Ще се спрем на примера 
па Бабушпица, за да видим 
илюстративно с какви пос
ледици се срещнаха малки
те среди В първи клас ла 
гимназията в началото 
учебната година бяха запи
сани 80 ученика, разпреде
лени в три паралелки. Та
ка с известно „отстъпване“ 

за пръв гимназията заживя. В тек-/ 
стилната насока 
леност) бяха записани 
ученика — 4 паралелки. Об 
що в училището се учат 
пък над 430 среднисти. Яс-

„Иван Ка но е, че Бабушнишка общи сърцевината на младежкия 
достатъчен брой културния и друг живот в 
за едно средно тях. Обратно, не приеме ли 

се това, оше повече ще сс- 
насърчи п ускори миграци
ята на населението^ към по- 
-големите среди, което е в 
разрез г общите определе
ния в Републиката за рав- 

Първото полугодие пока- номеоно разпределение на 
за, че училището в Бабуш населението на цялата те- 
ница работи съвсем нормал риторня га Републиката.

М. Я- но, че знанията, които се Сд. II1

С това гостуване чително осъврсмен текст.
Практиката в малките 

спедп показа, че законът неА. Т.

па

ТЪРЖЕСТВА В УЧИЛИЩАТАБОСИЛЕГРАД: ПО ПОВОД 
„СВЕТИ САВА“ все още на 

равнище но него не е язе 
то решение. Естествено би 
било компетентните в Ре-За пръв път тази година 

образо-
чки училища, на която щс 
бъде изнесен подходящ до
клад, посветен на живота 
и дейността на Растко Не- 
манич, (Свети Сава), както 
и неговия огромен принос 
в развитието на писменост
та и културата в Сърбия, а 
за учениците с оглед, че 
празника' се пада по време 
на зимната ваканция, търже 
ството ще се проведе 
18 януари, когато и започ
ва зимната ваканция. И на 

учениците

грама, на която 
път ще бъдат изнесени и 
творби на първият сръбс
ки просветител Растко Не 
манич, по-късно Свети Са-

(промиш- публиката да се вслушат в 
110 гласа и да уважат искания

та на „малките общини“, 
защото средните училища в 
тези среди представляват

във възпитателно 
вателните ведомства в Бо- 
силеградска община по пс<- 
вод „Свети Сава“ ще бъл ва.ат проведени съответни тър 
жества. Именно и едното, 
и друго училище основното 
и гимназията) вършат съот
ветни подготовки за чъству- 
ването на този досега само 
верски, а от сега и възпи
тателнообразователен и ку
лтурен празник.

В основното училище „Ге 
орги Димитров“ ни уведо
миха, че на 27 януари ще 
бъде проведена 
-родителска среща, във

В гимназията 
ранванов“ в Босилеград съ
що така се готви съответна 
кул ту рно-31*>Ш1 т програма, 
с доклад и други културпо- 
-забавип манифестации, ко
ято, както ’ ни. уведоми ди
ректора на училището Го- 
не Глигоров, ще се състои 
на първия учебен ден 
второ полугодие — 4 февру

на има 
ученици 
училище. Подобно е поло
жението и в Димитровград 
ска, Белопалаиашка, Свьрли 
шка, Житораджка, Блапш- 
ка и КурШумлийска обши-

,* па

нп.тържеството за 
н за родителите освен док- 

учениците от учили-
от

лада,
щата ще изпълнят съотве- 

културно-забавна про-
ари.учителско- 

вси тна

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

Пръв н единствен библиотекар в Димитровградския кран
библиотеката. Още повече, 
че каталогът бе законно за
дължение за библиотечната 
дейност.

— Коя предстояща зада
ча в момента е за устрой
ството па физиономията на
библиотеката? вержния труд се получава-

— Вече няколко години . Л1* признания, 
планувахме изработката па — Да, най-скъпото и иай-

те най-много четат учебна 
литература, а пенсионерите 
работници, служащи и дру 
гн — белетристика п про
изведения на югославските 
и световни мислители.

— Узнахме, че за самоог-

* Момчило Андреевич ентусиазирано работи вър-бнблиотс-димитровградскатаху осъвременяването на
ка

рални представления, както 
и от доброволни дарения и 
подаръци на отделни лица 
и институции 
са създали първата библио
тека (читалище) в Цари
брод.

Повече пъти се отбивахме 
в библиотеката на Култур
ния център в Димитровград 
и винаги получавахме нови 
съзнания за работата на го 
ва културно-просветно зедо 
мство. И винаги е по-бога
та с нови заглавия, но и с 
нови читатели. Това бе по
вод да се обърнем към Мо
мчило Андреевич,

делово настроен и от- 
на би-

дарнтели,

предметен каталог, по пора 
ди недостиг на парични 
средства, досега не можах
ме да реализираме тази не на Културно-просветната об

щност на Сърбия".
Ето. това с накратко за 

дейността на този библиоте 
ек- кар, инак отличен артистг 

п самодейния театър, който 
хиляди заглавия. себе си е втъкал в библио

текарския прогрес в Дими 
тровградекця край. Съглас
ни сме, както 
че библиотеката е 

на- ' гаиизъм“, където не
сумира само, ио и иновнра 

зведения, популярно нари- и креира, още 
чана художествена лнтера библиотекарят 
тура, а останалите 15 про 
цента е професионална ли
тература от всички облас
ти на човешкото творчест-

-мнло е онова, което полу
чих на 14 юни 1990 година 
в Белград:

Каква е била нейната 
активност?

