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С \^каз на президента на 
СФРю Йоснп ьроз Тито О! 
14 февруари 1975 година из
дателство „Братство“ е удо
стоено с Орден братство и 
единство със сребърен ве- 

, нец за особени заслуги в 
областта на информативна
та и графическа дейност.и 
за принос в развитието на 
братството и 
между нашите 
народности.

НАРОДНОСТ В СФР ЮГОСЛАВИЯ единството 
"народи и

ГОДИНА XXIX * КРОЙ 1484
1 ФЕВРУАРИ 1991 Г. ЦЕНА 5 ДИН.

СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЮ _

Демобилизация Разгов°Ри за бъдещето 

у ш шгославияв Хърватско Тези дни интемзигно се провеждат разговори между ръководствата на ре
публиките за бъдещото устр ойство на Югославия и за развръзката на острата по 
литическа криза. Миналата седмица ръководството на Република Сърбия води та 
кпва разговори с ръководствата на -Черна гора, Босна и Херцеговина, Словения 
и Хърватско.Председателството на СФРю на заседание, кое- 

то се състоя на 2з януари 1991 година обсъди обстанов
ката в страната по случай реализацията на наредбата 

' на Председателството на СФРЮ от 9 януари 1991 година, 
дейността, която е предприета във връзка с това и на
прегнатата атмосфера, която е .създадена. На заседание
то присъствуваха и Анте Маркович, председател на 
Съюзния изпълнителен съвет, и армейски генерал Вел
ко Кадиевич, съюзен секретар за народна отбрана.

СЪРБИЯ — БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

ПЪЛНО СЪГЛАСИЕ ДА 

СЕ ЗАПАЗИ ЮГОСЛАВИЯОценено е, че е създадена атмосфера, която мо
же да предизвика сериозни вълнения, конфронтации и 
между национални стълкновения и затуй е необходимо 
да се вземат спешни и конкретни мерки, за да се из
бегне тази опасност и да се създадат нормални усло
вия за преодоляване на настаналото положение.

Във връзка с това Председателството на СФРЮ 
реши да повика на разговор ръководството на Републи 
ка Хърватско, което участвува във втората част на 
заседанието на Председателството на СФРЮ:' Д-Р Фра- 

Туджман, председател на Република Хърватско-д-р 
Жарко Домлян, председател на Събора и Йоснп Мано- 
лич, председател на правителството на Хърватско.

които са

та икономика със свободна 
размяна на стоки, идеи, тр 
уд, капитал, услуги, като и 
икономическа самостоятел 
ност и равноправие на сто 
ланските субекти.

Най-висшите функционе
ри на двете републики се 
съгласиха, че Югославия ка 
то обща държава трябва д? 
има единна армия. Освен 
отбраната, Югославия тряб 
ва да има единна външна 
политика, единна икономи
ческа и монетна политикас 
централна банка, единни ос 
нови на данъчната и мит 
ническата система, както и 
ефикасен контрол на монет 
ната и кредитната система

Делегацията на Босна и 
Херцеговина , смята, че Ар 
мията трябва да бъде ре
формирана, деполитизира- 
на н с национално избапай- 
снрана кадрова структура. 
Също така републиките тря 
бва да имат и териториал
на отбрана.

Делегацията на Сърбия 
смята, че ЮНА цялостно 
вече е организирана в уни
сон с принципите на нани 
оналното равноправие и за 
щитата на интегритета на 
Югославия.

Разговорите се състояха гален начин и чрез легални 
на 22 януари т. г. в Белград 
Делегациите ма двете репу 
блики бяха водени от пред 
седателя на Република Сър 
бия Слободан Милошевич 
и председателя на Председа . де развитието на демократ 
телството на Босна и Хер 
цеговина Алия Изетбсгович 

В по-дълъг и окровен раз 
говор функционерите надве 
те републики са разгледали 
въпросите, важни за бъде 
щето па Югославия, акту- 
алната политическа и иконе 
мическа обстановка в стрз 
ната, както и взаимните от

те югославски институции. 
Двете делегации също т<? 

съгласиха, че основа 
бъдещето устройство 

страната трябва да

ка се 
та на

бъпа

цията и националното рав
ноправие като предпоставка 
за общия живот в Югоела 
вия. Само с развитието на- 
демокрацията* която подра
збира национално равнопра 
вие, щс се обезпечи защи 
та ма универсалните човеш 
ки и национални права, на 
човешките свободи, пазарна

ньо

Задълбоченият анализ на причините, 
предизвикали взаимно недоверие, подозрение и напре
жение показа, че не съществува оправдание за предиз
викване на такова междунанионално 
Република Хърватско между органите 
Хърватско и Федерацията. Постигнато е пълно съгла- 
сие да се предприемат мерки, които ще намалят това 
напрежение. В този,дух е договорено на 26 януари в 
12 часа да се извърши демооилизация па резервния 
състав па милицията в Хърватско « ™РСменпо стс- 
пента на боеготовността на единиците на ЮНА да се 
съгтасГаТ редовните мирновременни условия. Така 
ше се създаде у^овие за нормализация на живота и 
премахване на междунационалните конфронтации.

напрежение в 
на Република

' -\

1 щ
сеСъвместно е к°«статирано, че п°едт“« Съгласно

дствието и съдебното Яел° ®оеН"^ш па Република сътрудничат с компетентните органи
Хърватско.

щ
•V,. шне- Штит

Срещата Слободан Милоше пич и Алия Изетбсгович
тт

система там 
мото функциониране 
вия и да се осигури мирен

иошения и сътрудничество 
между републиките. Изра* 

с пълно съгласие но 
запази 

като обща» дьр 
юго*

СЪРБИЯ — СЛОВЕНИЯ
ки граждани. СЛ0В1ННЯ УВАЖАВА 

ИНТЕРЕСА НА СРЪБСКИЯ 

НАРОД ДА ЖИВЕЕ 

В ЕДНА ДЪРЖАВА

зсио
становището да семежду Председателство-

113 Р^ма;на^нРричипм;
и да се реЧ'”™рат

договорът
то на СФРЮ°и ръководството^ ^ 
въз основа на който тря рието 
те за напрежението и ^хо‘ю.шигс условия и 
заключенията създаде н ]11Ш разговори
приятен климат за ио-шпагъш „ внедряване
шаване на югославската «риза и

обществени реформи.

Югославия 
жава па равноправни 
славски народи.

Разпадането на Югоела 
пия не с в интерес питона 
едни неин народ. Сърбия и 
Босна и Херцеговина 
сътрудничат взаимно и с 
другите републики на рап 
Iюправпи основи в бьдеша 
Югославия като обща и 
демократична държава 
равноправни народи и ре 
публики.

за разре- 
па нуж

ни?иитекз» тирада, .че в разрешаването 
на югославската криза тря 
бва да се изхожда от пра
вото на народите на само
определение, което с нищо 
но може да бъде ограниче
но, освен от същото право

на Разговорите се състояха 
24 януари т. г. в Белград 

Делегациите оглавяваха пре 
Република 

Сърбия Слободан Милоше
вич и председателят па Пре 

Репуб
лика Словения Милан Ку- 
чан.

Двете делегации комета*

на

дседа телят па
беше подВ разговорите

общото становище 
в Югославия 

се решават мир 
н демократи* 
а промените

по ле .

чертано 
чс проблемите 
трябва да 1 
нб, с договор
^"роведаг

дседателството па

(На 3-та етр.)(Иа 4-га стр.)
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и а насI по СВЕТА
ТЕЖКИ ПОСЛЕДИЦИВ ПЕРСИСКИЯ ЗАЛИВ ВОЙНАТА ОСТАВЯ СФРЮ е шрижена

паради ескалнрането 

на войната в Залива
Очанват се жестони 

сухоземни операции
Тел Авив Турция се ползува като мя 

от където американци
метода, с които 

невтните обекти 
военни це-

и поради 
наетата и 
се ползуват за 
ли, което вече причинява 
екологична катастрофа с 
широки размери. Нашата 
страна и занапред, като пр 

движе-

След иракското бомбардиране на Израел и

опади^тява^ч^войната1 '^уТрТ Н^ки 3&
нция пак подчертава, че ней»'"е Д°‘$3“ей? Саддам страни Саддам Хюсеии се
&ТсЯеТаз "капва „а противниците, че ще ти унищожи заканва, ^^ще 
изцяло . иа израелската

паСъюзният секретариат
работи на СФРЮ 

няколко дена
външните 
преди
изрази загрижие поради ес 
калирането на войната 
Залива, изтъквайки че. тсоп- 
тинуираиото и провокатив- 

обстреляне на Израел с 
страна на Ирак 

може да предизвика
разширяване на огъня с 

несъблюдаеми последици.

пак

в

отбрана
подчертал, че „Ирак с 
кидневните 
демия срещу 
адове е минал 
линия ма израелското тър
пение и че може да после 

военна интервенция и 
от страна на Израел“, 
на САЩ, и на съюзниците 
им, следователно и на Из
раел е ясно, че доколкс.то 
Израел се включи във вой 
мата повечето от сегашните 
арабски
на САЩ ще станат

едседателствуващ
на необвързаните ст 
се застъпва и води 

войната в Залива 
да прекъсне и проблемите 
да се решават на мирен на

все номистърът на отбраната 
Великобритания «като казал 
че великобританският „вое 
нСн кабинет“ приел реше 
ние Саддам Хюсеии да се

на нието 
рани, 
акции.

След ожесточените възду 
шни операции между Ирак 
и САЩ с коалицията си на 
скоро се очаква войната 
в Залива да се „спусне“ на 
земята. Американският ми 
пистър на отбраната Дик 
Чейни преди няколко дни 
заявил, че американските 
сили в Залива ще бъдат гс 
тови за жестоки . сухозем 
ни атаки срещу иракските 
сили много „по-рано пред 
края на февруари“. Но, кр 
айно решение за започва 
не на сухоземните опера
ции ще вземе президентът 
Джордж Буш, заявил Че?”

ракетни папа 
израелски гр 

червената

ракети от
опас

но

порази и във военно и в 
политическо отношение. Та два 
кава оЦенка предполага му 
лтинационалните сили, кс

Съюзният секретариат из 
разява голямо загрижие чин.И

ЗАЛИВЪТ С „ВКУС НА НАВТА“ ~гато започне сухоземна'*'
влезнат и на 

Ирак. То-
операция, да 
територията на 
ва обаче не предвижда, ре 
золюцията на ООН, с коя 
то само се дава позволение Навтното пвтно ще ,живее" 

през следващите 200 години
„привърженици“ 

нейнг
противници.

Ирак оповестява, че ара? 
ските и ислямските народи

иракските сили да се изка 
рат от Кувейт.

Всички мултииационал- 
не мислят

са готови да - тръгнат във 
война срещу американски
те, западните и

ни. ни сили обаче 
едно и също. Франция 
пример
че целта на нейното военне 
ангажиране е само да 
освободи 
кът на военния кабинет на 
френския президент 
рал Жак Ланксад заявил, 
че „целта на Франция 
е да се свали режима 
Саддам Хюсеии, но негови

Замърсената част на Залива не ще може да се запа
ли понеже наетата се е разтоварила на големи дълбочи
ни. Флората и фауната обаче ще бъдат изцяло унищожени

на арабските 
„предатели“ на цялото зем 
но кълбо. Това последвало 
след като Саддам Хюсеии

Същевременно добре ос 
ведомените великобританс 
ки източници твърдят, че 
първоначалната цел на вое 
нните операции в Залива’' 
(иракските сили да се изх 
върлят от Кувейт и на вла 
ст да се върне легалното 
кувейтско правителство) се 
га е иземнено. По-точно, твт 
рди се, че задачите на мул 
тинационалните сили в 3? 
лива е изцяло да унищо 
жат иракската военна ма 
шина . и да ^.валят презйден 
та Саддам Хюсеии. Според 
великобританските оценки 

- евентуално оттегляне на 
Саддам от Кувейт никога 
не ще гарантира сигурност 
на останалите страни в За 
лива, ако неговата армия 
остане каквато е сега. Та 
зи оценки потвърдил и ми

пак е повторила,

Преценява се, че навтното 
'петно ще „живее“ през сл 
едващите 200 години, 
само, че ще бъде унищоже 
на флората и фауната, 
тези страни 90 на сто 
потребите си за питейна во

Водите в Залива са все 
повече с „вкус на навта“.
Голямото навтно петно, за 
което в Пентагон казват, че 
е последица на „болен ум“ 
е голяма екологична катас
трофа. Иракчаните пък ка
зват, че водата се замърся- ' да обезпечаван от преработ 
ва поради . американските 
бомбардировки.

Кувейт. Начални всеки арапин и мюстолма 
нин, който загине в борба 
срещу силите на „голямата 
Сатана“, 
ислямски „сахид“, че е за 
гинал в името на славата 
на Алах.

Неад ми
провъзгласил за ноне отна"

те сили да се изкарат от 
Кувейт“. , Същевременно, 

той подчертал, че ключът 
дали врйната ще продължи 
или не е в ръцете на Хю 
сеин.

Какви са досегашните 
успехи и загуби на воюва 
щите страни 
прецизно ясно. Не е извее 
тно и не може да ,се пред 
види какво наистина ще С1 
аие занапред. Още повече 
ако се има предвид, че ня 
кои източници, особено из 
раелски и съветски твърд 
ят, че Ирак има биоложко 
и химическо

ка на морската вода, което 
достатъчно говори за „ирак 
ския екологическй терори
зъм“ .засега не е

Навтното петно „затрудня 
ва“ военните действия, но 
не може да се запали, попе 
же„в морските дьлбочнни- 
навтата се разтваря. Спени 
а листите казват, че огром
ното

Още в първите дни на 
войната Ирак започна с ра 
кети да бомбардира градо 
ве и обекти в Израел и 
Саудитска Арабия, в коятс 
най-много са стационирани 
мултинационалните, сили 

Все повече и територията на

АНТИВОЕННИ ДЕМОНСТ 
РАЦИИ ВЪВ ВАШИНГТОНпетно, което се нами

раме крайбрежието на Ку
вейт наскоро ще стигне до 
крайбрежието на Саудитс
ка Арабия и

оръжие, кое 
то може да предизвика ка 
тастрофални последици. „Не даваме 

кръв за 

нафта"

емиратите.

ПРОДЪЛЖАВАТ ВЕЛИКОБЪЛГАРСКИТЕ ПРЕТЕНЦИИ Неволята не е в това, че българската телевизия даде 
място на водача на една минорна партия, която на пос-
чеТеоТрги1в°не Гусамо^Гезда^ "°
оългарският печат дадеБългарската 

народност е изморена 

от „освободители"

и че
и дава голям публицитет не само 

на него, но и на други екстремни партии, какйито са Бъл 
гарската национал-демократична партия, Обшобългяп 
екмят съюз на Македония, Националният демократичен 
форум. Съюза на преселниците и т.и. Нима не 
доколкото последва логиката, на историческите 
ки права и не се признават съществуващите граници вп- 
хорът на войната би можал да захване всичкк контиие 
пти, а особено Европа, по-специално Балканите

Учудва как такъв публицитет се дава на отричане
п то иа македонската нация и на отворените таиГ™
Българската телевизия в своята неотдавнашна удар- претенции по време когато балканските 

на информативна емисия даде пространство на лидера на усилия да станат активни участници в полп™пй
Наиионал-радикалната партия Д-р Иван Георгиев, който Р°пейски процеси и своите отношенио пя ец" ' цията имало е
изнесе своите екстремни възгледи за войната в Залива ху принципите на Хартата на Конференпиптя ВаТ
като тези решения пренесе на балкански ■ обстоятелства. ска сигурност и сътрудничество ф Р ц а
Давайки подкрепа на Саддам Хюсеии, Георгиев изравни зачитат и укрепват човешките 
неговата анексия на Кувейт с историческите права на нй групации.
България към Македония и западните покрайнини. Да Когято п-к* ^ „
припомним, под западни покрайнини в българската исто ните западни покпяйнит 3 населенИет° на така нарече- 
рнография се подразбират териториите на днешните Боси числящи се към ^™ИНИ става дума предимно за 
леградска и Димитровградска общини и части от Сурду ™ осв^божлени^ българск-а народност _ то е изморено 
лишка и Бабушнишка общини, които въз основа на Ньой- но с което "може п от различни освободители и единстве- 
ския мировен договор от 1919 година — след поражение- ничество и съгласи е да бъде мост на сътруд-
то на България през Първата световна война — са припа ни пя «ш Д°бРосъсеДски отношения между двете стоа 
днали на Кралството „а сърбй, хървати и словенци. Р "ежГи'поГтГ^коГ'Та^п^б~ -л,
лпптип ГгаплТ"“-Водачът на Национал-радикалната — тъкмо неотдавно бяха премахнати ' Д3 пригюш,им,партия, не само че пряко се противопостави срещу офици 
алното изявление, което само ден преди това в същата 
емисия даде президентът на Реп убликата Желев - 
България дава пълна подкрепа на резолюциите на Съвета 
по сигурност, включвайки и резолюцията 678-но 
ва възможността да изрази отворени 
тенции към Югославия.