— Библиотеката е органи 
зирала и различни сказки, 
на които специалисти са 
говорили пред гражданите 
за: селското стопанство, ку 
лтурата, просветата, наука
та, литературата и тлт. Ин
тересно е да се напомни, 
че тогава читалището е има 
ло подобна дейност, както 
сегашните народни (или ра 

университети.
. Както личи, още тогава до 
ста се е отделяло за обра
зованието и културата на

..Златна значка

обходима замисъл.
— С какъв книжен фонд 

библиотеката?
постоя

нно
зивчив ръководител 
блиотеката, 
блиотекар в Димитровград- 

откак съществуват пи- 
за тази инсти- 

любезният

разполага
— . Имаме 35 хиляди 

земпляра, относно прибли
зително 12 
От тях 15 хиляди са внесе
ни ог България, а имаме из 

Издателство

би-единствен

ско М. Аидрсевпчсани данни
Твърдетуция.

домакин просто ни смути с 
познанията си за библиоте- ч
чната дейност, а особено ботнически) 
за историята на димитров
градската библиотека.

— Кога е създадена пър
вата библиотека в този кр- народа, и при юва дос

организирано.
_ Кога станахте библиоте

дио. Обаче трябва да 
каже, че визата не е ма ра 
ботещите в библиотеката, 
мо се касае за лошо иаслед 

в библиотечната дей-

дания и 
„Братство“ в Ниш. След то 
ва от общия брой 85 
сто са белетристични прои-

на каза Моня,
„жив ор~ 
: се кон

повече чество
пост. е в постоя

нен контакт с читателите и 
им помага в различни обли 
ци на контакт с произве
денията. Не се касае само 
за образователна, но и вм 
питателна помощ, което за 
сегашния обществен момент 
е..съществено. В това се убе 
дихме.

Какво първо направи
хте?
_ Направих азбучен ка

на книгите, който не
ай?

— Знае се, че това е на 
правено през 1898 година, 
преди повече от деведесет 
години. Това са направили 
членовете на артистичната 
дружина, чието дружество
е създадено 1888 година, а на тогавашната
чиито членове-артисти със ка?
спечелените пари от теат-

талог
съществуваше и без който 
библиотеката не може да 
„живее“. Това бе твърде 
усилена работа, понеже ка 
талогът представлява основ
ният информативен инстру
мент за книжния фонд на

кар? во.На тази длъжност до
ма 15 януари 1967 го — Какъв е профилът на 

ползуващите книжния фо
нд?

йдох
дина. ,
_ Какъв е бил профилът 

библиоте- — Около 90 на сто са уче 
ници и студенти, а само 10 
на сто граждани. Ученици

Разговора води: 
д-р Слободан Василев— Изглеждаше твърде бе
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ЗАВЪРШИ ПЪРВОТО
ПОЛУГОДИЕ ОТ УЧЕБНАТА ГОДИНА

ТРИ СЕДМИЦИ ВАКАНЦИЯ
След много години двусе на гтА ' 

дмичиа зимна ваканция а.Двама ученика
тази учебна година учени- Отли™™СТ са,Лез' °Ч«,ки. 
цнте. от основното училище „а ™Т'Са 363 ™и 33ДО 
„Моша Пияде“ в Димитров Ьм ?п Добри 320,
град ще имат ваканция от Г„ ; сЗ-о ^ задоволителен 
цели три седмици — от 13 „ “-Най-добра парале
жеУГ тДо°ва4н!еВеТоТ'з,Га°е ~ВД 

* л^аб^ГнВа-0ПГ.

та° \'П1°4 УСП6Х 6 паРалепка- 
' ка Савова със

ИН МЕМОРИАМ рг -ут/ь,
ШЖ' . ■МЕГОДИ

ГЕОРГИЕВ ШШт
;- ■д-г5?- р

••
шпо тъчни, така че за 

преподаватели ~ 
рана допълнителна 

До товка.
Особен

ВСИЧКЕ
е организи- 

под го-

проблем са 
съствията на учениците и 
оправдани и 
През това 
ученици са

от

неоправдани, 
полугодие 705

На 10 януари т.г. пре
стана да тупти сърцето 
па виден човек — хума- 

народен 
обществен деен

каква новина, 
ученика в основното 
лшце наистина е 
ние, макар че това г 
ществено благодарение, че 
пет съботи

т1. сп- направили
II ЬОЗ отсъствия. Само 392 
са без отсъствия. Неоправ
дани са 1778, и* то главно 
от шести до осми клас или 
10,48 по ученик. В сравие-: 
ние със същия период на 
миналата

учи: 
от зйаче- нист, педагог, 

учител,, 
и. бивш директор на ди
митровградската , гимна
зия.

тШна класната Мари
ца лт~ средна беле 
мт'т 4'02, а наи-слаби са 
з=;лиЪ-С сРедиа бележка ^,^4. Най-добър успех по 
класовете имат 
от втори клас, а най-слаби 
са шести и седми

е осъ-

а.те са имали за 
отработили са 

една седмица. Втора 
нач в края на първото полу 
године сигурно. е и това, че 
от тази учебна година 
едната бележка, 
ща й общия успех, 
та и бележката 
ние на всеки. От

иаятия
нови- учебна година 

това е напредък, но 
1 пак е много.

учениците Със сълзи на очи, ридалия и скръб миоголю- 
. ден свят, близки и познати с иай-голямо достойнст

во изпратиха до вечния - дом на димитровградското 
гробище своя обичен и уважен съгражданин Мето
ди Георгиев. Главната улица просто бе тясна да по
бере всички онези, които в този 
желаха . да кажат последно „сбогом 
учител, директор, познат...