ПРЕД БЕЛИЯ ДОМ ДЕМО 
НСТРИРАЛИ ОКОЛО 75 
ХИЛЯДИ- ДУШИ

е ясно, че 
и етничес-

Преди няколко дни пред 
Белия дом се проведоха 
най-големи демонстрации от 
виетнамската война 
ес. Според

до дн- 
данни на поли 

най-малко 
75 хиляди души,-т.е. три пъ
ти повече отколкото 
по-миналата седмица, 
ред
заторите обаче 
150 хиляди 
Демонстрантите са 
лозунги, с които са

вър
за европей- 

която подразбира да се 
права на всички национал-

пр,ез
Спо-

твърдения на органи- 
имало е 

демонстрант*!.
носили
изтък

вали несъгласието си с по
литиката на насилие на ам 
ериканската 
ия в Залива. Те 
зали, че има 
иракската

администрац- 
не са ка- 

бенование и 
окупация на Ку 

веит, но са подчертавали 
че този акт е можал да се 
реши на

Националните права, който има бългаискагя
Ц-е I
съседски отношения на . Балканите 
не в

народа 
македон- 

за добро- 
включва-

имат и 
основа

демократичните процеси в Европа.'*’3''™1’ 33

че
мирен начин.

използу- 
териториални пре- »Не даваме кръв за нав

та“ е бил главният лозунг 
на демонстрациите.Д. Йотов
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СЪБИТИЯТА У НАС ПРЕЗ последната
__ СЕДМИЦА

0ТК РИВ К? ЗА ХЪРВАТ 

СКИ ВЪОРЪЖЕН БУНТ
-След съобщението иа

часа по ис^нахървмскот^рък’13”" " деления"сроеТ““ отГ,рана за РазФ

гягталйж -но стълкновение межди «о СЪЮЗНите закони * « п • ?а изпълни задълженията, I 
* Излъчения™ Филм^ Частите на ЮНА г ВЪ(“П ™“едния мом«« избегнато „ъо 

виата общественост аагопоР срещу Югг славия'т^ нелегалии състави 
мализира ' рестувани водещите заговошшт?11™”1'3 особен интерес взатворници ,след което обстановката

В

От идването
цнте на власт в "хърватска 
обстановката

Дбата

а асичк" нелегални въоръ
жени състави на територи- 
ята-на Югославия, единство 
НО населението от Книиска 
крайна изпълни тази Марс 
Доа и изрази пълно

оръжието няма да пре/ 
и че, са готови за разг 
с ЮНА. Председателс
ка СФРю проведе изг 
дио заседание, па коет 
съди обстановката по г 
провеждане ма Наред 
ма Председателството 
СФРю за връщане на 
жието и .разоръжаваме

в тази югосла 
века република постоянно 
се изостряше. Национална
та изключителност на 
ватското ръководство 
несе за създаване 
верие към сръбското 
ление, живущо в Хърватс
ко, а от официалните 
ватски власти

хър- 
допри 

па недо-
рие в ЮНА и Председател 
ството на СФРю. Хърват
ските °Фипиални 
(Месич) потърсиха отсрочва 
не за 48 часа, което също 
не бе спазено. Напротив, 
хърватските нелегални 
ти усилено се въоръжаваха 
чрез тайна доставка 
жне от военните тжладове 
на съседна Унгария. Въпре 
ки предупрежденията 
Югославия до Унгария за 
намеса във вътрешните ра
боти на Югославия, унглр- 
ските официални власти „об 
ясняваха“, че се касае за 
„бизнес“, с. който 
официални власти 
ЩО Общо.

В Хърватско все по-гласо- 
вити станаха сецеонистиче 
скнте -сили, които открито 
н прикрито заплашваха, че

насе-

хър-
постояино бе 

раздухвана заплахата, че уж 
сръоското население в Кни 
нека •‘крайна и навред 
Хърватско 
ращ фактор 
хърватска демокрация“. На 
селението от Книиска 
на бе принудено 
моорганизира й постоянно 
да търси „на%еса“ на 
ното правителство, за да се 
спазва

паравоениите части. То да
де зелена улица на Секре
тариата за народна отбрана 
да изпълни

власти

Оръжие от Унгария в Хърватско
задълженията 

си, произтичащи от Комети 
туцията на СФРю и съюз- 

В последния 
момент, когато частите 
Пета

из час- лодготовки н цели. Югослав 
ската и световната общест
веност прояви-.небивал ин
терес към този документа- ’ цеонисти са подготвяли по- 
лен

е дестабилизи- тлина: паралелно с разру
шаване на Югославия, хър 
ватските националисти и се

на „младата пите закони.на оръ
накрай 

да се са- военна област бяха 
въведени във военно 
жение и претеще опасност 
от военно стъкновение 
жду
нелегалните паравоепни 
тави
Ните власти на Хърватско 
„решават“ да разоръжат тс 
зи състави.

материал, заснет от Слу 
жбата за информиране 4 
Секретариата за народна от 
брана и военната киносту
дии „Застава-филм“, 
очите иа целия свят извед
нъж рухнаха „доводите“, че 
уж в Хърватско се защита
ва „демокрацията“ от „хеге

гром на сръбското населе
ние в тази република и чи 
сляците се към юНА.

Заговорът 'срещу Югосла 
вия бе осуетен в последния 
момент. Службата за инфор 
миране на Съюзния секре
тариат за народна отбрана 
съобщи следното: „В тече
ние на 24 и 25 януари 1991 
година органите за уц»1авно 
преследване в ЮНА аресту 
ваха повече лица, за които

на поло- на
съюз ме-

частите на ЮНА и Предсъюзната Конститу
ция и съюзните 

Междувременно
със

в Хърватско, офицналзакони.
прави

телството на Хърватско уси 
лено въоръжаваше свои не
легални състави, предимно 
от редовете иа хадезовцитс

техните 
нямат нн

монизма“ на Сърбия; Бульо 
то на измама! падна от. ли-По Югославската телеви

зията бе излъчен филм за 
въоръжен бунт, за неговите

— редарственици, запаси на 
милицията и др. След Наре

пето па сецеонистите и те 
се откриха в истинската све основателно се съмнява, че 

непосредствено са участву
вали в организирането , и 
въоръжаването на нелегал
ни военни организации 
територията на Република 
Хърватско и че са подгот
вяли

Разговори за бъдещето на Югославия на

диверсантно-терорис- 
тически акции и нападения 
срещу числящите се на 
ЮНА, членовете на техните 
семейства и военни обекти, 
относно въоръжен бунт“.

(От 1-в?. стр.)
на другите' народи. Ос ьщес 
твяването на това право пс 
дразбира уважаване, на спе 
цифичностите и различията 
в интересите и не може да 
бъде за сметка на другите 
народи.

Сърбия уважава интереса 
на Словения, че въз основа 
на правото на народите на 
самоопределение и чрез пре 
цеса на постигане на спо 
разумение за бъдещите от

говор трябва да зачита то СЪРБИЯ — ХЪРВАТСКО 
зи интерес.

В разговора бе коне гаги 
рано, че не е възможно пс 
същ начин да се дефинират 
взаимните отношения меж 
ду всички републики в Югс 
славия. Новият югославски 
договор трябва да уважава 
различията и интересите на 
всички югославски народи 
и републики и стремежа им 
по мирен начин и с демо
кратично договаряне за бъ

ПОЛЕМИЧЕН РАЗГОВОР 
И КРУПНИ РАЗЛИКИ

На 25 януари т.г. бяха во чка от войната насам и че 
дени разговори между деле съществуват крупни разпи
гациите иа Сърбия, начело ки, отнасящи се до .решава 

мето на националните въп
роси, до въпроса за бъде
щето па Югославската Фе 

нейните институ-

По този начин република 
нският връх на Хърватско 
сериозно, е разклатен, тъй 
като е открито, че неговите 
министри са организирали 
нелегален внос на оръжие 
н с помощта на съмишле
ници са направили план на 
въоръжен бунт. В Загреб се 
провали опитът с помощта 
на специалисти да се дока
же. че документалният фи
лм .за хърватските заговор- 
ницй е фалшификат.

Демократичната общест
веност на Югославия на
вред пз страната търси за
месените в нелегалния внос 
иа оръжие и планове за 
ликвидиране- на невинни хо 
ра да бъдат арестувани и 
да им се съди. Също безу
словно се търси да се разо- 
ръжп хадезеовската армада, 
която и занапред представ
лява заплаха за животите 
иа мирните гражданп, пре
ди всичко за сърбите в та
зи република. Очаква се от 
правосъдиите органи и Пре 
дседателството на СФРЮ 
да останат докрай последо 
вателнн и да предприемат 
необходимите мерки, за да 
се възстановй спокоен жи

ва пот. на територията на Хър
ватско и цялата страна.

■ Ежедневно дс1 Председате 
лството па СФРЮ и Юго
славската народна армия 
пристигат телеграми на под 

започна- крепа за опазване мира и 
спокойния живот на. всички 
гражданп в Югославия.

със Слободан Милошевнч и 
на Хърватско, начело с 
председателя иа Република 
Хърватско Фрамьо Тудж- дерация,

Милан Кучаи Туджмаи и Слободан МиСлободан Милошевнч и Пред разговора: Д-р Фроньо 
лошевичиа Югославия да 

югославскадс/д сто
бъде преодоляла
•га криза. 

Разговаряло

далошелия в Югославия 
сс обезпечи бсзлрелятствс- 

осъщсствявале ла нравс- 
словспския ларод и 

ла Република 
собствел път и собствено ол 

с об

В краткото съобщение цип и Югославската перо 
дпа армия.май.

за разговора сс казва:
„Разговорът, макар твър

де иолемичеи, се води в от 
кровел дух и сс отнасяше 
до въпроса за бъдещето ла 
Югославия, както и за вза 
импито отношения иа две
те републики.

Констатирало е, че отло- 
Сьрбия и Хър 

най-ниска то

с л за вьлрс 
взаимното сугрудлл

но
СI юде11Я1-1 к и мнеии е го 

голямото значение, иа сръ- 
бох ьриатекмте 
в актуалиата 
за бъдещето иа Югославия', 
двете делегации сс съгласи 
ха да продължат 
тия делов диалог и ла тър 
сят приемливи решения“.

то ла
чества Договорено е чряш’ 

двете рсми/олг 
(ЛкрнттС-

лко 
в иг 

ма сте;

Словения «/а
отношения 

обстановка и
телствата /»а

ла разгледат
от взаимните 

отношения 
развитието I 
сътрудпичестово

отношения между
Словения.

ределение във връзка
бъдещето и свьг. 

останалите югослав. 
относно реиуо 

I ин

килипите на 
зване с •_

въпроси 
номически 
тсрес 
папското 
добпите 
Сърбия и

ски народи, 
лики Словения уважал

сръбския народ 
в една държала 

югославски дс

на I .щенията на 
ватско са натереса на 

да живее 
и бъдещият Страница 3
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кжмаж4» МЕ” и”ск“ниНАРОДНАТА СКУПЩИНА НА СЪРБИЯОТ СЕСИЯТА НА

ПРИЕТ Е ЗАКОН ЗА 

ПРАВИТЕЛСТВОТО СРЕДСТВА ЗА МИ 

ИИМАЛНИ ЗАПЛАТИпроси. , .
40 ВАГОНА ОГРАБЕНИ КУ 
ЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

бъде обсъден по-къ 
връзка е 

на Ти- 
казаа в отго-

* Законът за министерствата ще 
* Становища на Народната

синдикатите в Сърбия * Премахването 
не е наказуемо дело — се

Бата Живоииович.

въвсно
исковете на 
товите портрети 
вора на въпроса на Велимир

С изменения в закона за фондовете за съ^местнн ре- 
зерви са Сърбия
бия все пак 'а™у стойност от пет милиарди динара.издава ценни книжа в Сърбия ще приемат

Над ии хиляд. Р Тази възможност създадо-
своите загарантирани Скупщината на Сърбия ко-
ха народните допълнения на

републиканския закон ^^^^^^средств^ з^изплащане^та 
м°„и°м“ нитеИ заработки, които на работниците гарантира

уИ0!1!1г?3-оНГ^еВНал" вЕ предприятията^ ~

^'гга^^а^т^з^за^нези^в^звьнстопанството^о^^З^^^

скотоС щтавителство^^^овишвеЩтет^Тщ^т^и^проценти ще 
печат около 980 милиона динара. С измененията е 

определено от 30 на 50 на сто да се увеличи процентът, ко 
йто общинските фондове и фонда за резерви на, град »-л-
трад к̂иаВпа;и^Ра^л^ТезГиФзГенения в закона за 
Фондовете за съвместни резерви се води двочасово рази
скващ в което повечето участници предупредиха, че по 
този начин само временно че решението не се -състои в 
това да се взима от онези, които успешно работят и да 
се дава на онези, които не стопанисват дооре. Бе потър 
сено републиканското правителство да нагтРав“ ''Реце^а 
на финансовите последици от прилагането на този закон. 
Преди това и председателят на републиканското прави
телство Станко Радмилович подчерта, че не е решение ко- 
гато от една страна се взима и се дава на друга, но_ прс- 

изплащането на загарантираиите лични доходи 
I конституционно задължение и средства

въпроса 
Парошки 

културните 
които о ограби 

държава
Хърватско по време на Вто 
рата световна война Репу 
бликанският изпълиителе и
съвет подчертава, че е наба 

документация, въз.

В отгрвора на 
Миланна

рие на правителството или 
ма някой министър въз ос 
нова на предложение^ кое 

е' подадено от най-м ад- 
представп-

въй връзка с 
ценности,В-рамките на третото прс 

дълженне на първата сесия 
на Народната скупщина па 
Република Сърбия, което 
започна в началото на сед 
мидата* народните преде 
тавители единодушно при 
еха Закон за правителство
то на Република- Сърбия. 
Това е първият закон, кой 
то е гласуван в 
многопартийна скупщина 
на нашата република. Закс 
нодателният отбор вклю
чи в законопроекта амаид 
маните, които бяха подаде 
ни от народните предста
вители, така че Законът за 
правителството съдържи ня 
колко нови решения. Зана
пред сал!о Народната ску 
пщина ще бъде компетенг 
на да предлага кандидат!’

Независимада
то
ко 20 народни 
тели. Правителството е длт 
жно да дава отчет на Па- 

скупщина най-маг

гато

родната 
ко един път годишно и ви 

това поиска 
скупщина. Ре 

и предписанията

вена
основа на която е устаио- 

време на НДХ 
пострадали

наш, когато 
Народната 
щенията 
взети от правителството тр 
ябва да бъдат 
ни в „Служебен вестник -из. 
Сърбия“.

Макар че 'законопроектът 
за министерствата предиз
вика изключително голям 
интерес сред народните пр 
едставители, 
тът за министерствата не 
е обсъден поради големия

че по. вено,
най-много са
фрушкогорските манастири, 
както и черквите и учили 
щата в Сремски Карловци, 
от които в периода 1941— 
1944 на няколко пъти са од 
месени около 40 вагона кул 
турни ценности -- от пред 
мети с художествена стой 
пост до ръкописни книги 
и архивни фондове. През 
1946 година от МуЗея на из 
куството и занаятчийство
то (Музей иа сърбите в Хъ 
рватско) в Загреб на Сръб 
ската православна черква 
са върнати около 10 ваго
на културни ценности.

Мерките и дейността на 
републиканските органи в 
Косово следпревзимането 
на' функциите от органи
те на Покрайнината дават 
положителни ефекти. Въз 
становява се дейността на 
правовата държава и за
конността, осигурява се 
общественият ред и мир, 
сигурност на гражданите и 
собствеността им и се съз 
дават основни предпостав 
ки за равноправен живот' 
на всички хора независи
мо от националната им и „ 
всички останали поиналле 
жности и за развитие на 

брой предложения за изме демокрацията и нормална 
пения и допълнения. Този дейност на стопанството — 
законопрокет най-вероятнС се казва в обширния отго 
ще бъде разгледан през В°Р на републиканското пр 
следващата седмица- при - авителство на въпроса на . 
условие ' дотогава да бъда/; народния представител Жи 
преодолени несъгласията ворад Гъркович.

връзка, с броя на мини Неизтъкването на портре 
стерствата. тите на Йосип Броз Тито

слежбните и обществените 
помещения, според 
редбите на закона, 
казуемо дело — се подчер
тава в отговора на въпро
са на Велимир—Бата Живо 
инович. Мемориалният ком 
плекс „йосип Броз Тито“ и 
„синият влак“ са 
тенцията на

във
първата

публикува

закон,опроек-

дупреди че 
е законно и
за тази цел трябва да се намерят. „

Републиканското правителство предложи на народ- 
Съюзния изпълнителен съвет и Юго- 
банка веднага да потърси да приемат 

(недостатъчна) да
ната скупщина, от 
славската народна
монетна проекция, която сегашната 
приспособи с нужното количество пари. От съюзното пра 
вителство също така бе потърсено да предложи мерки, за 

по-нататъшното спадане на производството и 
на рецесията. От съюзното правителство 

рки за саниране 
обезпечават условия за

да се спре 
задълбочаването
се търси веднага да предприеме 
финансовата система като и да се о 
нормално измиряване на дълговете помежду предприятия
та. При това бе потърсено Съюзният изпълнителен съвет 
и Югославската народна банка, покрай максималното ан- 

деловите банки от Сърбия, да помагат при

иаме

Консултации с председателя на Народната скупщина
за функционери. В състава 
на правителството не може 
да има министри без задъл 
жение, относно министри, 
които не ръководят с мили 
стерство. Затова е изхвър 
лен един член от Закоио 
проекта ,а броят на члепо във 
вете на Закона за правигел 
ството е намален от 36 на 
35. Една глава иа Закопа 
вече не се нарича „Отноше 
ние на правителството и 
Народната скупщина“. В 
член 11 е включена нова 
алинея, с -която се прецизи 
ра, че Народната скупщи
на може да гласува недове-

гажиране на 
обезпечаването на чуждестранна акумулация.

за за-гНародната скупщина прие още един закон 
ем за стопанско възраждане на Сърбия. Намерението е и 
по този начин да се направи опит за да се превъзмогне 
голямото безпаричие. С измененията в закона за заема се 
създават най-приемчиви условия; населението да дава сред 
ства под заем. Покрай другото предвидено е Република 
Сърбия да издаде ценни книжа на стойност от пет мили
арди динара. Върху ценните книжа ще се изчислява лих 
ва колкото възлиза и инфлацията ., но тя (лихвата) ще 
бъде увеличена за така наречения стимулативен лихвен 
ръст, който възлиза от два до пет на сто. Тези които ку-. 
пуват ценните книжа имат, разбира се, право да им се 
намали основата за изчисляване данъка върху печалбата 
и основата за изчисляване данъка върху целокупния 
приход надгражданите.

в
Началото на сесията пре

мина под знака на отгово
рите на

разпо- 
не е напредставителските

въпроси от 
дължение на първата сесия 
на републиканския 
мент.

второто про-

парла
Някои народни пред 

ставители използуваха 
вото си да зададат нови

пра
вь в компе- 

федерацията.

КИРО ГЛИГОРОВ ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СРМ
ГЛАВНИЯТ СЪВЕТ НА ДСБЮ ИЗПРАТИ ТЕЛЕГРАМА 
ДО ЮГОСЛАВСКОТО ДЪРЖАВНО РЪКОВОДСТВОЗа равноправно I суверенна държава Подкрепа на Предсе 

дателството на СФРЮ
След първите безуспеш

ни избори, на проведения 
неотдавна парламент на 
Македония Киро Глигоров 
е избран,, за председател на 
Социалистическа Република 
Македония. В

виждам като равноправна 
и суверена държава в югс 
славската общност“'. 

Избирането на Глигоров 
начело ма хмакедонската дч 
ржава не представлява пс 
беда наинтервюто си 

на „Нова Македония“ 
избирането той покрай 
гото заявил и следното:

комунистите, какте 
това ' тълкува . ВМРО 
неуспешното

след
ДРУ- след

избиране на 
им Любчо ГеоргиеЕ ■ 

за подпредседател 
кедония. Македонският н? 
род предложи и 
те представители в парламе 
нта избра Глигоров. Вст- 
щност македонският 
знае, че без Югославия не 
ои била и Македония, 
ва е народ който желае 
рен сън, а не 
не на миналото, 
донасяше само 
йства.

' Главният съвет на Демократическия съюз па бълга
рите в Югославия тези 
седателството на СФРЮ, ~

„19™вия е нашего отечество и ние искаме да жи веем в нея) в мир и разбирателство!
Политиката на сила, измами и лъжи, с която си по 

служиха хърватските националисти, единодушно е осъдена 
от широката демократична общественост не само в стра
на сили е то*! “ СВеТЯ С Т°Ва “ каза единодушно „не" на

дни изпрати телеграма до Пред- 
в която се казва:

Еодача
на Ма— „Всички свои знания 

опит и политическа мъдро
ст ще употребим за създа
ване на по-хубав живот и 
стандарт на всички 
дани на Македония, 
те първи активности ще бъ 
дат насочени към договори 
те за бъдещото устройст 
во на Югославия, 
в страната трябва

пред свои-

граж
Мои- нарор

то
ми Демократическият

на югославската криза". и и

повампирява 
което му 

терор и уби
Кризата 

да ре
шаваме на мирен начин и 
с толеранция.

на СФРЮ в
киро 1 лигоров

Македония
К.Г.
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ОТЗИВИ

Стара песен 

на нов глас

и РЕАГИРАНИЯ
ЗЛ СТАТИЯТА „НОВИ ДИВЕРСИИ ПРОТИВ „БРАТСТВО“

Браво "Братство"!
)_ _ •"'ча

В „Братство“ от 18. 1. 1991 г. 1. 1991 г. Въодушеви ме програмна- 
пуоликувахте редакционна статия та насоченост на партията, 
под горното заглавие. Аз тъкмо по щата на избраните ръководители и 
ради тази статия и започнах моето присъствуващите членове, които го- 
реагиране с „БРАВО, „БРАТСТВО", вориха. Между другото, задачата ■ 
Отдавна съм чел така реален и без на ДСБю е да работи за възмож- 
пристрастен отзив, поради което и но най-добри отношения между Сър 
прекъснах да пиша за вашите изда бия' — Югославия и България чий- 
мия, въпреки че съм читател и про- , то неминуем мост би била българ- 
папшдатор на вестника от първия ската народност в Югославия. За- 
му брой. Ако пишете в този дух без що тогава се прехвърля на членове 
„косми“ на езика, правдиво и раз- те на ДСБЮ, че са се обадили по 
нообразио, ще разширите кръга на българската телевизия!? Защо 
читателите между нашите хора из- шите сънародници да не знаят 
въи Димитровград и Босилеград. изворно място какво става у нас?

Що се касае до Борис Костади- Аз в Разговор с някои официални
български представители в Белград 
отправих укории думи, че те доста 
тъчно не познават

гЛеди-
СТВОб;ин™™И’С^Щ«- лСВпрТ РедаКТ°Ри “Братство“ би-

Обвиненията срещч „ ло „пробългарско“.
ме било с „антисръбскл 180 ' Разбира се,
"Г„° про^ългарска ориентировка“ тоз^ М,шат> компетентните 
които се повдигат тези дни не хтйп,! рОСИ хрра още тогава ор 

11 нищо изненаптм.г, ИчгК. ИХа тези жлъчни обвинения 
от хората, които това пишат „ ®КСТ"° е' 40 Тол°Р Славннски,
ворят. Сега е сал* за очупвя,^ и° Ше ишщ,,атоР за създаване 
такава кампания може лаДЛНе’ 40 . Издателство „Братство“ и 
в едно друго време г,^ Да се водн сол61'1!! заслуги 
различаващо се * от ° много |,еиШ тие десет и повече 
обстановка у нас отп™ ™Ческата во до края 
петнадесет г^™?!ОТПред" >■

Същите тези обвинения не ппе
?ствВо“заппЧТИ °Т Деня’ ко?ато „Б^а 
тство започна да излиза. Това го
правеха хора, конто искаха стаки 
вани подобни обвинения и запл|щ. 
вания да накарат журналистите 
и цялата редакция 
не пише нищо 
кои

I

тези обвинения не мо
по

е нищо ново
ко
па

имаше
за неговото развн- 

години, по пра 
на живота си, не вле- 

зма в редакцията на „Братство", и 
в Общинския комитет на СКС в Ди 
митровград, защото някои хора от 
този комитет поддържаха такава 
квалификация към „Братство“. Оба 
че, това също беше „табу тема“ и 
никой не е могъл 
ната за отношенията на общински 
те -комитети към „Братство".

Мисля, че Борис Костадинов и 
Матея Андонов

на-
от

нов, лично не го познавам, 
тепки неговата статия в „Йолити- 
ка“ от 31. 10. 1990 г., заключих, че 
той е добър ръкопляскащ, 
се люлее 
тьол... В тази

но че-

живота на/ бъл
гарската народност в Югославия,комуто

креслото, а с^ бори за фс к^>ето между дпугото, им е едно от 
статия се учудва как задълженията. На представянето на 

ДСБю претендира да излезе на ДСБЮ в Димитровград на 1 и 
изборите? Говорейки за просперите 3вонви «а 2 февруари нашата наро 
та па българската народност, изтъ- дност по-отблизо трябва да се 
ква. че са построени много НОВИ знае със задачите на партията, 
училища, а не е написал пито ду- • Велибор Райков
ма за закритите училища. Да му Белград
напомня: Драговита и Поганово са 
имали осемгодишно училище. Са
мо Драговита е имала 1946 година 
над 200 ученика, над 700 жители с Райков 
право на гласоподаване, а повече 
от 20 години

да напише исти- впа
Да мълчи и да 

за грешките на запоня-ръководители, 
дор&снали за които не бяха 

които зас
не са сами в сегаш

постове, ната им диверсия срещу „Братст- 
т. во“. Има още хора, за щастие сега
и. ето и сега пак четем, че Бо- бившп ръководители по общините 

рис Костадинов писал някакъв дсъ и на -Братство“, които са в подкре 
нос до Републиканския секретариат па на Андонов и Констадинов. 
за информации, от който произлиза ^ие\ които сме работили в ,Бр?.г
че „Братство“ (Б.К. пак вади старо- ство > и преживели техните
то „оръжие“) било с „пробългарска и зли намерения — това знаем. Но
ориентация“?! това е друга тема и трудно е сега

в рамките на тази статия това да 
се каже обстойно. Трябва обаче до 
се каже, че „Братство“ никога, па 
и сега, не е с „пробългарска ориен- 
тировка“, и не е водило „антисръб- 
ска политика“. Това знаят 
читатели на „Братство“.

Тези песни

маха.

(Бележка: За 
..Бпатство" трябва

читателите на
да кажем, че В. 

е първият пилот на цивил- 
училището е закпито я°Т° въздХ*оплаване от редовете на

— — Г; ^оели, и то старци десантните части на ТОНА Сега р 
е положението в много пенсионер.) ° Га 6

на Димитровградска община.
Защо е така? Защо хората се 

отселиха? Знаят ли нашите 
български? Губи

в-к

акции
понеже 
има стотина 
Подобно 
села

Когато дойде за директор и гла 
вен и отговорен редактор 
нов обвини
вото, че от създаването му до

било антисръбско и 
пробългарско?! Така че това, 
сега е писал, не е нищо ново, а мо 
же би е препис от старите мг до
носи.

Костади 
също така. Издателст-

поводинего децавото идване ли се постепенно 
идентитетът на българската народ
ност?'— За това трябва да 
без додворяваие или

всички

БРАТСТВО" 

ЗАСЛУЖАВА 

ПРИЗНАНИЕ

което
се пише

нагрубяване, //
но с факти по най-добър начин да 
се презентира на читателите.

.па нов глас“, кои
то пеят Костадинов и Андонов са в 

т, дисонанс с времето на многопарги-
Интересно, че в тази акция е йната система и демократическото 

. впрегнат и Матея Андонов, които общество, което строим. Времето на 
през седемдесетте години бе писал демокрация V нас не може да спре 
един партиен материал с , големи вече никой. Тези нови заплахи 
оовинения срещу м^юго журналис- вече ми напомнят на оная народна 
ти, че оили информоюровци, че об- поговорка: „Заплашват мечка с ре- 
ичали България, а за периода, ко шето.“ 
гато Тодор Славински и Асен Лаза

ДСБю е факт, с който трябва 
да се съгласят и

по| и различни „силни“, които не схва 
щат, че времето на пресни остана 
зад нас. Въпреки че не съм 
на ДСБЮ. присъствувах на срещата 

Богдан Николов на Главния съвет в Белград н,? 12.

ръкопляскащите

член

Моралът на предишния председател н досегашен
републикански делегат

Повод да се обадя е поместена
та статия (отговор) на редакцията на 
в-к „Братство“ под заглавие „Нови 
диверсии срещу „Братство“, а отнас 
яща се до Борис Костадинов, бивш 
директор на Издателството, и жур
налиста Матея Андонов. Статията
предизвика нужното внимание сред 
читателите, а с това „Братство“ по 
лучи още повече привърженици, ка 
то разбраха опитите на подронване 
и диверсии срещу успехите, конте 
постига Издателството. Редакцията

ки обект в центъра на града (па леност от Ниш да открие цех в Бо на вестника по конструктивен, раз-
мястото на стария пазар) без 11076 силеград. Така и стана. Макар че бираем, публистичен и правдив на

за ходимата документация. Благодаре- беше приет за ръководител на тори чин опроверга лъже — становищата
па Босилеград, цех, той ме постъпи на този пост. по отношение на Редакцията, с ко-

жестоко обектът Сега е ясно защо: тази полнтичос- ито си служат двамата „журналис-
ка фабрика не работи повече от по- ти“. Хората за Костадинов не са из 

* В същото качество (п редее да ловни година, и но всичко личи ще ненадани, защото знаят с_ какви сре
бъде закрита. дства сс е служил досега, правят

* С обществената кола, която е разлика за успехите на Издателст
вото по време на неговото директе 

за руване и сега, знаят „журналисти 
ческите“ му успехи Ц организатор
ски способности.