В аналите на димитровградското просветно де 
ло името ма Методи Георгиев винаги като лъч ще 

озарява всичко онова, което е било напредничаво и 
прогресивно. От млади години съзира цялата неху- 
маност на света, който го заобикаля и затова става 
симпазиаит на класиците на маркс-ленинизма, а чр
ез знания и обстойно познаване на света се бореше 
против всичко онова, което бе нехуманно и назадни 
чаво.

все
клас.в ср 

определя
що се отнася'^до препода 

В състава на училището вателите те през ваканция- 
работи и специална парале та ще имат семинар на ре 
Дка .за умствено изостана- 1 тонално равнище на 15-и 
ли деца, в която, има 17 и януари в организа

ция на завода за образова 
ние и възпитание 
ка Павлович“ от

се зачи 
за поведе- 

една стра
последен час по- 
*“ на своя бивш

I „Дрин-
иш.

А. Т

В БОСИЛЕГРАДСКА ОБЩИ
НА

Учениците 

на зимна 

ваканция

При тежки материални условия в навечерието 
на Втората световна война успява да завърши гим- 
славия отбива военната си повиност 1941 а пленен 
та на запасните кралски офицери на бивша Юго
славия отбива военната си повиност а пленен 1941 
от германската солдатеска като пленник прекар
ва няколко месеца в Германия. След завръщането 
си от Германия работи като висш митнически чино
вник в Македония. Със симпатии гледа на разло
женото Народоосвободително движение в Югосла
вия. Револтиран на нечовешкото отношение на оку
патора напуска работното си място, за да бъде от 
полза на новото време, което наближавало.

; ;й!Й11
Изява на членовете на драматичната секция

Зимната ваканция за сре 
дношколцнте ще трае две, 
а за.учениците от основно
то училище три седмици. 
Нма възможност група уче 
ници от основното училище, 
част от ваканцията да пре
карат на Стара планина в 
България.

на това кара всички да бъ
дат с по-добро поведение, 
но от друга води дотам, че 

' с много добър успех нап
ример, могат да бъдат и 
тези, които имат двойки.

Що се отнася до успеха 
в училището той е много 
добър — 3,71. От 1097 уче
ници в училището без ела 
би бележки са 867 или 
79,03 на сто. С една и пове 
че. слаби са 228 или 20,79

ученика от първи до осми 
клас. Те имат средна беле 
жка 3,46.

Що се отнася до улесне 
нията на учениците през 
тази учебна година, То е 
дотолкова,/че те сами (на 
доброволен 4 принцип) се оп 
ределят за секции и така 
нареченото изборно обуче
ние. На ниво на училище
то е оценка, че но матема
тика знанията не са доста

След освобождението на Димитровград посве
щава се на просветното дело. Става учител в род
ния си Гоиндол. Раздвижва широка културно-просве 
тйа активност между младите в селото. Участвува 
па различти окръжни и републикански съревнова
ния. Успехът в училището ме изоставя. Полага прй- 
равиителен учителски изпит. Класира се като добър 
педагог, дидактпк и практик. Става уважаван от сво 
нте ученици, дехните родители, обществената среда. 
Не се задовлява със степента на образованието си.

Съгласно утвърдената про 
грама за работа, от днес 
учениците от основното и 
средно образование в Босп- 
леградска ибщина са на 
зимна ваканция. За учени
ците ог средното образова
ние тя ще трае две седми 

. ци до 41 февруари, а за уче 
ниците от основното учили 
ще три, до 11 февтуарн.. И 
докато учениците от сред
ното образование, зимната 
ваканция ще прекарат по 
домовете си, някои може бм 
ще използуват да посетят 

инкасанти, пощенски услу свои близки, и роднини или
ги, административни ра- приятели във вътрешността,
боти, дори и гробарски ус за група ученици от оснон-
луги. А цялата кооперация мото училище има възмож-
в Пирот, значи с клонове- пост част от ваканцията да
те в Бела Паланка и Дими- прекарат в зимния турне-
тровград, месечно прави об тичсски център „Цетро-
орот от 3 500 000 динара, .хан" па Стара планира в
В рамките на клона • в Ди- България. Именно, директо-
митровград работи и кон- рът на усилищсто, ВЛАДИ-
цертна агенция „Попиша- МИР СТОИМЕНОВ им уве-
вие концерт“, а запланува- доми, чс се предприемат ме
но е и откриване на банка рКи посредством „Власи-
за кооператорите.' Заплану па-турс“ група ученици да
пано е също клонът да се заминат и част от вакаици .
занимава с изкупуване па Ята си да прекарат в посо
вторични суровини, но е / чеиия зимно-туристическн

Проблем да се обезпечи със( център, където 7-дневио пре
биваме струва от 1900 до 
2100 динара. Стоименов ка- 

межд^ учениците 
от боснлсградското,

Записва задочно немска филология на Белградския 
унпверзитет. Чрез работа е успех задочно дава и ну 
жннте изпити. Става гимназиален учител в димит
ровградската гимназия. С успех преподава немски и 
латински език. Ползва се с авторитет между 
те п възпитаниците см. Бива избран за ръководител 
па училището (директор) н па тази длъжност оста
ва повечето от две десетилетия. За показания успех 
и учебното дело, за организиране дейността на учи
лището, младежките н други възпитателни активно
сти става лауреат па републиканското признание 
(емблема п диплома) „25 май“.