Във вестник „Братство“ от 21 
декември 1990 година беше публи
кувана статията „Две заплати
председателя“?. Касае се за Васил ние на гражданите 
Такев, председател на Общинската > които реагираха 
скупщина в Босилеград в предиш* не беше построен, 
пия мандат и досегашен делегат в
Съвета на сдружения труд иа Скуп тел на ОС) Васил Такси „изкара“
/дината на Република Сърбия. иа Общинската скупщина хубав по

Съвсем е известно, чс през сей- дарък (лека кола „юго“) от трудова купена с пари от Републиканския 
тември октомври и ноември 1989 та организация „Електробоспа“ от фонд за изостаналите краища 
година Такев е получават по две Яйце, която ексшшатира(ше) квар- потребностите па цеха за коифек-
заплати — едната като председател новите “залежи в общината. 11 тече пиян Босилеград Такса се разпо
пя ПГ и пт/гата като ръководител ние па мандата, а и по-късно, Та- режда като със собствена кола — За учудване е: как Костадинов 
ня иех-1 за конфекция Освен това кев караше това „юго“ като че ли ползува в за лични цели. Разбира и Андонов не искат да разберат нс 
нгнтаГкение" Васил Такев е осъще е подарено лично па него, караше се, всички разноски за колата па- вото време, че епохата на еднопар 
™ « много лпчги значителни го изключително сам, караше го ре Дат върху- плещите па работниците тайно „единомислие“ е минало и

Таз ше посоча следните: «постно, особено когато трябваше в конфекцията, чиято заплата сред чеса заживели и нови плуралисти 
"У *п' ! Л1980 година да свърши някоя частна работа, по възлиза па около 2500 динара, а чии и демократични отношения и 
о -г 1р‘ ппгов- Той обаче не прояви същата ревмо техният ръководител Таков получа с нов подход към нещата, а особе
В. Такев, като директор р когато трябваше да се избори па около 16 000 динара на месец?! по в журналистиката. Никой не им
ското предприятие Хлога ■в™ >И” " оторгтянетопа цех, който беше Накрая ми остава само да (се) оспорва правото да възразяват сре 
строителен материал зак ща обеща;,а „Електробоспа“. Този цех попитам: как е възможно .човек с щу новите неща, срещу новото ъ-
Ниш, като го заплатил по-мат ш [(е е ГЮСТр0еп и вероятно никога такъв морал да бъде избран па пай- ежедневието ни, но къде е техния 
действителната мз/ не иа. оа _го нямала бъде построен, понеке тру отговорния пост в-общината п за образ да си служат с неистина, лъ 
престъпление обаче беше пак ■ ■■ единица па експлоатация па представител в републиканската ск жи, клевети... Нека,знаят, че новс
но с условно наказание драга от > '■ която работи в рамките, пи упщмпа? Ще го стигне ли някога то време пе приема техните мето-
порно лине в предприятието (реше- пЛскгробос1'”" сс намира пред раз обществената правда? Има лп па- дн на работа! Хорат си казват: „Ос 
(тис на Общинския съд в ъосилег- „ - и ,с -ряка и;шезе, че „Елек- чим и възможности да се препречи таветс ги, „толкова си знаят“, тол-
рад К. бр. 40/81). тообоспа“ е използувала една част пътят па такива като Засия Такев? кова са учили през живота н като

■' Като председател на Обшшгс Р атството „а общината само „журналисти“ до тая степен са се
в Босилеград, В. 1а ^ сдцо „юго“. Волни Стоичков} издигнали“,

Ходжалари Ше • 4 Тяке-п беше един ■ от главните ул. Добродолски поток б.б.
шшннаторп Електронната промит- Босилеград

ката скугипииа 
кел с позволил на 
фиг който беше временен жиил 
ф Босилеград да строи занаягчпис

Кирил Тодоров
па
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НЛ СТОП АНСКИТЕ ПРЕДПРПЯ I НЧ 

ОБЩИНАИВ ^БОСИЛЕГРАДСКЛСКУПЩИНА ПА СЪРБИЯ
ЕДИН ВЪПРОС И ЕДИН ОТГОВОР В НАРОДНАТА

ЗАЩИТНИТЕ МЕРНИ ОСТАВАТ В СИВА Автогарните услуги ще 

закопат „Автотранспорт“?ясно, подчертава „Радмило- 
на вичевото правителство“, че 

Хърватско г 
да изпъл

които„гьггйг „стопанството на Сърбия в икономическите отношения 
останалите републики.

Словения и 
199.1 година няма 
няват задълженията си към 

бюджет, дори и
Защото, с изключение иа ав 
тогарата в Белград,

ни вършат почти ни- 
подчерта 

счетоводството

окопчателни- 
баланс за ми

В/ преки, че 
ят финансов 
палата делова 
обшествейото 
„Двтотранспор г' в

още е пъп фаза иа 
е извее?

другисъюзния 
да бъде приет като времен
на мерка. Така и стана. 
Сега се вижда, че тези пре 
•ценки са били 
затова Сърбия не смее да 

наблюдава

В подробното обяснение 
иа причините, конто нака
раха Сърбия ДВ' направи та 
кава икономическа 
към някои републики Ре
публиканския 
еп съвет на преден

дългогодишното 
икономиче 

положение и изостава 
не на Сърбия. При това се 
посочва, че Хърватско, л\
Словения през 1989 и особе 
но през 1990 година са взе 
ли редица мерки, целта па 
които е довеждане на Сър 

иа бия в ощ^ по-неравноправ- 
правителст- на позициИя. Тази цел запо 

чна да се 
„миниране“ на 
федерацията

це- не на изостаналите репуб 
лики и Косово. Словения и 
Хърватско обаче не се за 
доволиха с това в стреме
жа си към конфедерация, 
относно разбиване на Югс, този концепт, 
славия и продължиха да ца 

репуб рушават конституционно- 
правовата система. Беше

Макар че всички защит
ни мерки са временни, Ре- 

изпълните-
те не
какви услуги 
шефът на 
МИТКО НИКОЛОВ.

В предприятието ни уве
домиха, че за разрешаване- 

финансов проб
лем са предприели всичко 
което е по силите им, от об
щинско до републиканско 
равнище, а дали ще успе 
ят тепърва ще се види.

В предприятието ни уве
домиха, че през изтеклата 

въпреки общата

наго типа
предприятие 

Босилег-‘публиканският 
лен съвет
още не са създадени 
вия за премахване 
зи мерки, понеже 
не са премахнати пр 
те, поради които беше гла 
суван закон и други пред
писания за защита на сто
панството на Сърбия в ико 
помическите отношения с 
други републики.

крачкаоценява, че„все 
усло 

ма те-
точнм и рад, всс

изработка, съвсем 
но, че предприятието ще от 

загуба. В това
пито заетите, .ли 

Охра

изпълнител- 
плам си позволи да 

безучастно 
да не предприема 
още повече, че ог проекта 
ма конфедералиия договор 
който подготвиха Словения 
и Хърватско ясно пролича
ва икономическият 
зъм на тези две републики 
Словения и Хърватско оче
видно настояват да се изгр 
адят такива отношения

вее още 
ичини- всичко това и 

нищо,
то на тозиие сеизтъква 

неблагоприятно
чете
съмняват
то отговорните ли Гло
бява обаче фактът, че загу 
бата ще бъде повече отра 
жение на както казват, не 
поносимите наеми, отколко 
то на лошите делови резу 

Фактът, че месечни 
ят наем за автогарите ус 

които босилеграцски 
дава на

ско

егои-

Това между другото се 
подчертава в отговора 
(до) сегашното 
во на Сърбия във връзка с 
предложението на народния 
представител МОМЧИЛО 

ГРУБАЧ да се- прецени 
несъобразността на законна 
и останалите. предписания 
които бяха гласувани в де 
легатската Скупщина на 
Сърбия с цел да се осигу 
ри защита на стопанските 
интереси на нашата 
лика.

година
неплатежоспособност, с го-

лтати.
г леми лишения, дори. и с мглуги,

„Автотранспорт“
, другите автогарни преяпри 

над 320 00С

осъществява с 
фонда на 

за кредитира

ймЮгославия, които ще 
осигурят свободен 
(без данъци и други 
дия) до десетмилионния па 
зар' в Сърбия и сигурен пр 
офит без, каквито и да би 
ло задължения 
пазар. Ако- се съгласим

лки лични, доходи, са успя 
ли да възобновят с 10 нодостъп

даж ви превозни средства твърятия възлиза на
де застарелия возен парк.динара, красноречиво пот-

към този
с

това значи, 
че приемаме колониално от 
иошение под девиза „един
ен югославски пазар“.

„ГРАДНЯ“ — ДИМИТРОВГРАД В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Добър старт
В сравнение' с началото 

на миналата година строи 
телното предприятие „Град 
ня“ от Димитровград има 
значително по-добър стар! 
казва Душан Димитров, ци 
ректор на предприятието 
Това обосновава въз осно 
ва‘ на работите, които са 
договорени или ще бъдат 
договорени.

Вече са започнали рабо 
тите на строежа на гаражи 
за две противопожарни цис 
терни и останалите нужни 
към тях помещения. Дого
ворът е подписан на стой
ност от милион динара, г 
срокът за завършаване е 
четири месеца. Гаражите се

та на работите е 5 300 000 
динара. На граничния пун
кт посредством 
тието за проектиране и ирс 
веждане на строителни ра 
боти „Колубара“ от Бел
град, „Градня“ ще строи 
сградата на фри-шопа на 

гранично-пропусквател- „Генекс“. На площ от око-
пия пункт „Градина“ (сани- «- ло 335 м2 трябва да бъде 
тарния възел на Здравния изграден съвременен фри
дом, даден на АМСС). Тук шоп, складове и голям са
трябва да се получи „тури иитарен възел. Стойността
нг-клуб с работилница за на договорената част е окс
поправка на коли и санита ло 4 милиона, но в Град
рен възел. Работите са за- ня“ считат , че тук с допъл
почнали на 29 януари, г нителни работи
срокът за завършаване съ- бота за 5_6
що е четири месеца. Инве- ра. Срокът 
ститор е АМСС, а стойяос

строят в двора на милиш? 
ята, като всички инстала
ции се свръзват с инстала 
циите ,в сградата на мили 
цията. На 26 януари е под 
писан договор с АМСС 
реконструкция и разширя
ване на санитарния

предприя
дина предприятието обез
печи 6 нови возила (4 ‘рей 
са и 2 товарни камиона) у 
4 возила са цялостно ремг 
нтирани. Безспорно е, че тс 
ва е голям успех. Още пове 
че ако се има предвид, 
през

върждава това.
— Покрай другите даж- 

дия, които неблагоприятно 
се отразяват

за
върху стопа

нисването ни, най-много ни 
обременяват автогарките ус 
луги, които заплащал (е

възел
на

на че
няколко други 
портни
налата година например те 
възлизат на над 2 милиона 
и 500 хиляди динара. Най- 
много на вранското предп
риятие 
ед това на

автотранс- 
предприятия. Ми-

последните 
години, резултатите в това 
отношение бяха твърде скр 
ом ни, един—два рейса, 
имаше и години без нито 
едно или с едно возило.

.няколко

а

„Йединство“. а сл- 
автотранспорт1 

ните предприятия от Леско 
вац, Куманово, Велика Пла 
на, Белград. Този вид наем 
не е нищо друго, освен за- 
грабване от 
Именно

ще има ра 
милиона дина Да кажем и това, че по

настоящем босилеградски 
„Автотранспорт“ разполага 
оощо с 49 возила, от 
ва 27 рейса и 22 
камиона.

е сравнително 
къс — само 90 дни, но те 
се надяват, че ако времетс 

. бъде хубаво работите ще 
бъдат завършени срочно.

Освен тези строежи, 
редством

то-
товарниВ ГИД — ДИМИТРОВГРАД нашия доход, 

през миналата го-пос
общинския фонд 

за комунална дейност е до
говорено изграждане на мс 
ст ма Нишава за Бачево на 

■ дължина от 20 метра за ед 
нопосочно движение и 
ст на Желюшкия 
Желюша
метра и широчина 5,5 
ра. Чака се само необходи 
мото строително разреше
ние, за да се започнат ра 
ботите. Срокът е по 30 дни 
за един мост. В подготовка 
е и регулация на потока г 
Желюша. В *од 
ка за строеж на покрив със 
тавни

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ С 

ИЗВЕСТНО ЗАКЪСНЕНИЕ
ВРАНЯНЦИ ПЛЕНИХА ЕДИН РЕЙС?!
Вместо да се развиват към делово сътрудничество, 

о-пюшенилта между „Автотранспорт“ от Босилеград
ИеДИНСТВО от Враня навлезоха във „военен етан “. 

пяь.™ЯН^а*,И ’!■ на рейсовата гара във Враня . десетина
легпашж^о"3 ”Иединство“ са пленили един рейс на боси леградското автотранспортно предприятие?!

"ЛеН?" е Ренсът, който този ден тръгнал от Босиле 
тотпанс^.^«ОПИе’ поддъРжайки редовната линия на „Ав- 
г_ Р на м межлу тези два града. Но вместо в главния 
кп™ наШ ДОН"Я' босилеградският рейс „пристигнал“ в 
Впаня , “раНСКОТО предприятие! На рейсовата гара във 
нови ,’,ъ,ни?о,° Ре“СЪТ пис™гнал в Редовно веме да вземе 
Скопие ».ЦИ И СЛ1_Д, кРатка почивка да продължи към 

Десетина работници на „Йединство“
„диверсантска акция“. Барикадирали рейса
Прич™“ГеКчеДг,КТОРа и пътниците да го напуснат, 
оиятие „„ ,,е’ че йосилеградското автотранспортно преди- 
ги По точи6 заллатило на вранянци автогарните им услу-
съдГ МИЛАН “аЗАРОВ16, ПР*ДПРИЯТИЯ В°ДЯТ СПОр преД 
опитап тя ,™еЛАЗАРОВ’ шоф,’°Р на пленения рейс, се 
твябва ПЯ у ри .диперсантите“, че проблемът може и 
умшиютип“ Решава по друг, безболезен начин. Опит за 
гнало ПътниииТе Р?ПИЛИ и пътниците, но нищо не помо- 
брутал" "Сн баГаЖЪТ ии бил« изхвърлени по най-

Автотоанепт^г ”а СЛУ-чая още не е известен: автобусът на
™1йеРд^тГ- ^ВрГя™ °ЩС СЕ “аМИра “ КРЪГЯ

м. я.

IIМО
поток в 

на дължина от (- 
метта на производството? Осъ

ществява ли се запланува
ното?

— Да. Динамиката на про 
изводството се спазва, 
кар че имаме големи труд
ности. Засега осъществява
ме производствените плано 
ве.

— Реализира ли се .изно
са?

Докато „Братство“ изле
зе, вярваме- че личните до 
ходи в' най-голямото сгопан 
ско предприятие з Дймшро 
вград ГИД ще бъдат илпла 
тени. Защо се стигна до 
закъснение на декемврийск 
ите лични доходи 
тахме помощник 
ра на предприятието Миха 
ил Иванов.

— Поради общата непла
тежоспособност у нас, тру
дно постъпват

ма-

попи- е подготордиректо-
квартири на извършили 

и заповядали
сгра

дата на пощата, а също тг 
ка и на още някрлко жи 
лищни сгради с равни 
риви.