МЛАДЕЖКА КООПЕРАЦИЯ ДИМИТРОВГРАД

Още една успешна 

делова година
колеги

Като клон на 
та, Младежката копер^ция 

Димитровград започна, да 
работи през 1986 година. Ог 

' тогава до днес през нея ве 
че са „минали“ над 500 бе.7 
работни младежи и девой
ки от Димиитровградска об 
щина, а годишно копера- 
цията има по 200 члена. Ка 

осведоми ДРАГОЛ-

пиротска

в Като директор па гимназията влага всичките 
сп сили п умения като непосредствен ръководител 
па учебното дело да внесе нови н съвременни ме
тоди па.обучението, настоявайки теорията пряко да 
се сврпкша ,с практиката; да се оборудват кабнпети- 

н съвременни учебни средства постоянно 
да се обезпечава нужния професионален кадър, да 
се развива двуезичното възпитание и образование 
интернационалния дух между учениците, да се съз- 
дадат .пори условия за работа, като при това влага 
целия свой жар и саможертви за построяване 
ново училище.

те с пови
кто ни 
ЮБ ПЕЙЧЕВ, самостояте
лен референт ий клона в 
Димитровград, през изтекла 
та 1990 година младежката 

в Димитровгр на
кооперация 
ад е направила оборот от 
1 600 000 динара или толко 
ва пари са изплатени на 
тези, които посредством ко 
операцията са работили за 
почти всички фирми в гра
да. А работата има за всич 
ки — от тези с основно (и 

тези с

Димитровград, димитровградското средно учи- 
иан-блпзките и познати на Георгиев винаги в

тветси склад.
лище,
неговия образ ще имат човек, който красеше добро- 
та, истина и вяра в бъдещето. Името на

просветен деец от този край.

В кооперацията се надя
ват, че и тази. година гол- както

брой безработни от Ди така и от лодведомствспи- 
митровград ще заработят те училища, има ученици 
някоя пара Посредством ко които хе интересуват за зи 

въпреки фак- муване ш Стара планина.
а дали зимуването ще им сс 
осъществи преди всичко за 
виси от по-нататъшния ход 
ма организирането.

зва, чс
Методи Ге-

ям винаги 
пе иокодс-

оргиев, като 
ще бъде за пример па младите и ндваин 
пия.

без) училище, до 
дипломи па отделни факул 
тети. В зависимост от рабо 
тата
заработи от 200—600 дина
ра. А работи се всичко, от 
копаене на разни канали,

операцията, 
та, че от скоро в Димитров 
град съществува

димитровградска мл 
адежка кооперация.

Кирил Т. Тодоров
самостоя-всекиднсв/ю може да

тслиа
м. я. ч.А. Т.
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ПО-ЧИСТ ДИМИТРОВ-Г РЛДзл

Много пари, мално чистота
Всс пак- тона по беше про

за 1991Да ли Димитровград пр. 
еч 1991 година ще бъде по

пе зависи о-1 
предложената от „Комупа
лци“ програма, ио от това 

пари иредиа.зла-

в програмата
бъдат посочеличка

година да 
и онези улици, които мико- 

чИстени или мие-
•чист или пс

га 1 1С са 
пи пито за това има изгле
ди! Това все пак не пречи 
същите улици да се намо 

програмата за Г>91 
контейнерите и за

не се и разпит 
така; както е ггре

колко има 
чени за това. „Колко пари 
тоЗгкова музика" 
нашият изрод, 
обаче, а въз

— казва 
В случая 

основа па раз 
мнозинство-

рят в 
година, 
напред да 
редовно 
двидепо с програмата, око 
ло тях винаги да има бок-

иекваппята па 
То членове* па Изпълнител
ния съвет, личи, че са мно 
го пари, а малко 
та. Понеже, както изтъкна 

Обшип-

— чисто- и всичко това вге 
бъде заплатено от

лук... 
пак да 
гражданите.

Програмата всс пак е при 
ста, но само като опгима \- 

' което може да се на
прави. С отделно споразуме 
ние между „Комуналац" и 
Фонда за комуиалгга дейно 
ст ще се иронизира какво 

се работи (чисти) и на 
коя йена. Обаче, като се 
има предвид, че предложе
ната програма 
..2 площите на граничния 
пункт) е „тежка“ над 15 ми 

динара (!), едва 
може да се очаква Димиг- % 
ровград да бъде по-чист.

папредседателят
ската скупщина (които при 
съствува па заседанието па 
ИС, проведено па 10 януа
ри Васил Милен, е очевид

но хигиената в града е 
ниво.

на,
по,
па незадоволително 
Факт е 'също, че комунал
ното предприятие през пос
ледните две години до зна 
чмтелпа степен е оборудено 
с необходимите машини и 

достатъчни

ще

Снимката е спомен от една отдавнашна сватба в ма- 
Богослов трап недалече от Босилеград. Знамето с за-

агнешкн
Сватба ри 
от Богослов 
трап

(без чистенохала
кичено с големи ..кукурушкн", старците носят 
калпаци, бабите еа облечени в обикновени сан, а жени
те и девойките в казмнрнн сам. Невястата, пременена в 
нова казмирна сая, носи голяма мрежа на главата, а мла
доженецът е облечем » пови камгар-дрехи.

С1»оръжспия. 
градът да бъде много 
-чист, отколкото е- сега. За 
що това и не е- причината 
вероятно е в несъответната 
организация па работата на 

' самото предприятие и в ре- 
.дица субективни слабости.

напо

лилиона

VV
4 еп-А:'

Фамилия А. Т.К& йшж*! 1-. Караланджини
1 На-

селските събори и 
в миналото фа- ЬОСИЛЕГРАДтържества 

глнлннтс са се събирали на* 
| едно място да разменят но 
1 вините и плановете си, да ПРОБЛЕМЪТ С 

ВОДОСНАБДЯВАНЕТО
ПРОДЪЛЖАВА

т,, си попу7:казват за едно-дру 
го. Накрая ъа се фотогра
фирали за спсмеп. На тази 
снимка е известната фами
лия Карапанджнни от село 
Долна Лнсина (Босилеград 
тко). Красив^ гостоприем- 
г;:. прочути джуглбушлии, 
кеменджпп, големи оронгри 
ци...

'
М|

• • »
■ ,'«^'5

. У ЬО в кръга на дървообработва- 
и Райчиловцн с телното предприятие „Бор‘, 
вода от по-дълго където над водопроводните 

об търби към село Райчилов- 
не само пасе ле- цц е построена сграда и г»о 

правните тук са почти не
възможни. Всичко това, се 

построен преди казва в информацията, изн 
еква "големи материални 

в средства, конто предприяти 
ето няма. Примерът, че за 

на населението. пързите 10 месеца за разли 
не може да задоволи потре чии видове поправки са из
бите. Отделно през летния разходвани 230 000 динара,
период, когато нуждите за а осъщественият доход от
вода са и най-големи, а .но водопровода - съвместно с-
всичко личи, че този проб- изхвърлянето на боклука
лем и занапред ще бъде ак възлизат на 399 000 динара,
туален. Впрочем, гова бе потврждава това. В „Услу-
констатирано й па послед- га" подчертават, че изходът
пата сесия ма Общинската е в подмяна на най-критн-

. скупщина, когато мел*ду чиите места на търбите ог
другото предмет на разис- ПВЦ с железни, които са
кване бе и информацията, по-отпорни. За целта, каз-
изготвена от страна ма ко ват. са необходими около
муналио-услужното пред- 50 000 динара, 
приятие „Услуга“ във връз 
ка с този проблем.

В информацията и в ра
зискванията, които стг/-\\ка през летния период, когато 
по този въпрос се изтъкна- много домакинства покрай 
ха два основни проблема: домашни потреби същата
нецелесъобразно харчене на ползуват и за напояване из 
водата и редица пропуски ходът е в по-остри наказа

телни мерки, по-голяма це
на и активизиране на вси
чки вади, от които биха се 
напоявали полето и гради
ните.

Водоснабдяването ма 
силеград 
1111101111а
време е проблем, кошо 
ременява 
името, по и всички общип 
ски субекти. Градският во
допровод, 
десетина години, когато бе 
хваната част от водата 
село Извор, с оглед на уве
личението

Ринат сняг 
/ на Власи на

::П Тази снимка с направена 
| през 1958 година. Тогава, а 
. : ч пс късно, големите
I на Власиискотс ^лато и на 

„Стара граница“, между Бо 
и жица и Власина 
ВЯ мата откъсваха- 

ски трай от света.
■ хсрата от този край бяха 

НЦ принудени
Е9 Власина и да ринат снега, 

7~: пътя поне

СОСПИ

през зн- 
сплеград- 

Затова
Бс

пада отиват

да освобод 
’ за няколко дни.
за

Стсяп ЕВТИМОВ
.у

ОПАКОТО НА ВЪПРОСА

ПРЕДДВЕРИЕ Когато пък става дума за 
нецелесъобразното ползува 
не на водата, преди всичко

отвори казино, „заведение“, в 
събират комарджии да играят разни ко- 
марджийски игри. Съвременните автома
тични машини празнят джобовете на ле
комислените, на тези, които търсят, как- 

„хляб без матикаЧ А всеки 
знае, че тези игри са порок, от който 
почти е невъзможно човек да. се откаже.

Последното самоубийство в града^ е 
само последствие, едно от миогобройии- 
те. Вече има хора, изгубили в казиното 
цяло имане, има хора, които са останали 
без работа, защото са оставили общест
вени пари в казиното, има хора, 
там са оставили парите на приятели, род- 

Така ?а "мнозина казиното 
преддверие на пъкъла. Тези, които 
гат това да издържат, вече са там — в

което сеПрез последно време Димитровград 
все по-често се намира в „черните хро
ники“ на отделни списания и вестници.

и околията започ-' Все по-често в града 
наха да се случват убийства, самоубий
ства, побои в кафенетата или на улици
те — неща, които доскоро бяха странни 
на този мирен град. За тези явления и про 

естествено има и причини. Една от 
някои насоки

при изграждането на водо
проводната мрежа. Именно, 
още по време ма изграж
дането, изпълнителят па ра 
ботата е направил редица 
пропуски, които сега, а и На 
занапред ще предизвикват 

- големи и чести дефекти. щина, 
Покрай това има и редица

то се казва,

заседанието , делега
тите на Общинската скуп- 

потърсиха о гговор 
докъде е стигнала акцията 
за допълнително водоснаб
дяване, на* което след рази 
скване на. няколко .делега
ти, бе взето решение за сле 
дващата сесия компетент 
ните органи да изготвят об 
стойна информация по то
зи въпрос.

яви
тях е, че Димитровград в 
бързо приема някои „постижения“ на 
ремената цивилизация.

С демократичните .промени 
вото, със свободна пазарна 
надявахме се, че и Димитровград иконо
мически значително ще напредне. Очак
вахме прилив на чуждестранен капитал 
за развитие на стопанството и туризма. 
И наистина той дойде в гостилничарско-

„Балкан“.

съв

в общест- 
икономика

технически неправилностн. 
предизвикващи съответни 
дефекти, които трудно се 
премахват. Още повече, че 
не рядко се чувствува и 
недоимък на съответни ре
зервни части, преди всичко 
вентили и пр.- Отделен и 
това голям проблем пред
ставлява и честият дефект

които

стана 
■не мо

мини.