Имайки

— И производството за 
износ се реализира. През 
януари работим и на събо 
та, за да можем да осъщес 
твим заплануваното. Това, 
преди всичко се отнася до 
производство на кецове за 
Швеция, Гърция и Италия 
Със „сгъстеното“ производ
ство сега наваксване на ене 
ргия, 
техме.

поксредствата, 
които ни дължат наши пар 
тньори. Затова и стана за 
къснението. Мога да кажа 
добави Иванов, че компен
сацията, която се

всичко това пре 
двид, както. и още някои 
проекти, запланувани при 
фонда за комунална дейно 
ст, въпреки студеното вре
ме, можем да кажем, че за 
„Градня“ няма „зима“, 
не за първата половина от 
годината.

въведе пр 
ез миналата година само до 
известна степен смекчи 
блема с про

неплатежоспособно по-няколко дни ие рабо-стта.
— Кгж върви с динамика М. А. А. Т
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ПРИМЕРИ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ^

*

В ГОРНИ КРИВОДОЛ ЩИНдТ и ПОСЕВИТЕ В ДИМИТРОВГРАДСКА ОБ-

Тлъмхнски 

вече 2 месеца 

телефонна връзка

район „Арестуван“ 

трактор с
Засети са устойчиви 

сортовеняма
Студът, който трае вече 

повече от една седмица, не 
е навредил много на посе
вите досега. Обаче, ако та 
ка продължи това може да 
се случи.

Както

Що се отнася до площи 
те, засети по-късно, те' са и 
по-застрашени от мраза, за 
щото няма достатъчно вла 
га в повърхностния слой и 
не може да се направи ко 
ра, която да защити зърно 
то. А когато температурата 
се спусне по-низко .от 1С 
градуса, има щети по-голе 
ми или по-малки. Защото 
всеки градус под нулата за 

сантиметър от 
почвата. Във всеки случай се 
гашните студове ще остав
ят следа, защото сега е вре 
ме, по което се определят 
бъдещите добиви на шпени 
цата. А правилно следене 
на пшеницата може да се 
провежда след като отоште. 
Всичко това ще изисква 
прихранване на пшеницата 
,чрез браносване на житото

Шо се отнася до товс 
къде най-много страда ттше 
нипата. Кръстич посочва ра 
йона на Забърдие, защотс 

.там почвата е повече пепел 
ничава, а има и странични 
ветрове. Но тук сеитбата е 
и най-рано завършена, така 
че пшеницата вече е доста 
устойчива.

Инак, на обществения се 
ктор са засети 158, а на ча
стния 900 хектара с пшени

А.Т.

МЛЯКООнова, което в някои ср 
еди е недопустимо п невъз 
можно, в Босилеградска об 
шина е съвсем 
И населението, 
ската структура, па дори I 
компетентните

за работа, Предприятието за 
пътища спре с работа, ос
танаха повечето стълби 
налени, а 
ни. Проблемът е кой сега 
да поправи линията? В тру 
довата единица за ПТТ в 
Босилеград ни 
че това е задача на предп
риятието за пътища от Вра 
ня, поне>уе то е и предиз
викало прекъсването на ли 
млята. В трудовата единица 

' на Предприятието 
ща от Враня в Босилеград 
казват, че работата па то
зи участък все още не е за 
вършена и затова пробле
мът трябва да се разреши 
с прокарваме на. провизор- 
на линия, а след като рабо 
тата бъде завършена да се 
прокара постоянна линия. 
Това предприятие е съглас-

Поради с месеци неплате
но изкупено мляко и дру 
ги селскостопански произ 
ведения, група жители на 
Горни Криводол сирела тр 
ктора ма „Нишава“, койтс 
превозва изкупеното от „Кг. 
оперант“ мляко. За „освобс 
ждаваие“ на трактора те са 
търсели да дойдат предста
вители на обществено-поли 
тическата общност и „Сто 
чар“. В Горни Криводол са 
отишли председателят на 
Общинската скупщина Ва 
снл Милев, председателят на 
ИС Велин Николов и дирек 
торът ма „Кооперант“ Никс 
ла Димитров.

Недоволството сред ,селя 
иите е голямо, защото из 
купените произведения не 
са им заплатени от юни ме 
сец насам, дори и парите 
от спестовната каса при „Кс 
оперант“ са им изхарчени,, 
така че и тях не могат да 
вземат. От друга страна 
„Търгокооп“ вече няколкс 
месеца не позволява в тех 
ните магазини да пазару 
ват за сметка на изкупено 
то мляко и други произве 
делия, пито да се дават па 
ри. от дневните пазари. Ка 
кво това представлява за 
старческите 
когато иемогат нищо да па 
заруват, не трябва да се 
говори. Директора на „Ко 
оперант“, имайки предвид 
положението, не е можал 
да даде никакво обещание 
за скоро изплащане на из 
купените произведения, пс 
все пак е договорено за пет 
дни да се договорят в „Сте 
чар“ как и откъде ще на 
мерят пари и да заплатят 
ма селскостопанските произ 
водители.

Душал
Кръстич, селскостопански 
техник в „Нишава“, пшени 
цата, засета през втората пс 
ловила па октомври мина 
лата година/ е във фаза на 
формиране на третото лис 
те, а тази засета преди то
ва във фаза ма братенс. ПО 
принцип тези площи, конте 
най-рано са засети са и най 
-устойчиви на студа, защотс 
са наи-добре подготвени. 
Все пак презймяването ма 
посевите зависи от много 
фактори. Слънчевото време 
веднага след сеитбата зна
чително подобрява устойчи. 
вестта на пшеницата , а тс 
ва е случай със сеитбата 
през миналата есен. Че пше' 
иицата е доста устойчива 
говори и факта, че са засс

изтъква
ненормално. жиците скъсаи политиче

а
общински

органи, открай време, 
и сега, а най-вероятно 
ще бъде и

пък уведомиха, мразява единтака
занапред, се са 

моусловяват и успиват хо 
рата с народната: „по-доб
ре малко, отколкото нищо“, 
или пък се опасяват 
сочат съответни 
и безотговорни 
°ез оглед дали техните 
сители са

да пс за пъти-
пропуски

отношения
но-

индивидуални лг 
на или колективи. Как 
че да обясним факта, 
Тлъмински район, в койтс 
живее около една 
населението в общината вг 
че два месена е изхвърлен

ина
че

трета от

ти сорти, които много • не 
боят от студ и мраз. Това 
са проверените на терито 
рията на общината сорти: 
„Партизанка“,
„Крагуевачка 
славия“. Най-неустойчива е 
„Скоплянка“, но тя и най 
-малко се1 сее в нашите кра
ища.

„Еднота“ 
56“ и „Юго-

ца.

В „„КООПЕРАНТ“ КАЗВАТ:
домакинства

Правим усилия да се 

издължимТлъмино: „глух“ район

• мот комуникационната систе 
ма — без телефонна връз
ка. Въпросът е още по-остър 
ако се има предвид, 
без телефонни 
и пощата в село Бистър у 
местните канцеларии в се
ло Долно Тлъмино и Назт 
рина, а какво това значи за

но да участвува в разходи
те, които бъдат направени 
Такъв отговор получихме и 
от компетентните в Общин 
ската скупщина.

Какво с положението с — Най-неприятно се чув
ствувам, когато при 
идват производители да ис
кат пари, а пари няма — - 
казва Димитров. Каква фа 
йда - от това, че и на „Ко
оперант“ му 
5000 динара! От тази . сума 
850—900 са дългове отстра
на, а останалата сума 
дължи „Нишава“.

ВСЕ ПАК, ИЗХОД ИМА

изплащането ма селскосто
панските произведения на 
производителите от страна 
на „Кооперант“ в Димитро 
вград, малко повече, е из
вестно. Известно е и това, 

във Висок

менече
връзки са

КАКВО ДА СЕ ПРАВИ 
СЕГА? дължат над

А. Т че неотдавна 
беше „пленен“ един тракт
ор от производителите име 
ино поради големите дълго 

предприятие

Тъй като изминаха ве
че два месеца откакто въз 
никна този проблем, и с ог 
лед на факта, че ще бъде 
актуален и занапред, изхо
дът би трябвало да се на
мери в прокарването на 
провизорла линия, за 
то трябва да 
П ТТ-11 ред! фиятието.

населението от тези села, 
излишно е да се говори. И 
още нещо. Според това, ко
ето

ни

ве на това 
към производителите.

от компетентни-чухме
те, най-вероятно 
блем по-дълго време ще бт 
де неразрешен. Разбира се 
ако не се предприемат по- 
енргични мерки преди вси« 
ко от страна на местните 
общности и Общинската ск

ПАСКАШИЯтози про
Посетихме тези дни дире

ктора на „Кооперант“ НИ 
КОЛА ДИМИТРОВ, като го 
помолихме да пи каже как 
ви са дълговете им и как
во предприемат за да се 
смекчи неблагоприятното 
положение?

— Искам да кажа, чс 
дълбоко съм загрижем за 
положението, в което се оз 
опахме — каза Димитров. 
Много ми е неприятно, чс 
се стигна . дотам и главата

В „Кооперант“ не седят 
със скръстени ръце.

В момента като изход на 
мират
два магазина: единия в -Ди
митровград п другия в Сми 
ловци.

Както изтъкна Димитров, 
чрез магазините се надяват 
да „дойдат“ до свежи 
ри,, както се казва, защото 
там ще продават свои про 
изведения.'

Не бива да се крие и то 
ва.че в „Кооперант“ сенадя 
ват положението им да се. 
облекчи и от новата реор
ганизация. която е раздви
жена в „Сточар“.

кое-
се погрижи 

Впро
чем то е и дължно да под Път за Дими 

тровграл?
откриването на

а кога 
посочения

държа тази линия, 
то работата па 
участък бъде завършена да 
се намери съответно 
местно решение с предпри
ятието за пътища от Вра 
пя. В случая 
виновни жителите от 
зи десетина села, а те засе
га най-много са засегнати 
от този проблем.

улщина.

КОГА и КАК НАСТАНА 
ПРОБЛЕМТ»Т? съв-

па-
Телефонната връзка 

зи район е прекъсната още 
през лятото на миналата
година, когато Предприятие 
за пътища от Враня започ
на да разширява регионал 
пия лъг Босилеград -— Ка 
раманица, отделно участъ
ка Бранковци — Бистър. 
Именно, телефонните стъл 
оове, намиращи се край са 
мото шосе, при миниране
то на стените бяха срутени 
Обаче, трудовата единица 
иа предприятието ПТТ о'1 
Враня в Босилеград, с голе 
ми усилия успяваше да по/ 
пържа тази линия- И вге 
така, докато времето бе 
ше хубаво. След това, ко
гато времето стана лошо

с тс Една от най-малките ме 
общности в Димитре 

село Па 
въпреки че не с 

5—6 
мъчи

най-малко са стии
вградска община, 
скашия, 
отдалечена повече от

те
ми со пръска от испрекъс-. 
нато търсене на решение, 
по вярвате, такова не е 
лесно да се намери.

Добре е известно, чс пора 
ди общата неплатежоспо
собност — майчиното страд

км от града, мъка 
със съобщенията.Наше е мнение, чс този 

проблем нямаше 
време да се отдължи, 
местните общности ма

и компетентните об- 
органи, на време 

бяха по-

толкова
ако

тези
Именно пътят е в лошо 

състояние и до 30 къщи г 
това село трудно се стига 

Затова тези дни жители
те на село Паскашня повди 
гат въпроса за поправка и 
модернизираме па шосето. 
Те се надяват, чс ще вле
знат в плана за 
не на пътища в настояща
та 1991 година.

Крайно време е да се взе 
мат конкретни мерки, 
да се облекчи 
то на селскостопанските пр

заат производителите, а и ние 
като трудовата организа
ция —

села положениещииски
интервенираха и 
агилпи по ТОЗИ въпрос, ла 

бея каквото н да с 
двете предпри 

намерят съответно 
и телеАоммата ли 

доведат в ред пор- 
състояние.

сподели тон.
Сетне Димитров изнесе, 

че п момента „Кооперант“ 
дължи па селскостопански 
тб производители към 2000 
динара, и то: за мляко — 
1300; за изкупен добитък— 
300; за малини — 200 дина
ра и т.н.

оизводнтели, защото 
кои , дългове на „Коопера
нт“ към тях датират 
от юни миналата тоднца и 
п рот 13ВОД11Т*ЪЛ I ПС 
са доведени в 
положение.

ня-
твърдят
отсрочване
ятия да

още
изгражда наистина

затрудненорешение 
пия да 
малио М. АндоновМ. А.м. я.
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Задачата е трудна, но 

доволни са всичкиПървокласните най-шии
108 гпика, 17 в долните и 

горните имат по три и п° 
вече слаби бележки. Или 
от онези, които имат поло 

успех 214 ученика 
с отличен успех, 137 г 

долните и 108 в горните им 
ат много добър успех, 224 
ученика,, 106 в долните 
118 в горните с добър ус 

и 23 ученика със задо 
ролителеи. успех, 12 в дол 
ните и 2 в горните класове 

И в едното, и в другото 
образовател 
подчертаха

* От 312 ученика в боснлеградската гимназия'25 са 
с отличен успех* 48 с много добър *от
ника са със слаби бележки ученика *с много до
1057 ученика с отличен успех са 214 У4*-“” ' сла

281 с добър 224 със задоволителен успех 23, а със 
би бележки 315 ученика * Заплаггуваните възш.татежю об 
разователнн задачи и извънучилищни активности са р 
лизирани

възпитателно-образователна работа и
са добри. Голям принос на това дава 

финансови средства, но и работни- 
всекидневно полагат усилия 

най-

Условията за 
живот в градинката 
не само обществото с

ведомство, които 
възможности за

жителен
са ците в това 

и създават 
малките.

всестранно развитие на

V работа и • нзорно-моторно развитие на 
' децата, на емоционалното

дружелюбие 
интелектуалното им 

Владимир

Всекидневната 
твърде сложната и 
на задача на тружениците 
в детските градинки 
не забелязваме. Разбира 

се, неоправдателно. За тях 
си спомняме, когато наолю- 
даваме как се развиват най- 
малките ни рожби. А тези 
радетели- заедно е родите- 

подготвят най-младите.
утрешния

задоволителен. отговорсъседин
Най-добър успех имат уче 
циците от първи клас, 
най-слаб учениците от тре 
ти клас, паралелката с ма 
шинната специалност.

Съгласно утвърдената го
дишна програма, за учени 
ците от основното и средно 

, училище в Босилеградскз 
община първото полугодие 
приключи на е18 ™уаРИдру 
НаСТГ“а почивка. Второто 
полугодие зя средни
те ще започне иа 4 ^ ос И тук учениците от пър 
ари а за учениците о ви 1глас отношение на ос
новното еДна„с<Ж!,уапи И таналите имат по-добър 
късно на — И фе Р,-,мната , успех, а успехът в долни-кьгеяа-»-; - — • ~ —»ш

и приятели, пр
ие престават с

им развитие, 
1*0 и

I; е х
с често

развитие, казва 
Стоичков/ директор на де 

градинка, като добавъзпитателно 
мо ведомство 
че между проблемите, е кс 
и то еа се срещнали в рабе 
тата през първото полуго 
дие е недоимък иа учебни 
ци, отделно за първи Клас 
в гимназията и учениците 
от първи и пети клас . бт 
основното училище, къдетс

тската
вя, че' не по-малко внима
ние се посвещава и . на пра 
вантивната здравна защи-

Възпитателно-образова- 
телна работа се провежда 
според утвърдените годиш 

програми за работа. Осо 
беи принос във всеобщата 
работа на градинката. да
ва така наречения профе
сионален съвет и професио

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
„ГЕОРГИ ДИМИТРОВ“

та.лите
поколения за 
ден, за бъдещето. ни“ в БосилеДетска радост

официално е всред ^ 
Босилег-град и

онези ведомства в
община, които дяло 

обществе 
цел. Градин- 

полх/чава високи оцен 
които я оцен

радска 
стно изпълняват
но поетата си

ние
роднини
работаТ6 Провеждат различ
ни заседания и договори. 
Мнозина взеха участие на 
съответните семинари, вси-1 
ко с цел през второто пол у 
годие и успеха и поведеш 
ето на учениците да се по 
добри. Проведоха се и учи 
телско-родителски срещи.