пъкъла. -
Да ли наистина ни трябваше това?

А.Т.-туристическото предприятие 
На границата, в комерческата зона, с..

М. Я.

\
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ШчвдЩГк!)
по водна топка

Югославия първа на света
НИ®

г
СЪОБЩЕНИЕ

Националният отбор по 
водна топка на Югославия 
сцепели тези дии в град 
Перту, Австралия, първо 
място по водна топка. Пър- 
вото МЯСТО 
беше

Умоляваме всички абонати на в. Братство" 
сп. „Мост“ и детското списание „Другарче“ да 
издължат абонамента си за изтеклата 1990 година. 

Сумите внасяйте на следната джиро-сметка: 
НИРО „БРАТСТВО“ 62500-603-9529 — СДКи златен медал Ниш, катоТ посочите за кое от изданията на 

НИРО „Братство“ изпращате парите.
Годишните абонаменти на нашите издания 

за 1990 година бяха:
— за в. „Братство“ — 100,00 динара,
— за сп. „Мост“ — 60,00 динара и
— за сп. „Другарче“ — 50,00 динара..
Четете и разпространявайте изданията на

НИРО „Братство“!

извоювано вI? I оспорва-
- и равноправца борба с 

отбора на Испания 8:7 (2:2 
1;1. 2:1, 3:3). Нашите 
чи по водна, топка 
рн път са световни 
дм. Инак, през 1986 
в Мадрид, те 
вата титла. .

По повод спечелването нз 
титла световен шампион по 
водна топка, председател
ят на Председателствбто на 
СФР Югославия д-р Бори-, 
сав Йович им

Н игра- • 
за вто- 
първеи- 
годииа 

спечелиха пъркИЯ»
■ ;.;Л,

V УШ

джевавмишия. ямотправи чес
титка, в която между дру-

ТЪЖЕН ПОМЕНтото се изтъква, че те по 
най-хубав начин са пред
ставили Югославия, като 
още веднаж са потвърдили 
че са иай-добри на света.

В неделя на 27 януари 
1991 година се навършава 

ЕДНА ГОДИНА 
от смъртта на нашия скъп 
И никога незабравим съп
руг, баща и дядо

Тържество след втората по ред победа

Александър 
Димитров 
- Лека

лусезонГРАДСКИЯТ ОТБОР през есенния ПО-

Имаха н добри игри ИЗ ЦЕНТЪРА ЗА СОЦИАЛ 
НА РАБОТА В БОСИЛЕГ 
РАД от с. Било, Димитровград

ско
Ако направим кратък пре 

глед на завършения есенен 
сезон от тазгодишното фут 
болно първенство в Между 
общинската 
визия Враня група — „Юг“» 
където футболният отбор 
„Младост“ от Босилеград се 
класира на 7-то място, мо
же да се заключи, че и по
край слабия пласмент

С декем
врийските 

принадлеж
ности и
рашка

Йелашница, когато босиле 
градските футболисти изво 
юваха убедителна победа — 
победиха с резултат 10:0, а 
Раденко Захариев отбеляза 
дори 7 гола. Между по-до
брите игри, може да се на 
реди и срещата с футбол
ния отбор „Минералац“ в 
последния кръг, когато бо- 
силеградският отбор отбеля

На тази дата в 10 часа 
гробищата на с. Бил 
съствуват на помена!

Времето минава, но никога не ще заличи Твоя лик 
човеколюбив и обич.
Опечалени: съпруга Тинка с децата.

ще дадем годишен помен на 
Каним близки и познати да при-!°

футболна ди-

ТЪЖЕН ПОМЕН

На. 24 януари .1991 година 
се навършава една година 
от смъртта на нашата мила. 
майка, тъща и баба

. 1

ТОДОРКА
МАНОВАДо края на този 

социално застрашените ли 
ца в Босилеградска 
на ще получат 
ските сп принадлежности, 
които не са им лристнгна- 

лип-

месец

от Димитровградобщи- 
декемврнн

ли па време поради 
са на финансови 
ва. В Центъра за социална 
работа в Босилеград под
чертават, че заедно с 
зи принадлежности па со
циално застрашените лица 
ще бъде заплатена и 70 мг! 
сто от разликата за апри* 
—май, юни и юли 1990 го- 

(от август до ноември
целокупните

средст-
На 20 януари тази година в Ц часа ще 

годишен помен на димитровградските гробища, 
близки н познати да ни придружат.

Опечалени: дъщеря Миряна, син Георги, внучки Габи 
и Милена, снаха Румяна н зет Слободан.

дадем едно- 
Каним

те

за победа от 6:4 , а Радсн- 
ко Захариев 3 пъти залюля 
мрежата им. Обаче, имаше 
и твърде лоши срещи,

що бе срещу отбора

босилеграотделни срещи, 
дските футболисти показа
ха и добра игра, и с мал
ко по-голямо футболно ща- 

съберат
ка-

кто
„Младост“ от Сувоймица н' 

боси-
стие, можеха да 
още някоя точка, а с това 

Ме-

дииа ТЪЖЕН ПОМЕНса получили 
си принадлежности). Оста- 

разлика (30 ма сто)
първия кръг когато 
леградскитс футболисти 
претърпяха най-тежко по- 
ражение. „Получиха“ 6, а 
не успяха да отбележат пи 
то един гол.

и по-висок пласмент, 
жду тези срещи трябва да 
изтъкнем футболната сре- 

летия кръг, с футбол 
отбор „Челик“ от Сур- 

дулица , където босилеград, 
ските футболисти въпреки, 
че загубиха с тесен резул
тат от 2:1 показаха твърде 
добра игра и изненадиха ие 
само любителите па футбо
ла в Сурдулица — Бело По 

самите футболно-

На 10 януари 1991 годта 
почина нашият мил съпруг, 
баща и дядо

5Iпалата
за посочения период е под 
въпрос. Тук заявяват, 
и тя ще им се изплати до 
колкого за целта се обезпе

«4
чсща в 

пия МЕТОДИ
ГЕОРГИЕВчат средства. ай-

Фактите говорят, че боси 
леградскитс футболисти умс 
ят да играят и да покажат 
добра- футболна игра. Лии- 

им обаче отговорност,

В Центъра за 
работа, в когото преди ня
колко месеца бяха въведе- 

мерки, по-

соцпална
I професор в пенсия и бивш 
I дългогодишен директор на 
| димитровградската 
I зня.

пи извънредни 
настоя щем се върши реви
зия на документите па сонм 

По-точ

«к&1 гимна-сва
което през пролетния нолу- 
сезом трябва да премахнат 
и естествено и резултатите 

бъдат по-добри.

ле, но и 
ти. Друга също така с до 
бра игра сс- -показаха сре
щу едиоимеиия отбор ог

ално застрашените, 
но казано, върши се комт- 

всички ползува 
помощ (пок- ...1.

Иеговнта смърт е голяма загуба за нас, но ние сме 
горди, че имахме прекрасен съпруг, дядо н прадядо.

Благодарим на всички заети в Здравния дом в Дн- 
уенлнята да помогнат, отделно на сестрата

им ще V-!рол дали 
щи социална 
рай другото от Центъра до 

окло 120 души ползу- 
социалиа

А сега ето и есенната табелка на групата:

8 7 0 1
8 5 2(1) 1 
8 5 1 2
8 4 0 4
8 4 0 4
8 3 1(1) <»

3 0 5
8 2 0 6

I 0 7

' 1420:5 сега,
ваха постоянна 
помо) и занапред ще имат 
този статус или пък нови
ят закон за социална 
щита: па семейството 
някои досегашни , „социал- 

случан“ този статус ще

Челик 
Синджелич 
Железничар 
Минералац 
Младост (Сувойи.) 
Бури ми
МЛАДОСТ (Босия.) 
Младост (Йелаш) 
Раднички

1!26:16 
22:13 Ю
23:22 - 8
26:22-2 6
15:23-1 6
24:24-1 
13:34-1 
11:25

мигровград за
Милица, която до последен момент се трудеше да облекчи 
последните му минути от живота.

Семейства Георгиеви, Антови н Йоваиович.

за-
нй

58 3 пи
2 отнеме.8 В. Б.М. Я.
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7{\т\\\\С&М&У? * СаТиРа * забава ж
>\г \ду/;Моля,

без
докачение

СЪВРЕМЕННА БАСНЯ

ПРОТЕСТ
НАСЛЕДСТВОЦарят па животните, Лъ тни 

вът, тези дни получи 
бърза йота писмото-про~ 
тест от Хамелеона. Изнеиа 
да се много, че Се обажда 

. тъкмо Хамелеона, който е 
известен сред животинския 
свят но способността си 
твърде бързо да се прнспс 
собява към всяка обстанов 
ка, среда и ставащи поч
ти светкавично прЪмени. За 
туй отвори писмото-проте
ст и зачете наглас:

„Царю на животните! Об 
ръщам се към вас не с мс 
лба да йе защитите, по за 
съвет. Вие отлично знаете, 
че аз имам удивителната 
способност да Се приспосс 
бявам към всичко н всеки 
Станах дори класика в. ли 
тературата по това си свой 
ство. Аз не се сърдех, пре 
сто вършех си работата, 
така както зная.

Отскоро обаче, царю н? ' ми - 
животните,' се чувствувах» ски!“ 
застрашен: това мое свойс 
тво придобиха много живо

четнрикраки, па и 
доукраки. Ето например 
иай-лукавата Лнсаиа и пан 
страхливия Заек сменяват 
козината си щом се проме 
VIII времето. Тъй като за
духаха много разнородни 
ветрове, .животните, конто 
ме подражават, усъвърше 
иствуват свойството си на 
пр» юпособява 11е дотол кова 
че аз се страхувам, царю 
честити, за своето еъщест 
вупане. От ден на ден се 
множат толкова „хамелео- 
повци“. че аз изпадам в на 
инка. Научете ме, какво 
да правя!“

Царят на животните да 
лго мисли, събра царския 
с !>вет, заседаваха, обсъж
даха, договаряха се и най 
сетне решиха да отговорят 
на Хамелеона е едно пзре 
чение:

НС
МОЖЕ И С РЕЙС

Е, мо) побратими- Да

Я « даГЛТмоМ *—■ .
Наш старта, .^бавТ^посил'Ишъл

ЗКУМ ,"сГмЛ^ Гда сЛтрпс, Живея 
,<■ газдсисйи. Живея }е како ^е гея.

Отмшел драговитчанип 
в Белград ирн роднина. Го
стувал що гостувал н дош
ло време да ен хоин е и 1ак. 
Тъй като роднината живо-

ва

ел далеч от гарата, 
трябвало да 01 иде с рейс. 
Чакал той па спирката, ча 
кал, по рейса зл към гара
та никак да пристигне. По 
едно време идва рейс о пад 
ние: „Нови Белград — Ко- 
пярннк".

дотам
I а

К-ш славимо, оп позове гояемо гос)е. Свирци
те емире, ОП и' дару.|с. Мяадиша игра., Иако )е Д>-

сваку слику се уозбшьил к о прасе на мързло.