налния актив.
Когато се касае за всеоб 

щата работа на градинка
та не бива, а да не- се по
сочат възпитателните, 
то носят най-тежкото

Славка Стоянчова, Бо- 
и Латина

ката
ки от всички 
яват. От родителите,-от оне 
зи. които обезпечават сред- 

от Общинската ску 
Особено са зна-

кои
бре-

ствата, 
на. ме:

янка Йорданова 
Арсбва. Голяма е отговор
ността и на „леля“ Деса

пщи
чителни и високи оценките..

от Меж-които тя получава 
дуобщинския завод за 
питание и образование 
Враня.

В новите и уютни

въз-
във както често казват децата 

за своята тотвачка. В гра
динката, където задачите 
са. наистина трудни, но от 
успехите всички доволни, 
са съгласни, че са им необ
ходими повече дидактичес- 
ки материали и аудио-визу- 

1 ални средства за . органи
зиране на игра, забава и 
работа с децата. чВъзпитате 
лките дават принос в това 
отношение, но за набавка 
на някои средства са необ
ходими финанси, които гра 
динката не може да обез
печи. В подобряване на то 
зи вид работа е Необходи
мо да се включат и роди
телите.

/въпросна които основен 
също бе успеха и поведени 

на учениците и мерки 
му прег

поме- 
обекта съ- 

всички
ето
за подобрението 
второто полугодие.

Характерно и за едното и 
за другото училище е, че 
възпитателно
ната програма и запланува 
ните извънучилищни актив
ности през първото полуго 
дие са реализирани и 
успехът на първокласници
те по отношение на предхо
дните учебни години сега е 
по-добър.

шения в двата
почтиществуват

необходими условия за ус 
работа. Тези усло- 

възпи
пешна
вия за ползотворна 
тателно-образователна
бота и за престой и а деца 
та бяха от особено значе
ние от година на година да 
се увеличава числото на де 
цата в целодневния и полу 
дневен престой в градинка
та. Сега тук има над 80 де 
ца, разпределени в четири 

две

образовател ра

че Във второто полугодие, по-добър успех

успеха в горните. За разли възпитателно - образовател 
ка от преди и подведомни ният процес се провежда по 
те осмокласови училища на новата програма. Чувствува 
време доставиха общия ус се остър недоимък на съот 
пех и поведението на учени 
ците, така че сега даваме 
общия успех и поведение 
за цялото основно училище 

От общо 1057 
487 в долните, и 570 в гор 
ните, 742 ученика, 428 
лните и 314 в горните, 
без слаби беле^кки , 
налите, 120 ученика, 22 
долните и 98 в горните, им 
ат по една слаба бележка 
70 ученика 20 в долните г 
50 в горните имат по дво 
слаби бележки, а 125 уче

възпитателни групи 
в полудневния и две в це
лодневния престой. В полу
дневния престой са деца от 
предучилищна 
тук се върши подготовка 
за тръгване на училище и

В ГИМНАЗИЯТА „ИВАН 
КАРАИВАНОВ“ ветни нагледни и други вг: 

дове учебни средства ц по 
магала. Има обаче и ’ разли 
чни

От градинката 
възраст и и следното:

лото на децата 
се увеличава, капацитети- 

включва те стават все по-ограниче- 
ни и ще трябва да се тър
сят начини за изграждане 
на нов обект. Затова ини- . 
циативата за изграждане 

свещаваме на няколко, та на такъв обект в с. Райчи- 
ка да се каже, главни въз
питателно-образователни за ■ 
дачи: на

поръчват 
тъй 'като чис- 

постоянно
Въпреки че и сега какте 

и досега, успехът и поведе
на босилеградските 

средношколци не са на же
лателно равнище, в гимна 
зията подчертават, че охра , 
брява успеха и поведението 
на учениците от първи кл 
ас, който по отношение на 
предходните учебни години 
значително е по-добър. Ди 
ректорът на гимназията ГО 
НЕ ГЛИГОРОВ, за това из 
тъква два основни факта. 
Първо, приемните изпити 
оправдават своето предна 
значение, и второ, инициа 
тивата за полагане на мату 
ра след свършването на ги 
мназията „принуждава“ уче 
ниците по-сериозно да се 
отнасят и към. ученето, и 
към другите възпитателно- 
-образователни норми.

В гимназията, 
настоящем се провеждат чс 
тири различни програми, пр 
ез първото полугодие от те 
кУЩата учебна година от 
общо 312 ученика (от — 
до четвърти 'клас) 102 
без слаби бележки, 45

критерии при оценя
ването иа учениците от стучениканието рана иа отделни преподава 

в дс тели и пр. Всичко това с 
са всестранно анализирано 

оста в едното, и в другото учи 
г лище. Остава всеки препо 

давател сам себе

за успешното им 
не в първи клас.I

— Във всекидневната ра
бота особено внимание поси да анали 

зира и да предприеме съот 
ветни мерки за подобрение 

. на успеха през второто 
полугодие.

ловци и занапред е акту- 
ална...м. я физическото и се В. Б.

АНАТЕМИ И АНАТЕМОСАНИ

Хорът напред, диригентът стой!
Като журналист на в. „Братство“ бях изпратен в ко

мандировка в село Звонци. Много, се зарадвах когато там 
намерих моя съученик, Спас Ставрев, преподавател по 
изобразително изкуство и музика в основното училище 
на село Звонци. Той също‘се зарадва. Там при него пре 
нощувах и до късно вечерта той ми разказва за това 
как децата рисуват, как готви хор с класическа музика 
как родителите бяха дали пари да се направят униформи 
за учениците. Мисля, че написах за негрвата деятелност 
една статия под заглавие: „Бетховен в Звонци“!

нага разбра, че този преподавател от Звонци е още„под 
анатема“ от грешките му от преди двадесет и повече го
дини от 1948 година!

Доскоро нищо не съм говорил за случилото се на 
моя цриятел Ставрев. Защо да си мисли за едно време, 
което не съответствува на неговия ентусиазъм в училище
то и педагогическата му работа.

По това

където по

време ТВ Журналът от Ниш снимил съ- 
щия хор -с преподавателя Спас Ставрев. Пак се намесиха, 
може би същите ;кора, и; казаха, че хорът може да иде 
на телевизията но диригентът.не може!?
' Тези велики „патриоти“ вероятно не са знаели, че 

със Спас Ставрев и 1948 година, по'едно съвпадение, бях- 
е заедно, но нито тая вечер, когато му бях гост, нито 

?^ИлПЪТ Кт?гато се вижДахме, ние не приказвахме за 
оли оток. По това време други теми ни пълнуваха!

Богдан НИКОЛОВ

първи
с?

уче
ника имат по една. 29 пс 
две, а останалите 133 
по три и повече слаби беле 
жки. Или от учениците с 
положителен .успех, 25 са с 
отличен успех, 48 с многс 
добър; 29 с добър, а ните

„ппп Минаха нколко дена вика ме директорът Асен Ла- 
в ЗвонмлГг" вратата ме пита: „При кого си нощувал 
шниц™“' ”Е Сега Ме гьРсиха °т комитета на Бабу-

имат

__ г, Разказах всичко на Лазаров кой е Спас Ставрев че 
паВаМе' Като '7ченици от гимназията и като парти 
■Видях, че па Лазаров беше много неприятно и вед-
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С благоговб 

ние към 

„Свети Сава“

ТЪРЖЕСТВЕНО 

Е ЧЕСТВУВАН 

САВИНДЕН
Тази година, както никога досе ети Сава на Врачар се стече много 

га, навред из света, където живее народ да присъствува на пресичане 
разпръснатия сръбски народ, е озна на колач, а чинодействието изпъл 
менувана обща слава „Свети Сава“, ни патриарх Павле.
Савинден на лето 1991 г. ще оста
не в паметта на хиляди белградча- ари тгг. проеча в много 
ни, които присъствуваха на святата на нашата страна и в чужбина. „Св 
архиерейска литургия в Съборната ети Сава“ тържествено е чуствуван 
черква, която служи Негова свето в Любляна, Сисак, Книн, Тръстеник, 
ст патриарх сръбски господин Пав- Титова Митровица, Титов Дървар, 
ле. Въпреки че бе прекалено студе Приедор, Косовска Каменица, но и 
но в още недоизградения храм Св в Темишуар и Берлин...

(Растко Неманич) Химнът „Свети Сава“ на 27 Я1гу 
краища

Безсмъртното име на Растко Не
манич — Св. Сава заслужава да се 
намери на страниците на в-к „Брат 
ство“, защото това е? име ,което обе 
динява материалното и духовното с 
миналото и днешното. Това е име 
което поради политическо тесногър 
дие на еднопартийната ни система 
бе отстранено от политическия-, ис
торически и духовен живот на сър ВВ Ш Н Й Й “И* И* ност и култура на един от родона-
бския народ. Тъй както това свето в литературата културата духове И ■1111 I к II надниците на политическия живот,
име и свързано и с училищата, но „ството... Много улици, площади, за §1 V Л П I 1-11- След това Милчева накратко се
вярвам, че димитровградските учи ведення, училища, дружества ипр. "И * спРя върху жизнения му път, като
лища, които са в момента в зим- ще могат да понесат неговото име ■ ■ ПА||1|Т|||Г подчерта, че Растко е наи-младият
на ваканция, ще намерят форма и да му се ВЪЗВЪрне „мето и мястото. |1 1111 ПУТ1111 син на Стефа" Неманич- Въпреки
това^не^бравтю^гме. величието ^ И 11 (| Л Я I Л П ^он, ТоГмното повече е.имал же

Растко Неманич—Св. Сава, е це ~ 1946 м _ чГ^а г^ГкаГс^
нтрална личност на сръбската сред Гпети Сава е елин от най-иатьк- Ь присъстви(е на родители и \ че десехгодиШен самоинициативно на-
новековна култура и основополож- Натите личности от сръбската исто """училище ^Георги Димитров- в света°Тг°ра" където^щГвре-
ник на жилищата и просветното рпя, 6ез която „„ сръбския народ Босилеград се проведе скромно тър дохожда и неговия та™ Жиз-
дело, па поради това Културно-про Нито пък неговата история би били жество Тържеството бе посветено “|Ният път го вога иед това в Ца
светната оощност на Съроия на онова, което са днес. Той е прави- на първия/ сръбски просветител неният път го води “ВД това в ца
неотдавнашното си заседание взе ят носител на християнското възра рдсТКО НЕМАНИЧ _ СВЕТИ СА-
решение да се предложи на Сръбс- ждане и духовно движение сред ВА. Тържеството започна с четене
ката народна скупщина 2/ януари сърбите, \което по-късно през ХШ
— рождения ден на Растко Нема- н XIV век ще лъхне цяла Европа, 
нич да се провъзгласи за общодър- Той е основопожннк на сръбското 
жавен празник на Сърбия и. патро- православие, на съединената сръбс 
нен празник на всички училища. Ка държава, черква и народ, той е 
Министерството на народното про бариерата, с която сръбският, 
свещение на Сърбия. Просветният род издържа много робства и чу- 
съвет на Сърбия, Сръбската акаде- ждестранни завоевания, 
мия на науките, Белградският унн- 
верзитет и редица други република
нскн заведения ше поемат на себе чки възможности и народна подк- 
си грижата името на Растко Нема
нич да се внесе в учебните плано
ве и програми, да намери правото 
си място в националната история,

ПО ПОВОД „СВЕТИ САВА“ В БОСИЛЕГРАД

да -наследи бащинния

риград и други места. Но където и 
да се намирал, винаги на преден 
план е имал сръбския народ, него- 

па прозаични и поетични произве- витс страдания, изостаналост и нег 
дения, свързани с живота и дейно рамотност. Затова и основната за- 
стта на този сръбски средновековен дача му е била, колкото може по- 
деец, а след това преподавателката вече да помогне на своя народ. Из- 
БОРКА МИЛЧЕВА, произнесе док- граждал е училища и черкви, учел 
лад за живота, дейността- и прино младите на четмо и писмо. Затова 
са му за развитието на сръбската ие без основание се казва, че Сава 
писхменост и култура. е първият сръбски просветител и ос

— Свети Сава, не е ново име в повоположник на- писмеността,
Вук Караджич негов последовател 

Два пъти е пътувал на Изгок 
а на 27 януари 1235 година_на връ
щане от Цариград в Търново — Бът 

М. Я-

иа-

аИ поради това съществуват всп
културния и политически живот на 

репа с благоговение да се отнасяме Сърбия — подчерта Милчева, а след
добави — Сава Неманич, екъм незабравимото дело и име на 

Св. Сава.
това
най-старото име в сръбската писмс- гария умира.Кирил Т. Тодоро

— За какво хората най 
-много се съдят? '

формалното си членуване.
— Означава ли това, че 

в съдийската си работа 
— Имуществените отно сте имали все пак трудно- 

шения са им „болните то сти, поради това, че сте 
чки“, по не може да се принадлежали към СЮК? 
каже, че хората от нашия 
край обичат да се съдят.

— Какво мислите по въп 
обича хората, да познавате ' роса: защо ма неотданнаш 
хпия психологически п соци нмте многопартийни избори 
ологически бит. Понеже ие за представители, след ле 
правилност и произволност карптй, най-миогочнелени 
по-добре казано, пристраст- бяха юристите. Дали може 

съдията с пай-голя- би затуй, че досега ие е 
мото „нещастие", което мо- имало правова държава? 
же да бъде нанесено 
обвиняващия и обвинения, 
па и па публиката, която 
следи съдебния процес. Го 
ва са травми, които тежко 
се лекуват а някои са и 

особено коте

СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

„В името на народа"... — Не, не съм, за мен вси 
чки хора са еднакви. Нс 
прети опасност в многопар 
тнйната държава съдията — 
член на партия, искал или 
не искал, да злоупотреби 
закона и прояви своеволие 
Наистина това можеше и 
се правеше и в еднопартий 
ното обществено устройст-

_ И досега нашата репу »во.
блика имаше атрибути 
правова държава, но 
пито до значителна 
се изиграваха, не са 
вани, имаше доста явашлък 
и безотговорност. Потеицно 
лпите представители на на 
рода. в републиканския нар 
ламепт , а юристи, верояч 
но биха искали да усьвър 
шепетвуват законодателно 
то дело, да няма злоупотре 
би, да подобрят неговата 
флекспбнлпост, а напълно 

„ да потиснат рнгидността, зг 
коподателството да бъде по- 
-креатнвпо и с иновации, да 
бъде според мярката па на
рода. По-добре казано, да 
дава възможност па актьо
рите, които иропеждат за
кона, да го меня ват. ако г 
нужно, и да ие се държат, 
към стереотипи п шаблони

ПРЕДСЕДАТЕЛКАТА НА СЪДА В ДИМИТРО 
ЛЕЙДИ )ГИЛИ:

ВГРАД — „СТОМАНЕНАТА
ргарет Тачър. Аз не 
тя, но може би 
сме „подобни".

— В енергичността и \ра 
доба

съм 
по нещоВъпреки че срещата си 

бяхме насрочили, след вли 
зането
председателката 
Димитровград 
тов, имах впечатление, че 
ще си отида с незавърше
на работа. Както винаги, се 
риозна и с достойнство (за 
момент помиелх, че е арога 
нтна и високомерна — сет
не видях, че съм в заблу
да), когато чу, 
ворът е за печат, категори 
чно ми отговори, че не же
лае никакъв публипитст. Ли 
чи, че тя е и скромна же
на. След известно „убежде
ние“ се съгласи, 
нещо бе: от кога рабоги в 
съда.