Бил )С и
ИУ ногу бил сакат, а увек 
живииу. Мора да су друБи утеиува.ш

— Колко е глупа V .моят 
роднина, помислил ек драго 
витчанпиът. Живее в Бел
град, а не знае чс :>а , Ко- 
нярник“ н.ча рейс, та мене 
ме праща па влак“ Качил 
се па рейса п литна I ; а 
— Копярппк (квартал в

яовш^а. ^дваадешеДе^^^ 
за 1ьега. 

богатство. Не]е„II към новите хамелсо- 
отиасяй се хамелеон • Белград). бил Смо™ рГбота^!>е]еДбЩ1Дбъш^ни акъдан, а па 

су се сви од гьега (ВДали к о од зло куче. х
БАН БАНСтефан Николов то.

Остаре он. И, к'о сваНи стар човек поче да 
ветре 1 е. Пред крал, леже. Дошло време да му Ьог 
суди. Одузе му се ]език. Укъльи му се нога. Утен- 
чи се, бре, а не може да л'цне. .Гсдна баоа оеше 
рекла: „Мора да ]е млого грешан“. После, сирота, 
беше негде штукла.

Разговарят двама лимит- 
ровградчанн:

— Какво е подобието ме
жду Димитровград н За
греб?

— ? ! ? —
— Загреб има Ьан Йела- 

чпч, а Димитровград Бай 
ЙелГшн!

АФОРИЗМИ
Целу зиму се од душу растав.ъал. Ако ]у 

уопште имал! У пролет, рече: „Кокгьъц!“ То] му 
]е била послеггьа реч. Ми, депа гьегова, викамо.- 
Слъзс течу к’о Ьнша.

На са’рану до]доше гоца .ъуди. -Умърл голем 
домачнн. Не]е то] шала.

* Съвестта, разбира се, е. нужна, но преди това трябва да 
задоволяваме своите потребности.

* Глупаво'е да играеш по чужда свирка, ако не разчиташ
след време да станеш нейн собственик.

* Капаците ограничават кръгозора, но за • сметка на това 
конете не ни гледат 'накриво.

* За да накарате жена ви да готви в къщи, трябва първо
да я заведете няколко пъти на ресторант.
* Ако кучетата научеха да говорят, те щяха да се отучат 

да въртят опашките си.
* Вкаменената мисъл — това също е хладно оръжие.
* След като човекът е надарен с разум, естествено е да 

има и надарени.
* Нищо, че тъпча на едно място — по-важното е, че дър

жа твърдо на своето.
* Моят дом — моята крепост: на когото искам, на 

го давам под наелъ
* Ако не знаеш кому да-се оплачеш, значи доволен си от 

всичко.

ПРЕСТРОЯВАТ СЕ НАВРЕ
МЕ

Тугу]емо. Жали.мо га. Е! До]де време да нде- 
вндимо какво ни зе остало у на-II в Димитровград, както 

и почти в цяла Сърбия, Бо 
жич бе неработен ден за 
почти всички предприятия. 
Но не и за тези в ..Комуна 
лац“, конто рамо сутрината 
започнаха да мият улиците. 
За разлика от друг път, то
зи път измиха пай-г.апред 
улица „Христо Ботев“, коя
то води към черквата.

Престрояват се навреме, 
казват досетливите днмнт- 
ровградчаии.

суд, да
следство. Сто]имо п усмърцамо. суди]а прочита: 
„Покорш 1осив у наследство ви оставил — 
дугови!“ Како, бре? Еве како: он ^е узимал голе- 
ме паре на за]ам -— од Зайка, Петка, Светка... 
Кад набро]и сви дугови, соба ни се завъргс нао
коло. Леле! Па, о н ни аметом задърнил!

мо на

Сестре ]еднъг стурише църне тами^е. Слсвен- 
ка рече: Да чу да се оделим!“ Алта рече: Ч 
чу!“ Мака гьурава само Ьути. 1а погледа' у бра
та Горчу: Он рече: Да чу да останем у згцеднн- 
цу. А оне мож’ да се деле, ^ербо ]е Словенка узе- 
ла и штрикаЬу и шнваЬу машнну, а Акта ]е нрн- 
сво]нл на^убаве гьиве..

1а реши' да кажем матери какво су наумне 
Словенка и Анта. Мати беше дознала што башта 

със друЬе жене, алн кад во] ]а- ка
за' за Словенку и Анту, она закука, па н’поче мо
ли: „Немо]те куйу да ми растурате! Немо]те мо- 
]е млеко да погазите! ...“ 1ок! Нече Словенка и 
Анта ни да чу]у. Море, чък н слуга ШиЬа оче 
да се одвощ, н то] със мираз! Белйнм му то] 
обейал наш башта, 1оснв. Да Бог саЧува!

И, тека, съг само мати. Горча и ]а бринемо 
за куЬу — и баштини дугови. Народ 
]‘е, па поче и да ни кара. Улазе у наше нлше к’о 
да су шина башгшпДа. Подносе Словенку и Ан
ту да че им навацису^у за иекаквн Лев ронещи, а 
оне само бланта]у.( А слуга Шнйа се поиаша по 
наше поле к'о да щ ом газда.

1а и Горча веч не можемо да гледамо баш- 
тиие слийе по наши дувари. 1едън дъи че и' сту- 
римо, сцепимо и върл»имо, да н’ ветар разнесе на 
све стране. Нек иду тамо куде )е 
гостувал. Да види свет каквог’старе]у смо имали.

него

А. Т.Стефан Манасиег.

има чел»ад и
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