— Единадесет годи пи ра
ботих като съдия, а през 
последните пет години съм 
председателка на съда вДи 
митротрад„

— На вратата пише: Спа- 
ска Митов, без буквата „а“ 
накрая, защо?

*— Това не забелязвам. Зя 
това нс съм размисляла.

— Хората ви сравняват 
със „Стоманената лейди", ка 
кво означава това?

— Сигурно мислят на би 
вшата председателка на ап 
глийското правителство Ма

ис маси в кабинета на
на съда в 

Спаска Ми набростта, например — 
вям. на Накрая трябва да кажем 

че бе приятно да се разго- 
със „Стоманената лей

_ Вероятно, казва пред
ссдатслката.

— Забелязвам, чс стс сигу 
рни в себе си (в първия мо 
мент човек ще помисли, че 
стс нреиотептпи, а не е то 
ка) че имато собствено аз 
че държите до своя .профе
сионален морал, че стс про 
феейоиално 
притежавате характерни че 
рти, че имате своя гордост 
но и че сте „недосегаеми“!
_ За какво мислите?
— Па сто гражданите ка 

че ис сте „г/одмитява

зако
степен

спаз- варя
ди“, инак познаващ я чкатс 
•отличничка и грижлива съп 
руга, а преди всичко отлпч 
на юрнстка.

неизлечими, 
сс загуби доверието и наде 
ждата в съда, понеже все 

|бва да знае че 
на клиентите те

че разго- км съдия тр»
Разговора води: 

д-р Слободан Василев
доверието 
жко се спечелва, но- бьрзе 
руши и. губи.

— В тези несигурни и кр| 
особено иман

|1издигнати
:

зни времена, 
ки предвид кризата па мо 
рала, с Вашата работа 
обективност, Вие сте спече 

н запазили реномето

Първото

зват,
ща", как ие „бръснете" ми 

и ничие взияалие, ко 
съобщавате правдата

лили
си па добър съдия, ръковс 

човек. Красят Викакво дител и 
изключителни черти ма хагато

и водите съдебния пропее, с 
други думи, как всички хе 

вас са равни прел за 
една дума, придър* 
към народната „Ни 
пи по сват.. "

рактера.
_ Трудя сс ничии права

да ие узурпирам, 
рдост да ие наруша, да сс 
придържим към закона. Но 
както знаете, съществува и 
свободно съдийско, убежде 

и то трябва да

ра за 
копа, с 
жате се

ничия гс

Какво мислите за стату 
са па сидинтс в многопар 

сс. тнйната система?
— Съдията ие тря

бва да бъде обременен с 
партийна принадлежност с

НО КУМ,
__ Топа е вярно.

съдии с твърде 
усилена, край 

и преди вси 
чко хуманна. Л аа да бъде
човек хуманен, трябва да

Нашата
работа ма 
деликатна,
,ю отговорна

ПМС, по 
обосновава върху общсстве 

и човешки норми на исни
ведепие.

I
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ИСТИНАТА НЕ СА ЕДНАКВИГ КОГАТО АРШИНИТЕ ЗАБОСИЛЕГРАД: 250 динара за 

нвадратен метърСШдТкРАВАТА“
т-т тяжпаните от които посредством експроприация 
На Граплощитс, цената на квадратен метър възлиза 

сто от средната пазарна цена на квадратен ме- сто от р м общииаха през изтеклото тримесе- 
150 динара за квадратен

казва 
когато 
Не е

ков не е доволен. Не дохаждат. 
той — когаго трябва да дойдат, 

работи, но след дрн-два.
от работата им. Общинският 

^ - кон

се отвзимат 
на 1,5 на 1 
тър » 
чие*
метър, понеже през 
дратен метър жилищна площ 
10 хиляди динара

нека работи.Не, съседът
нека поправя и боядисва коли, но това Да 

легален начин, да си °ткРне 
замърсява околната 
Борис Величков и 

Райчиловци за

... или:
вжилищна площ

Моментално ™зи цена е сечие цената на ква.
общината възлизаше на

съседът
доволен и _
'селскостопански инспектор например 
статирал, че гю овощията и зеленчуците 
не се чувствува вреда от аерозамьрсява- 

по-специализираии

прави на 
работилница 
ни среда" —

Драган К. Тодоров от 
си Илия Илиев

и да не 
казват

Търсил Величков 
инспекции и институции.

Проблемът обаче повече се усложня- 
,През 1988 година Заводът за здрав- 

Лесковац го осведомява, че 
състояние да извърши- контролна 

околната среда, по 
за такова изучаване,

щииата възлизаше на 10 
хиляди динара, 
но един квадратен

площ струва 150 ди

съседа пе. В градоустройствената ча 
Босилеград отнеогдав момеитал-

заиаят^Гв^Пс^Г"на ^ДаГ

на обществото, а злите езици казва , аерозамърсяването
по този начин се обогатяват. Може . _ иеже няма апарати -
има истина и в това, но съвсем е извее-. като ^ съветва да потърси помощ от За 
тно, че повечето души това от време на вода за здравна защита в Ниш, кои го 
време правят, за да'препитават семеист- да даде оценка СхЛ аерозамърсяването. — 
вата си, понеже заплатите Им не дават измислиха, че за- такова изучаване тряб- 
възможност да свързват краищата си. ва лично да заплаТя. Нито имам средст- 
По-голямо число от тези майстори, с по- ^ нито исках това да направя и досега 

по-малки успехи „отбягват вс^цКП ТезиЧ,силни“ инспекции И' инеш- 
Няко1а туции де усп’яХа да утвърдят степента 

на аерозамърсяването от боите и лакове
те, когато съседът боядисва колите ка
зва Величков.

Величков търси помощ и бт републи 
С проблема осведомява

ст на _ - . 
но цената на строителни 1с 
площи и официално е уве 

Делегатите на Об 
щииската скупщина 
следната сесия приеха ре 
щение за утвърждаване про 
цента за определяне 
та на площите, които посре 
дством експроприяция се 
отвзимат от собствениците 
им, както • и решение за це
ната на строителните 

които сетне 1

В метър
вал. 
на защита в 
не е в

отвзета
нара.личена. на пона Според второто решение, 
когато заинтересовани 
бекти и лица купуват стро 
нтелни площи в градоустро 
йствената част на града, те 
за метър квадратен ще за
плащат 250 динара. Защо и 
откъде толкова .разлика -ме

су-
цена-

- пар- 
Общип-

големи или
срещи с общинските инспекции.

• обаче това е трудно да направят,
излизат“ и съседите, които

жду изкупувателната и про 
цена? Сотир Соти

цели,
ската скупщина продава па 
заинтересовани субекти и 
лица.

понеже
дажната 
ров, председател на ИС на

на сцената
търсят да им се закрие работилницата 
(как когато не е ни открита?-), да съз- 
дадат условия за работа, за да т,Д”арУ каиски органи.
шават и не замърсяват околната ср д ... републиканския изпълнителен съвет 
В такива случаи настават каранищ , - Сърбия Републиканският секретариат за
рата се ядосват, явява °™Р общината защита и подобряване на жизнената сре

„ -_да през ноември миналата година пред-
й по-широко са ^ при уд д '' ставката, с която Величков се оплаква
ВаТ Един^хакъв 'случай в « На ^еГ

сГмвого хартаяПеи мастило, а самият та се явява и Републиканският секрета- 
случай стана^ известен и - Р™ни и ^ То™ ага на
републикански - органи в г-йпема^ъздават Общинския санитарен инспектор веднага 

Преди пет "Р Борис Велич- да излезне на. мястото и да констатира
самите съседи. Пен™онсРъ . Р В при какви условия работи Илиев и съгла
К°В “ Ил™* Илиев че няма офиц.^™ «ю закона за шума и Закона за защита 
да си Илия Штеъ, " паботйлница на възДУ*а от аерозамърсяване да пред-открита автотенекиджииска работилница. приеме необходими мерки. Търси да то 
за поправка и боядисване па коли, « освед6ми до 20 ян ^
паботи под открито в двора си, че му , * р
пречат шумовете и че с боите и лакове- Санитарният инспектор в общината и
те нарушава околната среда“. Получава общинският инспектор по пазара са и- 
различни отговори. През август 1987 ’ го- лезлн на мястото. Милица Владева,■ общи. 
дина например общинската санитарна им «ски санитарен инспектор, сега ще - 
спекция му съветва да потърси помощ от доми Републиканския санитарен 
Регионалния завод за здравна защита — ™Р- Тя казва: — Този проблем ни съз- 
Служба за обща хигиена — във Враня, големи главоболим, създават го са-
която да изучи вредата от определени ма мите съседи. Понякога хората търсят 
терии, а след като се получи една така- онова, което не сме винаги в състояние 
ва оценка тази инспекция да предприеме направим.
необходими мерки. От Враня обаче поръ- Дали са малко действували общински 

Величков да се „обърне към са- те органи и инспекции, от които Велич- 
нитарния инспектор й инспектора по ков не е доволен, е въпрос, в . който не 
труда към ОС„ в Босилеград, които въз сме в състояние да навлизаме. Общински 
основа на местна инспекция и закрнии те инспекции, особено общинският инспе 
предписания определят условията, които ктор по пазара срещу Илиев е възбуждал 
да изпълнява работилницата, както и ус- дела при общинския съдия за нарушения, 
ловия за жизнената среда“.

•Писал Величков и търсил помощ от повече пъти то е наказвал. Някога оба- 
Изпълнителния съвет на ОС в Босиле
град, на тогаващния секретариат за сто
панство и финанси, на инспекции... Из- народната „Да умре кравата__ на съседа“, 
пълнителният съвет и този секретариат или се касае за различни аршини, за без- 
са задължавали компетентните органи и отговорност или безсилие на инспекциите 
инспекции да вземат работата „в свои и органите е въпрос, който и занапред 
ръце“, да решат проблема. Инспекции де се натрапва и търси отговор, 
йствуват, предприемат мерки, • но Велич-

па

циите и останалите

Босилеград
осве 

инспек- Как се определя цената ОС казва, че тази разлика
за квадратен метър, когато се явява, понеже на досе- -
площите се отвзимат бт до- гашните собственици на
сегашните собственици? Спо площите, покрай самите
ред решението, цената на площи, трябва да ее запла-
квадратен метър се опреде- щат овощия и 'обекти „ (там

'•ля с проценти и средната където съществуват) и гла-
стойност на) жилищна площ - вно те поскъпват цената.- 
през изтеклото тримесечие."
Общинската скупщина е за
станала на становище този 
процент да бъде - 1,5 на сто 
(според Служебния — 
на СЕ. Сърбия, бр. 6/90,

■ зи процент не . може да бъ
де по-малък, от 1 на сто, ни 
то, по-висок от 2 на сто (от 
средната пазарна цена 
жилищна площ през после 
дното

чват на Онези; които купуват ст- 
парцели в градароителни 

и всички инвеститори в Бо 
силеград, РайчиЛовци, До
бри дол и КО Босилеград 
II, които стфоят, доизграж- 

■ дат, надграждат или строят 
временни обекти г^ябва да 
заплатят и за комунално об 
завеждане на площите, т.е 
за прокарване на улици, во 
допровод 
Цената за

гласник
понеже работи без позволение. Съдията то-

че няма доказателства за „вината“... 
Дали в случая може да се приложи

на

тримесечие в общи
ната. Тъй като през изтек-

и канализация
уреждането на 

строителните площи в Боси 
леград И, Райчиловци и До 
бри дол се движи ^ от 15 до 

динара за един меп.р 
квадратен жилищна площ. - 
а в • централната част на Бо 
силегоад от 20 до 200 дина 
ра. За

лото тримесечие метър ква 
дратен жилищна площ в обВ. Божилов

120
АКТУАЛНИ ЕКОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ

Босилеград и Драговищица са затрупани с боклук
Много говорим за екологията, за опазването на жи- тата "трудова и жизнена „„„„

„имаме^за тази ™Н4те^ва”обявена 
™ов™?° ™ НИЩО Не Рдб°™м- .Днес°&егерНадск1тГ '
Драговимт™ ’ КеяТ’ Босилеград и коритото на&ВеТс^а0Са ™а™ С 6°КЛУК И

жилищна сграда 
Босилеград например цена
та е 100 динара за квадра-

в

знената и трудова среда. Екологията намери място в за
кони, решения, правилници и програми. Преди повече от 
година и половина босилеградските горани отправиха 
логичен ПРИЗИВ към обществеността в общината:

тен метър жилищна цпеш. 
Ако обектът има 100 м2, инкоеко
веститорът за уреждане на 
площите ще трябва да за- 
цлати 10 хиляди динара. В 
ОС подчертават, че докато 
не се заплатят тези кому
нални такси, бъдещият ин
веститор не може да полу
чи разрешение за изгражда 
не или доизграждане на 
обект.

река 
отпадъци

стъкло, пластмасови изделия и пр.).

но компет“™ ф1кхРоари™еВреа™ра?С ПоТаД Н6ГОДуВа' 
ва все по-непоносимо. З^овТ гГрГнТе"'с" ш°х “Т° 
низират протестни събрания 
Носители ша акцияха ще бъдах меехнихе 
светни работници, горани, 
низация и Червения -кръст.

..Другарки и другари, млади и стари, гораните ви ка 
нят с труд и грижи да създаваме по-красива жизнена сре
да, в която животът на човека ще бъде по-щастлив! ста

да орга- 
Босилеград и Райчиловци.Призивът беше публикуван в „Братство“

1989 г. При Общинската
вува санитарна инспекция, формирана е и специална тру 
дова организация „Услуга“, която има задачата да чисти 
града и изкарва боклука. Значи, когато става

от 19 май 
скупщина в Босилеград същест-

в
общности, про- 

активисти на младежката орга

дума за чие
С. Евтимов В. Б
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„КОИГШАЛАЦ" ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА ПО-ЧИСТ ДИМИТ 
РОВГРАДРКШИЧ«1.‘|>Я.С.гп Д Г-1 ЕДИН ЧИСТИ, 

МНОЗИНА 

ПРАВЯТ БОКЛУК

БОСИЛЕГРАД: СРЕЩА И РАЗГОВОР С ЕДИН ОТ ВЕТЕРАНИТЕ НА „МЛАДОСТ '!

ОТ ЗАЩИТНИК ДО НАПАДАШ
СЛАВКО ЯКИМОВ, с ец 

ин от ветераните вьв фут
болния отбор „младост- о'1 
Босилеград. С малки прекь 
свания, вече 13 години е 
член и активен футболист. 
От неговото поколение се 
га играят само още един— 
двама. Но и покрай това, 
Якимов, през изтеклия есе 
иен полусезон бе един «л 
по-дисциплинираните 
болисти. Без оглед 
„Младост“
ой терен или гостуваше, 
Славко бе винаги на разпс 
лагане на треньора готов 
да помогне на съиграчите, 
на отбора. На всяка сре 
ща. максимално се залага
ше, и в това отношение, 
дава пример как трябва де 
се отнасят, спрямо футбо 

* лната игра, по-младите и 
неопитни футболисти. Об? 
че, винаги това го прави в 
рамките на футболната ит- 

чрез спортменско па

раме, не на първо, но на 
място, което ще ни обезпе 
чи и следващата сьстезате 
лна година да се състезава 
ме в сегашната дивизия 
след реорганизацията й. 
По мене, ако искаме да им 
аме по-добър отбор, не- 
нуемо се налага Въпроса за 
системна работа с младите 
и талантливи футболисти.

М. Я.

Вероятно някои в „Комуналац“ няма да бъдат .съг
ласни, но все пак когато става дума за чистотата в гра
да, това предприятие е първо под удар, разбира се, по 
реда на нещата. Ясно е обаче, че за нечистотата има мно 
го виновници, но в „Комуналац“ не отричат и своята вина 
и субективните слабости

фут- 
дапи 

играеше на св

Атлетика За да бъдат по-малко под 
удар на гражданите, а и 
градът да бъде по-чист, в 
„Комуналац“ е направена 
програма за чистене на гра 
да, която, като оптимална 
беше приета и от Изпълни 
телния съвет с доста забе
лежки. Програмата предви 
жда чистене на улиците, 
миене един или два пъти 
седмично на отделни (не 
всички) улици, редовно пра 
знене на контейнерите... Ос 
вей това, за да бъде по-чи 
ст градът, „Комуналац“ пре ^ 
длага в програмата да се 
намери и следното:

от тротоара да хвърлят на 
коловоза.

Особен проблем, казват в 
„Комуналац“, представлява 
строителният материал на 
гражданите, изтоварен на
вред по града по тротсшлри 
те—дърва, счупени коли, ка 
миони и какво ли още не. 
Разбира се, за да се нещо 
разтовари на тротоара тря 
бва разрешение от съотве
тната общинска служба, за 
чиято реализация се ста
рае съответната инспекция 

да провери има ли раз 
решение, платено ли е или 
да наложи глоба. В „Кому 
налац“ са на мнение, че 
съответната комунална инс
пекция не е ажурна и зато 
ва предлагат те да потичат 
разрешение това да работ-

Десет 
атлетици 
в Медулин

жда нерядко на гърба му 
може да се видят п номера 
та 8,2... а три пъти и но
мера 1. Отбелязал 
десетина гола. Казва, че 
е твърд симпатизиант на 
белградска „Дървена звез
да“, а от футболистите най- 
много обичй Богичевич.

На въпроса ни, как оцег 
ява есенния полусезон к 
какво очаква през пролет
ния, Якимов каза: 
какво да кажа, есенният 
полусезон е крайно незави 
ден. Причината за тов? 
преди всичко е у нас, фут 
болистите. а най-много н? 
онези, които нежелаят да 
играят, когато гостуваме. 
Поради това загубихме ня
колко точки. Все пак ли»* 
но мисля, че през пролет 
ния полусезон може да на 
ваксаме всичко, което сме 
пропуснали

е и два

Десетина лекоатлетици нг 
„Железничар“ от Димитров 
град са на подготовка в юге 
славския ками ма атлетици 
те в Медулин. Там са заед
но с най-известните атлети 
ци в страната под ръковод 
ство на първоразрядни тре 
ньори ще имат възможност 
да научат много и добр.е да 
се подготвят за предстоя
щия сезон. Да споменем сг 
мо някои от по-известните 
треньори, конто нашите ат 
летици ще могат по-отблизс 
да запознаят: с д-р АцаГБ 
трович, Данс Корица, кой 
то е и съюзен атлетически 
капитан и редица други.

Димитровградските състе 
затели и треньора им Алек 
сандър Марков ще имат 
възможност да научат мис 
го от своите колеги.

След като се завърнат от 
Медулин 
те спортисти ще продължат 
с подготовката си.

Първо поредно 
ние, на което ще участву 
пат ще бъде в София, къде

ра
дпреварване.

Славко Якимов фанел ка
та на „Младост“ облича за 
пръв път 1977 година и та 
ва в младия отбор, а след 
две години и за първия сь 
став. Оттогава па досега се 
редят срещи, както каз 
ва над 390. Една долина с 

"Член на футболния отбор 
„Горенц“ от Блед, репуб
лика Словения.

Славко
най-често облича фанел ката 
с номер 4 или 6. Но по ну

Ням?

Да бъде построен градс
ки санитарен възел (клозе
ти), да се продължи с уре
ждане на градските гро-

Инак, Якимов

да се класи

НОВИНИ ОТ „АСЕН БАЛКАНСКИ“

Деян Митев напусна 

Димитровград
димитровградски

състеза

МитПо времето на зимния пр 
сходен срок за футболис 
ти — любители и един фут 
болист на „Асен Балканс
ки“ от Димитровград оти
де в по-известен клуб. 
Деян Митов, един от най- 
добрите футболисти се пре
несе в белградския футбо 
лен клуб „Обилич“.

Инак Дъзн Митов играе 
ше още в пионерския със
тав на „Балкански“, сетне 
в юношеските отбори на 
„Раднички“ от Пирот и „Ра 
днички" от Ниш, като по

болното си умение, 
ов беше поканен да мине 

кое 
м бе

то ще се срещнат атлети 
много европейски стни от

рами. На това междунарог 
но атлетическо решо от „Жс 

участвуват

в „„Кристал“ в Зайчар, 
то той и направи. Та 
ше стандарден член 
първата сдинадесеторка.

След като прекара 
години в „Кристал" — Мит 
ов отново сс завърна в Дг 
митровград в „Асен Балкан 
ски“

на лезиичар“
Душица Деянова, ТОл,,я Кг 
мепова и Ивица Иванов.

ще
две

Димитровград
Д. Ставров инспекцията. Спят вместо 

оред някои изчисления ста 
ва дума за доста голяма су 
ма пари, които би могли по 
лезпо да бъдат използува

не по-малък проблем 
ком

бища, да се уреди градска 
та депоппя па Козарица. да 
бъдат купени още 30 
тейиера за боклук, да се 
уреди околността па каита- 

самата Строшена че 
шма и да се почисти кана 
лът в този район. Отделен 
проблем представлява чис
тене па капала покрай 
1П1 ига, защото 
те от железницата, изхвър
лят земята покрай капала, 
изтъкват в „Комуналац’.4, то 

ще струва 937 924 дина
ра, пс зачитайки .

грамичио-пропускпател- 
11ЛП-

В подмладения със- 
„Балкански" Митов кон

тав на
беше от голяма полза с м?

опит и футбол БЕЛГРАДтрупания си 
но умение.

Ето, наложи сс, сега пано 
потърси убежище г

1111.жа и за димитровградските 
уиалци са картонените ку 
тмп. конто се изхвърлят от 
магазините и с тях се пъл 
пят контейнерите. Пък и 

граждани много

Среща на 
димнтровградчани 
н босилеградчанн

по да
друг клуб и това етапа в 
белградски „Обилич“.

късно се завърна в родния 
Димитровград. Тъй като об
ърна вниманието па спорт
ната

ли-
раоотппцп-

Д С самите
нссъвестно се отнасят към 
чистотата, а по този

и към комуналното пре 
дирнятие. Контейнерите, за 
конто всеки гражданин е 

определени средс 
биват запа 

много са без копеле- 
често

общественост с фут-
Л мач-

СЪОБЩЕНИЕ ПН□11Нашенци от Димитровгр 
Босилеградско, 

орга*
чистене

адско и
живеещи в Белград 
визират „вечеринка“ в ре 
сторанта па хотел „Метро- 
пол“ н Белград па 14 феи 

1991 година по слу

па отделил 
тва. постоянноУмоляваме всички абонати на в. „Братство 

сп. ,Мост" и детското списание „Другарче" да 
издължат абонамента си за изтеклата 1990 година. 

Сумите внасяйте на следната джиро-емстка: 
НИРО „БРАТСТВО" 62500-603-9529 — СД!. 

Ниш, като посочите за кое от изданията 
НИРО „Братство" изпращате парите.

Годишните абонаменти на 
за 1990 година бяха:

— за в. „Братство" — 100,00 динара,
— за сп. „Мост" — 60,00 динара и 
—• за си. „Другарче" •— 50,00 динара.
Четете и разпространявайте изданията

НИРО „Братство“.

пия пункт, което се 
ща отделно, и чистене

което отделно
па

лени,
та, винаги отворени, 
превърнати, а покрай тях 

има боклук. И г"

тротоарите, 
трябва да се договори. Ко 
гато става дума за тротоаруари

чай Деня на лозаря — Гри 
фун Зарезан — Знрсзоя.

За настроението на гости 
погрижи Шпиро 

шонс-

аковинаги
накрая се върнем към то
ва, че във връзка с чистота 
та „Комуналац“ с пръв под 

са вг

рито, трябва да се изтък
не, че досега 
са почиствани от магазпне-

на тротоарите
те ще се 
ст Димитропгпад с

състав и хуморнстинашите издания рите пред магазините, гра
жданите пред къщите, до- 
като градските чистачи в 
тази работа не са се цаме 
свали. Затова често се слу 
чва чистачите да почистят 

половин 
боклука

удар, то гражданите 
ори. Защото народът не е 
напразно казал, че ако ед- 

прави боклук, десет сд- 
могат да го по-

кия си
те Слободан Алексич —

Момчило Андре-
Ли

сичката* и 
АМ1ИЧ—Моия.
За справки: тел. 
Белград, (след обяд).

ни011-788-527 сд него не 
чистят.на

коловоза, а след 
час мпгазииерптеНовина Младенов, худо

жник от Белград
А. Т.

у-
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забава* сатиРа *
НАШЕНСКИ НСТОРИЙКИ

БУТНИ МУ 

ГА И ТИ 

ЕДНЪШ

АФОРИЗМИ
Някога на всяка крачка — паднала подкови. Днес . 
на всяка крачка — захвърлени автомобилни гуми.

Твръда яйца, Глезеното бебе, докато порасне, е носено от роди
телите си на гръб, а когато стане голямо, започва 

' да го носи колективът.
\ Преди тридесетина години 

група строители от Божица за 
почнали да работят в едно бе
лградско строително лредприя 
тие. Ръководител на групата 
бил някой, си Мита, майсто- 

били саглам, кой от ко
тя х

Е, м'.] побратиме! Одъртел сам, па ми се не 
дидза ни из кревег, а камоли да ме тера се опи
там. Али, иево.гьа ме тера па морам и Да идем по 
свет. Ето,оиомад, у петак, идо' у - Цариброд. Еве 
зашто. Остал сам без стоку, али чувам си козу. 
Зна1еш како' ‘ се каже: коза з'е сиротишска кра- 
ва. Ома зеднуш годилиьо тражи зарца, али свапи 
дън тражи да З'еде, да пиз'е, па и да лиже сол. 
Али, овде, при нас нема грумици, па сам морал 
да идем у Цариброд, зербо тамо шверцери из Ьу- 
гарску докарузу свакакво па и сол.

Моза Цвета ми помогну да се оружам, стиго' 
до станицу, укачи' се у аутобус, па азд за Ца
риброд.

Няма добри неприятели, но има лоши приятели рите
го по-добър, по един от 
„понакуцвал" със зидарията. 
Затова неговите земляци, кога 
то' имали възможност, му /ид
вали друга работа. Веднъж 
обаче инженерът, койго ръкг 
водил с изграждането на обе 
кта заповядал на всички май 
стори от божишката група да 
зидат (така изисквала работа
та) и ги предупредил:

Очните лекари не са в състояние да лекуват „без 
очливостта“.

М.Б.

Пълзя дял живот и за това нищо не му куцаше!

— Стените да бъдат прави 
като пушка, малко ли ги из
кривите, лично аз ще ги сру

Из физиката: При загряване и твърдите убежде
ния се изпаряват. Кад стиго' V Цариброд, срето' сват Слободана. '

бесне глисте безтя. Зна]еш, онога бърку што изводи >
кгьуницу, па засмезава народ у-театар. 1а га пита: 

— Побратиме, куде може да се купи грумик
'Ба ти оправию! Какво да 

правят'със слабия зидар? За 
„кьошниците“ лесна работа, 
ще ги карат останалите, ама 
той и' средата не умее да ка
ра- право! Мита се наел да 
бъде около него, учил го, съпе 
твал го, преправял и Поправ
ял зида... 
инжинерът, 
те и извикал Мита.

Подшушни, за да те чуят!?-
сол?

— У Минину кавану — рече он.
— А, куде она беше?
— Е, дъртльо, почел си да заборавл>аш! — ре

че он и показа ми пут комто Строшену чешму. __
Кад стиго' до чешму ту, за пи'ну\ ГЬагьо! Под- 

гади ми се од водуту.
— Што з'е водата оваква? — пита' зедног ис- 

писника.
— Туразу у гьу клор — рече он и шьуну. — 

Майе им га. ..

: Премълчаващият всякого го изслушват с преди
мство.

Около обед дошъл
поогледал стени

Времето е пари, времеядството — милиони!
л

— Тоя зид казал инжене
рът, посочвайки зидарята на 
слабия майстор — не е прав 
като останалите..

Не дойде ли мъдростта с възрастта, значи са тръ 
гнали в различни посоки!

Доздо' до Минину кавану. Улезо'. Унутра: ас- 
тал>е, а по гьи’ натуране :— перашйе! Ма, да ли ]е__ 
овде Великден? зачуди’ се йа. А младиша држй'у 
руйе тозайе, бъцка перашйете, оне се тркальазу и 
судар'азу, а не разбивазу се. Тъг .се сети': кад сам 
бил дете, беше обича] да се чукамо със перашИе. 
Срето' се със комшизу Райу. Он оздол, за озгор.
1а удари’, али он ми строши зазце. И изеде ми 
га. Море, и. на друЬи тека. Кад , оно шегово у 
це било направено од — гипс!

Арап йе, господин инжи- 
нер, аран йе...

Тогава
Н. Б.

У инженерът избух- „
нал:

— Море, бутай, бре!ЕПИГРАМИ На. свой ред избухнал и
Мита:

КРАЧКА НАПРЕД

О, Истина, о Хоризонт мой 
вървя към теб, не се от 
дръпвай, стой!
— И аз вървя към хоризои 
та свой! —
отвърна Хоризонта мой. .

Стефан МАНАСИЕВ

— Бутай, бутай! я МУ га 
бутну два луги, айде му га 
па ти бутни еднъш!

Майсторите избухнали в - 
смях и после през цялото ля 
то . подхвърляли: „Бутни му га 
и ти еднъш“.

Од какво ли су овеза перашйе? 1а.се суну’ 
да узнем, а зедъц ме вусну преко пърсти и окну: 
„Не пипа]!“ 1а се себну', измакну' се и мислим 
си: „Што дирам лазна!“ Окну’ Йелара:

Безличният каза:
— Аз имам омраза 
към Аз—а!
И той я доказа:
днес Аз—а 
на нищо не мяза.

— Дете! Да] ми ]едну домайу, селску ре1ш]у:
— Нема, дедичко, овде ништа сел>ачко! Овде

зе град!
К. Г. „0] домо]ега!“ помисли' си за, али не сме] а' 

да речем.
— Добро, даз какво имате.
Испи' ]а рейизуту.и по]до' си. Али, каванага 

поче да се л>угьа! Да ли сам пи]ан или... Нава
ли' ,се на пешдер. Паде ми малтер у ши]у. А-о! 
Ова] левина почела да се распада! Пита' }еднога:

— Ма, дете.! Да ли ]е земшотрес 
на распада?

Он ме погледа к'о бодгьиво говедо. 1а си из- 
лезо' на чепел>ушку, ,]ербо на младити съг не сми
та млого, памет.

м.петр°в------ ^-------- ----------------- НА ПОЛУГОДИЕТО
или се кава-

Идем кроз Цариброд 
рат, Стаича из Бачево

„Пред;
улезоше у Мини

ну кавану, а съг за у гьу не смезем ни да се ис- 
пизам. Однапред се стар човек поштувал7 а съг...“

и мислим си: 
на коша

Све се променило моз побратиме! Азд у здра-вл>е!

Тоша Млацин

Печатница: „Вук Караджич“, ]уд 72, Ниш.
НИШ.


